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یا س دون ن ٕ ة ا مهــوری   ج
ة ی   وزارة الشـــؤون ا

ة مباالجن ة احلكوم راهمي االٕسالم ٕ   امعة موال ما ا
لغة العــربیة م ا م تعل ا قس ل ات الع راس ة ا   لك

  

  إعـــــداد وسيـــــلة البرنامج الحاسوبي 
  مهارة االســـــتماعلتــــدريــــس ) Delphi 7.0ســــــيفن  ديلفي(

  )متارام الثانية النموذجية اإلسالمية احلكومية الثانويةدرسة امليف يب يحبث جتر (
  
  

  لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية حبث تكميلي
  
  

  :إشراف   :إعداد
  حممد شيخون حممد سليمان.  د. أ  اللو أمحد فحر الدين:    الطالب

  نور حسن عبد الباري  .د  ٠٩٧٢٠٠٩٦ :  رقم التسجيل
  
  
  
  
  امـــالع

  م ٢٠١١
ه ١٤٣٢  



 
 

 ب 
 

  إســـــتهالل
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قال اهللا تعالى

ا ﴿ ئً ْ ي ونَ شَ ُ َلم ْ ع ْ الَ تَـ م اتُِك ُُطونِ ُأمَّهَ م مِّن ب ُك جَ َ ر اللَّهُ َأخْ َ   و
ونَ  ُ ر ُك ْ تَشْ م لَُّك َ َة َلع اَألْفئِدَ َ َ و ار ْصَ اَألب َ عَ و ْ ُ اْلسَّم م َ َلُك ل عَ جَ َ    ﴾و

  

  ٧٨:  ، اآليةسورة النحل
  
  

  رسول اهللا  اهللا عنه، أنّ  عن أيب الدرداء رضي
  :قال  صلى اهللا عليه وسلم

  أو محبا أو مستمعا كن عالما أو متعلما ﴿
  ﴾و ال تكن الخامس فتهلك

  مد بن عثمان الذهيبالكبائر حمل: يف املكتبة الشاملة
  
  
  
  

ٌ قال    :رضي اهللا عنه جماهد
  ﴾تكبرٌ سوال م ال يتعلم العلم مستحيٍ ﴿

   مد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاريحمل اريخصحيح الب: املكتبة الشاملةيف 
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  داءــــــــإه
  
  

  والدي و والدتي  إلى
   اللو كمن عرفانوأبي الشفيق  بايق سامعة

  ذين ربياين تربية إسالميةللا
  اللهم  اغفر هلما وارمحهما كما ربياين صغريا

  
  

  إلى زوجتي الصالحة و بنتي المريحة
  النسوةبايق ليري صفية  و سيتي خيرانى

  أبقامها اهللا معي يف الشدة والرخاء
  
  

  إلى أساتذتي وأستاذاتي
  عليهم صبيب الرمحة والرضوان

   
  

   بتعليمها ينتبهونتعلم اللغة العربية و لى الذين يحرصون على إ
  رب الربيةبارك اهللا هلم يف السري إىل 
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  شكر و تقدير
  

. ارسل رسوله بقرآن عريب مبني و جعل القرآن هدى للمتقني الذي هللا احلمد
أشهد أن ال إله إال اهللا و حده الشريك له، له امللك و له احلمد حييي و مييت و هو 

و أشهد أن سيدنا حممدا عبده و رسوله صلى اهللا عليه و على آله . على كل شيئ قدير
  : بعد أما. و أصحابه و التابعني هلم باحسان إىل يوم الدين

ّ اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله احلمد ف على  والثناءقد من
ج هذا ا خر إلذين كان هلم فضل يف ل عرفانالشكر والو  .هوعظيم عطائ هجزيل نعمائ

هلم عمل مفقود إال وهلم جزاء من عند اهللا امللك البحث إىل حيز الوجود ، ومل يكن 
  : ومنهم املعبود، 

مالك إبراهيم  موالنا جامعة فرايوغو، مديرو إمام س األستاذ الدكتور فضيلة
  .االنجمباإلسالمية احلكومية 
جلامعة موالنا الدراسات العليا  كلية عميد، مهيمناألستاذ الدكتور  فضيلة

  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 كليةربية  تعليم اللغة الع قسمرئيس  ،صاحل نور شهداءمساحة الدكتور 

  .جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالدراسات العليا 
، املشرف األول الذي  حممد شيخون حممد سليمانالدكتور  األستاذ مساحة

ً قد    .إىل أن متت هذه الرسالةبداية المنذ  وأرشده ،أفاد الباحث علميًا وعمليا
الذي قد أفاد الباحث يف  املشرف الثاين، نور حسن عبد الباريمساحة الدكتور 

  .تصحيح الكتابة، حىت ال تأيت هذه الرسالة إال وهي حميطة بإصابة الكلمات الواضحة
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  عميدمساحة حممد حبر الدين ك

 نالذيدرسة امل هذه إىل مجيع األساتذة خاصة إخواين وأخوايت يف و ،النموذجية متارام
  .هلذا البحث هابَأطل يتال نيل البياناتين يف واساعد
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تعليم اللغة العربية   قسماملعلمني يف  ةإىل األساتذ التكرميوكذلك الشكر و 
  . الشكر، على تفرغهم يف نشر العلوم واحلكم، كان هلم جزيل الدراسات العليا كلية

لعلم امن حب  قليبىف  هنقشا ماوإىل والدي احملبوبني الشكر والتكرمي على 
  .مدى األزمان يلا مهؤ وكان دعا. ىف العملالقلب خالص إواملعرفة و 

إىل وإخراجه هذا العمل املتواضع أداء  يفسهم أوزمالئي وكل من  صحايبوأل
جزاهم اهللا خري اجلزاء وجعلهم من  .الوجود خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان حيز

  . عباده احلنفاء
  املوفق و اهلادي إىل سبيل الرشادواهللا 

  
  الباحث
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  وزارة الشؤون الدينية
  بماالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

  ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي

 

  تقرير المشرفين
  

على أشرف احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآ ىاألنبياء واملرسلني وعل

  

      : الذي حضره الطالب ليميتكبعد االطالع على البحث ال
  اللو أمحد فحر الدين  :   االسم الكامل
 S-2/٠٩٧٢٠٠٩٦  :  رقم التسجيل

ــلة البرنامج الحاسوبي :   موضوع البحث ــ ــداد وسيـ ــ ــيفن  ديلفي(إعـ ــ ) Delphi 7.0ســ
ــتماع ــ ــدريــــس مهارة االسـ    لتــ

الثانية  اإلسالمية احلكومية الثانويةدرسة امليف يب يحبث جتر (
  )متارام النموذجية

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
  املشرف الثاين   املشرف األول  

  
  نور حسن عبد الباري الدكتور   سليمان حممد شيخون حممد الدكتوراألستاذ 

  االعتماد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  

  صاحل نور شهداء الدكتور
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف
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  وزارة الشؤون الدينية
  بماالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

 ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي
 

  

  اعتماد لجنة المناقشة
  :عنوان البحث

ــلة البرنامج الحاسوبي  ــــداد وسيـــ ــيفن  ديلفي(إعـ ــ ــــتماع) Delphi 7.0ســ   لتــــدريــــس مهارة االسـ
  )متارام الثانية النموذجية اإلسالمية الحكومية الثانويةمدرسة الفي بي يبحث تجر (

  S-2 /٠٩٧٢٠٠٩٦: التسجيل رقم     اللو أمحد فحرالدين:    الطالب إعداد
وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف  املناقشةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 

    .م ٢٠١١ يونيو ٢٤الجمعة تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 
  :األساتذة ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا

 : ........التوقيع   ومناقش سيرئ  حممد مشس اهلادي، املاجستري كتورد ال - ١
       ١٩٦٦٠٨٢٥١٩٩٤٠٣١٠٠٢ :التوظيف  رقم

 : ........التوقيع   مناقش  مصطفى قريب اهللا بابكر كتورد ال - ٢
 
 : ........التوقيع   ومناقش مشرف  حممد شيخون حممد سليمان األستاذ الدكتور  - ٣

     
 : ........التوقيع   ومناقش مشرف  الدكتور نور حسن عبد الباري - ٤

  ،عتماداال
  الدراسات العلياعميد كلية 

 
 

  نمهيماألستاذ الدكتور 
  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 



 
 

 ح 
 

  إقرار الطالب

  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
  الدين اللو أمحد فحر:   االسم الكامل
 S2/٠٩٧٢٠٠٩٦:   رقم التسجيل

  متارام لومبوك ٢٥شارع فنديديكان رقم :     العنوان
  

ا لتوفري شرط  أقر لنيل درجة املاجستري يف تعليم بأن هذه الرسالة اليت حضر
 اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم امعةجلالدراسات العليا  كلية اللغة العربية

  : عنوانحتت االنج مب
  

ــــلة البرنامج الحاسوبي  ـــــيفن  ديلفي(إعـــــداد وسيـ   مهارة االســـــتماعلتــــدريــــس ) Delphi 7.0سـ
  )متارام الثانية النموذجية اإلسالمية الحكومية الثانويةمدرسة الفي بي يبحث تجر (

  

ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا ادعى أحد . حضر
ا فعال ليس ا من تأليفه وتبني أ من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك،  تاستقباال أ

موالنا مالك  امعةجلالدراسات العليا  كليةولن تكون املسؤولية على املشرف أو على  
  . االنجمب اإلسالمية احلكومية إبراهيم

  . حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، و 
  م   ٢٠١١ يونيو ٢٤ ماالنج،       
  توقيع صاحب اإلقرار        

  
  

  اللو أحمد فحرالدين
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  مستخلص البحث
  

ســــــيفن  ديلفي(إعـــــداد وسيـــــلة البرنامج الحاسوبي . ٢٠١١، اللو أحمد فحرالدين
Delphi 7.0 (لتــــدريــــس مهارة االســـــتماع ) درسة الثانوية امليب يف يحبث جتر

رسالة املاجستري، كلية الدراسات . )النموذجية متاراماإلسالمية احلكومية الثانية 
: املشرف األول. جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالعليا، 

الدكتور نور  :األستاذ الدكتور حممد شيخون حممد سليمان، واملشرف الثاين 
  .حسن عبد الباري

  
  .مهارة االستماع تدريسل الربنامج احلاسويب: الكلمات األساسية

  

ا تساعد مكن أن تؤدّي دوراً متإن الوسائل التعليمية  همًا يف عملية التعليم والتعلم، أل
م للتعلم،كماتساعد على زيادة  بشكل كبري على استثارة وتركيز إهتمام الطلبة وإشباع حاجا

م وتنمية رغبتهم و  ا وأوفق مزاجا للتعلمجتخربا   .علهم أكثر استعدادً
عصرنا هذا املعروف بعصر التكنولوجيا واالنفجار التقين واملعريف والثقايف يرى  ويف

الباحث أنّ من الضروري أن نستفيد مما وجدنا فيه من األجهزة العصرية مثل احلاسوب 
  .لتحسني عملية التعليم

اإلسالمية  الثانوية درسةوتعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة االستماع يف امل
وهي قلة  ،لوجود املشكالت فيها حسب مالحظة الباحث أنه غري فعال متارامثانية النوذجية ال

 و السامبامللل  الدارسونومع ذلك يشعر  املدرسنيلدى املناسبة التعليمية  توافر الوسائل
ال بدّ ملدرس اللغة العربية فيها أن يصمم اسرتاتيجية التعليم املثرية  ،إذ. واحلماس املنخفض

ديلفي سيفن ( احلاسويب إعداد وسيلة الربنامجمثل  ،فعالة التدريسالئمة مما جيعل عملية وامل
Delphi 7.0 (لتدريس مهارة االستماع.  

