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  إهداء

  

  إىل اجلامعي البحث هذا أهدي

  الرمحن، فتح احلاج وأيب خريية، النسائي احلاجة أمي نونني؛احل والديّ 

  احلياة يف أخطوها خطوة أول منذ مَنشطيين أصبحا فقد

 يف جهدها بذلت قد اليت فكريايت عليا العزيزة، أخيت إىل شكري أفضل أنسى وال

  ،اإغفاهل ميكن ال أشياء يف ينتوأرشد البحث هلذا البيانات مجع مساعدة

  .البحث هذا أخبار عن دائما سألتين اليت الفاضلة جوهرتنا ،ألخيت وكذلك

  إىل اجلامعي البحث هذا أهدي و

  األستاذات و األساتيذ مجيع

  العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات بكلية

  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة



 

  شكر وتقديركلمة 

  

نه علي يف إمتام هذا البحث، فما كان فيه من أمحد اهللا على توفيقه وامتنا

والصالة . صواب فهو من اهللا جل جالله، وما كان فيه من خطإ فمين ومن الشيطان

والسالم دائمني متالزمني إىل حبيبنا ونبّينا حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي قد بعثه اهللا 

  .ليتمَم مكارم األخالق وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد

وتسر الباحثة ذه املناسبة أن تقدم خالص شكرها وصادق تقديرها لكل من 

  :ساعدها مساعدة يف إجناز هذا البحث اجلامعي حصوصا إىل

 موالنا مالك إبراهيم جامعةسوفرايوغو، مدير الدكتور احلاج إمام  ستاذاألفضيلة  -١
 .اإلسالمية احلكومية مباالنج

الدراسات العليا جامعة موالنا مالك كلية   ، كعميدمهيمنالدكتور  األستاذ فضيلة -٢
 اإلسالمية احلكومية مباالنج إبراهيم

كلية   رئيس قسم تعليم اللغة العربية، كاحلاج شهداء صاحل نورفضيلة الدكتور  -٣
، حيث اإلسالمية احلكومية مباالنج الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم

 .امعيوافق الباحثة على حترير هذا البحث اجل

 توجيهي عن نقطعي مل ذيال حممد عينني. األستاذ د األول مشريف إىل وأشكر -٤
 .مكتبه يف صدر برحابة واستقبلين الغايل وقته يل وبذل وإرشادي

ولدانا وركادينتا، املشرف الثاين، أتوجه بالشكر اجلزيل على تفضله  الدكتور مساحة -٥

ت وإشادات يف هذا بإشراف على هذه الرسالة، وعلى ما قدمه من توجيها
 .البحث، وأسأل اهللا عز وجل أن يبارك له يف عمله



 على للحصول الباحثة يساعدون الذين واألستاذات األساتيذ مجيع إىل كذلك -٦
 .املستقبل يف املفيدة علوم

 احلاجة أمي احلنونني؛ والديّ  إىل قدري جل وأقدر شكري كل أشكر كذلك  -٧
 خطوة أول منذ مَنِشطيين أصبحا فقد ن،الرمح فتح احلاج وأيب خريية، النسائي
 .احلياة يف أخطوها

 الذين فوائد أمحد وزوجها فكريايت عليا العزيزة أخيت إىل شكري أفضل أنسى وال  -٨
 ال أشياء يف يناوأرشد البحث هلذا البيانات مجع مساعدة يف جهدمها بذال قد

 .إغفاهلا ميكن

 هذا إعداد على دائما عينتدف اليت الفاضلة جوهرتنا الصغرية، ألخيت كذلك -٩
 .الشكر جزيل أشكرك البحث،

 كثريا شكرا لكم أقول أسرته، و مسروري هادي حممد خايل أشكر أن أنسى ال -١٠
 . أنشطتكم و مساعدتكم على

 جزاكم كثريا، شكرا نلك أقول ،الثريا نور وإيفي نوح ميمونة صاحبايت مجيع اىل  -١١
  .اجلزاء خري اهللا

من ال يشكر الناس ال  : "ε الرسول قال وقد هلم، عليّ  واجب أقل هذا وشكري

عبد . وابن أىب الدنيا ىف قضاء احلوائج عن أىب هريرة  - صحيح  - الرتمذى (يشكر اهللا 

ابن . احلاكم ىف الكىن عن النعمان بن بشري . بن محيد ، وابن أىب الدنيا عن أىب سعيد 

 أن دعوانا وآخر. ٢")د بن عمريابن أىب الدنيا عن عبي. أىب الدنيا عن األشعث بن قيس 

 اهللا عبد بن حممد األمني النيب على اهللا وصلى العاملني رب هللا واحلمد املرسلني على سالم

 .وسلم أمجعني وصحبه آله وعلى
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 )الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مبدرسة جتريبية راسةد(

  العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث

  ٠٩٧٢٠٠٧١: التسجيل رقم      عبقرية رفقي:   الطالبة إعداد

 درجة لنيل شرطا قبوهلا وتقرر اجلامعة جلنة أمام البحث هذا عن الطالبة دافعت قد

  مـ ٢٠١١ يوليو ١ اجلمعة،  يوم يف وذلك العربية، اللغة تعليم يف املاجستري

  :األساتذ السادة من املناقشة جلنة وتتكون

 :..............التوقيع    ومناقشا رئيسا    اهلدى مفتاح احلاج. د - ١

 :..............التوقيع      مناقشا  إبراهيم آدم حممود فيصل. د - ٢
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  مهـيمين الدكتور األستاذ
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  الطالبة إقرار

  :يتـكاآل وبيانايت أدناه، املوقع أنا

  عبقرية رفقي:     االسم

  ٠٩٧٢٠٠٧١:   التسجيل رقم

 االستماع مهارة لتنمية (MP3) ٣ الوسائط مشغالت استخدام:   العنوان

 جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مبدرسة بيةـجتري دراسة(

  )الشرقية

 اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل شرط لتوفري حضرا اليت الرسالة هذه بأن أقر

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة االعلي الدراسات كلية العربية

  :العنوان حتت

  االستماع مهارة لتنمية (MP3) ٣ الوسائط مشغالت استخدام

 )الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مبدرسة جتريبية دراسة(

 ادعى وإذا. اآلخر تأليف أو غريي إبداع من زورا وما بنفسي وكتبتها حضرا

 على املسؤولية أحتمل فأنا حبثي من ليست فعال أا وتبني تأليفه من أا استقباال أحد

 موالنا جامعة العليا الدراسات كلية على أو املشرف على املسؤولية تكن ولن ذلك،

  .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

 .ذلك على أحد جيربين وال اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار هذا وحررت هذا،

  ـم ٢٠١١ يونيو ماالنج،
  

  عبقرية رفقي     
    ٠٩٧٢٠٠٧١  



  البحث مستلخص

 مهارة لتنمية (MP3) ٣ الوسائط مشغالت استخدام م، ٢٠١١ عبقرية، رفقي

 جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مبدرسة جتريبية دراسة( االستماع
 ولدانا الدكتور: الثاين واملشرف عينني، حممد الدكتور ألستاذا: األول املشرف). الشرقية

  وركادينتا
  االستماع مهارة تعليم ،٣ الوسائط مشغالت: األساسية الكلمات
 نتكلم أن نستطيع فال اجليد االستماع وبدون حياتنا، يف جداً  مهم االستماع أن
 يقدرون مل العربية، اللغة مدرسي خاصة املدرسني، من اآلن وكثري. غرينا اىل ونتصل
 مرحلة أول االستماع أن مع االستمـاع، مهارة تعليم يف عمله جيب الذي ما ويعرفون
 الثانوية مبدرسة االستماع مهارة تعليم يف الباحثة تارتواخ. حوله ما لغة الطفل يكتسب

 تعليم أن مع جدا ناقص االستماع مهارة تعليم اهتمام املستوى هذه يف ألن اإلسالمية
 سونان مدرسة الباحثة واختارت. املستقبل أو احلاضر يف لنا مهمّ  االستماع ارةمه

 الباب يف ذكرها السابق بالعنوان البحث إلجراء حمال  توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج
  .البحث هذا من األول

 الوسائط مشغالت استخدام فعالية مدى وما طريقة كيف البحث هذا أسئلة ومن
 بيجاكونج سونان املدرسة يف األول للفصل االستماع مهارة تعليم يف MP3 ٣ الوسائط
  الشرقية؟ اواجب توبان اإلسالمية الثانوية

 بتصميم التجرييب باملنهج كمي مدخل على الباحثة تستند املوضوع هذا لدراسة
 على الباحثة تستند البيانات، وجلمع .املتكافئتني اموعتني يف والبعدي القبلي االختبار

 طالب فهي البحث عينة وأما. واالختبار واالستجواب االستطالع :ومنها أدوات عدة
 السنة يف الشرقية اواجب توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان املدرسة يف األول فصل

  .طالبا ٢٨ اموعة هذه وعدد مـ، ٢٠١٠/٢٠١١ الدراسية
 يف اُستخدمت ٣ الوسائط تمشغال أن الباحثة تعرف ،البحث هذا نتيجة ومن

 بصورة الشفهية السمعية والطريقة املباشرة بالطريقة العربية اللغة يف االستماع مهارة تعليم



 وإن. الوسيلة هذه استخدام عند الكبري الطالب اقبال ذلك على يدل ومما ومكثفة جيدة
 يف لعربيةا اللغة يف االستماع مهارة تعليم يف يؤثر ال ٣ الوسائط مشغالت استخدام
 الطالب لدى وخاصة الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان املدرسة

 املتفوقني الطالب لدى إجيابية بصورة تأثريه من رغم على ،-٦,٤ الفرق على الضعفاء
 اليت األصوات استماع على الضعفاء الطالب قدرة عدم إىل راجع وذلك ،٦ الفرق على
 ا نطق اليت اللهجة أن اآلخر جانبها ومن. لسرعتها العربية اللغةب الناطق ا نطق

 .العربية باللغة يتكلمون حينما الطالب هلجة عن ختتلف العربية الناطق



 

ABSTRACT 

RIFQI ABQORIYA, 2011. Used of media players 3 (MP3) for the development 
of listening skills (the study an experimental of Islamic senior high school Sunan 
Bejagung Tuban, East Java). First Supervisor: Prof. Dr. M. Ainin, and the second 
supervisor: Dr. Wildana Wargadinata. 

Keywords: MP3, teach listening skills 

Listening is very important in our lives, without the good hearing we can 
not contact and talk with others. And now many teachers, especially teachers of 
the Arabic language, did not appreciate and know what to do in teaching listening 
skills, with listening is the first stage the child acquires a language around it. In 
this research, researcher focused in the education of Islamic senior high school 
because in this level, interest in teaching listening skills is very lacking with that 
teaching skill is important for us in the present or the future. 

Problem statement of this research is how effective use of media players 3 
(MP3), and teaching listening skills in the education of the class one in the Islamic 
senior high school of Sunan Bejagung Tuban East Java? 

The hypothesis of this study is that the use of MP3 listening skills can 
enhance learning in both the Arabic language to distinguish the sound of Arabic 
letters in a word, sentence or dialogue. This study uses quantitative analysis 
approach with an experimental method to design pre-test and post-test in two 
groups. The research sample is the first semester students in the Islamic senior 
high school of Sunan Bejagung Tuban in East Java of the school year 2010/2011 
M, and the member of this group is 28 students. 

The result of this research, the researcher know that the media players 3 
(MP3) used in teaching listening skills in the Arabic language by direct method 
and oral hearing in a good and intensive, which indicates that the large turnout of 
students when using this method. The use of media players 3 does not affect in 
teaching listening skills in the Arabic language in the Islamic senior high school 
of Sunan Bejagung Tuban, East Java, especially among students vulnerable, 
despite its impact in a positive way to the top students, not least due to the 
inability of students vulnerable to hearing voices that say the by native speaking 
in Arabic to speed. For its part, the other rhetoric uttered by the native speaker of 
Arabic speaking is dialect different from the students when they speak in Arabic. 

 
 



 

ABSTRAKSI 

RIFQI ABQORIYA, 2011. penggunaan MP3 untuk meningkatkan 
ketrampilan Mendengar (eksperimen di Madrasah Aliyah Sunan Bejagung 
Tuban Jawa Timur), Pembimbing Pertama: Prof. Dr. Moch Ainin, Pembimbing 
kedua: Dr. Wildana Wargadinata. 
 
Kata kunci: MP3, Meningkatkan Ketrampilan Mendengar 
 

Mendengar adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, karena 
tanpa pendengaran yang baik maka kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan 
yang lain. Banyak dari para guru sekarang, khususnya guru Bahasa Arab, belum 
mampu dan mengetahui apa yang harus dikerjakan dalam pembelajaran 
mendengar, sedangkan mendengar adalah tahap pertama pemerolehan bahasa 
anak. Peneliti memilih pembelajaran ketrampilan mendengar di Madrasah Aliyah 
karena pada tingkatan ini pembelajaran ketrampilan mendengar tidak begitu 
diperhatikan, sedangkan pembelajaran ketrampilan mendengar sangat penting 
bagi kita saat ini ataupun untuk masa depan. Dan alasan peneliti memilih 
Madrasah Aliyah Sunan Bejagung Tuban Jawa Timur disebutkan pada Bab 
pertama dalam thesis ini. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penggunaan dan 
pelaksanaan MP3 dalam pembelajaran ketrampilan mendengar pada kelas satu 
(sepuluh) di Madrasah Aliyah Sunan Bejagung Tuban Jawa Timur? Dan sejauh 
mana efektifitasnya untuk meningkatkan ketrampilan mendengar dalam 
membedakan suara-suara bahasa Arab?” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan MP3 dalam 
pembelajaran ketrampilan mendengar pada kelas satu (sepuluh) di Madrasah 
Aliyah Sunan Bejagung Tuban Jawa Timur, Dan mengetahui sejauh mana 
efektifitasnya untuk meningkatkan ketrampilan mendengar dalam membedakan 
suara-suara bahasa Arab. 

Hipotesa dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan MP3 dapat 
meningkatkan pembelajaran ketrampilan mendengar bahasa Arab baik dalam 
membedakan suara huruf–huruf bahasa Arab dalam bentuk kata, kalimat ataupun 
dialog. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa kuantitatif dengan metode 
eksperimen dengan design pre-test dan post-test pada dua kelompok. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran ketrampilan mendengar 
dalam bahasa arab menggunakan MP3 dilaksanakan dengan bagus dan 
menyenangkan hal itu dibuktikan dengan respon siswa yang merasa senang ketika 
memakai media ini. Dan MP3 ini akan berpengaruh pada siswa yang memiliki 
kemampuan berfikir yang tinggi (cerdas) dengan kenaikan hasil sebesar 6%, tetapi 
media ini tidak efektif jika diterapkan pada siswa yang memiliki kemampuan 
berfikir yang lambat dengan penurunan nilai sebesar -6,5. Hal itu disebabkan 
karena kurangnya kemampuan siswa yang berfikir lambat dalam mendengarkan 
suara dari penutur arab asli yang terlalu cepat, selain itu dialek yang digunakan 
oleh penutur asli juga berbeda dengan dialek yang dipakai sehari-hari oleh para 
siswa tersebut. 
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  األول الفصل
  بقةالسا والدراسات العام اإلطار

 البحث خلفية  -أ 

ً  مهم االستماع أن  اللغة يف املتخصص يعجب أن بغريب وليس حياتنا يف جدا
ة" على يركز القرآن أن فريى الكرمي، القرآن آيات يتدبر عندما العربية ّ و  وجيعلها" السمع قُـ
 القرآن يف تعاىل اهللا كقول. اإلنسان يف اهللا أودعها اليت والفهم اإلدراك قوى بني األوىل
  :الكرمي

                           

             ١  

ً  تعاىل وقال   :ايضا                       

                             ٢  

 وهذا والفـؤاد، البصر على مقدم" السمع" كلمـة أن نعرف السـابقتني اآليتني ومن
ـد. السمع أمهية على تدلّ   السمع إن: "خلدون نـاب املسلم العريب املفكر قول ذلك وأّك
 اسيـأس شرط اعـاالستم أن نـعرف اآلية وهذه القول هذا من ،"انيةـاللس اتـامللك أبو

 ،٣انـإلنسا لدى االصطالحي مبعناها ةـاللغ وجدـت ال وبدونه امة،ـع بصفة اللغوي للنمو
ً  اللغة معىن ألن ً . أغراضهم عن قوم كل ـا يعرب أصوات هي اصطالحـا  بدون إذا

  .غرينا اىل ونتصل نتكلم أن نستطيع فال اجليد االستمـاع

                                                             
 ٣٦ :اإلسراء سورة  ١
 ٢٠ :سورة البقرة  ٢
 ٨٠: ، ص١٩٩١دار الشواف للنشر والتوزیع، : ، الریاضفنون اللغة العربیةاحمد على مدكور،  . د  ٣
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 الثـانوية بيجاكونج سونـان املدرسة يف التعليمية املواد إحدى من العربية اللغة
 الدينية الشؤون وزارة قررته مبا تـابع فيها ليميالتع واملنهج الشرقية، اواجب توبـان اإلسالمية

 العربية ةـاللغ الدارسون فيتعلم ؛)KTSP( التعليمية الـوحدات مستوى على املنهج وهو
 على دارسـامل يف العربية اللغـة تعليم من املنشودة الكفـاية أن مع أسبوع، لكل خصتني

 الكفاية وتتكون اللغـة، ومهـارات ةـغالل عناصر عن ايةـالكف وهي ةـاللغوي ايةـالكف األقل
 هي اللغة ومهـارات والداللة، والرتاكيب والصرف األصوات من ةـاللغ عناصر عن

  .والكتابة والقراءة والكالم االستمـاع
 االستمـاع أمهية يقدرون العربية، اللغة مدرسي خاصة املدرسني، من اآلن الكثري إن
 عمله جيب الذي ما يعرفون الذين منهم قليل ولكن ية،العرب اللغـة تعليم يف اليه واحلاجة

 حوله، ما لغة الطفل يكتسب مرحلة أول االستماع أن مع االستمـاع، الدارسني تعليم يف
 اللحن ترسخ. الدراسية املواد من الدارسون يسمعها ما نطق يف والغلطات فاللحنـات

 نطقهم يف األخطـاء تكثرو  ونربهم نطقهم يف احمللية لغتهم وتـؤثر تهمالشفهي على
م وضعف العربية، األحروف  مييزوا وأن صحيحا نطقا العربية اللغة ينطقوا أن على قدر

  .املدروسة واجلمل املفردات معاين مييزوا وأن األصوات بني
 االنسـان حياة أمنـاط يف تؤثر واملعرفة العلم تنمية كـانت األخرى، اجلوانب ويف

 إىل األدوات هذه وتنتشر واستخدامهـا التكنولوجية األدوات عـةصنا ميوله فتظهر اليومية
ـا من التعليمية اجلوانب  اللغة واملعمل واحلاسوب االتصالية الوسائل مثل ووسائلها، أدوا

 وغري MP3(، iPod، iPad( ٣ الوسائط مشغالت مثل املتعددة الوسائط واملشغالت
  . ذلك



٣ 
 

 اولةـاحمل إىل بكثري عـتدف اـالتكنولوجي العلم يةتنم" ادـأرش أزهر الهـق مما اـانطالق
 التعليم عملية فإن. ٤"التعلم ةـعملي يف تكنولوجيةـال اتـاعـالصن ادةـاستف يف ةـالتجديدي
 وخصائص مزايا ومن اللغوية، التعليمية األنشطة لتجديد حماولة الوسائل باستخدام

 األكمل، الوجه على عمله أداء على لماملع وتعني والتعلم التعليم عملية تيسر أن الوسائل
  .٥التوضيحية الوسائل أو اإليضاح بوسائل عنها االصطالحات تكون وقد

 ومتييز العربية األصوات على التعرف بأهداف االستماع تعليم يف الباحثة اختارتو 
 وبنطق ،اليومي احلديث يف تستخدم عندما داللة ذات صوتية اختالفات من بينها ما

 ناقص االستماع تعليم اهتمام املستوى هذه يف ألن اإلسالمية الثانوية سةمبدر  صحيح
ّ  االستماع تعليم أن مع جدا  لرتقية حيتاج البحث هذا لذا. املستقبل أو احلاضر يف لنا مهم

  .االستماع تعليم يف اإلهتمام
 مشغالت استخدام دراسة إىل البحث ذا الباحثة فرتيد سبق مما انطالقا

 بيجاكونج سونان املدرسة يف الطلبة لدى االستماع مهارة لتنمية )MP3( ٣ الوسائط
  : منها أسباب، لعدة توبان اإلسالمية الثانوية

 تأوجب قد املدرسة أن مبعىن اللغوية، املدارس ىحدإ املدرسة هذه -
 .اإلجنليزية أو العربية باللغة وايتكلم أن اطال كل على

 هي املدرسة هذا إذا ،اإلسالمية الثانوية املدرسة هي املدرسة هذه -
 .العربية ةاللغ تعليم لرتقية يدةج بيئة

  :منها الطالب، استماع مهارة لتمرين MP3 ستخدما مميزات من و
 العامة، األسواق قبل من تناوله سهولة -

                                                             
4  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1997), hal: 2 

 ٦: ص السابق، المرجع ٥
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 العربية اللغة تعلم امكانية ذلك ويتاح مكان، أي يف استخدامھھ ميكن -
 حصر، دون املتنوعة األمكنة يف

 .تشغيله ولةسھ -

 البحث مشكلة  -ب 

  :كالتايل املشكالت فتظهر البحث خلفية على اعتمادا
 مهارة تعليم يف MP3 )٦املتعددة الوسائط مشغالت( استخدام طريقة كيف - ١

 توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان املدرسة يف األول للفصل االستماع
 ؟الشرقية اواجب