يف  احلاسويبوسيلة الربنامج مامدى فعالية استخدام  :"هيمشكلة هذا البحث و
 "؟متارام اإلسالمية الثانية النموذجية الثانوية درسةاملمهارة االستماع يف  تدريس



 
 

 ي 
 

الذي   (Experiment Research)  التجرييبمن نوع البحث  منهج هذا البحثو
املالحظة، ) ٤(التنفيذ، و) ٣(، والتدريستصميم خطة ) ٢(إعداد الوسيلة و) ١(من  يتضمن

اإلسالمية  الثانويةدرسة امليف  دارسي الصف العاشر وجمتمع البحث هو مجيع. التقومي) ٤(و
دارسا و ينقسم إىل مثانية   ٣١١وعددهم  م، ٢٠١٠/٢٠١١متارام، العام الدراسي 

ا .فصول ّ  و واحد وثالثون) أ(الصف العاشر  تسعة و عشرون دارسا من عينته هي وأم
املقابلة ) ٢(املالحظة و ) ١:  (وطريقة مجع البيانات هي. )ب(دارسا  من الصف العاشر 

  .االختبار) ٤(االستبانة و ) ٣(و 
احلاسوب   استخدام) ١: (تلخص فيما يأيتتفيمكن أن  نتائج هذا البحث أما

 مدرسةلل العاشرالصف  الدارسنيمهارة االستماع لدى  تنميةكوسيلة تعليمية يكون فعاال يف 
يؤثر إىل  حىت التدريسيف  الدارسني، حيث منو رغبة اإلسالمية الثانية النموذجية متارام الثانوية
م يف االستماع كما نرى من نتيجة  الدارسنيمهارة  تنميةوأما . يف مهارة االستماع قدر

البعدي للفصل التجرييب تدل على أن  ين القبلي واالختبار  من الفرق بنيوتقديرهم  الدارسني
 قيمة جدولو ) ٣،٦٣( "احلسابتاء "يف اجلدول هي أن قيمة ) t-test(النتيجة من االختبار 

% = ١مبستوى الداللة  "التاء"قيمة جدول  ، و٢،٠٥% = ٥باملستوى الداللة " التاء"
بني االختبار  وكذلك الفرق".  التاء"أكرب من جدول " تاء احلساب"النتيجة  ، فلذلك٢،٧٦

البعدي للفصل الضابط و الفصل التجرييب تدل على أن النتيجة من االختبار سواء كانت يف 
% ٥باملستوى الداللة " التاء"قيمة جدول و ) ٣،٩٦( "احلسابتاء "ة اجلدول فهي أن قيم

تاء "النتيجة  ، فلذلك٢،٦٦% = ١باملستوى الداللة  "التاء"قيمة جدول  ، و٢،٠٠= 
صفر أى فهو منقوض، مبعىن أن هناك اليتبني خطأ الفرض ". التاء"أكرب من جدول " احلساب

) Delphi 7.0سيفن  ديلفي(لربنامج احلاسويب فرق داليل بني تدريس االستماع باستخدام ا
ا الو     .يف مهارة االستماع مرتفعة مستوي كفاءة الدارسنيهذه تدلّ على أنّ  وتدريس بدو



 
 

 ك 
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Teaching Aids is a very important aspect in teaching-learning process, 
because it has significant influence in attracting and keeping student’s attention 
during a class session, enriching learning experience, improving their motivation, 
and preparing their mentality to receive the lesson. 

In the recent technological and informational era, we need to utilize 
modern equipments, such as computer, to improve the quality of learning process 
and its out put. 

According to researcher’s observation, Arabic teaching in Islamic High 
School (MAN) 2 Unggulan Mataram is less effective because there are some main 
problems, for instance: there is no appropriate learning media that is coherence 
with the curriculum. Consequently, the students could easily get bored, less 
motivated and less enthusiastic in accepting the lesson. 

Therefore, to solve the problems, teachers have to generate creative ideas 
and innovation to create and design a more attractive instruction strategy that 
would make teaching-learning process more effective. One of possible solutions is 
utilizing computer programming, such as Borland Delphi 7.0 in designing an 
instructional media. 

The Problem statement of this research is "How effective the utilization of 
a computer programming (Delphi 7.0) in developing the listening skill of Arabic 
language (Experiment Research in MAN 2 Unggulan Mataram)?" 

This research used experimental research that consists of four steps: 
planning, action, observation and reflection. The population was 311 student at 
the 10th grade in the year of study 2010-2011, with the sample of 29 students 
from X-A and 30 students from X-B. The instruments for this research were 
researcher himself, observation schedule, interview, questionnaire and test 
(listening skill test).  

The result of the research indicates that using computer programming as 
an instructional media was proven to be an effective way of improving listening 
skill of the Students at first class in MAN 2 Mataram. It increased the students’ 
learning motivation, by which, at the end, increasing their ability on listening. The 
increasing of their listening ability is indicated at the differences between pre-test 
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and post-test score of the experiment class. Those t arithmatic = 3,96 and t table at 
significant level 5% = 2,00 and 1% = 2,75. also reflect differences between post-
test of experiment and control class. Those t arithmatic = 3,63 and t table at 
significant level 5% = 2,05 and 1% = 2,66. Both values indicate the H0 is denied. 
It’s means that using Delphi 7.0 computer programming in improving listening 
skill of arabic language acquisition is more effective than the conventional one. 
These Evidences prove that all students tended to increase their listening skill of 
Arabic. 
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Media Pengajaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

proses belajar mengajar, karena eksistensinya mampu memberikan pengaruh yang 
sangat besar dalam upaya membangkitkan dan memusatkan perhatian para siswa 
pada pelajaran, menambah pengalaman belajar dan meningkatkan motivasi 
mereka sekaligus menjadikan mereka betul-betul siap menerima pelajaran. 

Dalam era teknologi dan informasi seperti sekarang ini, sudah saatnya dan 
sepantasnya kita mampu memanfaatkan ketersediaan peralatan-peralatan modern 
yang ada di tengah-tengah kita seperti komputer yang mampu menciptakan proses 
dan hasil pembelajaran yang lebih berkualitas. 

Pengajaran Bahasa Arab di MAN 2 Unggulan Mataram -menurut 
pengamatan peneliti- masih belum berjalan dengan efektif karena masih 
dijumpainya beberapa persoalan penting, diantaranya, minimnya media 
pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Sejalan dengan itu para siswa juga 
merasa bosan, malas dan kurang antusias dalam menerima pelajaran.  

Oleh karena itu, menghadapi permasalahan-permasalahan serupa, maka 
menjadi suatu keniscayaan bagi guru untuk dapat menuangkan inovasi dan 
kreativitasnya guna menciptakan dan mendesain strategi pengajaran yang lebih 
menarik dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sehingga dapat menciptakan 
proses belajar mengajar yang lebih efektif dan menyenangkan, salah satunya 
melalui pengembangan media pembelajaran dengan dengan menggunakan 
program komputer seperti Borland Delphi 7.0. 

Rumusan Masalah : "Sejauhmana efektivitas penggunaan media 
pembelajaran dengan menggunakan program komputer (Delphi 7.0) dalam 
pengajaran kemahiran mendengarkan Bahasa Arab di MAN 2 Unggulan 
Mataram?".   

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen yang terdiri  atas 
beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Populasi 
penelitian adalah 311 siswa kelas X MAN 2 Unggulan Mataram dengan sampel 
29 siswa kelas X-A dan 30 siswa kelas X-B Tahun Pelajaran 2010-2011. 
Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, 
wawancara, angket serta tes kecakapan mendengarkan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan program komputer 
(Delphi 7.0) sebagai media pengajaran terbukti efektif meningkatkan kecakapan 
mendengarkan siswa kelas sepuluh MAN 2 Unggulan Mataram dengan melihat 
kenyataan meningkatnya motivasi belajar para siswa yang pada akhirnya berefek 
pada meningkatnya kemampuan mendengarkan. Kemampuan dan kecakapan 
siswa dalam mendengarkan meningkat sebagaimana terlihat pada perbandingan 
nilai antara pre test dan post test kelas eksperimen yang menunjukkan bahwa 
diperoleh t hitung sebesar 3,63. Selanjutnya berkonsultasi pada nilai t tabel 
dengan N = 28 dan taraf signifikansi 5% = 2,05 serta 1% = 2,76. Demikian juga 
halnya dengan perbedaan antara hasil post test kelas kontrol dan post test kelas 
eksperimen. Dari hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 3,96, selanjutnya 
berkonsultasi pada nilai t tabel dengan N = 58 dan taraf signifikansi 5% = 2,00 
serta 1% = 2,66. Maka, t hitung dari keduanya lebih besar dari pada t tabel, 
sehingga H0 ditolak, artinya ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran 
Istima’ dengan menggunakan program komputer (Delphi 7.0) dengan selainnya. 
Bukti ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam 
pembelajaran kecakapan mendengarkan Bahasa Arab.  
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  محتويات البحث
  

  الصفحة  الموضوع
  

  صفحة الغالف
  أ    ..........................................................  صفحة العنوان 

  ب    ...............................................................  استهالل 
  ج    .................................................................  إهـداء 

  د    .........................................................  الشكر والتقدير 
  و    ..........................................................  تقرير املشرفني 

  ز    .....................................................  اعتماد جلنة املناقشة 
   ح    ...........................................................  إقرار الطالب 

  ط    ......................................................  مستخلص البحث 
  ك    ........................................  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

  م    .....................................  مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 
  س    ........................................................  حمتويات البحث 

  ق    ..........................................................  قائمة اجلداول 
  ش    .....................................................  قائمة الرسوم البيانية 

  ت    ..........................................................   املالحققائمة 
 الفصل األول

  و الدراسات السابقةطار العام اإل
 ١    ...........................................................   املقدمة  - أ 
 ٤    ...................................................   مشكلة البحث  -ب 
 ٥    ...................................................   ف البحثاهدأ  -ج 
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 ٥    ....................................................   فروض البحث  - د 
ية البحث  - ه   ٦    ......................................................   أمهّ
 ٦    ....................................................   حدود البحث  -و 
 ٧    ................................................   حتديد املصطلحات  -ز 
  ٨    .................................................   الدراسات السابقة  -ح 

  الفصل الثاني
  طار النظرياإل

  

  الوسيلة التعليمية : المبحث األول
 ١١    ............................................   مفهوم الوسيلة التعليمية  - أ 
 ١٢    ............................................  أقسام الوسيلة التعليمية   -ب 
 ١٧    .............................................   أمهية الوسيلة التعليمية  -ج 
 ١٨    ......................   دور الوسيلة التعليمية يف تدريس مهارة االستماع  - د 
 ٢٠    ......................  أساسيات يف اختيار و استخدام الوسيلة التعليمية  - ه 

  تدريس مهارة االستماع: المبحث الثاني 
  ٢٣    .........................................................   االستماع  -  أ

  ٢٣    ..............................................   مفهوم االستماع - ١
  ٢٣    ............................................   مكونات االستماع - ٢
  ٢٦    ...........................................   مستويات االستماع - ٣
  ٢٦    ................................................   أمهية االستماع - ٤

  ٢٧    ............................................   تدريس مهارة االستماع  - ب
  ٢٧    ..................................   أمهيـــــــة تدريس مهارة االستماع - ١
  ٢٨    .................................   أهداف تدريس مهارة االستماع - ٢
  ٢٩    ...........   التوجهات األساسية و العامة يف تدريس مهارة االستماع - ٣
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  ٣١    ..................................   طريقة تدريس مهارة االستماع - ٤
  ٣٣    ..........................   االستماعدور املدرس يف تدريس مهارة  - ٥
  ٣٤    .................................  وسائل تدريس مهارة االستماع - ٦
  ٣٥    ...........................................   ات االستماعاختبار  - ٧
  ٣٩    ..................................   تارخيية عن ميدان البحث نبذة - ٨

  الفصل الثالث
  منهجية البحث

 ٤١    .....................................................   منهج البحث  -أ 
 ٤١    ..............................................   جمتمع البحث وعينته  -ب 
 ٤٢    ................................................... متغريات البحث  -ج 
 ٤٢    ....................................................   أدوات البحث  - د 
 ٤٥    ...................................................   البيانات مصادر  -ه 
 ٤٥    .............................................   أسلوب حتليل البيانات  - و 
 ٤٦    .............................................. مراحل تنفيذ الدراسة   -ز 

  الرابعالفصل 
  عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

 ٤٩    ....................................................  عرض البيانات   - أ 
 ٤٩    ..........................................  عرض املواد الدراسية  - ١
 ٥٧    .........................................عرض بيانات االختبار  - ٢
 ٦٧    ........................................  عرض بيانات االستبانة  - ٣

 ٧٢    ..........................................  حتليل البيانات و تفسريها   -ب 
 ٨١    ..............................................  مناقشة نتائج البحث   -ج 
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  الخامسالفصل 
  و المقترحاتنتائج البحث و التوصيات 

 ٨٢    .....................................................  نتائج البحث   -أ 

 ٨٣    .........................................................  توصياتال  - ب 

 ٨٣    ........................................................   قرتحاتامل  -ج 

  ٨٤    .................................................. قائمة املصادر و املراجع
  املالحق
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  قائمة الجداول
  

  

  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول  الرقم
  ٤٤  معيار جناح الدارسني يف االختبار  ١،٣رقم  ،جدول  ١
  ٤٤  املؤشرات الختبار مهارة االستماع  ٢،٣رقم  ،جدول  ٢
  ٤٨  مراحل تنفيذ الدراسة  ٣،٣رقم  ،جدول  ٣
تدريس االستماع باستخدام وسيلة ل خطة الدراسة  ١،٤رقم  ،جدول  ٤

  )Delphi 7.0سيفن  ديلفي(الربنامج احلاسويب 
٥٦  

  ٥٩  معيار الدرجة لقياس نتيجة االختبار  ٢،٤رقم  ،جدول  ٥
  ٦٠  أمساء الدارسني يف الفصل التجرييب و الضابط  ٣،٤رقم  ،جدول  ٦
نتيجة االختبار القبلي للتجريبة و الضابطة   ٤،٤رقم  ،جدول  ٧

  "اهلواية"باملوضوع 
٦٢  

تقدير نتيجة االختبار القبلي للفصلني التجرييب   ٥،٤رقم  ،جدول  ٨
  "اهلواية"و الضابط حتت املوضوع 

٦٣  

التجرييب  نينتيجة االختبار البعدي للفصلي  ٦،٤رقم  ،جدول  ٩
  "اهلواية"الضابط باملوضوع و 

٦٦  

التجرييب  تقدير نتيجة االختبار البعدي للفصلني  ٧،٤رقم  ،جدول  ١٠
  و الضابط

٦٧  

نتيجة االختبار القبلي و البعدي من الفصل   ٨،٤رقم  ،جدول  ١١
  التجرييب

٧٥  

نتيجة االختبار القبلي و لاحلساب اإلحصائي   ٩،٤رقم  ،جدول  ١٢
  البعدي للفصل التجرييب

٧٦  
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بني االختبار  Paired Samples Testداللة الفرق   ١٠،٤رقم  ،جدول  ١٣
  القبلي و البعدي يف الفصل التجرييب

٧٨  

احلساب اإلحصائي نتيجة االختبار البعدي   ١١،٤رقم  ،جدول  ١٤
  للفصل التجرييب و الضابط

٨٠  

بني  Independent Samples Testداللة الفرق   ١٢،٤رقم  ،جدول  ١٥
  التجرييب يف االختبار البعديالفصل الضابط و 

٨١  
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  قائمة الرسوم البيانية
  

  

  الصفحة  الرسومعنوان   الرسم  الرقم
  ٦٤  تقدير نتيجة االختبار القبلي للفصل التجرييب  ١،٤رقم  رسم،  ١
  ٦٥  تقدير نتيجة االختبار القبلي للفصل الضابط  ٢،٤رقم  رسم،  ٢
للفصل درجة نتيجة االختبار البعدي   ٣،٤رقم  رسم،  ٣

  التجرييب
٦٨  

درجة نتيجة االختبار البعدي للفصل   ٤،٤رقم  رسم،  ٤
  الضابط

٦٩  

  ٧٧  نتيجة االختبار القبلي للفصل التجرييب  ٥،٤رقم  رسم،  ٥
  ٧٧  نتيجة االختبار البعدي للفصل التجرييب  ٦،٤رقم  رسم،  ٦
  ٨٠  نتيجة االختبار البعدي للفصل الضابط  ٧،٤رقم  رسم،  ٧
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  المالحققائمة 
  

  المالحقعنوان   الملحق  الرقم
لتدريس ) Delphi 7.0لفي يد(الربنامج احلاسويب  املواد لوسيلة  ١رقم  ،ملحق  ١

  مهارة االستماع
  القبلي ختباراألسئلة لال  ٢رقم  ملحق،  ٢
  البعدي ختباراألسئلة لال  ٣رقم  ملحق،  ٣
  ستبانةأسئلة اال  ٤رقم  ملحق،  ٤
  املقابلةدليل   ٥رقم  ملحق،  ٥
  جوانب املالحظة  ٦رقم  ملحق،  ٦
  االستبانة عامل ثباتاحلساب اإلحصائي مل  ٧رقم  ملحق،  ٧
ين القبلي و البعدي ختبار عملية احلساب اإلحصائي لال  ٨رقم  ملحق،  ٨

  بالفصل الضابط
ين القبلي و البعدي ختبار عملية احلساب اإلحصائي لال  ٩رقم  ملحق،  ٩

  بالفصل التجرييب
  داللة الفرق لالختبار  ١٠رقم  ملحق،  ١٠
  اجلدول" تاء"قيمة   ١١رقم  ملحق،  ١١
  الصور لعمليات التدريس  ١٢رقم  ملحق،  ١٢
خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل املدرسة الثانوية   ١٣رقم  ملحق،  ١٣

  اإلسالمية احلكومية الثانية متارام
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  مدير تقرير  ١٤رقم  ملحق،  ١٤

  عن عملية حبث الرسالة متارامالنموذجية 
  السرية الذاتية للباحث  ١٥رقم  ملحق،  ١٥
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  الفصل األول
  السابقة الدراسات و اإلطار العام

  

  

 مقدمةال  - أ 
هما وبارزا ىف نقل املعلومات وتبادهلا، وتطور ماحلديثة دورا  ١لعبت التكنولوجيا

الرسائل الشفوية "مفهوم نقل املعلومات وتبادهلا من الوسائل التقليدية القدمية 
التكنولوجيا احلديثة، من وسائل إىل واقع أكثر سهولة عرب ما أتاحته " واملكتوبة

التكنولوجيا ىف حياة اإلنسان و . ٢تبادهلا سرعة ىف نقل املعلومات و أكثر تقدما و
دود إىل نطاق أوسع وآفاق للخروج بطاقته من نطاقها احمل هحماوالتإحدي  هي

ا ضرورة فرضتها احلاجات اإلنسانية املرتابطة  .أرحب حتتاج ىف تشعبها  اليتإ
، بدءا من الراديو ومرورا بالتلفاز، ٣وتشابكها أكرب من القدرات األولية لإلنسان

ووصوال إىل أجهزة احلاسوب، فالراديو جعلنا نسمع من بعيد، والتلفاز جعلنا 
ردة، ومشاهدتمامل ميكن  نشاهد احلاسوب جعلنا نعمل ما ال ميكن  ه بالعني ا

للسعة احملدودة هكذا أعطت التكنولوحيا أبعادا أخري  و، ةعمله باليد الطبيعي
  . لقدرات اإلنسان

ا على حياة الفرد الرتبوية أو ؤ تشري إىل م )التعليمية(التكنولوجيا ىف الرتبية  ثرا
أم خارجها ىف املنزل ته الرتبوية سواء أكانت هذه املؤثرات داخل املدرسة أعلى تنش

                                                        
وهى  logyمصطلح مركب من مقطعني وهي كلمة يونانية مبعىن حرفة أو صنعة أو فن، و   Technologyالتكنولوجيا   ١

مشتق من الكلمة اإلجنليزية  مبعىن التقنية أو األداء  Technologyالحقة مبعىن علم ويوجد من يعترب اجلزء األول من كلمة 
من حيث اإلشتقاق اللغوي، ومن حيث املعىن، فاحلرفة أو  التطبيقى، مستندا إىل أن هناك صلة بني الكلمتني اليونانية واإلجنليزية

الصنعة ماهى إال تقنية أو تطبيق أدائى لفكرة معينة، ومن هنا فإن التكنولوجيا كلمة مركبة تشري إىل علم التقنية أو العلم الذى يهتم 
دار : القاهرة( التكنولوجيا وتطوير التعليمىن، عبد العظيم عبد السالم الفرجا: أنظر. بتحسني األداء والصياغة أثناء التطبيق العلمى

  .  ٢٣ :ص) ٢٠٠٢غريب، 
  .١٧١  :ص) ٢٠٠٠إيسسكو، (، إنتاج المواد التعليمية لبرامج التعليم عن بعد الوسائط المتعددة،هشام العابد،   ٢
  .٢٩ :ص) ٢٠٠٢دار غريب، : القاهرة( التكنولوجيا وتطوير التعليمعبد العظيم عبد السالم الفرجاىن،   ٣

١ 



٢ 
 

 
 

تمع  هيالتنسيق اإلداري، و  الرتبية تعتين بتحليل املشكالت وتكنولوجيا أن . أو ا
ا معنية بالعملية  و. اإلدارة التعليمية معا بذلك تعتىن بتطوير التعليم و من هنا فإ
  . ٤ــــةاإلداري التعليمية من زاويتها األدائية و

 ،حتتاج إىل مرسل ومستقبل اتصالالتعلم هي عملية  إنّ عملية التعليم و
ئمة كان وصول الرسالة أكثر مال جيدة واضحة و تصالفكلما كانت وسيلة اال

ّ  %٢٠بينت الدراسات املختلفة أن اإلنسان يستطيع أن يتذكر و لقد  .٥ةفعال ا مم
ّ  %٤٠يتذكر  يسمعه، و ّ مم هذه  نّ إعمل ف رأى و ا إن مسع وا يسمعه ويراه، أم

النسبة يف حالة تفاعل اإلنسان مع بينما تزداد هذه . %٧٠النسبة ترتفع إىل حوايل 
   .٦ما يتعلمه من خالل هذه الطرق

تدريس العربية للناطقني باللغات األخري هي عملية معقدة وحتتاج إىل و 
ّ  ٧حشد اإلمكانات التعليمية والتقنية ومن عيوب كتب . ية يف سبيل جناحهاوالفن

يم مهارات اللغة األربع، أدت إىل فشلها ىف تعل اليت تعليم اللغة العربية لألجانب و
 -الوسائل السمعية استخدام هي قلةالكتابة،  القراءة و احلديث و و ستماعاال

ا هنا  و. ٨البصرية ىف تعليم اللغات الت يسجتالرسوم وال الصور و استخدامنعىن 

                                                        
  .٣٤-٣٣: ، صنفسهاملرجع  ٤
  .  ٥ :ص) ١٩٩١إيسسكو، ( التقنيات التربوية في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاعلي القامسي وصاحبه،  ٥
٦ http://ar.wikipedia.org/   ٢٠١٠أكتوبر  ٦،نقل ىف التاريخ.  
: وتشمل) audio(الصوتيات -٢؛ (publications)املطبوعات -١: أنواع التقنيات املستخدمة يف تكنولوجيا التعليم ٧

وتشمل أشرطة الفيديو والبث ) video technology(املرئيات-٣وأشرطة الكاسيت؛ ) voice mail(الربيد الصويت
وتشمل التعليم ) computer courseware(التعليمية الربامج-٥تقنيات احلاسوب؛ - ٤التلفزيوين والتلفزيون السلكي؛ 

شبكات احلواسيب - ٦مبساندة احلاسوب، والتعليم بإدارة احلاسوب، وبرجميات االتصال مبساندة احلاسوب والوسائط املتعددة؛ 
عليم واستخداماتها في تكنولوجيا التأمحد صايف الدين، : أنظر. تقنيات مؤمترات الفيديو-٧بأنواعها احمللية والواسعة واالنرتنت؛ 

ّ فجوة المعرفة ة في ظل احملاضرة ىف كلية الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا ملك إبراهيم (، تعليم وتعّلم اللغة العربيّ
  ).٢٠١٠أكتوبر  ١٩ماالنج ألقاها بالتاريخ 

: رةهالقا( العربية لألجانب من النظرية والتطبيقالمرجع فى تعليم اللغة فتحى علي يونس و حممد عبد الرؤف الشيخ،  ٨
  .٨٣ :ص) ٢٠٠٣مكتبة وهبة، 
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 هذه الوسائل و. غري ذلك معامل اللغات و الفيديو و األفالم و الراديو و و
لعب دورا تأن  الوسيلةستطيع تإذ . مليدانايف هذا  اميكن اإلستفادة منه يةالتعليم

 تصالة يف االيعلارات الالزمة لتحقيق فجتويد املهاو تعلم اللغة العربية رئيسيا يف 
 . ٩الكتابة القراءة و الكالم و و ستماعاال هيو 

هذا  حيث نعيش يف عصرنا العصربالنسبة إىل تعليم اللغة العربية يف هذا  و
ّ  الثقايف يرى الباحث املعريف و االنفجار التقين و املعروف بعصر التكنولوجيا و  أن

نعمل على بأن   ه من األجهزة العصريةــــــــــدنا فيـــتفيد مما وجـــــــمن الضروري أن نس
ىف الوقت احلاضر  هذا يقوم و. تعزيزه اآلالت للقيام بالتدريس و إدماج املواد و