 :االستماع مهارة لتنمية )MP3( ٣ الوسائط مشغالت استخدام مدى ما - ٢

 ؟العربية األصوات على التعرف يف ~

 يف تستخدم عندما داللة ذات صوتية اختالفات من بينها ما ومتييز ~
 ؟يومال احلديث

 الثانوية بيجاكونج سونان مدرسة يف األول للفصل املضمون فهم ~
 الشرقية؟ اواجب توبان اإلسالمية

 البحث أهداف  - ج 

 االستماع مهارة تعليم يف )MP3( ٣ الوسائط التمشغ استخدام طريقة معرفة - ١
 اواجب توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان املدرسة يف األول للفصل
 .الشرقية

                                                             
6  http://www.jarirbookstore.com/html/weeklyads.asp%C2%AD%1C%C2%AD, diakses 12.20, 
kamis, 9-12-2010. 
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 التعرف يف اعـاالستم مهارة ةـلتنمي )MP3( ٣ ائطـالوس مشغالت دامـاستخ ةـمعرف - ٢
 اـعندم ةـدالل ذات صوتية اتـاختالف من بينها اـم ومتييز ةـالعربي األصوات على

 الثانوية اكونجـبيج انـسون ةـاملدرس يف األول للفصل ،يومال احلديث يف تستخدم
 .الشرقية اواجب انـتوب اإلسالمية

 البحث فرضية  -د 

 األول للصف االستماع مهارة تعليم يف )MP3( ٣ الوسائط مشغالت استخدام أن
 لدى االستماع مهارة تنمية يف فعالية له اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان املدرسة يف

  .األول الصف طلبة

 البحث أهمية  -ه 

  :يلي كما فهي البحث هذا أمهية أما
 :  تطبيقية أمهية - ١

 :البحث هذا يكون أن يرجى

  االستماع مهارة لتنمية الطالب نشاطة مساعدة:   أوال
 لتكوين اإلسالمية املتوسطة املدارس يف خصوصا للمدارس مساعدة:   ثانيا

  .اجليدة غويةالل البيئة
 يف التعليمية الوسائل ناحية من العربية اللغة ملدرس مساعدة نظرية:   ثالثا

  التعليمية الوسائل تطوير
 العربية اللغة التدريس عملية تأدية يف العربية اللغة املدرس على يسهل:   رابعا

  .االستماع مهارة لتنمية خصوصا

 البحث حدود   -و 
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  :وهي ،حدود ثالثة على البحث هذا تقتصر
 :   املوضوعية احلدود - ١

 على التعرف يف اعـاالستم ارةـمه تعليم فهو البحث هلذا املوضوع اـأم
 اـعندم ةـدالل ذات ةـصوتي اتـاختالف من اـبينه اـم ومتييز ةـالعربي األصوات
 فهمو  الرئيسية، الفكرة واستخراج املعىن ةـمعرف ،اليومي احلديث يف تستخدم
 انـسون مدرسة لطالب )MP3( ٣ ائطـالوس مشغالت استخدامـب املضمـون

  .الشرقية اواجب انـتوب الميةـاإلس الثانوية اكونجـبيج
 املرحلة يف للطالب االستماع ليس البحث هذا يف باالستماع ويقصد

 باللغة الناطقني لغري االستماع كفاءة هنا باالستماع يقصد ولكن املتقدمة،
 سونان املدرسة يف الطلبة من األول الفصل يف املتوسطة، املرحلة يف العربية

  .توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج
 :    املكانية احلدود - ٢

 بيجاكونج سونان مدرسة يف الدراسة ذه الباحثة قامت املكان، حيث ومن
 اواجب توبان مساندينج بيجاكونج فعولو فاعريان شارع يف وهو توبان، اإلسالمية الثانوية
  : منها أسباب، لعدة املدرسة تلك الباحثة رتاختاو . الشرقية

 تأوجب قد املدرسة أن مبعىن اللغوية، املدارس ىحدإ املدرسة هذه -
 .اإلجنليزية أو العربية باللغة وايتكلم أن اطال كل على

 بيئة هي املدرسة هذا إذا ،اإلسالمية العالية املدرسة هي املدرسة هذه -
 .العربية ةاللغ تعليم لرتقية يدةج

 :    الزمانية احلدود - ٣
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 البحث هذا ومدة ـ،م ٢٠١١–٢٠١٠ الدراسية السنة يف البحث هذا أقيم
  .أشهر ثالثة إىل شهرين حوايل

 المصطلحات تحديد  -ز 

  :يلي كما باملوضوع املتعلقة املصطلحات أهم الباحثة حتدد
مسموع مثل االستماع  يءهو فهم الكالم، أو االنتباه إىل ش: االستماع - ١

السمع الذي هو حاسة وآلته األذن، ومنه السماع وهو عملية متحدث، خبالف 
فسيولوجية يتوقف حنوثها على سالمة األذن، وال حيتاج إىل إعمال الذهن أو 

 :ومؤشرات مهارة االستماع هلذا البحث. ٧االنتباه ملصدر الصوت
 متييز األصوات يف الكلمات أو اجلملة أو النص. 
 رئيسة بالدقةمعرفة املعىن واستخراج الفكرة ال.  

 MPEGمن مشهور اسم هو MP3(    :  MP3( ٣ الوسائط مشغالت - ٢

layer 3  أيMoving Pictures Experts Group  ة تكوم منظمة تعين وهي َ ي نْمِ َ  بِتـ
) Audio( السمعي واجلهاز. الفيديو أو واملرئية السمعية الربجمة لدى املمثل املعيار
ً  األكثر هو العربية اللغة تعليم كوسيلة استخدامه ميكن الذي ً  شيوعا  لدى ومعروفا

ه ألن وذلك اجلميعي تَ َ ص  أن إذ الصوت من عالية جبودة تتميز ولكنه صغرية حِ
 .جيِّد بشكل مضمونة

 السابقة الدراسات  - ح 

ثر قد لكن الصدد، هذا يف البحث يكثر ال كان وإن  الرسائل ثالث األقل على عُ
  :فيه حبثت املاجستري

                                                             
  ٧٥: ھـ، ص ١٤١٤و ١٩٩٣، )الدار المصریة اللبنانیة: مصر(، یة و تطبیقتعلیم اللغة العربیة بین النظر حسن شحاتة،  ٧
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 مهارة تنمية يف السمعية الوسائل استخدام" الباري فتح :تبهك ما أوهلا    .١
 نغارا اإلسالمية املتوسطة العلوم منبع مدرسة على جترييب حبث( االستماع

 مالك موالنا جبامعة العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات بكلية)" بايل
 .٢٠٠٨/٢٠٠٩ سنة مباالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 يف السمعية الوسائل استخدام كيفية ملعرفة وه البحث هذا أهداف
 اإلسالمية املتوسطة العلوم منبع مدرسة يف الطلبة لدى االستماع مهارة تنمية
 ً  العلوم منبع مدرسة يف السمعية الوسائل استخدام فعالية وملعرفة بايل؛ – بنغارا

ً  اإلسالمية املتوسطة   .تطبيقها بعد بايل – بنغارا
 بتصميم التجرييب املنهج هو البحث هذا نهجم الباري فتح واختار

موعة يف والبعدي القبلي االختبار  One Group Time Series( الواحدة ا

Design.(  
 السمعية الوسائل استخدام أن هو البحث هذا النتائج أهم ومن

 العلوم منبع مدرسة يف الطالبات لدى االستماع مهارة تنمية على يساعد
ً  اإلسالمية املتوسطة ً  يعطي السمعية الوسائل استخدام وأن. بايل – بنغارا  أثرا

 العلوم منبع مدرسة يف االستماع تعليم يف خاصة العربية، اللغة تعليم يف اجيابيا
ً  اإلسالمية املتوسطة   .بايل – بنغارا

 السمعية الوسائل استخدام يف يبحث البحث فهذا :الباحثة موقف
 بتصميم التجرييب املنهج البحث هذا دمويستخ ،االستماع مهارة لتنمية كلها

موعة يف والبعدي القبلي االختبار  One Group Time Series( الواحدة ا

Design.( بحث البحث هذا وأما ُ  ٣ الوسائط مشغالت استخدام عن ي
)MP3( موعتني يف والبعدي القبلي االختبار بتصميم االستماع مهارة لتنمية  ا
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 املعلومات إلسهام مهم وهذا. السابقة الباحثة يبحثه مل ما وهو املتكافئتني
  .االستماع مهارة لتنمية )MP3( ٣ الوسائط مشغالت استخدام عن

 بكلية ٢٠٠٩ السنة يف الرجال سيف حسن كتبها اليت املاجستري رسالة .٢
 اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات
 االستماع مهارة ترقية يف التقين املدخل فعالية" عنوان حتت االنجمب احلكومية

 جاوا باسوروان بورواساري السلفي اإلسالمي عالة معهد على بالتطبيق(
 .")الشرقية

 ترقية يف التقين املدخل فعالية مدى ملعرفة هو البحث هذا أهداف
 ذات صوتية اختالفات من مابينها ومتييز العربية األصوات تعرف كفاءة
 احلركات تعرف كفاءة ترقية يف التقين املدخل فعالية مدى ومعرفة داللة،
 يف التقين املدخل فعالية مدى معرفة بينها، ومتييز القصرية واحلركات الطويلة

 مدى معرفة وكذلك النطق، يف املتجاورة األصوات بني التمييز كفاءة ترقية
 التشديد أو التضعيف من كل تعرف كفاءة ترقية يف التقين املدخل فعالية

 بورواساري السلفي اإلسالمي عاله معهد طالب لدى صوتيا ومتييزها والتنوين
  .الشرقية جاوا باسوروان

 التجرييب املنهج هو البحث هذا منهج الرجال سيف حسن واختار
موعة يف والبعدي القبلي االختبار بتصميم –Pre–test and pos( الواحدة ا

test in One Group(.  
 تعليم عند التقين املدخل أن هو البحث هذا النتائج أهم ومن
 الوسائل اختيار يف وسيطرته واجليدة العالية املعلم كفاءة إىل خيتاج االستماع
 الوسائل استخدام على يعتمد املدخل هذا ألن استخدامها، وكيفية التعليمية
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 تعليم بعد عاله معهد طالب لدى االستماع مهارة وإن تطبيقه، يف التعليمية
  .مرتفع مستوى على تكون التقين باملدخل االستماع

 ترقية يف التقين المدخل عن يبحث البحث فهذا: الباحثة موقف
 بورواساري السلفي اإلسالمي هعال معهد على بالتطبيق( االستماع مهارة

 بتصميم التجرييب املنهج البحث هذا ويستخدم ،)الشرقية جاوا باسوروان
موعة يف والبعدي القبلي االختبار  Pre–test and pos–test in One( الواحدة ا

Group.( بحث البحث هذا وأما ُ  ٣ الوسائط مشغالت استخدام عن ي
)MP3( سونان اإلسالمية العالية مدرسة على بالتجريبة االستماع مهارة لتنمية 

موعتني يف والبعدي القبلي االختبار بتصميم الشرقية جاوا توبان بيجاكونج  ا
 .السابقة الباحثة يبحثه مل ما وهو املتكافئتني
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  الثالث الفصل
  البحث منهجية

  

 البحث منهج  - أ 

 :     المدخل -١

ا. كمي حبث هو البحث هذا دخلم  استخدام وتقيس تدرس أن الباحثة تريد أل
 وتقارن املدرسة هذه يف الطلبة لدى االستماع مهارة لتنمية )MP3( ٣ الوسائط مشغالت

 مشغالت باستخدام االستماع تعليم يف الطلبة نتيجة بني والفروق االرتباط معامل
  .بدونه االستماع متعلي يف الطلبة ونتيجة) MP3( ٣ الوسائط

  :     المنهج -٢

 حبدود تلتزم ال الباحثة ألن جترييب حبث ويسمى جترييب، حبث هو البحث هذا نوع
 التغيريات هذه أثر وقياس عليه تغيريات إدخال طريق عن تشكيلة إعادة حتاول إمنا الواقع

 والبعدي قبليال االختبار بتصميم التجرييب املنهج الباحثة واختارت. نتائج من حتدث وما
موعتني يف  ولنيل الصحيحة التجربة ليكون ألن األسلوب هذا ويستخدم. املتكافئتني ا

  .بالدقة التجربة النتيجة
موعتان هاتان وتتعرض  التجرييب املتغري إدخال قبل حالتها ملعرفة القبلي الختبار ا

 املتغري ستخداما الباحثة تعرض مث )MP3( ٣ الوسائط مشغالت الوسائل استخدام وهو
موعة على التجرييب موعة على البعدي االختبار بإجراء تقوم ذلك وبعد التجربة ا  ا
موعة نتائج الفرق فيكون التجربة، وجمموعة الضابطة  البعدي االختبارين، على ا
  .التجرييب باملتغري تأثريها عن نتائج والقبلي،

  :اآلتية ئيةاإلجرا اخلطوات يف التصميم هذا تلخيص وميكن
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موعة على قبلي اختبار جيري  )أ  موعة التجربية ا  قبل وذلك الضابطة وا
 .التجربة يف) املعاملة( املستقل املتغري إدخال

دف وتضبتها الباحثة حتدد الذي النحو على املستقل املتغري يستخدم  )ب   و
 وميكن التابع املتغري يف معينة تغريات أحداث إىل االستخدام هذا

موعة يف وقياسها مالحظتها موعة وأما التجريبة، ا  وضع الضابطة ا
 .املستقل املتغري استخدام بدون أو عادي عمل

 مث وبدونه، التابع املتغري يف املستقل املتغري تأثري لقياس بعدي اختبار جيري  )ج 
 .١والضابطة التجربية جمموعتني بني يقارن

لو  القبلي املعدّل بني الفرق حيسب  )د   الفروق هذه ختترب مث البعدي املعدّ
 .٢احصائيا

  األول اجلدول
  ٣للمنهج اإلجرائية اخلطوات يف تصميم عن

  البعدي االختبار  املعاملة  القبلي االختبار  الفاعل
  الضابطة احملموعة
موعة   التجريبة ا

×  
×  

-  
×  

×  
×  

  

 اختيارها وأسلوب وعينته البحث مجتمع  -ب 

تمع  اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مدرسة يف طالب هو البحث هذا يف ا
 سونان املدرسة يف األول فصل طالب فهي البحث عينة وأما. الشرقية اواجب توبان

                                                             
 ٥٦: ص ،)٢٠٠١ التربوي، التكوین لسلسلة محفوظة الطبع حقوق: النثر دون( ،التربوي البحث مناھج الخي، محمد  ١
مـ، ١٩٧٨ ،)٢دار النھضة العربیة، ط : القاھرة( مناھج البحث في التربیة وعلم النفس،عبد الحمید جابر وأحمد خیري كاظم،   ٢

 .١٩٩: ص
3  Dr. Moch. Ainin, M.Pd, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2007), hal 
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 مـ، ٢٠١١/٢٠١٢ دراسيةـال ةـالسن يف رقيةـالش اواـجب انـتوب اإلسالمية انويةـالث بيجاكونج
موع هذه وعدد  انية،ـاالمتح ةـالتقني على الفرق ةـنتيج احثةـالب فيقيس. الباـط ٢٨ ةـا

 ةـالتجرب لـقب أي قبليـال انـاالمتح بني اويةـمتس اتـالطالب سيطرة ةـدرج فيفحص
  .تجربةـال دـبع بعديـال انـواالمتح
  

 البحث متغيرات  -ج 

) Independent variable( املستقّل املـالع من البحث ذاه يف املـالع تكوني
 أن ريدـن ذيـال املـالع هو املستقّل املـفالع). Dependent Variable( ابعـالت املـوالع

 املتغري على رهـأث تقيس أن احثةـالب ريدـت الذي املـالع أو ،٤املوقف على أثريهـت مدى نقيس
 ويسمى املستقّل، املـالع أثريـت عن ينتج الذي املـالع هو ابعـالت املـالع اـوأم. ابعـالت
  .اتجـالن املتغري أو الناتج العامل اـأيض ابعـالت املـالع

ّ  املـالع احثةـالب عنيـت مث ومن  املـالع هو ستقّلـامل املـفالع ابع،ـالت املـوالع لـاملستق
) MP3( ٣ ائطـالوس التـمشغ دامـاستخ وهو املوقف على اليتهـفع مدى اسـتق أن تريد

 املـالع هو ابعـالت املـالع يب،ـالتجري املتغري املـالع أو يبـالتجري املـبالع اـأيض ويسمى
 اـأيض ويسمى ةـالطلب لدى اعـاالستم ارةـمه وهو ،٥قلاملست املـالع أثريـت عن ينتج ذيـال

  .الناتج املتغري أو الناتج املـبالع
   

                                                             
: مـ، ص ١٩٩٧، )لتوزیعدار أسامة للنشر وا: الریاض(، البحث العلمي مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھذوقان عبیدات وأصحابھ، . د  ٤

٢٧٧ 
 ٢٧٧: المرجع السابق، ص  ٥
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 ومصادرها البيانات   -د 

ن ّ )  ٣ الوسائط مشغالت( استخدام وفعالية طريقة من البحث هذا بيانات تتكو
 اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان املدرسة يف األول للفصل االستماع مهارة تعليم يف

  .توبان
 املدرسة، والرئيس واملدرس، الطالب، من البحث هذا بيانات مصادر وتتكون

  .الشرقية اواجب توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان درسةمب والوثائق

 البحث أدوات   - ه 

 األولية البيانات إىل الباحثة تقسمها الكاملة، العلمية البيانات على للحصول
 األول الفصل يف الطالب من احملصولة البيانات هي األولية فالبيانات. الثانوية والبيانات

 باستخدام الطالبات واستجابة الدراسي الفصل يف التعليمية األنشطة يف مباشرة
 الذي واالختبار العربية، اللغة تعليم عملية يف املعلم ومن) MP3( ٣ الوسائط مشغالت

 على املساعدة البيانات هي الثانوية فالبيانات. التجربة وبعد التجربة قبل املدرس به قام
 التعليمية، الوثائق مثل العربية اللغة التعليم عملية يف اليها احملتاجة األولية البيانات
 بالنسبة. اللغوية الطلبة مهارة تطوير يف املدرسة وحماولة املساعدة والكتب املقررة، والكتب

  :ومنها أدوات، عدة الباحثة فتستعمل اناتالبي هذه إىل
 :  االستطالع دليل - ١

 كتاب من االستطالع دليل الباحثة استخدمت االستطالع عملية يف
 االستطالع تعترب وأصحابة، عبيدات ذوقان. د التأليف على العلمي البحث
 للباحث ميكن معلومات وهناك, البيانات جتميع وسائل من هامة وسيلة املباشرة

 هذا يف االستطالع الباحثة وتستخدم .٦املباشر بالفحص عليها حيصل أن
                                                             

 ٣٥٤ص م،  ١٩٨٢،)وكالة المطبوعة عبد هللا حرمي:الكویت( ،٦ط  ،أصول البحث العلمي ومناھجھ أحمد بدر،  ٦
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 التجربة عملية ويف التجربة قبلى الطلبة لدي التعليمي السلوك ملعرفة البحث
 تستخدم االستطالع. االستماع ملهارة) MP3( ٣ الوسائط مشغالت باستخدام

 السلوك يف والبحث طبيعيا الفرقة واتصال السلوك وأمناط الظواهر لفهم عادة
ا تستطيع اليت احلوادث وقوع وعملية الفردي  أو الواقعية املواقف يف مالحظا
  .٧الوضعية املواقف

 :    االستجواب دليل - ٢

 كتاب من االستجواب دليل الباحثة استخدمت االستجواب عملية يف
 من واملراد وأصحابة، عبيدات ذوقان. د التأليف على العلمي البحث

 اتالبيان على للحصول واحلقائق البيانات مجع طريقة هي االستجواب
 هذه وتعترب. هلم املوجه احلوار بإجراء املستجيبني لدى الشخصية والتصورات

ً  استبيانا الطريقة  فهوية وبيانات املعلومات جبمع الباحثة خالهلا من يقوم شفويا
 .٨املفحوص من

 من املدرسة حالة فهي الطريقة ذه الباحثة جتمعها اليت البيانات أنواع أما
ا اللغوية التعليمية الوسائل  تعليم أثناء بالوسائل املدرس استخدام وكيفية وأدوا

 ا مير أن جيب عامة وخطوات االستماع مهارة تنمية يف خاصة العربية اللغة
  .االستماع مهارة لتعليم) MP3( ٣ الوسائط مشغالت استخدام يف املعلم

 ):Questioner( االستبانة - ٣

 واألساليب الظروف عن البيانات ومجع احلقائق على للحصول أداة االستبانة
 ترسل األسئلة من جمموعة إعداد على االستبيان ويعتمد ويعتمد. بالفعل القائمة

                                                             
7 Nana Sujana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Cetakan pertama, Bandung: Sinar Algesindo, 1989، h 
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تمع أفراد من نسبيا كبري لعدد  ممثلة لعينة عادة األسئلة هذه ترسل حيث( ا
تمع فئات جلميع  . ٩)آرائهم فحص املراد ا

ق اتـاملعلوم لـلني املفتوح املغلق انةـاالستب احثةـالب تستخدم  باستخدام ةـاملتعّل
 اـكو يف وهي ابةـاالج يف ةـواحلري ةـاملغلق ةـباالسئل )MP3( ٣ ائطـالوس التـمشغ

 التعرف يف اعـاالستم ارةـمه متعلي يف ا،ـاليه الطلبة اتـوحاج أثريهاـوت اـواستعداده
 اـعندم ةـدالل ذات صوتية اتـاختالف من اـبينه ما يزـومتي عربيةـال األصوات على

ّ  صحيح وبنطق ادي،ـالع احلديث يف تستخدم  ة،ـالعربي ةـاللغ تعليم يف اـاليتهـوفع
 ذه ماعهـاقتن وغري البـالط اعـاقتن ملعرفة انةـاالستب هذه الـواستعم. اـتطبيقه بعد