هو  الثاين مثل احلاسوب، و Hardwareاألول هو األدوات التعليمية : على نظامني
الكتاب  مثل املواد املصورة تضم املواد املطبوعة و اليت Softwareاملواد التعليمية 

الفيديو من أهم العوامل املساعدة حلصول  الصورة وو . يةالتعليم الوسيلةاملقرر و 
يكون التعلم عن  ىف وقت أقصر و أدىن والدارس على تعلم أكثر إجابية بتكلفه 

 الفيديوالصورة و إن  .١٠أكثر أثرا يف تغيري السلوك طريقه أدوم يف ذاكرة الدارس و
يثري الشوق للمتابعة بعيداً  ،تسلسل حمتوى تعليمي يقدم املعرفة بشكل جذاب و

يف آن  الدارس و املدرسعلى  التكاليف اجلهد و والوقت  يوفره أي أن ،عن اجلهد
 . ١١دواح

احلكومية الثانية  اإلسالمية الثانويةاملدرسة املشكالت اليت ظهرت يف أما 
مدرسي اللغة لدى أجهزة الوسائل السمعية البصرية هي قلة  متارام النموذجية

هذه و . األعلى دباحلاملنشودة  ساعدهم يف حتقيق أهداف التعليميةي ذيال و العربية
بتكارية ا تصميمهيف  املدرس حيث يرتكز التدريساملشكلة تؤثر يف تنفيذ عملية 

                                                        
  .١٣٣ :علي القامسي وصاحبه، مرجع سابق، ص ٩

  .٥ :، صنفسهاملرجع  ١٠
١١ http://www.et-ar.net/    ٢٠١٠سفتمرب  ٣٠، نقل ىف التاريخ.  
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لم فعالة و التعليم حىت جتعل عملية ّ  أنرأى الباحث كما واملشكلة األخرى،  . التع
يف  ناأن، مع ستفادة من الربجميات اجلاهزةلاليكن لديهم كفاءة مل  املدرسني أكثر
  .تدريسللة املنتج لة السمعية البصريةيسالو يف  الوسائلا من كثري   ا العصر جندهذ

الربنامج احلاسويب  وسيلة إعداد، حيثّ الباحث على ما تقدمإىل  بالنظر
، ستماعاال مهارةتنمية  لغة العربية لتطوير ويف تعليم ال) Delphi 7.0 سيفن ديلفي(
احلكومية  اإلسالمية الثانويةباملدرسة  الدارسنيو األدوات التعليمية  طويرتلذلك  و

 .متارام النموذجيةالثانية 
  

  البحث مشكلة  -ب 
ناســبة باهلــدف الدراســي امل يــةالتعليم الوســيلةهــي قلــة تــوافر املشــكلة الرئيســية 

ـــالنواحي  هتمـــاموعـــدم االاملقـــرر و احملتـــوى الدراســـي،  ة او مراعـــ املعنويـــة للدارســـنيب
لنيل درجـة كفايـة الطلبـة ىف  هاىف تصميم نيعدم كفاءة املدرس و .ظروفهم وأحواهلم

ســد هــذا الــنقص يســاعدة املــدرس الباحــث مل هطلــب عنــيواألمــر الــذي .  ســتماعاال
 النموذجيــة احلكوميــة الثانيــة اإلســالمية الثانويــةباملدرســة  مدرســي اللغــة العربيــةلــدى 
  .متارام

 :ما يلىكومن تلك املشكلة الرئيسية صاغ الباحث أسئلة البحث  
 ســيفن ديلفــي(يلة الربنــامج احلاســويب وســب ســتماعمهــارة اال تــدريسكيــف يــتم  - ١

Delphi 7.0(  النموذجيـة احلكوميـة الثانيـة اإلسـالمية الثانويةباملدرسة  دارسنيلل 
 ؟متارام

 ديلفــي(الربنــامج احلاســويب  يلةوســب ســتماعمهــارة االتــدريس  تطبيــق يــتم كيــف - ٢
 احلكوميـــة الثانيـــة اإلســـالمية الثانويـــةباملدرســـة  دارســـنيلل  )Delphi 7.0 ســـيفن

 ؟متارام النموذجية
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 )Delphi 7.0 سـيفن ديلفـي(الربنامج احلاسـويب يلة وس استخدام اليةما مدى فع - ٣
ةيف لرتقيـــة مســـتوى الدارســـني  و حفـــظ املفـــردات  متييـــز بـــني األصـــوات املتشـــا

 ؟استخالص األفكار الرئيسية  وفهم املسموع و
 

  ف البحثاهدأ  -ج 
  : ما يأيت إىلهدف هذا البحث ي

 ديلفـي(يلة الربنـامج احلاسـويب وسـب سـتماعتدريس مهـارة اال أن يتم معرفة كيفية - ١
 احلكوميــة الثانيـــة اإلســـالمية الثانويــةباملدرســـة  دارســنيلل   )Delphi 7.0 ســيفن

 .متارام النموذجية
 Delphi سـيفن ديلفـي(الربنـامج احلاسـويب يلة وسـتطبيق التـدريس بمعرفة كيفية  - ٢

احلكوميــة  اإلسـالمية الثانويــةاملدرسـة ب الدارســنيلـدى  ســتماعة االمهـار  يف )7.0
 .متارام النموذجيةالثانية 

لرتقيــة مســتوى  )Delphi 7.0 ســيفن ديلفــي(الربنــامج احلاســويب يلة وســ جتريــب - ٣
ةيف الدارســـني  و حفـــظ املفـــردات وفهـــم املســـموع  متييـــز بـــني األصـــوات املتشـــا

 . واستخالص األفكار الرئيسية
  

 ض البحث   و فر   -د 
  :فروض البحث يف هذا البحث هي 

 ســيفن ديلفــي(الربنــامج احلاســويب يلة وســب ســتماعمهــارة االتطبيــق تــدريس  إنّ  - ١
Delphi 7.0( ا ي ً  .و يثمر نتائج جيدة جداؤّثر جوهري

أكثر  )Delphi 7.0 سيفن ديلفي(الربنامج احلاسويب يلة وس استخدامإن  - ٢
ة و حفظ املفردات و ة الفع  فهم املسموعلتمييز بني األصوات املتشا

 اإلسالمية الثانويةباملدرسة  الدارسني لدى واستخالص األفكار الرئيسية
 .متارام النموذجية احلكومية الثانية
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ية البحث  - ه  ّ  أهم
 .من الناحية النظرية - ١

، خاصـة يف تكنولوجيـا التعلـيميهدف البحـث إىل إثـراء املعـارف يف جمـال 
كإحــدى وســائل )Delphi 7.0 ســيفن ديلفــي(الربنــامج احلاســويب يلة وســ إعــداد

ــــــدريسا ــــــةاملدرســــــة ب ســــــتماعاال مهــــــارة لت احلكوميــــــة الثانيــــــة  اإلســــــالمية الثانوي
 .متارام النموذجية

 .من الناحية التطبيقية - ٢
الباحــث نفســه يف ترقيــة  هــو مــن األهــداف أن يفيــد تطبيــق هــذا البحــث

مهـارة  يدرسـونالـذين  املدرسـنيغـريه مـن ، و التعليميـة يلةإعداد الوسـقدراته يف 
أيضـــا عنـــدما يكـــون هـــذا  انفســـه املدرســـة و الدارســـونأن يفيـــد  و  ســـتماعاال

م و ـــتعّل ـــة ال ا يف مســـاعدة حتســـني عملي ً تطـــوير  ، واالتعلـــيم فيهـــ البحـــث إســـهام
  .ميوهلم يف الدراسة و الدارسنيمستوى التحصيل الدراسي لدى 

  
  

 حدود البحث  - و 
 :احلد املوضوعي - ١

يف  التعليمية ائلسالو  املزيد من توافريهدف اىل ث، البح جمال هذا
األمور اليت قام الباحث بقياسها أو اليت سعى  و .ستماعاال ةمهار  تدريس

مساع بتداء من تعويد الدارسني على ا ستماعاال ةمن مهار الباحث إىل تنميتها 
التعبري  فهممن  نهميصلوا إىل مستوى ميكّ حىت  نطق اللغة العربية اجليد

  .الرتاكيب اللغوية و املفرداتب
 .املكاين احلد - ٢

 احلكومية الثانية اإلسالمية الثانويةاملدرسة يف هذا البحث  رىجي
سالباحث هذه املدرسة ألن الباحث  ختارا و .متارام النموذجية ّ  .فيها يدر



٧ 
 

 
 

 .احلد الزماين - ٣
  .م٢٠١١-م٢٠١٠العام الدراسي الثاين  الصف جرى هذا البحث يف

  

 تحديد المصطلحات  -ز 
 الربجميــات و )hardwareهــي مــزيج بــني األجهــزة  احلاســوبية الوســيلة التعليميــة - ١

software بينهـا  وهناك وجـه تشـابه. ياتلربجمباجهزة اليت مت شغلها األ اأ  أو
مـن  املعلومـاتلتوجيـه  هاسـتخدمنشـيء ميكـن أن  كـل هـيو التـدريس  يلةسو و 

 همخمـــــاوف و همر و عشـــــ و همأفكـــــار  الطـــــالب فـــــزحي حـــــىتاملرســـــل إىل املتلقـــــي 
يســـتخدم الباحـــث و  .١٢الـــتعلم ىف أنشـــطة ااهتمامـــأكثـــر فتكـــون  همومصـــاحل

، )Delphi 7.0 سـيفن ديلفـي(الربنـامج احلاسـويب  و هـواحلديثة إحدى الربامج 
ــذ الصــورة  متضــمنا احملتــوى الدراســي يكــونأن لباحــث اكــن مي ةالربجمــ هألن 

ــــديو التعلــــيم  جيعــــل لكوالكلمــــة أو اجلملــــة و كــــذ  بشــــكل جــــذاب حــــىتالفي
مثال و يفهموا املواد التعليمية تمييز بني الصورة و الكلمة الن و الدارسيستطيع 

 .بسرعة و يتابعوا الدرس متابعة جيدة
 ديلفي بورالندبإمسها الكامل  الربامج احلاسويب جزءهي  سيفن ديلفي - ٢

)Borland Delphi 7.0( هامرافق توفر جمموعة متنوعة من اليت برجمة لغة هي 
جودة اإلنتاجية  هي اايز من ممو   visual aplication.املرئية التطبيقات ةعالصن

على أساس ها تنفيذو  سرعةبتصميم و الو الكمية و تطوير الربجميات 
  .Windows ويندوز

أن أبــا حطــب يصــف  عبــد احلــافظ حممــد ســالمةكتــب  ،Instructionتــدريس  - ٣
التـــدريس بأنـــه اجلانـــب التطبيقـــي التقـــين للرتبيـــة، ويتطلـــب إضـــافة إىل شـــروط 

. هــذا املرشــد قــد يكــون معلمــا تعلــيم، والتعلــيم وجــود مرشــد لعمليــة الــتعلم وال
                                                        

12 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab, UIN Press, Malang, 2008 p. 98. 
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ــــون أو احلاســــوب، إضــــافة إىل تفاصــــيل عمليــــة  ــــدريب مثــــل التلفيزي ــــة الت أو آل
التــــدريس بأنــــه نشــــاط  يصــــف راجــــان و. التــــدريس داخــــل الصــــف وخارجهــــا

  . ١٣تعلمي مقصود
نتبــاه إىل شــيئ مســموع ، أو االهــو فهــم الكــالم ســتماعاال:  ســتماعمهــارة اال - ٤

تمييـــــز لاهلـــــدف  هـــــذا و يركـــــز الباحـــــث علـــــى .إىل متحـــــدث ســـــتماعمثـــــل اال
 .أو احلديث املقررو معرفة معانيها يف  مساع املفرداتاألصوات و 

 
 الدراسات السابقة  -ح 

  السابقةعرض الدراسات  -١
ـــة بقـــد حبـــث الســـابقون  الوســـائل  اســـتخداميف جمـــال تعلـــيم اللغـــة العربي

  : التعليمية منهم 
أفـــــــالم  اســـــــتخدامفعاليـــــــة  "، باملوضــــــوع ١٤ســـــــبحانالبحــــــث العلمـــــــي ل  : والأ

و مشـــكلة هـــذا البحـــث هـــي ضـــعف مســـتوى ، "لتنميـــة مهـــارة الكتابـــة
و أمـــا مـــنهج البحـــث . يف اللغـــة العربيـــة ســـتماعالدارســـني يف مهـــارة اال