  .٣ ائطـالوس التـمشغ وسيلةـال
 وملعرفة أسئلة، ٧ من يتكون وهو طالبا، ١٤ وهم للطالب االستبانة الباحثة قدمت
 :الرمز الباحثة استخدمت ،املعدّل نتيجة

푥 = 	∑   
  :البيانات

푥   :ل   املعدّ
∑푥   :النتيجة جمموعة  
  푁   :العينة عدد 

  :املعروفة املئوية بالنسبة املختارة االجابية حنو الطالب استجابات الباحثة تعرض مث

=  املعدّل درجة
النتيجة جمموع 		

  %١٠٠×  الطالب عدد

 :    االختبار - ٤

                                                             
 ٢٤٧: ص السابق، المرجع بدر، أحمد  ٩
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 ريقةـبط لتقيس اعدت) كتابية أسئلة( املثريات من ةـجمموع هو ارـاالختب
 ما رتبة وأ ما وقيمة اـم درجة يعطي ارـواالختب ا،ـم اـسلوك كيفية أو كمية

ً  جهازا أو ةـاالسئل من جمموعة االختبار يكون أن وميكن. للمفحوص   .١٠معينا
 فهم مادة على ومتناسبا متناسقا مكتوبة أسئلة الباحثة إلقاء هو به واملراد
 كفائة عن البيانات جلمع به يقصد االختبار وهذا الطالب، إىل املسموع
 يف خصوصا )MP3( ٣ الوسائط مشغالت باستخدام املسموع فهم يف الطالب
 من بينها ما ومتييز العربية اجلملة أو الكلمات يف األصوات على التعرف

 وبنطق العادي، احلديث يف تستخدم عندما داللة ذات صوتية اختالفات
  .صحيح
 ذهه تقييم ويف اعـاالستم اراتـاختب إجراء يف ةـصعوب اكـهن أن شكّ  وال

 يستـل ةـموضوعي وهي ردية،ـف اراتـاختب ادةـالع يف تتطّلب اـأ حيث ارة،ـامله
 يف اـفيه واألسئلة. اجيةـانت وليست الغالب يف تعرفية اـبطبيعته وهي ة،ـذاتي
دف. اـكتابي أم اـشفهي وجييب اـإليه البـالط يستمع شفهية البـالغ  اسـقي إىل و

  .١١سموعامل متييز قياس أو املسموع فهم
 والنتيجة التجربة قبل النتيجة بني املعدّل ليقيس االختبار الباحثة تستخدم

 الطالب قدرة ويكشف بينهما الفروق نتيجة ويكشف بينهما ويقارن التجربة بعد
  .ذكائهم وقياس تحصيليال مستواهم وقياس

 البيانات جمع إجراء   - و 

 :يلي كما طريقة على الباحثة تستند البيانات، وجلمع

 :  االستطالع - ١
                                                             

 ١٨٩: ص سابق، مرجع عبیدات، ذوقان  ١٠
 ١٠١: ص مـ،١٩٩٦ ،)والتوزیع للنشر الفالح دار: األردن( ،اللغویة االختبارات الخولي، علي محمد  ١١
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 وهناك, البيانات جتميع وسائل من هامة وسيلة املباشرة االستطالع تعترب
 الباحثة وتستخدم .١٢املباشر بالفحص عليها صلحت أن ةللباحث كنمي معلومات

 ويف التجربة قبلى الطلبة لدي التعليمي السلوك ملعرفة البحث هذا يف االستطالع
. االستماع ملهارة) MP3( ٣ الوسائط مشغالت باستخدام التجربة عملية

 طبيعيا الفرقة واتصال السلوك وأمناط الظواهر لفهم عادة تستخدم االستطالع
ا تستطيع اليت احلوادث وقوع وعملية الفردي السلوك يف والبحث  يف مالحظا
 .١٣الوضعية املواقف أو الواقعية املواقف

 :    االستجواب - ٢

 والتصورات البيانات على للحصول واحلقائق البيانات مجع طريقة منها املراد
 استبيانا الطريقة هذه وتعترب. هلم املوجه احلوار بإجراء املستجيبني لدى الشخصية

 ً  .١٤املفحوص من فهوية وبيانات املعلومات جبمع الباحثة خالهلا من تقوم شفويا

 من درسةامل حالة فهي الطريقة ذه الباحثة جتمعها اليت البيانات أنواع أما
ا اللغوية التعليمية الوسائل  تعليم أثناء بالوسائل املدرس استخدام وكيفية وأدوا

 ا مير أن جيب عامة وخطوات االستماع مهارة تنمية يف خاصة العربية اللغة
  .االستماع مهارة لتعليم) MP3( ٣ الوسائط مشغالت استخدام يف املعلم

 التجربة خطوات  -ز 

 اإلعداد مرحلة - ١

                                                             
 ٣٥٤ص م،  ١٩٨٢،)وكالة المطبوعة عبد هللا حرمي:الكویت( ،٦ط  ،ومناھجھ أصول البحث العلمي أحمد بدر،  ١٢

13 Nana Sujana, ibid 
 ١٣٥: ص السابق، المرجع ذوقان عبیدات وأصحابھ،. د  ١٤
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 قبل التدريس خطة الباحثة تصمم:     التدريس خطة تصميم  )أ 
) MP3( ٣ الوسائط مشغالت باستخدام التجرييب التعليم عملية تبدأ أن
 .التعليم إجراءات يف موجهة لتكون االستماع مهارة تعليم يف

 للعمل الدراسية املواد اختيار إن:     الدراسية املواد اختيار  )ب 
 واختذ ،LKS مثل للتالميذ، املصاحبة واملواد قررامل الكتاب من التجرييب
 .والعمل املهنة ومها املدروسة املواد من التجربة هلذه املوضوعني الباحثة

 الدراسية املواد الباحثة ختتار أن بعد:   السمعية الوسائل تصميم  )ج 
 وهي التعليمية، املواد أنواع بالتسجيل فيقوم املقرر الكتاب من املأخوذة
 االصوات وتسجيل احلروف تسجيل مثل اللغوية العناصر من تتكون

 فهم مثل املسموع فهم ومن الرتاكيب، والتسجيل املفردات وتسجيل
 .واحلوارات القصرية والفقرة واجلملة املفردات

 التجربة مرحلة - ٢

 باستخدام التعليم اجراء قبل القبلي االختبار بإعطاء الباحثة قامت  )أ 
 إعطاء( االستماع مهارة تعليم يف) MP3( ٣ الوسائط مشغالت

 ).املعاملة

 احلاسوب، حنو املدروسة باملادة املناسبة املستعدة األدوات املدرسة تستعد  )ب 
 .الصوت ومكرب

 باستخدام التجرييب التطبيق خالل املباشرة االستطالعب الباحثة قامت  )ج 
 التعليم ذا وقام االستماع مهارة تعليم يف )MP3( ٣ الوسائط مشغالت
) الطالب مع لقاءات ٦ يف وهي" دراسية خصص يف" التطبيق( التجرييب
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 مارس ٢٤ بني ما الفرتة يف وذلك دقيقة، ٤٠ واحدة خصة وتساوي
 .٢٠١١ أبريل ٢٤ – ٢٠١١

 البعدي االختبار بإعطاء الباحثة قام التجرييب، التعليم من االنتهاء وبعد  )د 
 على للحصول الطالب من موعةا أفراد لدى االختبار هذا ويعقد
 عملية بعد املعاملة إعطاء تأثري متثل اليت الدراسي التحصيل نتيجة

 :يلي كما االختبار ويتكون التطبيق،

 والتنغيم النرب حيث من ويتفرع واملفردات األصوات اختبار )١

 :من يتكون وهو الدراسية املواد من املسموع فهم اختبار )٢

 ةالكلم أنسب اختيار -

 التكملة -

 الفراغ ملء -

 واألجوبة األسئلة -

 وخطأ صحيح -

 اختبار فهو به يقوم أن للبحث ميكن اليت االختبار نوع وأما
 أو األول الصوت املسموع، الصوت اختبار املختلفة، الكلمة
 الكلمة اختبار املنبور، املقاطع اختبار األخري، أو املعدّل

 املوضوع اختبار سئلة،واأل املسموع النص اختبار املسموعة،
  .وغريها العام

 الدرجة وتقدير التصحيح - ٣

 أوراق يف البيانات ومجع املستعدة األسئلة إجابة من الطالب انتهاء بعد
 حسب الدرجة بتقدير البنود من وكل. تصحيحها على الباحثة فيبدأ اإلجابة،
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موعة،  إجابة سئلةاأل مجع إجابة على قادرا املخترب الطالب كانت إذا حىت ا
  ).١٠٠( الدرجة تقدير فيكون صحيحة

 املعيارية الدرجة تقدير أساس على مقررة نتيجة إىل الدرجة تقدير وفسر
)PAP (اآلتية اجلدوال يف وتعرض املقرر، الدراسي كتاب يف ذكرت كما: 

  الثاين اجلدول
  املسموع فهم اختبار يف الطالب نتيجة معيار عن

 املئوية نسبةال الدرجات التقدير الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥ 

ا جيد   جدّ
د ّ   جي
  مقبول
  ناقص
 فاشل

١٠٠ – ٨٠  
٧٩ – ٧٠  
٦٩ – ٦٠  
٥٩ – ٥٠  

-٤٩ – ٠٠  

١٠٠ –% ٨٠%  
٧٩ –% ٧٠%  
٦٩ –% ٦٠%  
٥٩ –% ٥٠%  
٤٩ –% ٠٠% 

 
 البيانات تحليل سلوبأ  -ح 

 يف وتشخيصها وتنسيقها البيانات وتنظيم ترتيب عملية هو البيانات بتحليل املراد
موعات من جمموعة  ترك عند البيانات مجع أول من يتكون العملية وهذه املعينة، ا
ة اهتماما الباحثة جهدة العملية هذه تطلب ولذلك البحث، ميدان الباحثة ّ   .فكريا وقو

 إجراءات كانت لذلك" الكمي التحليل" الدراسة هذه يف الباحثة تستخدم
  .اجلدول فيه أيضا رضويع واحلسب، بالتعديد اإلقامة إىل حتتاج البحث

  :اآلتية باخلطوات تقوم أن الباحثة تبدأ البيانات مجع وبعد
 جمموعة حسب الطالب كفاءة على تدل اليت النتائج بني البيانات تقسيم - ١

 مقبول، جيد، جدا، جيد النتيجة بني الطالب يناله الذي الدرجة وتقدير األسئلة
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 فيه تظهر حىت النتيجة، مجيع ىعل بالتوسيط الباحثة تقوم مث وفاشل، ناقص،
 يف املسموع والفهم احلوار يف املسموع وفهم األصوات متييز يف الطالب كفاءة
 .املئوية النسبة إىل غريها مث الفقرة،

 متييز على املسموع فهم يف عناصر من عنصر كل حسب الدرجة تقدير تقسيم - ٢
 الباحثة قامت مث سموعامل فهم ومعرفة واجلمل املفردات معاين وإدراك األصوات
  .املئوية النسبة إىل غريها ذلك وبعد عناصر كل النتيجة مجيع على بالتوسط

 T اإلختبار" فنستعمل الفارقتني العينتني بني املقارنة إىل احلصول أردنا وإذا

ة للمجموعة  Anas( سوديونو أناس قال كما. ١٥)Independent Group T-Test" (املستقّل

Sudijono (اإلختبار بأن T هو هل الصفري الفرض إلختبار اإلحصائي اإلختبار هو 
  .SPSS. V. 16 منهج عرب التحليل الباحثة وتستخدم. ١٦زائف أو صحيح

 الطالب تعلم نتيجة عن البيانات حتليل أسلوب الباحثة تستخدم احلالة هذه ويف
 تؤخذ البحث فروض ختترب حىت الطالب لنتيجة املعديل املقياس فروق من تتجّلى اليت

 تقوم لالختبارين التعلم نتيجة فروق مستوى ولتحليل املائة، يف) ٠( الفروق مستوى
  :التالية األرمزة على الباحثة

لاملع قيمة نطلب - ١  ١٧)١( املعدّل بالرمز جمموعة لكل دّ

푥 = 	∑   

  :ياناتالب
x   =ل   املعدّ

∑푥   =النتيجة جمموعة  

                                                             
 ٩٥: ص سابق، مرجع  ١٥

16  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1987, hal: 
278 
17  Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, cetakan IV), 2007, hal: 88 
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N   =العينة عدد  
 وقيمة القبلي يف املعدّل قيمة بني ارياملعي اإلحنراف قيمة نطلب ذلك وبعد - ٢

 ١٨الرمز باستخدام القبلي يف املعدّل

푀푑 = 	 ∑
  

 :البيانات

Md     :والبعدي القبلي نتيجة بني الفروق من املعدّل  
N     :العينة عدد 

∑퐷  : يعرفه أن عيستطي الذي وبعدي قبلي نتيجة بني الفروق جمموعة 
  :بالرمز

 ∑퐷 = 푥 − 푦  

x : لنتيجة البعدي املعدّل  
y   :لنتيجة القبلي املعدّل  

  :الفروق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي بالرمز مستوىنطلب  - ٣

푡 = 	 ∑
∑ 	(∑ )

   

  :البيانات
t   :مستوى الفروق  

D   : االختبار القبلي واالختبار البعديالفرق بني  

                                                             
 ٨٩: ص السابق، المرجع  ١٨
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N   :عدد العينة يف االختبار  
الرمز السابق احد الرموز اإلحصائية املستعملة ملعرفة الصواب أو اخلطأ من فروض 
صفر الذي يقول أن يعرف مستوى الفروق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي، 

 )t-test(وميتحن بعد ذلك نتيجة مستوى الفروق بقيمة 



١١ 

  الثاني الفصل
  النظري اإلطار

 

 مشغالت وسائل االعالم والمسموع -١

 وسائل االعالم والمسموعمشغالت  تعريف )أ 

 عملية يف املدرس يستخدمها أدوات أو أداة وهي وسيلة من مجع هي الوسائل
 الوسائل وإن. بتمامها الطلبة أذهان إىل املعارف أو املعلومات لتوصيل والتعلم التعليم

 األكمل، الوجه على عمله أداء على املعلم وتعني والتعلم التعليم عملية رتيس التعليمية
 .١التوضيحية الوسائل أو اإليضاح بوسائل عنها االصطالحات تكون وقد

، مبعىن )Medius(مأخوذة من اللغة الالتينية ماديوس  )ةلوسي( Media لمةك
ا الرسالةوأما يف اللغة العربية أن الوسائل هي ال. األوساط والوسيلة . وسيلة اليت يرسل 

ا  ا الرسالة وتدفع  وسنجد هنا أنّ التعريف وسائل االعالم هي األدوات اليت ترسل 
مشغالت بينما . ٢األفكار يف ذهن الطالب، وتؤثر هذه الوسائل على عملية التعليم

 إما، auditif زو اسة السمع، حيث نقل رسائل يف الرمحبسائل اإلعالم املسموعة املرتبطة و 
  . ٣وغري اللفظيأ) الشفهيةيف الكلمات أو اللغة (فظي الل

 الوسائل وهي األربع التعليمية الوسائل أنواع من نوعا السمعية الوسائل كانت
 أن فيعرف امللموسة، والوسائل البصرية السمعية والوسائل البصرية والوسائل السمعية
 حيث من اللغوية باملادة يتعلق ما اصةخ والتعلم، التعليم عملية تيسر السمعية الوسائل

ا  ويلعب السمع، حاسة طريق عن اخلربات يئة تقوم السمعية فالوسائل صوتية، رموز أ

                                                             
1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1997), hal: 6 
2 Aziz, Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Persada, 2003), Hal: 1 
3 Asnawir Basyirudin Usman, Media Pembelajaran, ( Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 83. 
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 قدرة تنمية الضروري من وذلك اخلربات، هذه اكتساب يف كبريا دورا االستماع حسن
 على عتمدت اليت التعليمية االتصال عمليات مجيع يف اهلادف االستماع على التلميذ
  .٤الصوتية الرموز اىل الرسالة تتحول حيث الصوت

 العربية اللغة تعليم في السمعية الوسائل مشغالت استخدام )ب 

 أسباب عدة وهناك العربية، اللغة والتعلم التعليم ترقية يف يأثر التعليمية الوسائل
  : منها   العربية، اللغة تعليم يف الطالب قيمة ترقية إىل تدعو

 تعبري إلستحالة سببا كان العربية اللغة تعليم يف املرئية الوسائل دتنفي وأما
 استخدام يستحب لذلك، اإليضاح وسائل استخدام دون بالكالم اللغوية الدروس
 وسائل أن ذلك، عن فضال. اللغة التعليم عند املرئية أو السمعية إما اإليضاح وسائل

  .املدرس صنواق يسرت بل فعاال اكثر التعليم جيعل اإليضاح
 وقت يستغرق وال الدارسني تدريب على املدرس اعدـستس السمعية والوسائل

 عملية نفسهم يدربوا أن الدارسون يستطيع إذ احملدودة، دراسةـال أوقات التدريب
 ارةـمه تعليم يف املعلم اـيستخدمه اليت ائلـالوس اـوأم حاجتهم، حسب اعـاالستم
 ائطـالوس واملشغالت ات،ـأسطوان أو شرائط على ةالصوتي التسجيالت: فهي اعـاالستم
: مثل ة،ـاللغوي ابـواأللع اإلذاعية، ادةـوامل ،اـوغريه  ,MP3, MP4, iPad: كمثل املعددة
 القراءة خالل من األدواري والتمثيل اجي،ـاألح الشيء، على التعريف ات،ـاإلشاع

 ولكن وغريها، سيةاملدر  املسرحيات الشخصيات، تقمص واملسراحيات، الدرامية،
  .MP3 الوسائط املشغالت على الباحثة خصصت البحث هذا عملية لتسهيل

  :منها البصرية السمعية الوسائل ومميزات
 واملتعلم للمعلم الوقت واختصار اجلهد تقليل )١

                                                             
 ١٦٣: ص ،)١٩٨٧ ،٨: ط القلم، دار: كویت( ،التعلیم في والتكنولوجیا االتصال وسائل الطوبجي، حمدي حسین  ٤
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ةامل اجلوانب وتوضيح املعرفة نقل على تساعد )٢ ّ  هم

 الدارسني وانتباه اهتمام تثري )٣

 الطالب ظحف وتريد املعلومات تثبت )٤

  الدارسني تشوق )٥
 الصور يف العربية اللغة لتعليم السمعية الوسائط املشغالت الشكل أمثلة ومن

  :يلي كما
  الثانية الصورة          األوىل الصورة       

 الشامل مكتيب كمبيوتر       احملمول الكمبيوتر 

       

  الرابعة الصورة        الثالثة الصورة        
               iPad    Walkman – اللوحي الكمبيوتر
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  السادسة الصورة              اخلامسة الصورة       
 iPod Touch 4                   الكمبيوتر مستلزمات     

   
  

      
  اخلامسة الصورة        اخلامسة الصورة     

   iPod Nano 6        الذكية اهلواتف      

    

  
 اخلامسة الصورة

  متعددة وسائطال مشغالت
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 ونشأته MP3 تعريف )ج 

MP3 من مشهور اسم هوMPEG layer 3  أيMoving Pictures Experts Group 

ة تكوم منظمة تعين وهي َ ي نْمِ َ . الفيديو أو واملرئية السمعية الربجمة لدى املمثل املعيار بِتـ
 ألكثرا هو العربية اللغة تعليم كوسيلة استخدامه ميكن الذي) Audio( السمعي واجلهاز
 ً ً  شيوعا ه ألن وذلك اجلميعي لدى ومعروفا تَ َ ص  من عالية جبودة تتميز ولكنه صغرية حِ

 ٣ الوسائط مشغالت كان آخر جانب ومن. جيِّد بشكل مضمونة أن إذ الصوت
)MP3 (ه ُ عِّم دَ ُ افر اليت املوسيقى مشغالت من الكثري ي َ و َ تـ  متناول يف أيضا وهي السوق يف تـَ

 الشامل، مكتيب الكمبيوتر احملمول، الكمبيوتر ،٣ لوسائطا مشغالت: مثل اجلميع،
 .ذلك وغري الذكية، اهلواتف ،iPad -اللوحي الكمبيوتر

 الدكتور هو MP3 وخمرتع. ١٩٨٧ سنة حوايل دجييتال صويت مشعل تطور يبدأ
 يف اخرتاعة كارهلاينز. د ويطور). Dr. Karlheinz Brandenburg( براندنبورغ كارهلاينز

وفرفر  معهد  Algoritma MP3 يقال السبب هلذا. ١٩٩٦ سنة حوايل املانيا يف او
وفر بـأجلوريتما  أصال املتاحة الصوتية امللفات تنسيق عدة من واحد MP3 كان. فراو
 بل الكمبيوتر أجهزة على يقتصر وال MP3 تطور الوقت مرور على ولكن. للكمبيوتر

 ميكن حبيث املضغوط رصالق العب وكأنه الصوت ملفات مشغل جهاز على
  .كمبيوتر جهاز دون من حىت استخدامها

 كبرية تكون والفيديو الصوت تسجيالت شكل يف البيانات فإن ، نعلم وكما
 امللفات هذه ضغط ميكنو  .التخزين وسائط على مساحة تستهلك وبالتايل ،جدا

 تعددةامل الوسائط ملفات حجم من التقليل على يساعد بل MPEG شكل على بتصنيفه
 مضغوط قرص بفيديو MPEG تصنيف وأكثر .عليها املخزنة املعلومات فقدان دون
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(Video Compact Disc).  الواقع يف كان الفيديو، اقراص على األفالم نشغل عندماو 
  ٥ .التلفزيون شاشات على النتائج وتعرض فيها حمفوظ ملف قراءةل قراصاال تشغل