لتحســـني عمليـــة تعلـــيم : و أهدافـــه . املســـتعمل هـــو البحـــث اإلجرائـــي
تعلمهــا لطــالب املدرســة الثانويــة اإلســالمية احلكوميــة  مهــارة الكتابــة و

واسـتخلص الباحـث . األفالم التعليميـة استخداماألوىل بيما من خالل 
التعليميــة املناســبة باألهــداف التعليميــة  األفــالمأن املــدرس إذا اســتخدم 

يف  و املــــواد الدراســــية تكــــون عمليــــة التعلــــيم و الــــتعلم فعالــــة و صــــاحلة
  . تنمية مهارة الدارسني يف الكتابة

                                                        
  .١٧: ، صنفسهاملرجع  ١٣
قسم تعليم ، غري منشورة، ٢٠٠٩، رسالة ماجيستري، أفالم التعليمية لتمنمية مهارة الكتابةفعالية استخدام سبحان،  ١٤
   .ربية، كلية الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاللغة الع
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الــربامج التعليميــة  تصــميم : "، بــالعنوان ١٥دراســة حممــد واهــب داريــادي :ثانيــا
علـى وجـه  يستهدف هذا البحث. "ةعليم القراءتاحلاسوب ل استخدامب

بقسـم األدب ) الـربامج التعليميـة(العموم إىل تصميم الوسائل التعليمية 
يركـــز الباحـــث علـــى و  .العـــريب كليـــة األدب جامعـــة مـــاالنج احلكوميـــة

 حبثـه أيضــا حـثاصــمم الب و. التحليلـي ي الوصـفيهيكـل العمـل البحثــ
و أهــم النتــائج مــن  .Development Reseachعلــى البحــث التطــويري 

ـــــــة الوســـــــائل  اســـــــتخدامإن : هـــــــذا البحـــــــث هـــــــي  ) املتعـــــــددة(التعليمي
ـــتعلم  بـــالكمبيوتر ىف تـــدريس مهـــارة القـــراءة يقلـــل مـــن وقـــت التعلـــيم وال

 .واجلهد الذي تبذله الطلبة واملدرس قياسا بتجارب العرض
 م ـــــــتعليوب يف ـاحلاس استخدامة ــفعالي : "، بالعنوان ١٦أمحد زييندراسة   :ثالثا

 الســؤالالبحــث يف  ةشــكلو يقتصــر الباحــث م". مهــارة الكــالم مبتــارام
 احلاسـوب يف تعلـيم مهـارة الكــالم اسـتخدامفعاليـة مامـدى " :يل التـا

يســـتهدف هــــذا ". اإلســـالميةحتـــاد األمـــة متــــارام املتوســـطة ا يف مدرســـة
احلاسـوب يف تعلـيم مهـارة الكـالم  اسـتخداممعرفة مدى فعاليـة البحث 

متـــارام مـــن جانـــب النطـــق  اإلســـالميةيف مدرســـة أحتـــاد األمـــة املتوســـطة 
يســتخدم الباحــث يف و . الرتاكيــب أو القواعــد و املفــردات و الطالقــةو 

. Class Action Researchهذه الدراسة منهج البحث األجرائي الصفي 
ـــــائج مـــــن هـــــذا البحـــــث هـــــيو  ىف  احلاســـــوب اســـــتخدام إنّ : أهـــــم النت

تنميـــــة النطـــــق الســـــليم و الرتاكيــــــب يف  فعــــــال الكـــــالمتـــــدريس مهـــــارة 

                                                        
حبث املاجستري، غري  ،٢٠٠٨  ،تصميم البرامج التعليمية باستخدام الحاسوب لتعليم القراءةواهب داريادي،  حممد ١٥

  .منشور، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
حبث املاجستري، غري منشور، قسم  ،٢٠٠٩  ،فعالية استخدام الحاسوب في تعليم مهارة الكالم بمتارامأمحد زيين،  ١٦

  .تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
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الصحيحة و إملام املفردات اللغوية و طالقة الطلبة عنـد التحـدث لـدى 
 . توسطةالدارسني يف هذه املدرسة امل

  

 استفادة الباحث -٢
الوسائل  إعداد نّ أبالسابقة  اتقد استفاد الباحث من الدراس

عن  حممود على السمانقال . مهم جدا يف جمال التعليم والتعلم التعليمية
 اهتمام استثارة تساعد بشكل كبري على اة بأأمهية الوسائل التعليمي

 م، مماخربا تساعد على زيادة كما،  ١٧م للتعليموإشباع حاجا الدارسني
 .أوفق مزاجا للتعلم جيعلهم أكثر استعدادا و

اعتمادا على مالحظة الدراسات السابقة، فإن البحث الذي يقوم به 
يريد إعداد وسيلة ألن الباحث . الباحث ال يستوي بالدراسات السابقة

مث يقيس و خيترب فعالية  )Delphi 7.0سيفن  ديلفي(الربنامج احلاسويب 
 متييز بني، بالرتكيز على ستماعهذا الربنامج يف ترقية مهارة اال استخدام

ة و حفظ املفردات األصوات  و فهم املسموع من النص واستخالص املتشا
  .األفكار الرئيسية من احلوار

 البحثِ يف جمال الوسائل التعليمية املثرية ملواصلةعلى ذلك،  فبناء
الربنامج بإعداد وسيلة  ةجتريبيأن يقوم بدراسة إىل اجنذب الباحث  األخري

مل  ألنه ،ستماعلتدريس مهارة اال )Delphi 7.0 سيفن ديلفي(احلاسويب 
 .اليف هذا ا ونخر اآل ونالباحث يسبقه

 

                                                        
 .١٢٠ :ص) م١٩٨٣دار املعارف، : القاهرة( التوجيه فى تدريس اللغة العربيةحممود على السمان،  ١٧
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  الفصل الثانى
  اإلطار النظري

  الوسيلة التعليمية: المبحث األول
  
 

  مفهوم الوسيلة التعليمية  - أ 
هي أنواع  Teaching Aidsالوسيلة التعليمية أو نقول باللغة اإلجنليزية 

الوسائط اليت تعني املدرس على توصيل املعلومات واحلقائق للدارسني بأسهل 
ا هي أداة  و. ١طرقالوأقرب  يستخدمها املدرس لتحسني عملية التعليم قيل أ

تدريب الدارسني  شرح األفكار و وتوضيح كلمات املدرس أي لتوضيح املعاين و
م العادات و على املهارات و غرس القيم، دون  تنمية االجتاهات و اكتسا

 . ٢الرموز واألرقام األلفاظ و استخداماالعتماد األساسي من جانب املدرس على 
األجهزة «مصطلح  و» املواد التعلييمية«قال الطوجبى تفريقا بني مصطلح  و
فتشمل األفالم   Instructional materialsبأن املواد التعليمية » التعليمية

يقال هلا أحيانا  و. غري ذلك من املواد الصور النماذج و اخلرائط و واالسطوانات و
Software . ليها باملصطلحات أما األجهزة التعليمية فيشار إ وAudiovisual 

equipment أو Hardware .ايقصد  كثريا ما تذكر عبارة الوسيلة التعليمية و و 
املواقف  األجهزة و التعليمية هي املواد و يلةمفهوم الوس و. األجهزة معا املواد و

نظام خاص  التعليمية اليت يستخدمها املدرس يف جمال االتصال التعليمي بطريقة و
لتوضيح فكرة أو تفسري مفهوم غامض أو شرح أحد املوضوعات بغرض حتقيق 

 .٣الدارس ألهداف سلوكية حمددة
                                                        

  .٦٧ :ص )٢٠٠٠ املفردات، :الرياض(  العملية والتطبيقات واألسس الماهية : التعليم تكنولوجيا كدوك، الرمحن عبد  ١
املعارف،  دار : القاهرة( العربية اللغة تدريس ووسائل التعليمية الوسائل سيكولوجية منصور، أمحد سيد يدا عبد  ٢

  .٤ .:ص )١٩٨١
  .٤١ :ص )١٩٨٧ ، القلم دار : الكويت( التعليم في التكنولوجيا و االتصال وسائل الطوحبي، محدي حسني   ٣

١١ 



١٢ 
 

 
 

نظرا إىل اإليضاح املذكور نستطيع أن نفهم أن الوسيلة التعليمية هي كل 
املواقف التعليمية اليت يستخدمها املدرس لتوضيح   األجهزة و األشياء من املواد و
جلعل عملية التدريس  ا وهللتسهيل فهم الدارسني  ملنطوقة وا كلماته املكتوبة أو

  .مثرية فعالة و
  

 التعليمية الوسيلة قسامأ  -ب 
من  بعض أقسامها، و يقدم الباحث أقسام عديدة للوسائل التعليميةهناك 

  :٤، هياجلسدية سيةاحلناحية 
 السمعية ائلالوس - ١

الىت تعتمد على حاسة ويقصد بالوسائل السمعية تلك الوسائل 
و هذه الوسائل . السمع عند االنسان و تتوجه بالرسالة اللغوية إليها

ا  و ال تعد كذلك، و ال ليست وسائل أو وسائط تربوية، يف حد ذا
تخدمت معها التسجيالت الصوتية تكتسب تلك الصفة إال إذا اس

  :و هذه الوسائل تضم اآليت  .الصوت احليأو 
   .جيلجهاز التس  : أوال 

تدريس اللغة هو أهم معني للمدرس يف إن جهاز التسجيل 
 فقط و يعدها للدرسفر له مساع النصوص اليت خيتارها و ، فهو ال ياألجنبية

يف املساحة لكنه أيضا يستطيع بواسطته أن يسجل نطق الدارسني و 
طيع كل دارس أن يستمع إىل ، وبذلك يستمجلةكل املخصصة لذلك بعد  

اآلخرين، فيحكم على كفايته و يعدل فيها و يعيد التسجيل نطق نطقه و 
  . السابق تلقائيا

                                                        
: ص ) ٢٠٠٨الدار العاملية، ( الوسائل-األساليب-الطرق ،تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر الصديق عبد اهللا،  ٤

١٦٠-١٥٣ 
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و يعزي السبب يف تعاظم دور جهاز التسجيل و املواد املصاحبة له 
  : إىل العوامل التالية

املسجلة على أمساع يستطيع جهاز التسجيل أن يكرر املادة   )أ(
  .الدارسني عدة مرات

حيافظ يكرر املادة املسجلة عدة مرات و  يستطيع جهاز التسجيل أن  )ب(
الفواصل و النرب : هلا مثل يف الوقت نفسه على السمات النطقية 

  .أو ما يعرف بالفونيمات فوقطعية النغماتو 
يعني جهاز التسجيل و مواده اللغوية املسجلة مدرس اللغة اهلدف   )ج(

  .بتسجيل صويت لناطق أصلي باللغة اهلدف
اليت تستخدم املؤثرات الصوتية الدارسني الصوتية تعني التسجيالت    )د(

  .على فهم معىن املادة املسجلة
بقدرته على تسجيل صوت املتحدث و إعادة جهاز التسجيل ميتاز   )ه(

  .إذاعته مباشرة
التقومي الذايت إذ يستطيع املدرس أن يسجل موضوع الدرس بصوته   )و(

  .نشاطه بنفسهقبل موعد احلصة، مث يستمع إىل ما سجله لتقومي 
حيتاج معرفة و دراية مبجموعة من جهاز التسجيل  استخدام إنّ 

ه يف حقل تعليم اللغات بقصد حتقيق استخدامالقواعد اليت حتكم 
  : األهداف الرتبوية اليت اختري من أجلها، و تلك القواعد هي 

الدراسة يف مكان هادىء املدرس من أن حجرة ينبغي أن يتأكد   )١(
  .الضجة اخلارجيةبعيد عن 

الشرائط ليس  استخدامينبغى على املدرس أن يفهم أن املبالغة يف   )٢(
 بشيئا حممودا يف جمال تعليم اللغات ألن ذلك سيكون على حسا

  .مهارات أخرى
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، ليست األشرطة هي الطريقة املثلى للتعلم لدى مجيع الدارسني  )٣(
   .التعلم عرب األذنالتعلم عرب العني على فالدارس املتوسط يفضل 

إذا قام بالتسجيل ناطق باللغة اهلدف، فعليه مالحظة أن سرعته يف   )٤(
الكالم ستكون صعبة على دارس اللغة األجنيب و لذا عليه أن 
يهدىء من سرعته قليال ليكون بإمكان الدارس أن يفهم أو يكرر 

  .من بعده
تكون قصرية إذا كانت اجلملة مسجلة بقصد التكرار، فيجب أن   )٥(

  .حىت يستطيع الدارس أن يكرر بعد أن يسمع
جيب أن تكون الوقفات بني اجلمل املسجلة كافية من حيث الطول   )٦(

    .الزمين للتكرار الذي سيقوم به الدارس
و ما يصحبه من تسجيالت صوتية يف جهاز التسجيل يستخدم 

 تخداماسففي حصة فهم املسموع مثال مير . تدريس عدة مهارات لغوية
  :املدرس جلهاز التسجيل بعدة مراحل هي 

يستمع الدارسون بعد التمهيد إىل النص اللغوي كامال من جهاز ) : أوال(
التسجيل بقصد تكوين فكرة عامة عن مضمون املادة اليت 

  .استمعوا إليها
يستمعون الدارسون إىل النص مرة أخرى و لكنه يف هذه املرحلة   ):ثانيا(

فقرات قصرية حبيث تتبع كل فقرة جمموعة من يكون جمزءا إىل 
  .األسئلة االستيعابية التفصيلية

ع الدارسون مرة ثالثة إىل النص كامال من جهاز التسجيل ميست  ):ثالثا(
بغرض اإلجابة عن التدريبات اللغوية املختلفة شفويا، أو حتريريا، 

أسئلة االستيعاب و عبارات : وتشمل تدريبات فهم املسموع 
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من متعدد، والكلمة، و مزاوجة  ختبارو الصواب، و اال اخلطأ
  .احملتوى، والتلخيص

  

  خمترب اللغة : ثانيا 
ا و هي   :٥تنقسم املختربات اللغوية إىل ثالثة أنواع حسب مستويا

إىل  ستماعيتيح للدارسني اال، هذا النوع املختربات اللغوية السمعية  ) أ(
  .املادة املسجلة و ترديد بعض املقاطع و اجلمل و العبارات

 Audio Active املختربات السمعية احليوية أو خمتربات اللغة و الرتديد) ب(

Labs. االتصال عرب امليكروفون مبدرسه ، هذا النوع يتيح للدارسني
  .اإلجابة عن استفساراته أو أسئلة املادة املسجلةو 

 و الرتديد و التسجيل ستماعاللغة ذات اإلمكانية لالاملختربات   )ج(
Audio Active Compare Labs  أن ، هذا النوع ميكن للطالب

و جييب عنها و يسجل ما يريد تسجيله من يستمع إىل املادة 
    .إجابات

 البصرية ائلالوس - ٢
التعليمية اليت ختاطب و الوسائل البصرية مصطلح يطلق على الوسائل 

يضمها . عند اإلنسان أساسا، و تتوجه إليها بالرسالة اللغويةحاسة البصر 
  :هذا اجلزء منها 

  الصور: أوال 
يستطيع املدرس أن يستفيد من الصور يف جمال تعليم املهارات اللغوية 
ا ميكن استعماهلا بديال لرسومات السبورة يف  و العناصر املكونة هلا إل

  .ملفردات و الرتاكيبتقدمي املواقف اللغوية اجلديدة و شرح ا
   : ٦، و من فوائدها ما يلىيف تدريس اللغاتن للصور فوائد مجة إ

                                                        
 .١٦٧-١٦٦: املرجع نفسه، ص  ٥
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ردة إىل أخرى مادية حمسوسة قابلة ترمجة اخلربات   )أ( و املعاين اللفظية ا
  .و التعلم من قبل الدارسنيلالستيعاب 

فهم حمتواها التعليمي دون ما حاجة إىل لغة من قبل كل الدارسني  )ب(
أكانوا قادرين على النطق و التعبري اللفظي أم غري قادرين على  سواء

النطق و التعبري ألن البصر لغة عاملية و الصور هي أهم و أبسط 
  .وسائلها

  .تقدمي موضع الدرس و التسويق له  )ج(
للتدريس من قبل املدرس حيث ميكن الوقت وقت الالزم الإختصار   )د(

  .الدارسني و مناقشتهماإلضايف يف طرح أسئلة على 
طئ منها وذلك امنع سوء تكوين املفاهيم و العمل على تصحيح اخل  )ه(

  .لصدق متثيلها للواقع
مساعدة الدارسني على تركيز االنتباه و تنمية و تطوير قدرة ناقدة   )و(

  .لديهم يف احلكم و التقييم
و ينبغي على املدرس دراية باملعايري اليت حتكم اختيار الصورة التعليمية 

ها يف مراحل استخدامو أمهيتها و فوائدها وكيفية  هاه خبصائصاهتمامو 
  :٧ومن تلك املعايري ما يلي. الدرس املختلفة

 ارتباط الصورة مبوضوع الدرس أو املادة اللغوية )١(
 .مارهممالئمة الوسيلة ملستوى الدارسني و أع )٢(
 .وضوح الصورة )٣(
 .إثارة الصورة للجدل و النقاش )٤(
 .أن تكون الصورة ذات حجم مناسب )٥(
 .توازن عناصر الصورة )٦(

                                                                                                                                                        
 .١٧٥-١٧٤: املرجع نفسه، ص  ٦
 .١٧٦-١٧٥: املرجع نفسه، ص  ٧
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  .مالئمة الصورة للذوق )٧(
  األفالم الثابتة: ثانيا 

الثابته من عدة مصادر، أول هذا وميكن احلصول على األفالم 
إذ يستطيع أن يعد نفسه الفيلم الثابت الذي يرغب املصادر هو املدرس 

أورد الطوجبي  مماذكر عمر الصديق  و قد .ه يف التدريساستخداميف 
  :٨على النحو التايلاالفالم الثابتة  من ستفادةلالخطوات عامة 

 .الفيلم الثابت مبشاهدته قبل استعماله ستخداماملدرس نفسه اليعد   )أ (
يئة الدارسني عن   )ب (  :طريق إعداد و 

 .ذكر عنوان الفيلم و فكرة سريعة عن حمتوياته )١(
 .توضيح عالقة الفيلم الثابت باملوضوع الذي يدرسونه )٢(
عمل قائمة بالنقاط الرئيسية اليت يرغب املدرس يف أن يوليها  )٣(

 .هماهتمامالداسون 
 .اتاختبار التنبيه مبا يعقب العرض من مناقشة أو إجراء  )٤(

 .اختاذ دور إجيايبتشجيع الدارسني على التفكري و   )ج (
املتابعة بعد العرض حبيث ال يقتصر الدرس على جمرد مشاهدة   )د (

 .العرض الن ذلك ال حيقق التعلم بدرجة أفضل
 

  أهمية الوسيلة التعليمية  -ج 
ا  من الواضح لنا أنّ  و ً يف النظام  مهماالوسيلة التعليمية ميكن أن تؤدي دور

إشباع  الدارسني و اهتماما تساعد بشكل كبري على استثارة التعليمي، أل
م، مماجيعلهم أكثر استعدادا وأوفق تساعد على زيادة خربا م للتعليم،كماحاجا

ى أن الوسيلة التعليمية تساعد على حتقيق األهداف وجبطرأى ال و. ٩مزاجا للتعلم
                                                        

 .١٩١: ، صاملرجع نفسه ٨
  .٦٧  :ص ،سابق كدوك، مرجع الرمحن عبد ٩
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. ١٠حنوها من األمور التعليمية تزويد املفاهيم عند الدارسني و التعليمية املنشودة و
رفاعي أن الوسيلة التعليمية تستطيع أن ترفع أنشطة الدارسني يف  سوجانا و ونظر

جبانب ذلك تؤدي الوسيلة  و. ١١عملية التدريس مع إكمال النجاح يف نتائجها
  .كما تعزز عملية الرغبة يف عملية التعلم  ةجتاهات اجلديدالالتعليمية إىل تكوين ا

 

  ستماعدور الوسيلة التعليمية في تدريس مهارة اال  -د 
ا  يلةن الوسأماسبق فيقد ذكر الباحث  و ً النظام يف  مهماالتعليمية تؤدي دور
التعليمية يف  يلةميكن أن يلخص الباحث الدور الذي تؤديه الوس و. يالتعليم

 : ١٢التعلم مبا يلي حتسني عملية التعليم و
حركة التعليم بداية منذ (حباث األ أوضحت الدراسات و: ء التعليم إثرا - ١

ا بالعقود التالية أن الوس و) السمعي البصري ً ا  يلةمرور ً التعليمية تؤدي دور
ا يف إثراء التعليم من خالل إضافة أبعاد و ً برامج  مؤثرات خاصة و جوهري

التعليمية يعيد التأكيد على نتائج األحباث  يلةإن هذا الدور للوس. متميزة 
تيسري بناء املفاهيم  و لدارسمية يف توسيع خربات االتعلي يلةحول أمهية الوس

ا  الطبيعية و طي احلدود اجلغرافية وعت و ً ال ريب أن هذا الدور تضاعف حالي
بسبب التطورات التقنية املتالحقة اليت جعلت من البيئة احمليطة باملدرسة 

ا ألساليب التعليم و ً التعلم املدرسية ملا تزخر به هذه البيئة من  تشكل حتدي
  .جذابة قة وو مش تعرض الرسائل بأساليب مثرية و ةوسائل اتصال متنوع

يقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية  و: م اقتصادية التعليحتقيق  - ٢
فاهلدف الرئيس . بدرجة أكرب من خالل زيادة نسبة التعلم إىل تكلفته 

                                                        
  .٤٤ :ص ،الطوحبي، مرجع سابق محدي حسني ١٠

11 Nana Sujana dan Ahmad Rifai, Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru, 
1992) p. 2. 

 ٥، الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف الربنامج اخلاص، دراسات في المناهج و تأصيلهاعبد الرمحن احلسن، حسن  ١٢
  .  ١٠٤-١٠٣: ، ص٢٠٠٣سفتمبري 
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للوسائل التعليمية حتقيق أهداف تعلم قابلة للقياس مبستوى فعال من حيث 
 .املصادر اجلهد و الوقت والتكلفة يف 

: واشباع حاجته للتعلم الدارس اهتمامالتعليمية على استثارة  يلةتساعد الوس - ٣
اخلربات  التعليمية املختلفة بعض ائلالوس استخداممن خالل  الدارسيأخذ 

كلما كانت اخلربات التعليمية اليت مير  و. ق أهدافه حتق ه واهتماماليت تثري 
ا وثيق الصلة باألهداف  الدارسا  ً أقرب إىل الواقعية أصبح هلا معىن ملموس

 .الرغبات اليت يتوق إىل إشباعها إىل حتقيقها و الدارساليت يسعى 
ا للتعل الدارستساعد على زيادة خربة  - ٤ هذا : م مما جيعله أكثر استعدادً

مثال  و. يكون تعلمه يف أفضل صورة الدارساالستعداد الذي إذا وصل إليه 
 ئحول بعض املوضوعات الدراسية  يعلى ذلك مشاهدة الفيديو التعليم

ا للتعلم و دارساخلربات الالزمة لل  .جتعله أكثر استعدادً
إن اشرتاك مجيع :  الدارسمية على اشرتاك مجيع حواس التعلي يلةتساعد الوس - ٥

لم و احلواس يف عمليات التعليم يؤدي إىل ترسيخ و ّ  يلةالوس تعميق هذا التع
هي بذلك تساعد  ، و الدارسالتعليمية تساعد على اشرتاك مجيع حواس 

، ويرتتب على  الدارسعلى إجياد عالقات راسخة وطيدة بني ما تعلمه 
 .ذلك بقاء أثر التعلم

املقصود  و: التعليمية على حتاشي الوقوع يف اللفظية  يلةتساعد الوس - ٦
الداللة اليت هلا عند  الدارسباللفظية استعمال املدرس ألفاظا ليست هلا عند 

ردة بوسائل مادية حمسوسة ال حياول توضيح هذه األلفاظ ا املدرس و
، ولكن إذا تنوعت هذه الدارستساعد على تكوين صور مرئية هلا يف ذهن 

ا من املعىن تقرتب به من احلقيقة األمر  الوسيلة فإن اللفظ يكتسب أبعادً
لتطابق بني معاين األلفاظ يف ذهن كل ا الذي يساعد على زيادة التقارب و

 .الدارس من املدرس و
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 يلةتنمي الوس: االجيابية يف اكتساب اخلربة  الدارستساعد يف زيادة مشاركة  - ٧
أتباع التفكري العلمي  دقة املالحظة و على التأمل و الدارسالتعليمية قدرة 