يلغي   MPEGظ بنية البيانات األصلية فإن اليت ال تزال حتتف ZIPوخالفا للشكل 
املتقطعة جيب (وتسمى مبحول جيب التمام . بعض املعلومات اليت تعترب غري مهمة

، مث ميكن ضغط على تسجيل الفيديو مع نسبة ضغط تصل إىل أكثر من )التمام حتويل
 ١ميغا بايت من البيانات، ميكن ختفيضه فقط  ١٠، وهذا يعين أنه من أصل ١: ١٠

ومع التطور املتنامي . ميغابايت مع عدم الفرق الكبري يف اجلودة من تنسيق امللف األصلي
للتكنولوجيا املعاجلات الدقيقة، واليت تنتج من سرعة معاجلة البيانات، ميكن ضغط 

MPEG ومثال ذلك ضغط الشكل الذي يتم تطبيقه على دي يف دي . إىل أبعد املدى
أو البث التلفزيوين الرقمي، ولكن مع خوارزمية ) ماتالقرص الرقمي متعدد االستخدا(

  .أكثر تقدما من تلك اليت تطبق على سي دي
 من يتكون تلفزيون شكل يف احملفوظة املتعددة الوسائط وتسجيل ، األساس يف

 احلركة، )احلركة هو التايلو ( ،اإلطار صور) اإلطارات هي األوىل الطبقة .(طبقات ثالث
 يتعامل تلفزيونو  MP3 ملفات أن والواقع،. صوت )الصوت هي رةآخ أو ،ثالثة طبقةو (

  ٦ .٣ طبقة MPEG بـ مسي لذلك. فقط الثالثة الطبقة مع

 العربية اللغة تعليم لوسيلة MP3 )د 

 أوهلا. وتطويرها املهارات أنواع أربعة غرس العربية اللغة تعليم من األول اهلدف إن
  .الكتابة مهارة ورابعها القراءة، مهارة الثهاوث التكلم، مهارة وثانيها االستماع، مهارة

                                                             
5  Suwargana, SEKILAS TENTANG MP3, (Online), 
(http://suwargana.multiply.com/journal/item/12/SEKILAS TENTANG_MP3, diakses 12.13, kamis, 
9/12/2010) 
6 Suwargana, ibid 
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ا العلماء بعض قال بل األربع املهارات هذه أهم االستماع مهارة تعترب  أصل إ
: كالتايل منقسم اليومية االتصاالت يف املستغرق الوقت إن موريل قال. املهارات لبقية
 واضحا بحيص لذا. للكتابة% ١٠و للقراءة،% ١٥ للتكلم،% ٢٥ لالستماع،% ٥٠
 من غريه إىل نسبة لالستماع تستخدم اليومية االتصاالت يف األوقات معظم أن لنا

  ٧.االتصالية العمليات
 يتم اليت الرنني أو األصوات عن يصدر اخلطاب تطويرل إجيابية عملية هو االستماع

 من ءةاملبدو  اإلنسانية العقلية يف النحويةو  ،والداللية الصوتية، اجلوانب يف استخدامها
 الفهم هذا لنتائج التخزين عملية إىل تفسريه،و  فهمه عمليةو  ، الصوت على التعرف

  .والتفسري
  :منها الطالب، استماع مهارة لتمرين MP3 ستخدما مميزات من و

 العامة، األسواق قبل من تناوله سهولة - أ 

 يف العربية اللغة تعلم امكانية ذلك ويتاح مكان، أي يف استخدامهه ميكن -ب 
 حصر، دون املتنوعة نةاألمك

 .تشغيله سهولة -ج 

 االستماع مهارة -٢

 االستماعمفهوم  )أ 

 هو فاالستماع. ٨األعمال من عمل يف واإلجادة والدقة السرعة هي املهارة
 االستماع أن الناقة كامل وقال وانتباه، بقصد الذهن إىل ووصولة الصوت استقبال

                                                             
7 Taufik Siraj, Strategi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, Makalah disajikan dalam Diklat 
Profesi Guru LPTK Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, 28 juni, hal: 40 

: ص ،)االعتصام دار: ریاض( بالعربیة، لغیرالناطقین التعلیمیة الكتب اعداد أسس هللا، عبد الحمید وعبد الغالي هللا عبد ناصر  ٨
٥١ 
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 املستمع سرعة هي االستماع ةفمهار . ٩تفسريها مث املنطوقة الرموز إىل إنصات عملية
 بني االتصال عملية يف واالجادة والدقة املتحدث من الصوت استقبال يف واجادته ودقته
 من كان إذا االستقبالية، مبهارة االستماع يقال العملية حيث ومن وانتباه؛ بقصد الناس

 الرموز يقبل أن يستطيع ال اجليد فاملتمع املستمع، ميارسه لوال بكامل ليس فإنه استقبالية
 يدربه أو نفسه يتدرب أن بعد اال واجادة ودقة بسرعة املسموع الصوت أو املنطوقة
  .املدرس

 جمرد فيها ليس عملية وهو. ١٠معقدة عمليات على يشتمل فن هو واالستماع
 وانتباها خاصا اهتماما املستمع فيها ويعطي االنصات فيها وإمنا فحسب السماع
ّب أن ويستطيع األصوات من نهأذ تتلقاه ملا مقصودا  أو املتكلم من مسعه ما وميثّل يدر

 االستماع خيتلف مث، ومن ذلك، وغري والتنغيم النرب من به يقوم ما مثل املتحدث
 السماع أما. أذنه تتلقاه الصوت إىل واحلاجة العملية حيث ومن واالنصات والسماع

 السامع ارادة واالنصات التفاهم،و  الفهم إىل ارادة دون السامع بأذن تتعلق صوت فهو
 االستماع خيتلف لذلك والتفاهم، الفهم إىل اهلدف دون حوله حدث ما يسمع أن إىل
  .ونقده وحتليله املضمون فهم غرض يف غريه عن

 اهلامة اللغوية املهارات من هو االستماع فن أن اخلطيب ابراهيم بن حممد قال
 يف األخرون يقوله ملا االستماع خالل من ةاحليا يف اخلربة االنسان به يكتسب اليت

ا خمتلف على جمالسهم  تعليم يف االستماع فإن ذلك من انطالقا. ١١وأهدافها مستوا
  :١٢على يشتمل اللغة وتعلم

 السمعي التمييز طريق عن املنطوقة اللغوية الرموز إدراك )أ 
                                                             

: ص ،)م ١٩٨٥ ،٩: م القرى، أم الجامعة: المكرمة مكة( أخرى، بلغات للناطقین العربیة اللغة تعلیم الناقة، كامل محمود  ٩
١٢٢ 

 ٧٥: ص ،)١٩٤٦ العربي، الفكر دار: القاھرة( العربیة، اللغة فنون تدریس مدكور، أحمد على  ١٠
 ٤٠: ص ،)٢٠٠٣ التوبة، مكتبة: الریاض( ،العربیة اللغة تعلیم طرائق الخطیب، ابراھیم بن محمد  ١١
 ٧٦: ص نفسھ، المرجع  ١٢
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 الرمز هذه مدلول فهم )ب 

 املنطوق الكالم أو لرمز يف املتضمنة الرسالة أو االتصالية الوظيفة إدراك )ج 

 معايريه وقيمة املستمع خربات مع الرسالة هذه يف احملمولة اخلربات تفاعل )د 

 املناسبة املوضوعة املعايري ضوء يف عليها واحلكم وتقوميها اخلربات هذه نقد )ه 
 .لذلك

 االستماع إىل البسيط االستماع من كلها، الستماع مهارة تعلم مراحل هي هذه
 من فنطلق بغريها للناطقني لغوية مهارة أنه حيث من االستماع الباحثة حفسيشر . العايل
 على النهاية يف املراحل كل يعاجل وأن الثالثة، إىل األوىل املرحلة يف فيرتكز السابقة ملراحل
  .األوىل للمستوى خاصة السماع، مهارة حتقيق هو متكامل أساس

 الصوت استقبال لىع يقتصر ال فهو سهلة، عملية ليس االستماع لذلك
 االندماج هذا فوق يتطلب بل فحسب، واجلمل الكلمات معاين وإدراك املسموع
 حىت الذهين اجلهد بذل اىل املستمع حيتاج كما. واملستمع املتكلم نيب الكامل

 معه، خيتل أو رأيه يف املتكلم مع يتفق وبالتايل. وحيللها وينقدها املعلومات يستخلص
 يف والعقل والسمع البصر حواس استخدام يتطلب متكامل أداء االستماع ذلك وجبانب
 بن عملية وإجراء واسرتجاعها أفكاره وحتدد به يتكلم ما املعىن وفهم املتكلم، متابعة

 الناطقني عند االستماع تعليم أهدف عن بعض فيم الباحثة فستبحث املتعددة، األفكار
  .أخرى بلغات

 االستماع مثل مسموع شيء إىل االنتباه أو الكالم، فهم هو االستماع أن لذلك
 عملة وهو السماع ومنه األذن، وآلته حاسة هو الذي السمع خبالف املتحدث، إىل

 من وجه إىل واإلنتباه االهتمام إىل حيتاج وال األذن، سالمة على يتوقف فسيولوجية
  .الصوت مصدر
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  طبيعة عملية االستماع )ب 

االستماع، حيث يكون للظروف البيئية الىت  كبرية على مهارة  بدرجةوتأثر الثقافة 
  .يعيشها التلميذ أثر كبري يف عملية االستماع

ويرى بعض علماء االجتماع، أن عملية االستماع هلا أثر كبري يف تعلم اللغة عند 
ومرجع هذا يف نظرهم أن األمهات يف كثري . البنات أسرع من البنني يف املراحل األوىل

وإن كانت هذه ليست . دثة البنات والكالم معهن أكثر من البننيمن البيوت، يقمن حملا
قاعدة عامة فقد حيدث العكس عندما تزداد فرص الكالم مع البنني عن البنات يف 

  .بعض البيوت
تفسري ثقاىف آخر لعملية االستماع خيتص مبا تؤديه وسائل االعالم  وهناك

بل التحاقهم باملدارس، حيث عن وأثرها على األطفال ق) MP3و الراديو والتليفزيون(
طريق االستماع هلذه املصادر االعالمية، يكتسب هؤالء األطفال معلومات واسعة عن 

  .١٣تلك الىت تفرض املناهج وجودها لديهم
اع هو جمرد ـات، فالسمـاع، واإلنصـاع، واالستمـاك فروق جوهرية بني السمـهن

ا انتباهـن إعال االذن لذبذبات صوتية من مصدر معني دو ـقباست . ١٤ا مقصوداـار
ار، أو كسماع اجلالس يف مكتبه لصوت خروج ـائرة، أو صوت القطـاع صوت الطـكسم

األذن " فسيولوجية"اهلواء من جهاز التكييف، فالسماع إذن عملية بسيطة تعتمد على 
ا على التقاط هذه الذبذبات الصوتية اج وهو أمر ال يتعلمه اإلنسان، ألنه ال حيت. وقدر

  .إىل تعلمه

                                                             
 ٢٣٤: ، صالمرجع السابق شحاتة، حسن  ١٣
 ،٢: ط ،الحدیثة التربویة االتجاھات ضوء في الدینیة والتربیة العربیة اللغة تدریس طرق وآخرون، خاطر رشدي محمود. د  ١٤

 ١٦٥: ص ،١٩٨٣ ،)المعرفة دار: القاھرة(
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فهو يشتمل أوال على إدراك الرموز اللغوية . واالستماع عملية معقدة يف طبيعتها
فهم مدلول هذه الرموز، ثالثا إدراك الوظيفة : املنطوقة عن طريق التمييز السمعي، ثانيا 

فتاعل اخلربات : املتضمنة يف الرموز إو الكالم املنطوق، رابعا " الرسالة"االتصالية أو 
نقد هذه اخلربات : مولة يف هذه الرسالة مع خربات املستمع وقيمه ومعايريه، خامسا احمل

  .وتقوميها واحلكم عليها يف ضوء املعايري املوضوعية املناسبة لذلك
أما بالنسبة لإلنصات، اإلنصات هو تركيز االنتباه على ما يسمعه اإلنسان من 

  ١٥.أجل حتقيق هدف معني

 االستماع مهارة أهمية )ج 

 مراحل يف اإلنسان ا اتصل اليت الوسيلة إنه حياتنا، يف كبرية أمهية الستماعل
 والرتاكيب، اجلمل أمناط ويتعلم املفردات، يكتسب طريقه عن باآلخرين، األوىل حياته

ً  طريقه وعن واملفاهيم، األفكار ويتلقى ً  للغة، األخرى املهارات يكتسب أيضا  كالما
 أو لقراءته سواء لتعلمها أساسي شرط األصوات متييز لىع القدرة إن. وكتابة وقراءةً 

 منه البد أمر أفكار من يطرح أو معلومات من يلقى ملا اجليد االستماع أن كما كتابته،
 من اإلنسان حلماية شرط اجليد االستماع إن بل معها، والتفاعل منها االستفادة لضمان
  .١٦دده كثرية أخطاء

 اليت الوسيلة أنه مع حياتنا، يف كبرية أمهية له تماعاالس أن طعيمة أمحد أكد وقد
 املفردات، يكتسب طريقه عن باآلخرين، األوىل حياته مراحل يف اإلنسان ا اتصل
 يكتسب أيضا طريقه وعن واملفاهيم، األفكار ويتلقى والرتاكيب، اجلمل أمناط ويتعلم

  ١٧.وكتابة وقراءة كالما للغة، األخرى املهارات
                                                             

 ١٦٦ :ص  نفسھ، المرجع  ١٥
 ١٦٣: ص السابق، المرجع وآخرون، خاطر رشدي محمود. د  ١٦
 والعلوم للتربیة اإلسالمیة المنظمة منشورات: الرباط( وأسالیبھ، مناھجھ بھا الناطقین رلغی العربیة تعلیم طعیمة، أحمد رشدي  ١٧

 ١٤٧: ص ،)م ١٩٨٩/ھـ ١٤١٠ – إیسیسكو – والثقافة



٢٢ 
 

 االستماع مهارة متعلي أهداف )د 

 نتوقع لغوي، سلوكي تغري أنه: هو املقام هلذا املناسب اهلدف تعريف كان إذا
 فإن معينة، عليميةت مواقف مع وتفاعله لغوية، خبربات ملروره نتيجة املتعلم، من حدوثه

 حبيث واضحة بطريقة التغريات أو األهداف هذه حتديد ضرورة طلبيت التعريف هذا
 التدريس طرائق أنسب اختيار ميكن كما هلا، املناسب التعليمي توىاحمل اختيار ميكن

 االستماع برامج وخيصون. حتقيقها على تساعد اليت التقومي طرائق وأنسب وأساليبها،
  :١٨يلي ما أمهها من اليت األهداف من وافر خبظ

 .اللغوي واالتصال اللغة فنون من هام كفن االستماع املتعلمون يقدر ان )١

 لديهم تنمو وأن الشيء االستماع عادات من املتعلمون يتخلص أن )٢
 االستماع لعادات الضرورية واالجتاهات واملفهومات األساسية، املهارات

 ١٩اجليد

 احلقائق من قدر بأكرب االحتفاظ مع بعناية، يستمعون كيف يتعلموا أن )٣
 تتابعه يف األحداث نظام تذكر على القدرة مع والتصورات واملفاهيم
 .الصحيح

 ووسطها األصوات، بداية يف االختالف التشابه أوجه متييز يستطيعوا أن )٤
ايتها  .و

 اإلستجابة وعلى املسموعة، الكلمات إدراك على القدرة لديهم تكون أن )٥
 والنثر الشعر يف املوسيقي لإليقاع

                                                             
 ١٢٤: ص السابق، المرجع الناقة، كامل محمود  ١٨

19  Dorothy Rubin, 1980, Teaching Elementary Language arts, 2nd. Ed., New York: Rinehart and 
Winston, hal: 45 



٢٣ 
 

 منطوقة، كلمات يف املنفصلة احلروف بني املزج على القدرة لديهم تنمو أن )٦
 املفيدة مجل يف لةاملنفص والكلمات

 الكلمات يف الناقصة احلروف إكمال على القدرة لديهم تنمو أن )٧
 املفيدة اجلمل يف الناقصة والكلمات

 فيما احلديث وأكمال املتكلم ماسيقوله توقع على القدرة لديهم تنمو أن )٨
 لوسكت

 املسموعة، املادة يف الواردة واألفكار احلقائق تصنيف على قادرين يكونوا أن )٩
 واحلقائق الكلمات بني املعنوية العالقات على والعثور بينها، قارنةوامل

 اخل.........واألفكار واملفاهيم

 واحلقائق األفكار من الرئيسية الفكرة استخالص على قادرين يكونوا أن )١٠
 اجلزئية أو الثانوية األفكار بني و بينها والتفريق املسموعة، املادة يف واملفاهيم

 الضمنية املعاين إىل والوصول االستنتاجي، التفكري على قادرين يكونوا أن )١١
 والتمييزها احلديث يف

 ضوء يف املسموعة املادة حمتوى صدق على احلكم على قادرين يكونوا أن )١٢
 واملعايري، القيم ونظام الشخصية، اخلربة يف تتمثل اليت املوضوعية املعايري
 احلديث من املتحدث وهدف االجتماعي، والواقع

ً  احملتوى، تقومي على قادرين كونواي أن )١٣ ً  تشخيصا  وعالجا

 داللة ذات صوتية اختالفات من بينهما ما ومتييز العربية األصوات تعرف )١٤
  صحيح وبنطق العادي احلديث يف تستخدم عندما

  بينهما والتمييز القصرية واحلركات الطويلة احلركات تعرف )١٥

 النطق يف املتجاورة األصوات بني التمييز )١٦



٢٤ 
 

 صوتيا ومتييزها والتنوين التشديد أو التضعيف من لك تعريف )١٧

 املكتوبة والرموز الصوتية الرموز بني العالقات إدراك )١٨

 العادية احملادثة سياق خالل من وفهمها الكلمات مساع )١٩

 املعىن( الكلمة بنية يف حتويل أو تعديل عن الناجتة املعىن يف التغيريات إدراك )٢٠
 )االشتقاق

 عن تعبريا الكلمات لرتبيب العربية اللغة يف املستعملة الصيغ استخدام فهم )٢١
 املعىن

 ،اخل...  واألفعال واألزمنة واألعداد والتأنيث للتذكري العربية استخدام فهم )٢٢
 املعىن توضيح أجل من اللغة يف املستخدمة اجلوانب هذه

 .له واالستجابة احملادثة يسود الذي األفعال نوع إدراك )٢٣

  :هو البحث بأهداف واملواقف
 ووسطها األصوات، بداية يف االختالف التشابه أوجه متييز يستطيعوا أن )١

ايتها  و

 واحلقائق األفكار من الرئيسية الفكرة استخالص على قادرين يكونوا أن )٢
 أو الثانوية األفكار بني و بينها والتفريق املسموعة، املادة يف واملفاهيم

 اجلزئية

 ةـدالل ذات صوتية اتـاختالف من اـينهمب ما ومتييز العربية واتـاألص تعرف )٣
 صحيح وبنطق اديـالع احلديث يف تستخدم اـعندم

  النطق يف املتجاورة األصوات بني التمييز )٤

 أسسه ما على تعتمد وأن ختتار أن الباحثة فليست األهداف هذه إىل بالنسبة
 خيطط وأن ،أخرى بلغات الناطقني العربية اللغة تعليم يف كأهداف وينشده الناقة كامل



٢٥ 
 

 واحلصول اإلدراك ألن بعضها جيرب أن جيب واملدرس اليها، للحصول متدرجة خطوات
  .وحتصيلهابتمامها لتحقيقها الكثرية باجلوانب ويتعلق طويال وقتا يستغرق مجيعها إىل

 فاملواد. التعليمية املواد هي األهداف هذه حنقيق على املهمة اجلوانب ومن
 من املنشود باهلدف تناسب وصفات مقومات هلا االستماع ةمهار  تعليم يف التعليمية

 املتوسطة املدرسة يف التعليمية املواد على تعتمد املواد وهي االستماع مهارة تعليم
ا اليت اإلسالمية   .اإلندونيسيا الدينية الشؤون وزارة قرر

 على املنهج أي دراسيـال املنهج يف قررت اليت اعـاالستم تعليم أهداف وأما
 انيةـالث ةـالسن نصف يف ةـاملتوسط مدرسة من اينـالث أي امنـالث للفصل املدرسي وىـاملست
 من املنطوقة اتـاملعلوم يفهموا أن الطلبة قدرة وهو ائيـالكف املعيار على تنحصر فهي

  .ةـواهلواي املهنة عن البسيط وارـاحل يف اعيةـاالستم العملية

 يفية تنمية مهارة االستماعك )ه 

 الرؤية أمهية لالستماع هام فالسمع االستماع، يف تؤثر عديدة عوامل هناك
ً  الطفل مسع كان فإذا للقراءة،  الضعف، هذا يعوض مبا تزويده أو عالجه وجب: ضعيفا

. االستماع على القدرة له يتيح مكان أفضل يف الطفل إجالس وجب ذلك تعذر وإذا
  :٢٠التالميذ لدى عاالستما  تنمية على تساعد مقرتجات عدة يلي وفيما

 وضبط املالئمة، األماكن يف التالميذ وضع االستماع حسن على يساعد - أ 
 الضوضاء من والتقليل النظام

 املقروءة املادة بربط نقوم أن علينا لالستماع استعدادا أكثر التالميذ جلعل -ب 
 معاين وتوضح السابقة التالميذ خبربات مسامعهم على امللقاة أو

 املثرية االسئلة قاءوال اجلديدة الكلمات
                                                             

 دون والنشر، للطباعة الثقافة دار: بالقاھرة( الدینیة، والتربیة العربیة اللغة تعلیم أساسیات وآخرون، یونس علي فتحى. د  ٢٠
 ١٣٤ – ١٣٣:ص ،)السنة



٢٦ 
 

 أكان سواء فيه والرغبة االستماع من اهلدف إدراك على التالميذ مساعد -ج 
 حتديد أو معينة أسئلة عن اجابات إىل التوصل أم االستماع هو اهلدف

 .أفكار من يلقى فيما الواردة األخطاء

 إنتباههم ومدى التالميذ نضج ملستوى مالئمة املسموعة املادة اجعل - د 
م  لسابقةا وخربا

ا اليت املوضوعات تقومي على التالميذ ساعد - ه   يسمعو

 التعليمي املنهج مع تتناسب حبيث اخلاصة االذاعية الربامج بعض حدد -و 
 خالل منظم حنو وعلى وآلخر احلني من كدروس واستخدامها للتالميذ

 .عليها وترتتب تليها النشاط من أنواعا خطط مث الدراسي العام

 لغوية موافق أساس على واالختبارات باتالتدري تقدم أن ينبغي -ز 
 .٢١طبيعية

م تنمية حنو التالميذ وجه -ح   ويتم االستماع مهارة يف منوهم تقومي على قدرا
 :اآلتية االسئلة منفسهأ وايسأل أن التالميذ استطاع لو ذلك

 لالستماع؟ مستعدا أصبحت هل )١

 وانتباهي؟ اهتمامي املتكلم أعطى هل )٢

 املتكلم؟ مع أفكر هل )٣

 الرئيسية؟ الفكرة انتقاء ستطيعأ هل )٤

 بنظام؟ االفكار استعادة أستطيع هل )٥

 االرشادات؟ اتباع أستطيع هل )٦

؟ ما حكاية اعادة أستطيع هل )٧  مسعتُ
                                                             

 المنظمة وراتمنش: أسسكو( بھا، الناطقین لغیر العربیة اللغة تدریس طرائق طعیمة، أحمد ورشد الناقة كامل محمود  ٢١
 ١١٦:ص ،)٢٠٠٣ والثقافة، والعلوم للتربیة اإلسالمیة



٢٧ 
 

 يف تأثريها حيث من االعتبار يف تؤخذ أن ينبغي اليت اهلامة االمور ومن
 أن ينبغي اذ االستماع، حنو املعلم اجتاه التالميذ عند االستماع تنمية
ً  جيدا مستمعا املعلم يكون   احلكيم واملعلم جيداً، متكلما ككونه متاما

  .التعبري على التالميذ ليشجع يستمع الذي هو

 .معوقات االستماع )و 

 االستماع على القدرة فضعف. االتصال يف جوهري أمر الدقيق االستماع نأ
 يرجع وقد. االتصال عملية فشل مث ومن بوظيفته القيام عن الكالم تعويق إىل تؤدي
 يف الدقة وعدم الرتاكيب يف كالتفكك الكالم يف تكمن عوامل إىل االستماع ضعف
  .املصطلحات وغموض التنظيم

 وهذه االعتبار، عنيي أخذها ينبغي لالستماع معوقات ستة حندد أن هنا ونستطيع
  :٢٢هي املعوقات

 أال ينبغي وهنا املتكلم، ينتهي أن قبل املستمع امللل يصيب قد : امللل )أ 
 جيد مل إذا حىت نشطا مستقبال يكون أن البد بل شغوفا املستمع يكون

ً  االستماع يف استمر شغفه يشبع ما  يصنع أن املدرس وعلى .أيضا
ّ  ال لكي ومكثفة جيدة بصورة الفصل عند تدريسه  عند الطالب ميل
 العربية اللغة يف االستماع مهارة تدريس

 الراحة على اجليد االستماع ثيبع أن املفروض من ليس : التحمل عدم )ب 
 مل وإذا املستمع من الكثري يتطلب فاالستماع جهد، أي الفرد يكلف وال

ً  املستمع يكن ً  مثابرا  أمهية كانت هنا ومن االستماع، حيدث فلن وصابرا

                                                             
  ١٤٠ – ١٣٩:ص ،السابق المرجع وآخرون، یونس علي فتحى. د  ٢٢



٢٨ 
 

 واالنصات التحمل على وتوطيدها االستماع لعملية نفسه املستمع اعداد
 .ذلك وغري واملتابعة

 للمستمع، العقلي النشاط كل إىل اجليد االستماع اجخيت : البالدة )ج 
 املعاين، واتباع احلديث، فهم على دائما نفسه حياول أن ينبغي ولذلك
ا وإدراك الرئيسية، الفكرة تركيب وحتليل  .اجلزئية األفكار من مكونا

 االختبار في تعليم مهارة االستماع )ز 

 أساس االستماع تعليم يف ختباراال وألن التعليم، يف هاما دورا االختبارات تؤدي
م وقياس االستماع درجة ملعرفة  الثالثة جوانب من االستماع مهارة متطالبات يف كفاء
 أن احلقيقة ويف. الدارس يسمعه مبا العامم وإملام معينة، عناصر وفهم األصوات، متييز هي

  .٢٣سموعامل فهم واختبارات األصوات اختبارات وهي قسمني إىل االستماع اختبار
 فهم يف يركز املسموع، فهم واختبار األصوات متييز يف يركز األصوات اختبار إن

 ملا العام الفهم يعتمد احلقيقة ويف. الدارس يستمعه مبا العام واملام معينة لغوية عناصر
 واملالمح العناصر هذه العام، املفهوم هذا تكون معينة ومالمح عناصر فهم على يسمع
 أثناء يستمعه ما وفهم األصوات بعض متييز على الدارس قدرة ىعل بدورها تعتمد

  .الدراسة
يد عبد صالح قال  فك على املتعلم قياس إىل االختبارات هذه دف العريب ا

 ولقياس ٢٤.املتحدث يقصده الذي املعىن ملعرفة شفهية رسالة حتتويها اليت اللغوية الرموز
 املرجع باألهداف مالئمة وهي حتديدها، من بدال مكونات اللغوية الرموز فك على قدرته

  .حتقيقها

                                                             
 ١٠٨: ص ،١٩٩٦ ،)والتوزیع للنشر الفالح دار: األردن( ،اللغویة االختبارات الخولي، علي محمد  ٢٣
 .٨٦: ص ،السابق المرجع العربي، المجید عبد صالح  ٢٤



٢٩ 
 

 من فهم اختبار نستخدم أن نستطيع أنواع فهناك املسموع فهم االختبار يف وأما
 فهم واختبار واخلطأ، الصواب أسئلة يف املفردة الصور استخدام مثل املنظورة املواد خالل

 متييز واختبار التوجيهات، يزومتي البسيطة األوامر مثل احلركية االستجابة خالل من
 والسؤال البسيط احلوار خالل من الفهم واختبار التسجيالت خالل من األصوات

 النوع وهذا. خطأ/وصحيح ال،/نعم مثل وسهولته الفهم سرعة واختبار وغريها والعبارة
  .أخرى بلغة الناطقني واملتوسطني املبتدئني للدارسني استعماله ميكن األخرية

 االستماع يستدر  خطوات )ح 

 التصور يلي وفيما احملددة، اخلطوة يف االستماع درس يسري أن ينبغي
  :٢٥للخطوات

 هلم املعلم يربز أن التهيئة هذه وتتضمن. االستماع لدرس الطالب يئة )أ 
 يلقيها سوف اليت العلمية املادة طبيعة هلم يوضح وأن االستماع، أمهية

 مهارة هلم يوضح يأ يقصده، الذي اهلدف هلم حيدد وأن عليهم،
 .عندهم تنميتها يريد اليت االستماع

 يف يبطىء أنـك احملدد، دفـاهل مع تتفق بطريقة التعليمية ادةـامل تقدمي )ب 
 كان إن فيها يسرع أن أو معقدة، مهارة تنمية املطلوب كان أن القراءة

 .احلديث مسرعي باملتحدثني االحلاق على الطالب تدريب املطلوب

. املسموعة العلمية املادة لفهم الزما يراه ما األمور من الطالب يوفر أن )ج 
 أو معينة دالالت ذات اصطالحات أو صعبة اتـكلم فيها انـك فإذا

 على ائهمـأمس كتب اتـشخصي عدة بني حوارا النص كان وإذا ضحها،

                                                             
 ١٥٠: ص ،السابق المرجع طعیمة، أحمد رشدي  ٢٥
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 امـأم املعلم يذلل أن املهم. اـإليه الرجوع ميكنهم حىت أمامهم، سبورةـال
 .اولهـتن من ذلك بعد متكنهم اليت ةـبالطريق النص مشكالت الطالب

 .لزمالئهم شفوي تقرير وتقدمي قيل، ما بتلخيص الطالب بعض تكليف )د 

 والتوجيهات الرتبوية القواعد ببعض يستعني أن التعليمية األنشطة يف للمعلم ميكن
 للمعلم كنمي اليت التوجيهات من جمموعة يلي فيما املهارة؛ هذه بتعليم اخلاصة التعليمية

  :٢٦االستماع تدريس عند ا يسرتشد أن
 االستماع جنس يف للطلبة قدوة نفسه املعلم يكون أن ينبغي:   القدوة )أ 

 جيداً، ختطيطا االستماع حلصة املعلم خيطيط أن ينبغي :للدرس التخطيط )ب 
 اإلعداد تتطلب اليت اللغة مهارة عن غريها عن تقل ال االستماع مهارة إن

 .طوالتخطي املسبق

. اجليد االستماع إمكانات للطلبة املعلم يهيء أن ينبغي :للدرس التهيئة )ج 
 يستخدم أو مغلق، مكان يف وجيلسهم التشتت، مصادر يعزل كأن

 واملشغالت والتلفيزيون، كاملذياع، تعليمها، يف املختلفة واألجهزة اآلالت
 .املتعددة الوسائط

 خطوط من خط على االستماع يقتصر أال ينبغي :اإلتصال خطوط تعدد )د 
 يتعدى أن جيب وإمنا فقط، والطالب املتعلم بني يكون أن مثل اإلتصال

 .وآخر طالب إىل هذا

 املعلم حيدد أن االستماع لدرس التخطيط عند ينبغي: املهارات حتديد )ه 
 .إليه الطالب توصيل يريد الذي املستمع نوع بوضوح

                                                             
 العلیا الدراسات كلیة: ماالنج( منشورة غیر ماجستیر رسالة االستماع، مھارة تنمیة في السمعیة الوسائل استخدام الباري، فتح  ٢٦
 ٢٧ – ٢٥:ص ،)م ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بماالنج، الحكومیة اإلسالمیة إبراھیم مالك موالنا جامعة العربیة، اللغة تعلیم قسم
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 االستماع تعليم يف قالفر  املعلم يدرك أن ينبغي :الدارسني ظروف مراعات )و 
 ونوع قبل، من بالعربية يتصل مل نوع: الدارسني من نوعني بني العربية اللغة

 مبتحدثي املباشرة اإلتصالية فرصية له تتح ومل القراءة طريق عن ا اتصل
 العربية

 اليت األصوات نطق دقة من يتأكد أن للمعلم ينبغي :النطق وضوح )ز 
 نفسه يكون أن أو شريط، على مسجلة كانت إن الدارسون يسمعها

 صحيحة، مفهومة، الطالب أذن إىل تصل حىت األصوات نطق عند دقيقا
 .اخلارجي بالعلم اتصال عند مشكالت له حتدث فال

 تكليفهم طريق عن الدارسني عند تنميتها متكن :االنتباه على القدرة تنمية )ح 
 .عليهم ميلى نص إىل باإلنصات

ً  يكون أن املعلم ينبغي ال :االستماع مرات تعدد )ط   مرات بعدد مقيدا
 االستماع

 ظروف يف كانو كالما أكثر باهتمام الدارسون يستمع :الدارسني نفسية )ي 
 تكرار بعدم التهديد من احلصة جو خيلو أن ينبغي هنا من. طيبة نفسية
 .الكلمات نطق

 وهي وبينها االستماع حصة يف تلقي لغوية مادة بني الفرق :التوقف فرتات )ك 
 كبري؛ طبيعي موقف يف تلقي

 حصة يف نص قراءة أو حوار إدارة أو مجل إلقاء عند :الطبيعي اإليقاع )ل 
 احلياة يف جيري ما مع يتفق طبيعي بإيقاع هذا يتم أن ينبغي االستماع،

 احلديث مبوقف الطالب تعريف )م 
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 بني الفرق املعلم ذهن يف يتضح أن ينبغي: االستماع نوعي بني التمييز )ن 
 األول ويكون املوسع، واالستماع املكثف االستماع: امه االستماع نوعني

 على القدرة تنمية أجل من يكون وقد املدرس، اشراف حتت االستماع
 فقد. املعلم إشراف حتت يتم أن جيب النوع وهذا. عام بشكل الفهم

 له تشرح مسجلة شرائط إىل بنفسه ويستمع املعلم إىل الدارس يذهب
 .منه مطلوب هو ما بالكامل

 ٣ الوسائط مشغالت عن الباحثة فستبحث الدراسة هذه يف كان ما إىل لنسبةبا
)MP3(، العالية املدرسة يف الدراسية باملواد مالئمة إنتاجها والتالميذ للمعلم وميكن 

ا اليت اإلسالمية  الوحدات مستوى على باملنهج ومناسبة الدينية الشؤون وزارة قرر
ا الوسيلة هذه الباحثة تستخدم مث. اإلسالمية اليةالع املدرسة يف) KTSP( التعليمية  وجير

 اليت التعليمية املواد حسب أخرى بلغات الناطقني الطلبة لدى االستماع مهارة تنمية يف
  .مدارسهم يف يدرسوها أن عليهم جيب

 توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مدرسة عن لمحة -٣
 الشرقية جاواب

 فعولو فـاعريان شـارع يف اإلسالمية الثـانوية اكونجبيج سونـان مدرسة قعت
 سنة يوليو من ١٥ بالتـاريخ املدرسـة هذه بين. الشرقية اواجب توبـان مسـاندينج بيجاكـونج

ُ  حممد املدرسة برئيس. م ٢٠٠٧ سن ُ  عن قريبة املدرسة هذه تقع املاجستري، العاقب ح
سعِ  إىل تصل أرض على اجلنويب بيجاكونج سونان مقربة ُ ّع مرت ٢٩٠٠ و ب َ ر ُ  شهر ويف. م

  "B" بنتيجة عرتفةامل الشهادة نالت قد ٢٠١٠ سنة نوفمبري
ئَت املدرسة هذه يف الدراسة أما دِ ُ ً  السابعة الساعة من ب  الثانية الساعة إىل صباحا

ً  عشرة  هو األول هدفها أن املدرسة وتقر. اخلميس يوم إىل السبت يوم كل يف ظهرا
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َ  اجليل نشاءإ تـ ُ وِّقامل ٌ  روحٍ  ذو املبتكر فَ نافُسي تّصفٌ  تَ ُ  بأخالق ومتخلق والفطانة باألمانة وم
  :مايلي ذلك كل ومقياس. كرمية

ني انشـاء - ١ جيْ ّ  للتعليم الدويل املعيـار مستوى على وغريهـا الـدراسة يف املتفوقني اخلر

عَّالة التعليمية العملية توجيد - ٢ ِ  الفَ ة دَّ  االسرتاتيجيةو  والطريقـات املنـاهج أنواع بِعِ
 للتعليم الدويل باملعيـار الالئقات

 النجاح مستوى أعلى على احلصول ملساعدة اإللكرتونية التعليم وسـائل احضار - ٣
 التعـليم يف

 املبنية الفعالة املـدرسة توجيد إىل للوصول ماميكن بأحسن املدرسة تنسيق حتقيق - ٤
  .البـارعة اإلدارة على
 فاملعهد ،١٩٨٩ السنـة يف أسس الذي األنوار نور معهد داخل املدرسة هذه تقع

 توسطةامل ومدرسة اإلبتدائية، ومدرسة األطفال روضة مدرسة مثل أخرى مدارس له
ً  ٢٣ هي املدرسة هذه يف املدرس عدد .ذلك وغري الدينية ومدرسة ،اإلسالمية  ،مدرسا

، ٨٥ املدرسة هذه يف الطالب وعدد  عاشر فصل من طالبا ٢٨ من يتكون الذي طالبًا
)X(، عشر حادية فصل من طالبا ٢٩ )XI(، عشر نيةثا فصل من طالبا ٢٨و )XII.( أما 

 ١ املدرسة، للرئيس حجرة ١ للدرس، حجرات ٤ هي املدرسة هلذه واحلجرات األمكنة
 .مكتبة ١ اجلاسوب، معمل ١ لإلدارة، حجرة ١ للمدرسني، حجرة
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  الرابع صلفال
  مناقشتهاو  وتحليلها البيانات عرض

 استخدام تطبيق يف ونتيجتها البيانات عرض فصلال هذا يف الباحثة قدمت
 سونان مبدرسة عاشرال صف يف للطلبة االستماع تعليم يف) MP3( ٣ الوسائط مشغالت
 اللغة تعليم من البيانات عرض ويتكون ،الشرقية اواجب توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج

  .البيانات مناقشة وعرض ،٣ الوسائط مشغالت استخدامو  ،افيه العربية
 التعرف يف الطالب بكفاءة يتعلق فيما كمي حتليل على البحث نتائج تشتمل

 يف تستخدم عندما داللة ذات صوتية اختالفات من بينها ما ومتييز العربية األصوات على
 هذه إىل وبالنسبة صحيح، وبنطق الرئيسية، الفكرة واستخراج املعىن معرفة ،يومال احلديث
ٍ  شكلب الباحثة فرتيد حلاليةا الدراسة  الوسائط مشغالت استخدام كيفية معرفة إىل خاص

٣ )MP3( سونان مدرسة يف الطالب لدى االستماع مهارة تنمية يف فعاليتها ومدى 
َ  ؛الشرقية جباوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج ِ وسي ُ ق  الفصلو  الضابط الفصل بني هايس
 هم،لدي االستماع مهارة تنمية يف )MP3( ٣ الوسائط مشغالت فعالية ومدى ،التجريـيب
 وآراء املدرسة من الباحثة عليها حصلت اليت البيانات طبق املشكلة هذه حل وسيكون
  .الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مدرسة يف املدرسني

 ٣ الوسائط مشعالت باستخدام االستماع تعليم: األول المبحث

 الثانوية بيجاكونج سونان مدرسة يف اجلارية والتعلم التعليم عملية توضيح لأج من
 العربية، اللغة يف االستماع وتعلم تعليم يف خاصةو  الشرقية، اواجب توبان اإلسالمية
 وهي ،فيها الدراسة ءثناأ الباحثة ا استخدمت اليت األدوات مثل البيانات فستعرض

  :يلي كما وهي. دراسةال ومادة التدريس خطة عرض
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 التدريس خطة

  االستماع رةمها:   المادة
  املهن وأنواع اهلوايات:   المادة موضوع
  اإلسالمية الثانوية املدرسة يف اشرالع:   الفصل
  خصص× ٤:   الوقت

 احلوار أو النصوص صورة على الشفهية االستعالمات الطالب فهم: النموذجية الكفاءة
  .املهن وأنواع اهلوايات عن

) ملاجلعبارات أو الكلمات أو ال( اجلمل، و األصوات متييز -:   األساسية ةالكفاء
  ضبطناسب بالاملسياق اليف 
  املسموعة املواد من الفكرة و املعىن عابياست -

  املسموعة املفردات يف العربية األصوات زييمت على البـالط يقدر -: النجاح مؤشرات
 الوسائط التملشغِ  اوفق العربية لكلمةا فهم على البالط قدري -

٣. 