ني هذا األسلوب يؤدي بالضرورة إىل حتس و. للوصول إىل حل املشكالت
 .الدارسرفع األداء عند  نوعية التعلم و

إىل تثبيت االستجابات  تساعد يف تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي - ٨
 .الصحيحة

 .الدارسنيتساعد على تنويع أساليب التعليم ملواجهة الفروق الفردية بني  - ٩
 .الدارسا استمرار األفكار اليت يكو  تؤدي إىل ترتيب و -١٠

  

  الوسيلة التعليمية استخدامأساسيات في اختيار و   - ه 
ا املدرس يف عملية التعليم والتعلم إن اختيار الوسيلة التعليمية اليت يستعني 

 جمرد م هيأ تهاد تسهيل عمليالبد من مراعاة اهلدف من اختيارها، هل هي تفي
الوسيلة  استخدامهل يكون  بعض املعلومات العامة فحسب، وملعرفة عرفة امل أداة

 فعاال الوسيلة التعليمية استخدامهل يكون  للمجموعة، و مالتعليمية للفرد أ
وجبانب . لثانويةا ماملتوسطة أ ماإلبتدائية أ مملرحلة اإلعدادية أ الدارسنيموعة من 

مميزات الدارسني،  مراعاة اهلدف، فعلى املدرس أن يراعي أيضا إىل خصائص و
 .العوامل املقيدة املالية والتكلفة و موضوع الدرس، و 

 :١٣التعليمية، و هي يلةالوس استخدامما يلي يعرض الباحث أساسيات في و
هذا يتطلب معرفة  و: حتديد األهداف التعليمية اليت حتققها الوسيلة بدقة  - ١

ا  جيدة بطريقة صياغة األهداف بشكل دقيق قابل للقياس و معرفة أيضً
قدرة املستخدم على  و. االنفعايل و احلركيو  العقلي: مبستويات األهداف

                                                        
  .١٠٦-١٠٥:  نفسه، صاملرجع   ١٣
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حتديد هذه األهداف يساعده على االختيار السليم للوسيلة اليت حتقق هذا 
  .اهلدف أو ذلك

نقصد بالفئة املستهدفة  و: ا معرفة خصائص الفئة املستهدفة ومراعا - ٢
التعليمية عليه أن يكون عارفًا للمستوى  يلةللوس، واملستخدم الدارسني

 ستخدامحاجات املتعلمني حىت يضمن اال العمري و الذكائي واملعريف و
 .الفعال للوسيلة

: املنهج  معتكاملها  مدى ارتباط هذه الوسيلة و عرفة باملنهج املدرسي وامل - ٣
 مفهوم املنهج احلديث ال يعين املادة او احملتوى يف الكتاب املدرسي بلو 

معىن ذلك أن  احملتوى، طريقة التدريس والتقومي، و األهداف و: تشمل 
حمتوى املادة  املستخدم للوسيلة التعليمية عليه اإلملام اجليد باألهداف و

طريقة التقومي حىت يتسىن له األنسب واألفضل  طريقة التدريس و الدراسية و
 .يلة فرديةوسيلة مجاهريية أو وس استخدامللوسيلة فقد يتطلب األمر 

املستخدم هو املعين بتجريب  املدرس و: ها استخدامجتربة الوسيلة قبل  - ٤
هذا يساعده على اختاذ القرار املناسب بشأن  و ستخدامالوسيلة قبل اال

كذلك املكان املناسب، كما  حتديد الوقت املناسب لعرضها و و استخدام
ا غري  ً أنه حيفظ نفسه من مفاجآت غري سارة قد حتدث كأن يعرض فيلم
الفيلم املطلوب أو أن يكون جهاز العرض غري صاحل للعمل، أو أن يكون 
ا  ً وصف الوسيلة يف الدليل غري مطابق حملتواها ذلك مما يسبب إحراج

 .الدارسنيللمدرس وفوضى بني 
من األساليب املستخدمة  و: ة الستقبال حمتوى الرسال الدارسنيأذهان  يئة - ٥

حتثهم على  بصيغ األسئلة إىل الدارسنيتوجيه : الدارسنييئة أذهان يف 
 .مل يتعرض هلا التلخيص مهمةمتابعة الوسيلة مع التنبيه إىل نقاط 
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ويشمل ذلك مجيع الظروف : الوسيلة  ستخداميئة اجلو املناسب ال - ٦
اإلضاءة، التهوية، : ة مثل الطبيعية للمكان الذي ستستخدم فيه الوسيل

فإذا مل ينجح . يف الوقت املناسب من الدرس ستخدامتوفري األجهزة، اال
اجلو املناسب فإن من املؤكد اإلخفاق يف احلصول  يئة املستخدم للوسيلة يف

 .نتائج املرغوب فيهاالعلى 
الوسيلة  استخدامويتضمن التقومي النتائج اليت ترتبت على : تقومي الوسيلة  - ٧

يكون التقومي عادة بأداة لقياس  و. مع األهداف اليت أعدت من أجلها
الوسيلة، أو معرفة اجتاهات الدارسني وميوهلم  استخدامحتصيل الدارسني بعد 

وعند . ئة اجلو للعملية الرتبويةيمدى قدرة الوسيلة على  م ومهارا و
ها عنوان الوسيلة ونوعها تقومي يذكر في حيدد مساحةأن  املدرسالتقومي على 

ا ملا احتوته من مادة تعليمية  الوقت الذي استغرقته و مصادرها و و ً ملخص
  . حتقيق األهداف املنهاج و رأيه يف مدى مناسبتها للدارسني و و

يف هذا الصدد أن الوسيلة التعليمية هلا خصائص ومميزات  الحظ الباحث و
القدرات لكي  املميزات و صائص وفال بد للمدرس أن يراعي تلك اخل. قدرات و

ملتّطلب والشرطِ    .املعني يستطيع أن خيتار الوسيلة التعليمية املناسبة بُا
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  ستماعاال ةتدريس مهار : المبحث الثانى
  

 ستماعاال  - أ 
  ستماعمفهوم اال - ١

فالسماع . واإلنصات ستماعهناك فروق جوهرية بني السماع واال
Hearing  هو جمرد استقبال األذن لذبذبات صوتية من مصدر معني دون

ا انتباها مقصودا كسماع صوت الطائرة، أو صوت القطار، أو  . إعاد
. كسماع اجلالس ىف مكتبه لصوت خروج اهلواء من جهاز التكييف

ا على  األذن و) فسيولوجية(فالسماع إذن، عملية بسيطة تعتمد على  قدر
أمر ال يتعلمه اإلنسان، ألنه  هو و. الصوتية التقاط هذه الذبذبات

  .تحتاج اىل تعلمهالي
فإنه . فهو فن يشتمل على عمليات معقدة listening ستماعأما اال

ا خاصا، وانتباها اهتمامليس جمرد مساع، إنه عملية يعطى فيها املستمع 
أما بالنسبة لإلنصات، فالفرق بينه . مقصودا ملا تتلقاه أذنه من األصوات

االنصات . هو فرق ىف الدرجة، وليس ىف طبيعة األداء ستماعوبني اال
Auding  مستمر أى تركيز اإلنتباه على ما يسمعه اإلنسان من  استماعهو

خلطيب  ستماعالقد يكون متقطعا كا ستماعاال و. أجل حتقيق هذا معني
  .ستماعالوقت، مث ينصرف عنه بذهنه، مث يعاود اال يتابعه املستمع بعض

  

 ستماعمكونات اال - ٢
س مكونات أو عناصر، هذه العناصر مختنقسم اىل  ستماعمهارة اال

ا مرتاب و إن كانت طة متداخلة يبينها عالقات قوية من متتابعة متتالية إال أ
  :١٤هذه العناصر هي. التأثري والتأثر

                                                        
: مكة املكرمة(، طرق تدريسه –مداجله  –أسسه : تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى حممود كامل الناقة،  ١٤

 .١٣٥-١٢٥  :ص) ١٩٨٥جامعة أم القرى، 
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 .التمييز الصويت  : أوال
ة ألصوات لغته  مييل الدارس عندما يسمع أصواتا مشا

ومية ألن يعطي هذه األصوات تفسريات مستمدة من لغته األم، الق
مبعىن أن السامع يستقبل أصواتا جديدة يف ضوء أقرب األصوات 

فالدارس الذي يطلب منه مساع مجلة أو مجلتني . هلا يف لغة األم
باللغة العربية رمبا يواجه يف األيام األوىل لتعلمه بالعديد من 

 .قبل قط األصوات اليت مل يسمعها من
 .إدراك املعىن اإلمجايل يف رسالة املتحدث  : ثانيا

تتطلب من املستمع القدرة على توجيه  ستماعإن كفاءة اال
انتباهه أوال للمعىن العام، ولذلك فبعد امتالك الدارس للقدرة على 
ا، والتمييز بني  ة يف اللغة العربية ذا التمييز بني األصوات املتشا

 ستماعلال النطق الداليل يصبح الدارس مهيأ واعأمناط التنغيم وأن
إىل مجلة من أجل احلصول على املعىن مع افرتاض أن هذا لدارس 

تقابلنا يف هذا  اليتلعل املشكلة األوىل  و. قد عرف شيئا عن اللغة
هي جعل الدارس يستمع ويركز على  ستماعالعنصر من عناصر اال

معىن، فهو يف يف وعيه  ما يقال من أجل أن ينطبع التيار الصوتى
. جابة له من حيث الداللةستجيب أن يسمع ما يقال مستعدا لال

ويف هذا حيتاج الدارس ألن يشعر بأنه من املمكن بالنسبة له أن 
عداده يف اجلانب الصويت ستيعىن ارتباط إ هذا يفهم ما يقال، و

 . باجلانب الداليل واجلانب النحوي والصريف
 .بالرسالة يف ذاكرة املستمعاالحتفاظ   : ثالثا

عندما يصبح الدارس قادرا على التمييز بني خمتلف 
اإلشارات و املفاتيح اللغوية واستقبال الرسالة فإنه بذلك يصبح 
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مستعدا للبدء يف تطوير قدراته على االحتفاظ باجلمل يف ذاكرته، 
 هذا الدارس قد يواجه صعوبات بالغة يف تعلم اللغة العربية إذا مل و

لعل معظم األنشطة اللغوية  يكن قادرا على تذكر ما قد مسعه، و
التكرار وطرح األسئلة و األجوبة تقوم على : يف الفصل مثل 

 .أساس من حفظ الرسالة وتذكرها
 .فهم الرسالة والتفاعل معها  : رابعا

لقد افرتض مولر بعض العمليات العقلية املنفصلة يف فهم 
  :الرسالة هي

العملية األوىل أطلق عليها اإلحساس أو الشعور ومن    -)أ(
خالهلا حيصل املستمع على الفكرة العامة أو حيس 

  . إحساسا عاما مبحتوى ما مسع
فيها يبدأ السامع يف جتزئة  العملية الثانية مساها التجزئة و  -)ب(

فاعل  احملتوى إىل وحدات لغوية بسيطة مكونة من فعل و
 .تكملة وخرب  ومفعول أو مبتدأ و

 .مناقشة وتطبيق مضمون الرسالة  : خامسا
والفهم يعين فهم احملتوى  ستماعهذا العنصر من عناصر اال

ومناقشته باللغة العربية، أي استقبال الرسالة مباشرة باللغة العربية 
والتفكري يف حمتواها ومناقشة باللغة العربية دون أي تدخل من لغته 

ممارسات   فرصة للدارس لتطبيقات ووهنا ينبغي إتاحة ال. القومية
القراءات دون  كثرية متكنه من الرتكيز على حمتوى احملادثات و

هذه التطبيقات . طريقة التعبري الرتكيز على الصيغ اللغوية و
اىل اللغة العربية يف سياقات  ستماعواملمارسات تتمثل يف اال

الصويت، فإذا كنا نستخدم الكلمات املفردة يف التمييز . واسعة
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التذكر فيجب هنا أن نستخدم  و ستماعوالعبارات واجلمل يف اال
  .حتتاج إىل متابعة وفهم اليتالقراءات الشفوية  احملادثات القصرية و

 

 ستماعمستويات اال - ٣
  :١٥مستويات خمتلفة تتمثل يف ستماعلال

 .حتلها اليتمساع أصوات الكلمات دون التأثر باألفكار   : أوال
لفرتة  اهتمامإىل مدرس الفصل ب ستماعاملتقطع كاال ستماعاال  : ثانا