 املهن وأنواع اهلوايات عن الصعبة الكلمة ذكر على البالط يقدر -
 ٣ الوسائط مشغالت يف

ٍ  مجلةٍ  تكوين على البالط قدري -  املسموعة باملواد مناسبة مفيدة

 من امساعه بعد اجلملة أو الكلمة كتابة على البالط يقدر -
 ٣ الوسائط مشغالت

 حتديد :على ينقادر  وايكون أن البالط من يرجى ، التعلم عملية بعد:   تعليمال أهداف
 تنوعةامل الشفهية العبارات من اآلراء إبداء أو ، واألفكار املعاين

  .املهن وأنواع اهلوايات عن ضبطبال الرئيسة فكرة واستخراج
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 ملدرسة شرالعا صلفلل )احلكمة( HIKMAH-AL الدراسي الكتاب :  المصادر
  .املهن وأنواع اهلوايات عن تتشغيالوال ميةاإلسال الثانوية

  الصوت مكرب ،اجلوال ،٣ الوسائط مشغالت :  الوسائل
  .الشفهية السمعية والطريقة املباشرة طريقةال :  المستخدمة الطريقة

   :  )إبراهيم آدم محمود فيصل. د صوت من المسجل( التعليم مادة
 الهوايات  )أ 

 َ ُ  اأن ْ يـ ُ و َ  ،فُ س ِ ـطَ  اأن ٌ ال َ اْ  يف ب ْ مل َ د َ ر َ الث ةـس َ ـ ُ  اإلسالمية ةيَّ وِ ان ْ كُ احل َ  ةـيَّ مِ و ِ ْ اكَ ـجب َ ر  ات
 َ ْ ـنُ اجل ْ عِ . ةيَّ بِ و ِ ن ْ د ِ  ي َ ه َ و ِ كَ  اتٌ ـاي ْ ث َ يـ ْ ثمِ  ،ةٌ ر ُ ـ َ  ل ُ ـاحل ْ اس َ  ب،و َ ـِ القو َ ر َ  ة،اء َ الرِّ و ُ ـاضَ ي َ  ة ِ دَ ـالب  ة،يَّ ن
 َ ُ و َ ـشَ م ِ دَ اه َ الْ  ةِ رَّ كُ  ة َ  ،مِ دَ ـق ْ الرَّ و   .مِ س
َ  لَّ ـكُ  ْ يـ ٍ و َ  م َ الذّ  بُّ حِ أُ  اأن َ ه ِ  اب َ إ َ  ىل َ تَ كْ م َ  ةِ ب ْ امل َ د َ ر ِ  ةِ س ِ ل َ ق َ ر ِ اء َ  بِ تُ كُ الْ  ة َ و َ اجل ِ ر ِ ائ  د
 َ َ و َ امل َ . تالَّ ـج َ و َ  اأن ُ ـضِّ أف ِ  ل َ ق َ ر ِ ـالتَّ  ةَ اء ْ ار َ  خِ ي ْ أَ  ي،مِ الَ ـالع َ قـ ً تَ كِ  أُ ر َ مِ  ااب ُ ـصُ خلَِّ أُ  مثَُّ  بِ تُـ كُ الْ  ن  ه
 َ ُ  يطِ عْ أُ و َ رِّ دَ ـامل ُ  س ْ امل ْ يخِ لْ التـَّ  فَ رِ ش َ ـ َ  ،ص ْ يـ َ ق ُ  أُ ر ُ رِّ دَ ـامل ُ  س ْ امل ْ خِ لـْ التَّ  فُ رِ ش َ ي َ أُ  مثَُّ  ص ِ ـن ُ شُ اق  ه
ْ عَ  َ تـَ حمُْ  ن   .ابِ ـتَ كِ الْ  ىو
 َ ْ أَ  اأن ِ ر ُ ـج َ ـمِ  ع َ  ن ْ امل َ د َ ر ْ  ةِ س ِ ِ الثَّ  ةِ اعَ ـالسَّ  يف َ ان َ  ةِ ي ْ بـ ْ الظُّ  دَ ع ْ أَ  مَّ ـثُ  رِ ه ِ س َ ْ رت ُ ي َ  ح ً اعَ ـس َ  ة  ىتَّ ح
ْ ـحيَُ  ُ و َ  ن َ قْ و َ الْ  ت ْ ع َ  رـص َ أُ و َ لِّ ص َ الْ  ي ْ ع َ ذْ أَ  مثَُّ  رـص ُ ه ِ  ب َ إ َ  ىل َ لْ امل َ  بـع َ لْ أَ و ُ ـع َ الْ  ةَ رَّ كُ  ب َ  مِ دَ ـق َ م  ع
ْ أَ  َ دِ ص ِ ـق َ الْ  يفِ  يائ ْ ق َ ر   ةـي

ا َ  إَِذ َ ح َ  ان َ أَ  اءشَ عِ الْ  تُ قْ و َ ذْ أَ  ان ُ ه ِ  ب َ إ َ  ىل ْ امل ِ س ِ  دِ ج ِ الَ صَّ ل ِ شَ عِ الْ  ة ِ  اء  مثَُّ  ةٍ ـاعَ مجََ  يف
ُ اكِ ذَ أُ  ُ دُ  ر ْ ر ِ  يسِ و َ إ َ اسِ التَّ  ةِ اعَ السَّ  ىل ْ لَ  ةع ً ي َ  ال ِ شَ أُ و َ الْ  ةَ رَّ كُ  دُ اه ِ لْ التـِّ  يفِ  مِ دَ ـق ُ زِ ف ْ يـ   نو

 ْ ِ ْ أُ  يل ِ  ،تٌ ـخ َ مسُْ ا ِ ـعَ  اـه َ  ة،شَ ائ ِ  اَهل َ ه َ و ْ أَ  اتٌ ـاي   .اضً ي
ْ مِ  ِ  ن َ ه َ و َ ـاي ِ ْ الرَّ  اا   .مس
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 ِ َ ه ِ  ي َ  نْ أَ  بُّ حتُ ـ ت ْ ُ ر َ س ِ  م ْ◌ِ ب ْ امل ُ الْ  ةِ ـمسََ ر َ وَّ لَ م ِ . ةن َ ه َ  ي ـ ت ْ ُ ر ُ س َ  م َ احلْ َ ـي ْ مِ  انو َ ث ِ  ل ْ الف َ  ل،ي َ لْ او َ ـب َ ق  ة،ر
 َ َ  مـنَ غَ الْ و ِ غَ و ْ اري َ َ  .ه ِ و َ ه َ  ي ـ ت ْ ُ ر ُ س ِ الطّ  م ْ ب َ يـ َ ع َ  ة َ و َ اظِ ـنَ امل ْ أَ  ر ً ي   .ضا
 َ ْ عِ و ِ ن ْ د َ  خٌ أَ  ي ْ غِ ص ٌ يـ ِ  ر ُ مسُْ ا ُ  ه ْ لَ س َ ي ُ لَ  ان،ـم ِ  ه َ ه َ و ِ كَ  اتٌ ـاي ْ ث َ يـ   .ةر
 َ ْ مِ و ِ  ن َ ه َ و ِ ـاي ُ الْ  هِ ات ـ م َ َ ر َ  ،ةلَ اس ِ و ُ ـنُ ت َ  ،ةلَ اوِ ـالطَّ  س َ  ة،لَّ السَّ  ةُ رَّ كُ و ِ ـالطَّ  ةُ رَّ كُ و َ ائ َ  ة،ر ْ التَّ و ْ وِ ص  ر،ي
 َ َ الصَّ و َ ـح ُ . ةاف َ ه ِ  و َ  نْ أَ  بُّ حيُ َ تُ كْ ي َ الرِّ  ب َ الَ ـس ِ  ة َ إ ْ أَ  ىل َ دِ ص ِ ـق َ . هِ ائ ْ و ِ ْ أَ  يف َ و َ الْ  اتِ ـق َ ف  اغ،ر
 َ َ لْ يـ ُ ع ُ  ب ْ لَ س َ ي ُ ـم َ  ان َ م ْ أَ  ع َ دِ ص ِ ـق ِ  هِ ائ ِ  يف ِ ت ِ ـن َ  ة،لَ اوِ ـالطَّ  س َ  ة،لَّ السَّ  ةِ رَّـ كُ و ِ ـالطَّ  ةِ رَّ كُ و َ ائ . ةر
 َ ْ ي ْ تـَ س ُ مِ ع ُ  ل ْ لَ س َ ي ُ آلَ  انـم ْ التَّ  ة ْ وِ ص َ  ري ُ و َ ي ُ وِّ ص َ  ر ِ الطَّ  اـِ ْ ب َ يـ َ  ة،ع َ الْ و َ اظِ ـنَ م َ  ،ر َ ـالنَّ و  .اس

 المهن أنواع  )ب 

 ِ ِ ا ْ مسْ ْ عُ  ي َ ث َ  ان،م ِ طَ  اأن ْ ب ٌ ي َ  ب َ عْ أَ و ُ م ُ الْ  يف ل ْ م ْ تَ س َ ش   ىف
ْ عِ  ِ ن ْ د َ  ،بٌ أَ  ي َ  ،مٌّ أُ و َ  ،خٌ أَ و ْ أُ و َ  ،تٌ خ ّ عَ و   .م
ْ أَ  ِ َ  يب ُ  ،حٌ الَّ ف َ ه َ  و َ ذْ ي ُ ه ِ  ب َ إ َ  ىل ْ امل َ ز َ الصَّ  لَّ كُ  ةِ عَ ر   احب
 َ َ و ْ يـ َ ز َ  زَّ الرُّ  عُ ر ِ  ةَ رَّ الذُّ و ْ ف َ يـ   اه
 َ ْ مِّ أُ و ُ  ي َ رِّ دَ م   ة،س
 ِ َ ه ُ  ي َ تـ ُ لِّ ع َ  ةغَ اللُّ  م َ الع ْ  ةيَّ بِ ر ِ َ الْ  يف ْ م َ د َ ر لالْ  ةس دّ َ ع ُ ُ  اإلسالمية ةم ْ كُ احل   .ةيَّ مِ و
ِ  خٌ أَ  يل ُ مسُْ ا ِ  ه ْ اعِ مسَْ ا   ل،ي
 ُ َ ه ِ طَ  و ٌ ال ْ  ب ِ َ  يف ْ امل َ د َ ر َ الثَّ  ةِ س ُ  اإلسالمية ةيَّ وِ ان ْ كُ احل َ  ةيَّ مِ و ِ جيَْ و ُ ل ِ الثَّ  ةِ نَ السَّ  يفِ  س   ةثَ ال

  .عائشة امسها أختٌ  وعندي
  املستشفى يف وتعمل ممرضة هي
  فيها أيب لنساعد العطلة يوم يف املزرعة إىل وأخيت أخي مع أذهب أنا

  تاجر، هو عمر امسه وعمي
  .السوق يف البضائع يبيع عمي
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  التعليمية الخطوات/النشاطات

 العنوان تحت الفقرة من العربية األصوات تمييز عن ىاألول الخصة  )١
  الهوايات

  الطالب  ةالمدرس
 االستماع قبل  -أـ 

 ومكرب ٣ الوسائط مشغالت وفرت ~
 الصوت

 الوسائط مشغالت( اجلهاز جترب ~
 الصوت وضوح من لتتأكد) ٣

 التيار ووصول اجلهاز وصالحية
 .هازللج الكهربائي

 املدروسة املادة تعرض ~
 التعليم لعملية احملتاجة األدوات تُعِدُّ  ~

 والتعلم
 بعملية املتعلقة الدراسة خطة تُعِدُّ  ~

 والتعلم التعليم
 كراسيهم يف واجيلس أن الطالب تأمر ~

 ٍ  وطمأنينةٍ  دوء
  

 االستماع قبل  -أـ 
 وهو اجلهاز إعداد يف املدرسة ساعدي ~

 ٣ الوسائط مشغالت
 احملتاجة املدرسية األدوات تعدون ~

 والكراسة لقلمكا
رتّب ~ ُ  مستديرة كراسيهم الطالب ي

ُ  حول ّ امل  سةدر
 يف به املدرسة همستأمر  ما يستمعون ~

 التعليم
ٍ  كراسيهم يف جيلسون ~   وطمأنينةٍ  دوء

 االستماع أثناء  -بـ 
 ٣ الوسائط مشغالت شغيلبت يبدأ ~

)MP3( من األوىل للمرة لالستماع 
 وتأمر ،انصفه إىل املادة أول

 االستماع أثناء  -بـ 
 للمرة االستماع الطالب يسمع ~

 إىل اأوهل من املسموعة مادةلل األوىل
 بدون فقط يسمعون همو  انصفه
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 بال فقط يسمعوا أن الطالب
 استفسار

 ٣ الوسائط مشغالت املدرسة توقف ~
 عنها استفسروا اليت النقاط هلم عيدوت

ا مع تناقش ~  مسعوا ما على طال
 مل اليت الصعبة الكلمة تكتب ~

 َ َ ي ْ فه  الطالب هام
 مشغالت تشغيل على تستمر ~

  األول دةاملا نصف حىت ٣ الوسائط

 استفسار
 اليت النقاط بعض الطالب يستفسر ~

 هايفهمو  مل
 مسعواه ما على درسةامل مع يناقشوا ~
 هاكتبت اليت الصعبة الكلمة يكتبون ~

 بورةالس على املدرسة
 مشغالت مساع على يستمروا ~

  األول املادة نصف حىت ٣ الوسائط

 االستماع بعد  -جـ 
 طالبني أو طالب من تطلب ~

 مسعوه ما بتلخيص
ة فاألحر  بني تفرق ~  يف املتشا

 الكلمة
 تطبيقها أو حللها التدريبات تعطي ~

  اخلصة اية حىت

 االستماع بعد  -جـ 
 نم همسعو  ما على بتلخيص قيمي ~

 ٣ الوسائط مشغالت
 األحرف الذكر يف املدرسة يالحظ ~

ة  الكلمة يف املتشا
  املدرسة من األسئلة جييبون ~
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 النص من الرئيسة الفكرة واستخراج المسموع فهم عن الثاني الخصة )٢
 الهوايات العنوان تحت

  الطالب  المدرسة
 االستماع قبل  -أـ 
 ومكرب ٣ الوسائط مشغالت تُعِدُّ  ~

 صوتال
 الوسائط مشغالت( اجلهاز جترب ~

 الصوت وضوح من لتتأكد) ٣
 التيار ووصول اجلهاز وصالحية
 .للجهاز الكهربائي

 املدروسة املادة تعرض ~
 التعليم لعملية احملتاجة األدوات تُعِدُّ  ~

 والتعلم
 بعملية املتعلقة الدراسة خطة تُعِدُّ  ~

 والتعلم التعليم
 كراسيهم يف جيلس أن الطالب تأمر ~

 ٍ   وطمأنينةٍ  دوء

 االستماع قبل  -أـ 
 وهو اجلهاز إعداد يف املدرسة يساعد ~

 ٣ الوسائط مشغالت
 احملتاجة املدرسية األدوات تعدون ~

 والكراسة كالقلم
 مستديرة كراسيهم الطالب يرتب ~

سة حول ّ در ُ  امل
 يف به املدرسة ستأمر ما يستمعون ~

 التعليم
ٍ  ئنانباإلمت كراسيهم يف جيلسون ~  دوء

  وطمأنينةٍ 

 االستماع أثناء  -بـ 
 ٣ الوسائط مشغالت تشغيلب يبدأ ~

)MP3( من األوىل للمرة لالستماع 
 وتأمر ،الثاين انصفه إىل املادة أول

 بال فقط يسمعوا أن الطالب
 استفسار

 أول من ةالثاني للمرة لالستماع يبدأ ~

 االستماع أثناء  -بـ 
 للمرة االستماع بالطال يسمع ~

 إىل اأوهل من املسموعة للمادة األوىل
 فقط يسمعون وهم ،الثاين انصفه
 استفسار بدون

 
 االستماع الطالب ويستفسر يسمع ~
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 وتأمر ،الثاين انصفه إىل املادة
 عن ويستفسروا وايسمع أن الطالب

ا نقطة كل   اليفهمو
 ٣ الوسائط مشغالت املدرسة توقف ~

 عنها استفسروا اليت النقاط هلم وتعيد
ا مع تناقش ~  مسعوا ما على طال
 وهمسع ما يكرروا أن الطالب تأمر ~
 مشغالت تشغيل على تستمر ~

  ثاينال املادة نصف حىت ٣ الوسائط

 أوله من املسموعة ملادة ةالثاني للمرة
 .الثاين نصفه إىل

  
 اليت النقاط بعض الطالب يستفسر ~

 هايفهمو  مل
 

 واهمسع ما على مدرسة مع يناقشون ~
 هو مسع ما على الطالب يكرر ~
اعِ  على يستمرون ~ َ ِ  مشغالت مس

  ثاينال املادة نصف حىت ٣ الوسائط
 االستماع بعد  -جـ 

 طالبني أو طالب من تطلب ~
  مسعوه ما بتلخيص

 ذكرب طالبني أو طالب من تطلب ~
 قد اليت الفقرة من الرئيسة الفكرة

 وامسع
 تطبيقها أو حللها التدريبات تعطي ~

  اخلصة اية حىت

 االستماع بعد  -جـ 
 من مسعوه ما على بتلخيص قيمي ~

 ٣ الوسائط مشغالت
 الفقرة من الرئيسة الفكرة بذكر يقيم ~

 مشغالت من هامسعو  قد اليت
 ٣ الوسائط

  املدرسة من األسئلة جييبون ~

 أنواع العنوان تحت الفقرة من العربية األصوات تمييز عن الثالث الخصة )٣
 المهن

  الطالب  المدرسة
 االستماع قبل  -أـ 

 ومكرب ٣ الوسائط مشغالت توفر ~
 االستماع قبل  -أـ 

 وهو اجلهاز إعداد يف املدرسة يساعد ~
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 الصوت
 الوسائط مشغالت( اجلهاز جترب ~

 الصوت وضوح من لتتأكد) ٣
 التيار ووصول اجلهاز وصالحية
 .للجهاز الكهربائي

 املدروسة املادة تعرض ~
 التعليم لعملية احملتاجة األدوات تُعِدُّ  ~

 والتعلم
 بعملية املتعلقة الدراسة ةخط تُعِدُّ  ~

 والتعلم التعليم
 كراسيهم يف جيلسوا أن الطالب تأمر ~

 ٍ  وطمأنينةٍ  دوء
  

 ٣ الوسائط مشغالت
 احملتاجة املدرسية األدوات تعدون ~

 والكراسة كالقلم
رتّب ~ ُ  مستديرة كراسيهم الطالب ي

ُ  حول سةامل ّ  در
 يف به املدرسة ستأمرهم ما يستمعون ~

 التعليم
ٍ  كراسيهم يف جيلسون ~   وطمأنينةٍ  دوء

 االستماع أثناء  -بـ 
 ٣ الوسائط مشغالت بتشغيل يبدأ ~

)MP3 (من األوىل للمرة لالستماع 
 وتأمر نصفها، إىل املادة أول

 بال فقط يسمعوا أن الطالب
 استفسار

 ٣ ائطالوس مشغالت املدرسة توقف ~
 عنها استفسروا اليت النقاط هلم وتعيد

ا مع تناقش ~  مسعوا ما على طال
 مل اليت الصعبة الكلمة تكتب ~

ها ْ م َ فه َ  الطالب ي

 االستماع أثناء  -بـ 
 للمرة االستماع الطالب يسمع ~

 إىل أوهلا من املسموعة للمادة األوىل
 بدون فقط يسمعون وهم نصفها

 استفسار
 اليت النقاط بعض الطالب يستفسر ~

 يفهموها مل
 مسعواه ما على املدرسة مع يناقشوا ~
 كتبتها اليت الصعبة الكلمة يكتبون ~

 السبورة على املدرسة
 مشغالت مساع على يستمروا ~
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 مشغالت تشغيل على تستمر ~
  األول املادة نصف حىت ٣ الوسائط

  األول املادة نصف حىت ٣ الوسائط

 االستماع بعد  -جـ 
 طالبني أو طالب من تطلب ~

 مسعوه ما بتلخيص
ة األحرف بني تفرق ~  يف املتشا

 الكلمة
 تطبيقها أو حللها التدريبات تعطي ~

  اخلصة اية حىت

 االستماع بعد  -جـ 
 من مسعوه ما على بتلخيص قيمي ~

 ٣ الوسائط مشغالت
 األحرف الذكر يف املدرسة يالحظ ~

ة  الكلمة يف املتشا
  املدرسة من األسئلة جييبون ~

 النص من الرئيسة الفكرة واستخراج المسموع فهم عن الرابع الخصة )٤
 المهن أنواع العنوان تحت

  الطالب  المدرسة
 االستماع قبل  -أـ 
 ومكرب ٣ الوسائط مشغالت تُعِدُّ  ~

 الصوت
 الوسائط مشغالت( اجلهاز جترب ~

 الصوت وضوح من لتتأكد) ٣
 التيار ووصول اجلهاز وصالحية

 .للجهاز ربائيالكه
 املدروسة املادة تعرض ~
 التعليم لعملية احملتاجة األدوات تُعِدُّ  ~

 والتعلم
 بعملية املتعلقة الدراسة خطة تُعِدُّ  ~

 االستماع قبل  -أـ 
 وهو اجلهاز إعداد يف املدرسة يساعد ~

 ٣ ائطالوس مشغالت
 احملتاجة املدرسية األدوات تعدون ~

 والكراسة كالقلم
 مستديرة كراسيهم الطالب يرتب ~

سة حول ّ در ُ  امل
 يف به املدرسة ستأمر ما يستمعون ~

 التعليم
ٍ  باإلمتئنان كراسيهم يف جيلسون ~  دوء

  وطمأنينةٍ 
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 والتعلم التعليم
 كراسيهم يف جيلس أن الطالب تأمر ~

 ٍ   وطمأنينةٍ  دوء
 االستماع أثناء  -بـ 

 ٣ الوسائط مشغالت بتشغيل يبدأ ~
)MP3 (من األوىل للمرة لالستماع 

 وتأمر الثاين، نصفها إىل املادة أول
 بال فقط يسمعوا أن الطالب
 استفسار

 أول من الثانية للمرة لالستماع يبدأ ~
 وتأمر الثاين، نصفها إىل املادة

 عن ويستفسروا يسمعوا أن الطالب
ا نقطة كل   اليفهمو

 ٣ الوسائط مشغالت املدرسة توقف ~
 عنها استفسروا اليت النقاط هلم وتعيد

ا مع تناقش ~  مسعوا ما على طال
 مسعوه ما يكرروا أن الطالب تأمر ~
 مشغالت تشغيل على تستمر ~

  الثاين املادة نصف حىت ٣ الوسائط

 االستماع أثناء  -بـ 
 للمرة االستماع الطالب يسمع ~

 إىل أوهلا من املسموعة للمادة األوىل
 فقط يسمعون وهم الثاين، نصفها
 تفساراس بدون

 
 االستماع الطالب ويستفسر يسمع ~

 أوله من املسموعة ملادة الثانية للمرة
 .الثاين نصفه إىل

  
 اليت النقاط بعض الطالب يستفسر ~

 يفهموها مل
 

 مسعواه ما على مدرسة مع يناقشون ~
 مسعوه ما على الطالب يكرر ~
اعِ  على يستمرون ~ َ ِ  مشغالت مس

  الثاين املادة نصف حىت ٣ الوسائط
 االستماع بعد  -جـ 

 طالبني أو طالب من تطلب ~
  مسعوه ما بتلخيص

 بذكر طالبني أو طالب من تطلب ~

 االستماع بعد  -جـ 
 من مسعوه ما على بتلخيص قيمي ~

 ٣ الوسائط مشغالت
 الفقرة من الرئيسة الفكرة كربذ  يقيم ~
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 قد اليت الفقرة من الرئيسة الفكرة
 مسعوا

 تطبيقها أو حللها التدريبات تعطي ~
  اخلصة اية حىت

 مشغالت من مسعوها قد اليت
 ٣ الوسائط

  املدرسة من األسئلة جييبون ~

 

 مهارة لتنمية (MP3) ٣ الوسائط مشغالت استخدام :نيالثا المبحث
  االستماع

 انـسون مدرسة يف طالب لدى العربية اللغة يف اعـاالستم تعليم فعالية ةـملعرف
 قامت ،٣ الوسائط مشغالت باستخدام الشرقية جاوا انـتوب سالميةاإل الثانوية اكونجـبيج

 االستجوابو  واالستبانة االختبار الباحثة واستخدمت اشر،ـالع صلفال يف بتجربة الباحثة
  .٣ الوسائط مشغالت باستخدام العربية اللغة يف االستماع تعليم جناح عرفةمل

 تجريـبيال للفصل البعدي واالختبار القبلي تبارخالا  -أ 

 الوسائط مشغالت باستخدام العربية اللغة يف االستماع تعليم فعالية مدى وملعرفة
 نتيجة على اعتمادا الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مدرسة يف ٣

 الثانوي األول الفصل وهو التجريـيب الفصل يف البعدي االختبار ونتيجة القبلي االختبار
 البيانات من SPSS. V. 16 منهج عرب التحليل الباحثة فتستخدم). X( لعاشرا والفصلأ

 :يلي كما الفروق نتيجة نعرف اآلتية
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  ثالثال اجلدول
دّل َ ع ُ   التجريـيب فصل نتائج م

No Siswa Qobliyah Ba’diyah 
1 Aris Susilo               64 52 
2 Dian Novianti             66 58 
3 Dyah Indah Sari           76 59 
4 Eko Efendi                37 42 
5 Fita Linda Cahyani        77 86 
6 Isyatur Rodhiyah          91 69 
7 Lusthi Inna               59 59 
8 M. Abdul Fatah Basyir     77 97 
9 M. Nur Faiq               62 72 

10 M. Syaefudin Lathif       68 85 
11 M. Syaiful Rizal          81 62 
12 Nidaul Khoir              95 90 
13 Siti Aisah                93 82 
14 Siti Aminah               98 100 

  

دّل النتيجة  االختبار  رقم َ ع ُ   م
  ٧٤,٥٧١  القبلي االختبار  ١
  ٧٢,٣٥٧  البعدي االختبار  ٢

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Qobliyah 74.5714 14 16.80528 4.49140 

Ba’diyah 72.3571 14 17.84380 4.76896 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Qobliyah & Ba’diyah 14 .704 .005 
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Paired Samples Test 

  
Paired Differences t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   
  Lower Upper 

Pair 1 Qobliyah 

– 

Ba’diyah 

2.21429 13.35422 3.56907 -5.49621 9.92478 .620 13 .546 

(Ho)   =غري ٣ الوسائط مشغالت باستخدام العربية اللغة يف االستماع تعليم 
  الطالب لدى االستماع مهارة لتنمية فعال

(Ha)   =فعال ٣ سائطالو  مشغالت باستخدام العربية اللغة يف االستماع تعليم 
  الطالب لدى االستماع مهارة لتنمية

ً اءـبن ُ  أن تعرف أن تستطيع دول،ـاجل هذا على ا لامل دّ َ  القبلي ارـاالختب يف ع
٧٤,٥٧١،  ُ لوامل دّ َ  بينهما فروقـال أن فتعرف ٧٢,٣٥٧ عديـالب ارـاالختب يف ع
 ةـموع  t ارـالختبا احثةـالب فتستعمل اـبينهم ارنةـاملق إىل احلصول اـأردن وإذا ،-٢,٢١٤
 هذا إىل النسبةـب T-test احملسوبة T قيمة أن فتحصل). Paired sampel T-Test( الواحدة
 ،٣,٠١٢ هي ١٣ ةـالعين عددـل ٠,٠٠٥ درجةـال يف دولـاجلب T ةـالقيم هذه فتفسر
  ٠,٦٢٠>  ٢,١٦٠ هي ةـاحملصول  بني ارنةـباملق فتعرف

 الطالب لدى ٣ الوسائط التـمشغ تخدامباس اعـاالستم تعليم أن هنا وستجد
 غري أو فعَّالة غري الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مدرسة يف

Significant. 

 التجريـبي للفصل بعديال االختبارو  الضابط للفصل بعديال تبارخالا  -ب 
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 ائطـالوس التـمشغ باستخدام العربية اللغة يف اعـاالستم تعليم اليةـفع مدى وملعرفة
 على اداـاعتم ،الشرقية جاوا انـتوب اإلسالمية انويةـالث بيجاكونج انـسون ةـمدرس يف ٣

 انويـالث األول الفصل وهو التجريـيب الفصلو  الضابط الفصل يف البعدي االختبار نتيجة
 اتـنالبيا من SPSS. V. 16 منهج عرب التحليل احثةـالب فتستخدم). X( اشرـالع الفصل أو

  :يلي اـكم روقـالف نتيجة نعرف اآلتية
  الرابع اجلدول

دّل َ ع ُ   التجريـيب وفصل الضابط فصلل البعدي االختبار نتائج م

دّل النتيجة  االختبار  رقم َ ع ُ   م
  ٧٥,٨٥٧   الضابط فصل  ١
  ٧٢,٣٥٧  التجريـيب فصل  ٢

T-Test 

Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Ikhtibarul 
Ba’di 

Dhobithoh 14 75.8571 14.93502 3.99155 

Tajribah 14 72.3571 17.84380 4.76896 
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Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Ba’diyah Equal 
variances 
assumed 

.974 .333 .563 26 .578 3.50000 6.21896 -9.28325 16.28325 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  

.563 25.218 .579 3.50000 6.21896 -9.30257 16.30257 

)Ho(   =غري ٣ الوسائط مشغالت باستخدام العربية اللغة يف االستماع تعليم 
  الطالب لدى االستماع مهارة لتنمية فعال

(Ha)   =فعال ٣ الوسائط تمشغال باستخدام العربية اللغة يف االستماع تعليم 
  الطالب لدى االستماع مهارة لتنمية

ً اءـبن ُ  أن تعرف أن تستطيع اجلدول، هذا على ا لامل دّ َ  لفصلل البعدي ارـاالختب ع
ُ  ،٧٥,٨٥٧هي الضابط لوامل دّ َ  ٧٢,٣٥٧ هي التجريـيب فصلـلل البعدي ارـاالختب ع
 فتستعمل اـبينهم نةار ـاملق إىل احلصول أردنا وإذا ،- ٣,٥ اـبينهم الفروق أن فتعرف

 T قيمة أن فتحصل). Independent Group T-Test( املستقلة موعة t ارـاالختب احثةـالب
 عددـل ٠,٣٣٣ الدرجة يف دولاجلب T القيمة هذه فتفسر هذا إىل بالنسبة T-test احملسوبة

  ٠,٥٦٣> ١,٠٥٨ هي ةـاحملصول  بني ارنةـباملق فتعرف ،١,٠٥٨ هي ٢٥ و ٢٦ العينة
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 الطالب لدى ٣ الوسائط التـمشغ باستخدام اعـاالستم تعليم أن هنا ستجدو 
 غري أو فعَّالة غري الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مدرسة يف

Significant.  

  المناقشة: الثالث المبحث
ًـ انطالق -t لدو اجلـب T النتيجة من أصغر ةـاحملسوب نتيجة أن ابقـالس املبحث من ا

tabel، يف يتأثر ال ٣ ائطـالوس مشغالت باستخدام االستماع تعليم أن على دلـت وذلك 
 االختبار عند النتيجة اخنفاض هناك ألن العربية ةـاللغ يف اعـاالستم ارةـمه تعليم عملية

 العربية ةـاللغ يف االستماع تعليم فعالية أن الباحثة وتلخص. التجريـيب الفصل يف البعدي
 انويةـالث بيجاكونج انـسون ةـمدرس يف البـالط لدى ٣ ائطـالوس مشغالت امباستخد

ً  ذات الشرقية جاوا توبان اإلسالمية   .Significant غري معىن
 ٌ  يف صاحلة وغري التعليم عملية يف صاحلة النتيجة هذه أن هنا بالذكر وجدير

 بني ومها ، نيجممعت بني االختبار نتيجة يف واضح فرق وجود من رغم على،االختبار
ْ  والطالب الضعفاء الطالب ِني ق ّ تَفو ُ َدت هذه .امل  ومل املتفوقني الطالب جمموعة يف فعالية ب

 اـبينهم ارنةـاملق إىل احلصول أردنـا وإذا .الضعفاء الطالب جمموعة يف كذلك تكن
 أن فتحصل). Paired sampel T-Test( الواحدة ةـموع  t ارـاالختب احثةـالب فتستعمل

 درجةـال يف دولـاجلب T ةـالقيم هذه فتفسر هذا إىل النسبةـب T-test احملسوبة T قيمة
>  ٢,١٣٢ هي ةـاحملصول  بني ارنةـباملق فتعرف ،٢,١٣٢ هي ٤ ةـالعين عددـل ٠,٠٥٧
١,٦٠٧  

 الطالب لدى ٣ الوسائط التـمشغ باستخدام اعـاالستم تعليم أن هنا وستجد
 أو فعَّالة غري الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية ونجبيجاك سونان مدرسة يف الضعفاء

قني الطالب موعة نتائج ومن ،Significant غري ّ  بني ارنةـاملق إىل احلصول أردنـا إذا املتفو
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 Paired( الواحدة ةـموع t ارـاالختب احثةـالب فتستعمل البعدي واالختبار القبلي االختبار

sampel T-Test .(قيمة نأ فتحصل T احملسوبة T-test هذه فتفسر هذا إىل النسبةـب 
  بني ارنةـباملق فتعرف ،٢,٧٨ هي ٤ ةـالعين عددـل ٠,٠٧٥ درجةـال يف دولـاجلب T ةـالقيم

  ٣,٥٦٨<  ٢,٧٨ هي ةـاحملصول
 الطالب لدى ٣ الوسائط التـمشغ باستخدام اعـاالستم تعليم أن هنا وستجد

قني ّ  أو فعَّالة الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية جاكونجبي سونان مدرسة يف املتفو
Significant، )م وضعف الفهم عدم بسبب االخنفاض وذلك .)امللحق يف أنظر  قدر

 مع ،العربية باللغة الناطقني من الكالم وسرعة ةالعربي هجةلبال احلروف خمارج متييز على
َ  أن . إندونيسية هلجة أو األم لغة هلجة جتهمهلو  ذلك تُعارِضُ  والتفكري السمع يف مقدر

 حىت العربية األصوات متييز عن التدريبات اعطاء يف املـادة املدرس نقصان بسبب وذلك
بوا عِ ْ و  العربية احلروف خمارج متييز يف الطالب استجابة أكثر أن دليلالو  .الكثرية املفردات يستـَ
 %٥٧,١٤=  طالب ٨ عددهمو  ،)سليب( استجابة بدون ٣ الوسائط مشغالت باستخدام

 الوسائط مشغالت باستخدام العربية احلروف خمارج متييز على ايوافق مل %١٤,٢٩=  طالبانو 
 والكلمات، احلروف، عن االستماع تدريب أن الطالب استجابة أماو  .غريها من أسهل ٣

 البط ٥ وعددهم ،يوافقوا مل أكثرهمو  أسهل ٣ الوسائط مشغالت باستخدام العربية واجلمل
 احلروف، عن االستماع تدريب أن يستجبون %٣٥,٧١=  طالب ٥و %٣٥,٧١= 

ة ٣ الوسائط مشغالت باستخدام العربية واجلمل والكلمات، دِّدَ َ رت ُ  أم بستخدامها متساوية أو م
ا   .بدو

 )يـابـاجي( ازـممت مستوى على تدل انةـاالستب يف الطالب اباتـاستج نتيجة وأما
 ةـالعربي ةـاللغ وتعلم تعليم يف وفرح بسرور يشعرون البـالط كثرأ أن ذلك على دليلالو 

ً  يوافقون نالذي عددو  ٣ ائطـالوس مشغالت باستخدام  ذه ةـالعربي ةـاللغ تعليم يف جدا
ا يوافقون طالبال وأكثر .%٧١,٤=  البط ١٠ الوسيلة  ةـالعربي ةـاللغ تعليم بأن جدً
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ً  الدرس أصبح ٣ الوسائط مشغالت باستخدام  طالب ٦ وعددهم ،مملٍ  وغري اـمشوق
ً ج يوافقون %٣٥,٧١=  طالب ٥ وأن .الطالب جمموعة من %٤٢,٨٥ وهو  بأن دا

 طالب ٨و ة،العربي اللغة تعليم يف مهدفعي ٣ ائطالوس مشغالت باستخدام اعـاالستم تعليم
ً  يوافقون %٢١,٤٣=  طالب ٣ أنو  .ا نيوافقو  %٥٧,١٤=   استخدام نبأ جدا

 %٣٥,٧١=  طالب ٥و ،رتبةامل غري اجلمل تكوين يف يسهلهم ٣ ائطـوسال مشغالت
 وأما. رتبةامل غري اجلمل تكوين يف يسهلهم ٣ الوسائط مشغالت استخدام بأن يوافقون
 اعدهمـسي أن يستطيع اـاستخدامه بغري أم ٣ ائطـالوس مشغالت ستخدامبا الطالب ابةـاستج

 يوافقون %٢٨,٥٧=  طالب ٤ أي هو هو عددهم اـهابتـكت إىل نسبةالب فرداتـامل ذكر يف
 ً  ذكر إىل نسبةالب املفردات ذكر يف يساعدهم ٣ ائطـالوس مشغالت استخدام نبأ جدا

 استخدام نبأ يوافقون %٢١,٤٣=  طالب ٣و فقط، ابةـوالكت القراءة من املفردات
 القراءة من املفردات ذكر إىل نسبةالب املفردات ذكر يف اعدهمـيس ٣ ائطـالوس مشغالت

 باستخدام املفردات ذكر يف يؤثر غري أو مرتددة %٢٨,٥٧=  طالب ٤ و فقط، ابةـوالكت
ا، أم ٣ الوسائط مشغالت  طالب ٧ بتلخيص أو ،يوافقون مل %٢١,٤٣=  طالب ٣ بدو

 استخدام على يوافقوا ومل رتددبال يشعرون طالب ٧و ٣ الوسائط مشغالت باستخدام يوافقون
  .٣ الوسائط مشغالت

 ،)اجيايب( ممتاز مستوى على تدل االستجواب يف الطالب اتـابـاستج وكذلك
) MP3( ٣ ائطـالوس مشغالت استخدامـب والتعلم التعليم اءـأثن يف أن ذلك على دليلالو 

ُ  البـالط مع الباحثة واستجواب استطالع اللـح من اتضحت  املدرسة رئيسو  نيدرسـوامل
 األحرف نطق يف ارستهمـومم همتدريب يف البـالط اـبأ نيثقو و  ائلـالوس هذه يقبلون فهم

 اءـالضعف الطالب بعض ولكن التعليم، عملية ابعةـمبت يتمتعون البـوالط ،الضبطب العربية
 النطق ةـسرع بسبب ذلكو  ،صلـفال يف التعلم ةـعملي عند الشيء بعض ةـصعوب وجدوا

  .املدرس ا نطقي اليت األصوات من مقارنة العربية اطقنيـالن دىـل
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درسة لـتسه الوسيلة هذه ُ  مهما النص أو احلوار أو لـاجلم أو املفردات تكرار يف امل
 بني يفرقوا أن يستطيعوا ومل سليم بنطق اـيقلدوه ومل بوضوح يعرفوها مل الطالب كان

 يف املدرس تسهل الوسيلة هذه كانت مهما. انسةـاملتج واألصوات اثلةـاملتم األصوات
ت عند السيما اءـالضعف للطالب احلةـص غري هاولكن والتعلم، لتعليما عملية َ م  اُستخدِ

  .صلالف يف يوم كل
 مشغالت استخدامـب ةـالعربي ةـاللغ تعلم يف تمتعوني الطالب أن على دليل كله هذا

تِجو  .٣ ائطـالوس نْ َ  يف تطبيق يف ةالـفع ٣ ائطـالوس التـمشغ استخدام أن هذا من نَستـ
 هلم فيليق ،الضعفاء للطالب احلةـص غري اـأ ةـاملالحظ مع ةـالعربي ةـاللغ ليمالتع ةـعملي

  .األم باللغة الناطقني من ٣ الوسائط مشغالت وسائل استخدام
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  الخامس فصلال

  والمقترحات والتوصيات البحث نتائج
 البحث نتائج  -أ 

ً ءاـبن   :التالية النتائج الباحثة تقدم اتـالبيان مناقشة من سبق ما على ا
 العربية اللغة يف االستماع مهارة تعليم يف اُستخدمت ٣ الوسائط مشغالت نإ - ١

 حالل من الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان درسةامل يف
 جيدة بصورة الشفهية السمعية والطريقة املباشرة بالطريقة تعليم عملية اجراء

 الوسيلة هذه استخدام عند الكبري الطالب اقبال ذلك على يدل ومما ومكثفة

 اللغة يف االستماع مهارة تعليم يف يؤثر ال ٣ الوسائط مشغالت استخدام إن - ٢
 الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان املدرسة يف العربية

 رغم على ،١,٦٠٧>  ٢,١٣٢ الفرق على ضعفاءال الطالب لدى وخاصة
<  ٢,٧٨ الفرق على تفوقنيامل الطالب لدى إجيابية بصورة تأثريه من

 األصوات استماع على الضعفاء الطالب ةقدر  عدم إىل اجعر  وذلك ،٣,٥٦٨
 اليت اللهجة أن اآلخر جانبها ومن. لسرعتها العربية باللغة الناطق ا نطق اليت
 .يةالعرب باللغة يتكلمون حينما الطالب هلجة عن ختتلف العربية الناطق ا نطق

 التوصيات  -ب 

ي ،الباحثة عليها حصلت ليتا البحث نتائج من نطالقاا صّ َ  ،نياملدرس على تـُو
  :التالية بالبنود العربية اللغة املدرس على خاصة
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درسي على - ١ ُ قة الئمةـم ةـبطريق تدريسهم طرق ينوعوا أن العربية ةـاللغ م ّ  ومشو
 ً وا وأن اع،ـاالستم ارةـمه تعليم يف وخاصة ُ ر  التمرينات من الكثري جيُْ
ثّف وبشكل اتـوالتدريب  .اجليد اعـاالستم الطالب ابـالكتس مَك

 كالوسيلة ٣ الوسائط مشغالت يستخدموا أن العربية ةـاللغ مدرسي على - ٢
ً  االستماع مهارة تعليم يف التعليمية  اإلندونيسية باللغة الناطقني من وخاصة

 .اجليد باالستماع تدريبهم على الضعفاء الطالب مساعدة أجل من

  المقترحات  - ج 

  :التالية املقرتحات الباحثة تقدم هذا أجل ومن
رواـيط أن الحقنيـال احثنيـالب على - ١ ّ  كالوسيلة ٣ ائطـالوس مشغالت و

 الكبري القبال العربية اللغة يف االستماع مهارة الطالب الكتساب التعليمية
 .عليها

 بإدخال العربية اللغة يف رسيةاملد الكتب بإعداد القائمني كل على - ٢
 بالعربية الناطقني من ٣ الوسائط كمشغالت الصوتية التسجيالت
ً  واإلندونيسية  معا

 الشرقية اواـج انـتوب اإلسالمية انويةـالث بيجاكونج انـسون مدرسة مدير وعلى - ٣
 فعلد العربية اللغة يف اصةـوخ املختلفة التعليمية ائلـالوس من العديد يوفِّروا أن

ّ  على واملدرسني الطالب  .ودراستها العربية ةـاللغ حب
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  المراجعو  المصادر قائمة
  المراجع العربيةالمصادر و   -أ 

 القرآن الكرمي - ١

وكالة املطبوعة عبد :الكويت ،٦ط  ،أصول البحث العلمي ومناهجه محد بدر،أ - ٢
 م ١٩٨٢اهللا حرمي،

 ١٩٤٦، الفكر العريبدار : القاهرة، فنون اللغة العربية تدريسامحد على مدكور،  - ٣
 مـ

الدار املصرية : ، مصرني النظرية و تطبيقتعليم اللغة العربية ب حسن شحاتة، - ٤
 هـ  ١٤١٤و ١٩٩٣اللبنانية، 

دار : ،كويتوسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمالطوجبي،  محديحسني  - ٥
  ١٩٨٧، ٨: القلم، ط

دار : ، الرياضالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهعبيدات وأصحابه،  ذوقان - ٦
 مـ ١٩٩٧أسامة للنشر والتوزيع، 

ا مناهجه وأساليبه، طعيمة،  أمحد رشدي - ٧ : الرباطتعليم العربية لغري الناطقني 
 –إيسيسكو  –منشورات املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 

  م ١٩٨٩/هـ ١٤١٠
يد العريب،  - ٨ ، تعليم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد ا

 مـ ١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت

 مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس،جابر وأمحد خريي كاظم،  ميداحلعبد  - ٩
 مـ١٩٧٨، ٢دار النهضة العربية، ط : القاهرة
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 مـ ٢٠٠١ الرتبوي، التكوين

 ،التوبة مكتبة: الرياض ،العربية اللغة تعليم طرائق اخلطيب، ابراهيم بن حممد -١٤
 مـ ٢٠٠٣

بية الدينية يف ضوء طرق تدريس اللغة العربية والرت  ،آخرونرشدي خاطر و  حممود -١٥
  مـ ١٩٨٣دار املعرفة، : ، القاهرةاالجتاهات الرتبوية احلديثة

دار الفالح للنشر والتوزيع، : ، األردناالختبارات اللغويةحممد علي اخلويل،  -١٦
 مـ ١٩٩٦

دار الفالح للنشر : األردن ،اساليب تدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل -١٧
 مـ ٢٠٠٠والتوزيع، 

دار : ، القاهرةاألساس العلمية لكتابة الرسائل اجلامعية جاب،حممد منري ح -١٨
  مـ ٢٠٠٠، ٣: الفجر للنشر والتوزيع، ط
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  الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان املعهد ؤسسم

  

 

  الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان املدرسة يف الفصل غرف
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  القبلي الختبارا عند الطالب أحوال
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 توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مدرسة يف التعليم املنهج املدرسة قسم نائب
  الشرقية جاوا

 

 اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مدرسة يف العاشر الفصل يف العربية اللغة املدرس
الشرقية جاوا توبان  



٣٣ 

 

 

  التجريـيب للفصل البعدي االختبار عند الطالب أحوال

 



٨ 

 

  بعديال االختبار
  دقيقة ٦٠:     الوقت      املسموع فهم:     املادة

  : ..........    االسم      /....األول:   الرقم/الفصل
  )درجة ٣٠( !!المناسب المربع في) ( الصحيح عالمة ضع ثم استمع -أ

 فَالَّخٌ     فَالّحٌ    -١
٢-    ُ ِج ال َ ؤ ُ ُ     يـ ِج ال َ ع ُ  يـ
اغ   -٣ َ ر اق    الفَ َ ر  الفَ
٤-    ُ بَّاء ُ ا    األطِ بَّاء ِ  ألت
٥-    ُ ار َ ج ْ ُ     األس ار َ ج  األشْ

اخٌ    -٦ نَ َ احٌ     ج نَ َ  ج
٧-    ُ ر ِ اف َ ُص ُ     ي ر ِ اف َ ُس  ي
٨-    ُ ة ر آَل ْ ي ِو ْ ُ   تَص ة ر آَل ْ ي ِو ْ  تَس
ق   -٩ ْ و ُ ك    س ْ و ُ  س
دُ    -١٠ ِ اه َ ُس دُ     ي ِ اه ُشَ  ي

ّ  النصّ  إلى استمع -ب  الحرف حول دائرة بوضع الصحيح الجواب اختر ثم
  )درجة ٤٠! (المناسب

  

  د  ج  ب  أ  -١٦  د  ج  ب  أ  -١١
  د  ج  ب  أ  -١٧  د  ج  ب  أ  -١٢
  د  ج  ب  أ  -١٨  د  ج  ب  أ  -١٣
  د  ج  ب  أ  -١٩  د  ج  ب  أ  -١٤
  د  ج  ب  أ  -٢٠  د  ج  ب  أ  -١٥

  

  )درجة ٣٠! (استمع ثم اكتب على ورقة االجابة  - ج

٢١- ............................................... 
٢٢- ............................................... 
٢٣- ............................................... 
٢٤- ............................................... 
٢٥- ...............................................  



٩ 

 

  )درجة ٣٠( !!المناسب المربع في) ( الصحيح عالمة ضع ثم استمع -أ
 فَالّحٌ  - ١

٢ -  ُ ِج ال َ ع ُ  يـ

اغ - ٣ َ ر  الفَ

ُ ا - ٤ بَّاء  ألطِ

٥ -  َ ج ُ األشْ  ار

احٌ  - ٦ نَ َ  ج

٧ -  ُ ر ِ اف َ ُس  ي

٨ -  ُ ة ر آَل ْ ي ِو ْ  تَص

ق - ٩ ْ و ُ  س

دُ  -١٠ ِ اه ُشَ   ي

ّ  النصّ  إلى استمع -ب  الحرف حول دائرة بوضع الصحيح الجواب اختر ثم
  )درجة ٤٠! (المناسب
   :األول الحوار
   عليكم السالم:   أمحد

ال. السالم وعليكم:   حسن ال أهْ ْ ه َ   .وس
  حسن؟ يا مهنتك ما:   أمحد

ة األرزّ  أزرع أنا فالح، أنا:        حسن ّ   أمحد؟ يا أنت مهنتك وما. املزرعيت يف والذر
  .السوق يف الفواكه أبيع أنا تاجر، أنا:   أمحد

 حسن؟ مهنة ما -١١
  تاجرهو  -ب      طالبهو  - أ

   مهندسهو  - د      فالحهو  -ج
 أمحد؟ مهنة ما -١٢

  تاجرهو  -ب      طالبهو  - أ
  مهندسهو  - د      فالحهو  -ج

 األرز؟ حسن زرع أين -١٣
  املدرسة يف -ب      املزرعة يف - أ

  السوق يف - د    الصيدلية يف -ج
 الفواكه؟ أمحد باع أين -١٤



١٠ 

 

  املدرسة يف -ب      املزرعة يف - أ
  السوق يف - د    الصيدلية يف -ج
  :الثاني الحوار

  ؟ خالق يا هوايتك ما:   شاكر
  واملراسلة والسفر القراءة:  كثرية هوايايت:   خالق
  ؟ عنك هواياتك وما:   خالق
   أيضا والقراءة والرحالت الرياضة:  ايايتهو :   شاكر

 خالق؟ هواية ما -١٥
  والنوم القراءة -ب والقراءة ،الرحالتو  الرياضة، - أ

  واملراسلة ،السفرو  القراءة، - د    والقراءة ،السباحةو  النوم، -ج
 شاكر؟ هواية ما -١٦

  والنوم القراءة -ب والقراءة ،الرحالتو  الرياضة، - أ
  واملراسلة ،السفرو  القراءة، - د    والقراءة ،السباحةو  النوم، -ج
  النص
، يكون من منهم متنوعة، الناس مهن أن عرفنا كما  يكون من ومنهم فالحًا

، ، مدرسًا  يوم، كل املزارعهم إىل يذهبون فالفالحون. ذلك وغري وطبيبا وصحفيًا
ا النافعة األخبار عن يبحثون والصحفيون املدارس، يف يعلمون واملدرسون  يف ويكتبو

الت، رائداجل   .املرضى ويعاجلون املستشفى إىل يوم كل يذهبون واألطباء وا
 ؟.....إالّ  التالية املهن األنواع من -١٧

  طبيب -ب          قراءة - أ
  فالح - د        مدرس -ج

 الطبيب؟ يعمل أين -١٨
  مستشفى يف -ب        مدرسةيف  - أ

  سوقيف  - د        مزرعةيف  -ج



١١ 

 

 الصحفيون؟ يعمل ماذا -١٩
  املرضى يعاجلون -ب        الرز يزرعون - أ

  النافعة األخبار عن يبحثون - د      الفواكه يبيعون -ج
 النص؟ ذلك من الرئيسة فكرة ما -٢٠

  متنوعة الناس مهن أن -ب    متنوعة الناس أمكنة أن - أ
  متنوعة الناس أخبار أن - د    متنوع الناس جناح أن -ج
  

  )درجة ٣٠(! استمع ثم اكتب على ورقة االجابة  - ج

دَّ  / من -٢٦ َ دَ /  ج َ ج َ  و
ُف -٢٧ س ْ و ُ ُ /  يـ ل َ م ْ ع َ فَى يف/  يـ تَشْ ْ س ُ  امل
٢٨-  ْ ي نْدِ اتٌ /  عِ َ اي َ و ِ ةٌ /  ه َ ر ْ يـ ِ ث  كَ
٢٩-  ُ ان َ م ْ ي َل ُ ُ /  س وِّر َ ُص َ /  ي ر اظِ نَ َ  امل
ُ /  أمحد -٣٠ ع ْ ي ِب َ ه/  ي اكِ َ و  الفَ
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  االختبار القبلي
  دقيقة ٦٠:     الوقت      فهم املسموع:     املادة

  : ..........    االسم      /....األول:   الرقم/الفصل
  
  )درجة ٣٠( !!في المربع المناسب )( ثم ضع عالمة الصحيحاستمع  -أ

 قالب    البط   - ١
 قراءة    كراءة   - ٢
 الفراق    الفراغ   - ٣
ة القدم   - ٤ ّ ة القدم  كر ّ  قر
 املشرف    املسرف   - ٥

ِ طَ    - ٦ ْ ب َ ي ٌ ب َ     ة ِ ق ْ ب َ ي ٌ ب  ة
٧ -    ُ َ ي ِ ص ُ اف ُ     ر َ ي ِ س ُ اف  ر
٨ -    َ ْ م َ ز َ     ةعَ ر ْ م َ ز  أةر
ق   - ٩ ْ و ُ ك    س ْ و ُ  س

  بائع    أباع   -١٠

ّ  استمع إلى النصّ  -ب اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف ثم
  )ةدرج ٤٠( !المناسب

  

  د  ج  ب  أ  -١٦  د  ج  ب  أ  -١١
  د  ج  ب  أ  -١٧  د  ج  ب  أ  -١٢
  د  ج  ب  أ  -١٨  د  ج  ب  أ  -١٣
  د  ج  ب  أ  -١٩  د  ج  ب  أ  -١٤
  د  ج  ب  أ  -٢٠  د  ج  ب  أ  -١٥

  )ةدرج ٣٠! (!استمع ثم اكتب على ورقة االجابة  - ج

٢١- ............................................... 
٢٢- ............................................... 
٢٣- ............................................... 
٢٤- ............................................... 
٢٥- ...............................................



٢ 

 

 ٣٠( !!في المربع المناسب )( ثم ضع عالمة الصحيحاستمع  -أ
 )درجة

 طالب - ١
 قراءة - ٢

 الفراغ - ٣

ة القدم - ٤ ّ  كر

 املشرف - ٥

٦ -  ٌ ة َ ب ْ ي ِب  َط

٧ -  ُ ر ِ اف َ ُس  ي

ة - ٨ عَ َ ر ْ ز َ  م

ق - ٩ ْ و ُ  س

 بائع -١٠

  )ةدرج ٤٠(ختر اإلجابة الصحيحة ا -ب
  : النص األول

 سونان بيجاكونج الثانوية االسالمية توبان أنا يوسف، أنا طالب يف املدرسة
ومشاهدة   عندي هوايات كثرية، مثل احلاسوب والقراءة والرياضة البدنية. جباوى الشرقية

ة القدم ّ   .كر
 ما مهنة يوسف؟ -١١

  مدرسهو  -ب      طالبهو  - أ
 مهندس هو  - د      طبيبهو  -ج

١٢-  ُ س ُ ر دْ َ ُ ي ْ يـ ُ و  ......يف  فس
  ستشفىامل -ب      درسةامل - أ

  سوقال - د      زرعةامل -ج
 هل يوسف عنده هوايات قليلة؟ -١٣

  ال -ب        نعم - أ
  كال  - د      ميكن -ج

 ......إالّ  ،من هوايات يوسفهذا  -١٤
  القراءة -ب      احلاسوب  - أ

  الرسم - د    الرياضة البدنية -ج



٣ 

 

 النص؟ رئيسة من ذلكما فكرة ال -١٥
 يدرس يف السوقيوسف  -ب    يدرس يف املدرسةيوسف  - أ

  يوسف عنده هوايات قليلة - د  هوايات كثريةيوسف عنده  -ج
  : النص الثاني
ان عند  َ م ْ ي َل ُ ا كُ س َ ه نـْ ِ م َ ، و ٌة َ ر ْ يـ ِ ث اتٌ كَ َ اي َ و ِ مِ  رَّةُ ه دَ َ  القَ ْ التَ و ْ وِ ص ُ يـ ْ  أَ يف. ر َ و َ  اتِ ق َ الف يلعب  اغِ ر

ِ مع أصدقا القدمِ  كرةَ   سليمان َ  هِ ئ َ لْ يف امل ُ  بِ ع َ أو ي ُ ص ر ّ َ املناظِ  و ِ احليوان أوِ  ر َ  ات يف  واألشجار
َ أو اجلِ  البحرِ  َ لِ اب ِ ، وأحيانا يذهب إىل ح ْ د َ يـ َ  ةِ ق َ احل َ يـ   .انِ و

 سليمان؟ هوايات من حدىإما  -١٦
مِ   -ب      يشاهد التلفاز - أ دَ رَُّة القَ   كُ

  النوم - د        القراءة -ج
 ماذا فعل سليمان يف أوقات الفراغ؟ -١٧

لة -ب      شاهد التلفازي - أ   يقرأ ا
  ينام - د     يلعب كرَة القدمِ  -ج

 ذلك النص؟ما فكرة الرئيسة من  -١٨
 عنده هوايات قليلة سليمان -ب    هوايات كثرية عندهسليمان  - أ

  يوسف عنده هوايات قليلة - د  هوايات كثرية عندهيوسف  -ج
  : الحوار

  ما هوايتك يا عبد العزيز؟:   حممد
  كثرية، القراءة والكتابة والسفريت  هواي:   عبد العزيز

 العزيز؟ عبدما هواية  -١٩
  القراءة والسفر -ب      الرياضة، والقراءة - أ

  الكتابة والسفرو القراءة،  - د    القراءة والسفرو الرياضة،  -ج
  وما هوايتك أنت؟:   حممد

  هواييت الرياضة والقراءة والسفر أيضا:   عبد العزيز
 وما هواية حممد؟ -٢٠



٤ 

 

  القراءة والسفر -ب      قراءةالرياضة، وال - أ
 الكتابة والسفرو القراءة،  - د    القراءة والسفرو الرياضة،  -ج

  )ةدرج ٣٠(! استمع ثم اكتب على ورقة االجابة  - ج

٢٦-  َ َ الصِّ /  بُّ أحِ  / اأن َ ح  ةاف
ُف -٢٧ س ْ و ُ َ  / يـ َ ذْ ي ُ ه ِ /  ب َ إ َ  ىل َ تَ كْ امل  ةِ ب
٢٨-  ْ ي نْدِ اتٌ / عِ َ اي َ و ِ ةٌ / ه َ ر ْ يـ ِ ث  كَ
٢٩-  ُ ان َ م ْ ي َل ُ ُ  / س َ ي ُ وِّ ص َ  / ر َ اظِ نَ امل  ر
دُ  / حمَُمَّد -٣٠ ِ اه ُشَ رَّةَ   / ي َ  كُ  مدَ الق



٢٣ 
 

  الضابط فصل لطالب البعدي واالختبار القبلي االختبار نتيجة جدول

 االختبار نتيجة  الطالب سماءا  الرقم
  القبلي

 االختبار نتيجة
  البعدي

  ٥٦  ٦٩  الدين شهر عزيز  ١
  ٩١  ٩٤  وجياينيت إيسا  ٢
  ٧١  ٧٦  مزينة إلفاه فطرية  ٣
  ٦٨  ٦٣  املؤمنني أمرز حممد  ٤
  ٧٤  ٦٧  الدين حمي حممد  ٥
  ٤٨  ٦١  موليونو  ٦
  ٨٥  ٨٦  احلكمة نور  ٧
  ٨٣  ٧٧  ساسونو سوكنج سبتو  ٨
  ١٠٠  ٩١  الوفاء برصا حممد  ٩
  ٩٢  ٩٧  املؤنث صهوة  ١٠
  ٥٩  ٦٧  رينتو بنت عائشة سيت  ١١
  ٨٧  ٦٥  الدين حسن سلطان  ١٢
  ٧١  ٩١  مغفرة أمي  ١٣
  ٧٧  ٥٥  والضاري  ١٤

  ١٠٦٢  ١٠٥٩    مجموع
  ٧٥,٨٥٧  ٧٥,٦٤٢    معدّل

  

   



٢٤ 
 

  التجريبـي فصل لطالب البعدي واالختبار القبلي االختبار نتيجة جدول

 االختبار نتيجة  البالط اسماء  الرقم
  القبلي

 االختبار نتيجة
  البعدي

  ٥٢  ٦٤  سوسيلو ريسأ  ١
  ٥٨  ٦٦  نوفيانيت ديان  ٢
  ٥٩  ٧٦  ساري إنداه دياه  ٣
  ٤٢  ٣٧  آفندي إيكو  ٤
  ٨٦  ٧٧  جهياين لندى فيتا  ٥
  ٦٩  ٩١  الراضية عيشة  ٦
  ٥٩  ٥٩  إنا لوصطي  ٧
  ٩٧  ٧٧  بشري الفتاح عبد حممد  ٨
  ٧٢  ٦٢  فائق نور حممد  ٩
  ٨٥  ٦٨  لطيف الدين شيف حممد  ١٠
  ٦٢  ٨١  الرجال شيف حممد  ١١
  ٩٠  ٩٥  اخلري نداء  ١٢
  ٨٢  ٩٣  أسعد بنت عائسة سيت  ١٣
  ١٠٠  ٩٨  آمنة سيت  ١٤

  ١٠١٣  ١٠٤٤    مجموع
  ٧٢,٣٥٧  ٧٤,٥٧١    معدّل

  

   



٢٥ 
 

  التجريبـي فصلو  الضابط فصل نتائج بين الفروق

  التجريبـي فصل  الضابط فصل
 الرقم
  الطالب

 ختباراال
  القبلي

 االختبار
  البعدي

 الرقم  الفرق
  الطالب

 االختبار
  القبلي

 االختبار
  البعدي

  الفرق

١٢  ٥٢  ٦٤  ١  - ٣  ٥٦  ٦٩  ١-  
٨  ٥٨  ٦٦  ٢  - ٢  ٩١  ٩٤  ٢ -  
١٧  ٥٩  ٧٦  ٣  - ٥  ٧١  ٧٦  ٣-  
٥  ٤٢  ٣٧  ٤  ٥  ٦٨  ٦٣  ٤  
٩  ٨٦  ٧٧  ٥  ٧  ٧٤  ٦٧  ٥  
٢٢  ٦٩  ٩١  ٦  -١٣  ٤٨  ٦١  ٦-  
٠  ٥٩  ٥٩  ٧  - ١  ٨٥  ٨٦  ٧  
٢٠  ٩٧  ٧٧  ٨  ٦  ٨٣  ٧٧  ٨  
١٠  ٧٢  ٦٢  ٩  ٩  ١٠٠  ٩١  ٩  
١٧  ٨٥  ٦٨  ١٠  - ٥  ٩٢  ٩٧  ١٠  
١٩  ٦٢  ٨١  ١١  - ٨  ٥٩  ٦٧  ١١-  
٥  ٩٠  ٩٥  ١٢  ٢٢  ٨٧  ٦٥  ١٢ -  
١١  ٨٢  ٩٣  ١٣  -٢٠  ٧١  ٩١  ١٣-  
٢  ١٠٠  ٩٨  ١٤  ٢٢  ٧٧  ٥٥  ١٤  

  -٣١  ١٠١٣  ١٠٤٤  مجموع  ١٤  ١٠٦٢  ١٠٥٩  مجموع
٧٢,٣٥  ٧٤,٥٧١  معدّل  ١  ٧٥,٨٥٧  ٧٥,٦٤٢  معدّل

٧  
٢,٢١٤-  

  

   



٢٦ 
 

  الضعفاء لطالب البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج بين الفروق

  الفرق  البعدي االختبار نتيجة  القبلي االختبار نتيجة  الطالب اسم  منرة
  ٥  ٤٢  ٣٧  آفندي إيكو  1
  ٠  ٥٩  ٥٩  إنا لوصطي  2
  -١٢  ٥٢  ٦٤  سوسيلو ريسأ  3
  - ٨  ٥٨  ٦٦  نوفيانيت ديان  4
  -١٧  ٥٩  ٧٦  ساري إنداه دياه  5

  -٣٢  ٢٧٠  ٣٠٢  جموعم
  -٦,٤  ٥٤  ٦٠,٤  معدّل

  المتفوقين لطالب البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج بين الفروق

  الفرق  البعدي االختبار نتيجة  القبلي االختبار نتيجة  الطالب اسم  منرة
  ٩  ٨٦  ٧٧  جهياين لندى فيتا  1
  ٢٠  ٩٧  ٧٧  بشري الفتاح عبد حممد  2
  ١٠  ٧٢  ٦٢  فائق نور حممد  3
  ١٧  ٨٥  ٦٨  لطيف الدين شيف حممد  4
  ٢  ١٠٠  ٩٨  آمنة سيت  5
  - ٥  ٩٠  ٩٥  اخلري نداء ٦
  -١١  ٨٢  ٩٣  أسعد بنت عائسة سيت ٧

  ٤٢  ٦١٢  ٥٧٠  مجموع
  ٦  ٨٧,٤٢٨  ٨١,٤٢٨  معدّل



٢٧ 
 

TABEL NILAI “t” UNTUK BARBAGAI “df” 
(Diambil Dari Buku Pengantar Statistik Pendidikan oleh Prof. Anas Sudijono) 

Df atau db Harga kritik “t” Pada Taraf Signifikansi: 
5% 1% 

1 12,71 63,66 
2 4,30 9,92 
3 3,18 5,84 
4 2,78 4,60 
5 2,57 4,03 
6 2,45 3,71 
7 2,36 3,50 
8 2,31 3,36 
9 2,26 3,25 
10 2,23 3,17 
11 2,20 3,11 
12 2,18 3,06 
13 2,16 3,01 
14 2,14 2,98 
15 2,13 2,95 
16 2,12 2,92 
17 2,11 2,90 
18 2,10 2,88 
19 2,09 2,86 
20 2,09 2,84 
٢ ٢١,08 2,83 
٢٢ 2,07 2,82 
٢٣ 2,07 2,81 
٢٤ 2,06 2,80 
٢٥ 2,06 2,79 
26 2,06 2,78 
27 2,05 2,77 
28 2,05 2,76 
29 2,04 2,76 
30 2,04 2,75 
40 2,02 2,71 
50 2,01 2,68 
60 2,00 2,65 
70 2,00 2,65 
80 1,99 2,64 
90 1,99 2,63 

100 1,98 2,63 
 


	الفصل الأول.pdf
	الفصل الثالث.pdf
	الفصل الثاني.pdf
	الفصل الرابع.pdf
	الباب الخامس.pdf