 .واالنصراف عنه مث معاودة الرتكيز معه
ا،  ستماع، كاالستماعنصف اال  : ثالثا إىل مناقشة ليس من أجل التأثر 

ولكن من أجل أن خيترب ما لديه من أفكار يف ضوء ما يطرح يف 
 .املناقشة من أفكار

ط فكرية بني ما يقال وبني ما لدى مع تكوين رواب ستماعاال  : رابعا
 .املستمع من خربات خاصة

التزويد  إىل تقرير احلصول على األفكار الرئيسية و ستماعاال  :خامسا
 .اتباع االرشادات بالتفاصيل و

 .يعايشها الناقد، حيث ينفعل املستمع بالكلمات و ستماعاال  : سادسا
تمع يف حالة نشاط الذى يكون فيه املس ، والتذوق ستماعاال  : سابعا

 .بشكل سريع ملا يسمع يستجيب األسس انفعاال و عقلى، و
 

  ستماعأمهية اال - ٤
فلقد يلعب دائما دورا . تصالىف عملية اال مهمعامل  ستماعإن اال

مع ذلك فلم يلق حظه  و. ىف عملية التعليم والتعلم على مر العصور مهما
دائما أن كل الدارسني لقد افرتض . قت قريب الدراسة حىت و من العناية و

                                                        
يد سيد أمحد منصور،   ١٥  .٢٣٤ :ص) ١٩٨٢جامعة امللك سعود، : الرياض( علم اللغة النفسيعبد ا
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إذا طلب منهم ذلك لكن ) بكفاية(هم يستمعون  و. ستماعيستطيعون اال
فن ذو مهارات   ستماعقد أثبتت الدراسات أن اال. هذه الفكرة تغريت أخريا

  .عناية كثرية وأنه عملية معقدة حتتاج إىل تدريب و
على  من أهم فنون اللغة إن مل يكن أمهها ستماعجممل القول أن اال و

الكالم أكثر  و ستماعذلك ألن الناس يستخدمون اال اإلطالق، و
قد صور أحد الكتاب هذه األمهية ىف  و. هم للقراءة والكتابةاستخدام

إن اإلنسان املثقف العادى يستمع إذا ما يوازي كتابا كل شهر :  ستخداماال
  . ١٦ويكتب ما يوازى كتابا كل عام

إن كانت القراءة عملية تقوم  راءة، وسابقة ملهارة الق ستماعمهارة اال
بشكل كبري على النظر اىل الرمز املكتوب، أو التعرف عليه مث تفسريه، فإن 

  .١٧هو عملية إنصات إىل الرموز املنطوقة مث تفسريها ستماعاال
  

 ستماعتدريس مهارة اال  -ب 
  ستماعأمهيـــــــة تدريس مهارة اال - ١

تم دور العلم، تدريب الدارسني منذ  اليتمن األمور إن  جيب أن 
ألمهيتها ىف عملية التعليم بصفة خاصة ويف  ستماعوقت مبكر على مهارة اال

تمع و يف وقت املعاصر، اعتربت الكلمة املسموعة  و. احلياة بصفة عامة ا
أصبح الفرد ليس ملتزما فقط بالقراءة  ذات أثر بالغ على السامع، و

يف وقتنا  ستماعألمهية اال و. فهم بدقة و ستماعاال الكالم ووالكتابة، بل 
تزويده بالقدرة  و ستماعبتدريب الدارس على اال هتماماحلاضر، ينبغى اال

  . ١٨التلفزيون برامج الراديو و استماععلى مساع اخلطب واملناقشات و 

                                                        
 .٧٤-٧٣ :ص) ١٩٩١دار الشواف، : الرياض(، للغة العربيةتدريس فنون اعلى أمحد مدكور،  ١٦
يد سيد أمحد منصور،   ١٧  .٢٣٤ :، مرجع سابق، صعلم اللغة النفسيعبد ا
 .٢٣٢-٢٣١ :، صنفسهاملرجع  ١٨
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ساسيا أ اجلانب التعليمي، حيث يعد جزءا يف ستماعتتضح أمهية اال و
ص داخل الفصول فمعظم أوقات احلص ،برامج تعليم اللغة يف معظم

شرط أساسي لتعلم فنون اللغة األخرى  ستماعواال ،ختصص للعمل الشفهي
يعد من  و ،ضمان النجاح يف التعلم بصفة عامة، كما يعد ضروريًا ل

اليت جيب املران عليها  ، وة اليت تالزم اإلنسان طوال حياتهاملهارات األساسي
فريى علماء الرتبية أن املدرسة منذ البداية  ،املرحلة األوىل من التعليممنذ 

تنمي يف أفرادها حىت مرحلة التعليم اجلامعي هي من أنسب األماكن اليت 
  . ستماعمهارات اال

  

  ستماعأهداف تدريس مهارة اال - ٢
  : ١٩أمهها ما يلي عديدة، و أهداف خاصة و ستماعلال

 تصالمن فنون اللغة اال مهمفن ألنه  ستماعاالأن يقدر الدارسون   :أوال
 .اللغوي

السيئ وأن تنمو  ستماعأن يتخلص الدارسون من عادات اال  :ثانيا
الضرورية  جتاهاتاال و املفاهيم هم املهارات األساسية، ولدي

 .اجليد ستماعلعادات اال
ىف بداية  ختالفاال أن يستطيع الدارسون متييز أوجه التشابه و  :ثالثا

ايتها  .األصوات ووسطها و
أن تنمو لديهم القدرة على إكمال احلروف الناقصة ىف الكلمات   :رابعا

 .الكلمات الناقصة ىف اجلمل املفيدة و
أن يكونوا قادرين على استخالص الفكرة الرئيسية من األفكار   :خامسا

بني  التفريق بينها و م ىف املادة املسموعة، وياملفاه احلقائق وو 
 .األفكار الثانوية أو اجلزئية

                                                        
 .٨٢-٨١ :علي أمحد مدكور، مرجع سابق، ص ١٩
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يد  ال بد من توافر شرطني عند عرض مادة أنه ورأي صالح عبد ا
  : ٢٠ىف حجرة الدراسة ستماعلال
وأصوات بغري أن تكون أغلب عناصر هذه املادة من مفردات وحنو    :أوال

  .مألوفة متاما للدارس
هلذه املادة  ستماعاالأن يكون الدارس على علم تام باهلدف من    :ثانيا

حىت يعدل من استجابته هلا على هذا األساس، ويركز على 
  . ستماعحتقق الغرض من اال اليتعناصر ال

  

 ستماعالتوجهات األساسية و العامة يف تدريس مهارة اال - ٣
  : ٢١منها ستماعهناك توجهات أساسية يف تدريس مهارة اال

 ستماعاالعلى املدرس أن يوجه الدارسني إىل  ستماعاالىف دروس   :أوال
للمواقف مرتني أو ثالثا من أجل التقاط املعىن العام قبل التفكري 

أي أن على . ىف الكلمات كلمة كلمة أو العبارات عبارة عبارة
املدرس ىف هذا أن يوجه أنتباه الدارسني اىل الوحدات الكربى من 

 .به ستماعااليث و مجل وفقرات إذا ما أرادوا معايشة احلد
على املدرس أيضا أن يشجع الدارسني على بذل اجلهد من أجل   :ثانيا

حقيقة أن . ستماعاستبعاد لغتهم القومية من التدخل ىف املوقف اال
مع هذا فمقاومة  التفكري ىف البداية باللغة العربية أمر صعب و

إن الدارسني الذين يواصلون . تدخل اللغة القومية أمر مرغوب
باللغة العربية جيدون بعد فرتة أن احلواجز  ستماعدهم ىف االجه

ا و اليتبينهم وبني اللغة ليست بالصعوبة  من مث يشعرون  يتخيلو

                                                        
يد،  ٢٠  .٦٩ :ص) ١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت(، تعلم اللغة الحية وتعليها بين النظرية والتطبيقصالح عبد ا
 .١٣٩- ١٣٨  :، مرجع سابق،  صتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىحممود كامل الناقة،  ٢١
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م تغلبوا على هذا الصعوبات و أجنزوا اجنازا كبريا  بالسرور كيف أ
 .  يعزز مراحل تعلمهم للغة بعد ذلك

ميكن للمدرس أن  اليتفيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة  و
ا عند تدريس اال   : ٢٢، منهاستماعيسرتشد 

غي أن يكون املدرس نفسه قدوة للطالب يف حسن بين: القدوة   -)أ(
 .ستماعاال

ختطيطا  ستماعغي أن خيطط املدرس حلصة االبين: التخطيط للدرس  -)ب(
 .هارات اللغويةاملال تقل عن غريها من  ستماعأن مهارة االو جيدا، 

 ستماعينبغي أن يهئ املدرس للدارسني إمكانات اال: التهيئة للدرس  -)ج(
 .اجليد

 اليتينبغي للمدرس أن يتأكد من دقة نطق األصوات : وضوح النطق  )د(
ريط، أو أن يكون شيسمعها الدارسون أن كانت مسجلة على 

نفسه دقيقا عند نطق األصوات حىت تصل إىل أذن الدارسني 
 . مفهومة صحيحة

ال ينبغي للمدرس أن يكون مقيدا بعدد : ستماعد مرات االتعد  -)ه(
إن للدارسني حق يف . صارما يف عدم تكراره و ستماعمرات اال

 . هااإعادة إلقاء النص أو اجلملة حىت يتثبتوا من معن
ليس من املتوقع أن حيسن الدارسون اإلجابة عن : أخطاء الدارسني  -)و(

املدرس يف  و. اجلملة عليهماألسئلة كاملة مبجرد إلقاء النص أو 
سر هلم يهذه احلالة يستطيع تزويد الدارسني بإشارات تلميحية ت

يقدم هلم من الدالئل أو القرائن ما يهئ هلم و اإلجابة الصحيحة 
 .صحة االستجابة

                                                        
 .١٥٤- ١٥١ :ص) ١٩٨٩إيسسكو، ( تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة،  ٢٢
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يعىن ينبغي أن يتضح يف ذهن املدرس ( ستماعالتمييز بني نوعي اال  )ز(
  :مها ستماعالفرق بني نوعني من اال

 ستماعهو يكون خلدمة هدفني إما لال املكثف، و ستماعاال -)١(
املقصود لبعض عناصر اللغة و وقد يكون من أجل تنمية 

  . القدرة على الفهم
إىل  ستماعاملوسع الذى يستهدف به إعادة اال ستماعاال  -)٢(

املواد األخرى يف بيئة جديدة، أو موقف جديد، أو شكل 
 ).جديد

 

  ستماعالطريقة تدريس مهارة ا - ٤
وافق بأهداف تعليم هذه يتعلى ما  ستماعجتري طريقة تدريس اال

  : ٢٣ذلك تنقسم اىل قسمني، مهال املهارة، و
 للحفظ ستماعاال: أوال

للحفظ هي بوسيلة  ستماعإن الطريقة املستخدمة ىف تدريس اال
  :من أبرز افرتاضات هذه الطريقة ما يلى  و. الطريقة السمعية الشفوية

: معني هوجيب أن يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل    -)أ(
وهذا يعىن أن يستمع . مث كتابة ، مث كالم مث قراءةاستماع

الدارس أوال، مث يقول مااستمع إليه، مث يقرأ ما قال، مث يكتب 
  .ما قرأ أو عما قرأ

طريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل للغة   -)ب(
يستمع أوال مث يبدأ حياكى ما استمع إليه، مث  فهو. األم

 .يذهب إىل املدرسة ليتعلم القراءة مث الكتابة

                                                        
 .٧٣ :ص) ١٩٨٢: ياضالر (، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلويل،  ٢٣
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كتساب اللغة األجنبية هي تكوين العادة أفضل طريقة ال   -)ج(
 .اللغوية عن طريق املران على القوالب

. تعلمالليس إىل  جنبية، والدارس حباجة إىل تعلم اللغة األ أن  -)د(
ال ينفعه أن  حباجة إىل التمرن على نطقها وهذا يعىن أنه 

 .يعرف قوانينها اللغوية
. هاستخدامال داعي ال الرتمجة تضر تعلم اللغة العربية، و  -)ه(

 .  ولذلك أفضل مدرس للغة العربية هو الناطق األصلي املدرب
 .إلستخالص األفكار الرئيسية ستماعاال: ثانيا

الب ىف فهم نص أو قصة هذا النوع يعتمد على تنمية قدرة الط
يطلب إليه  عليه املدرس، و هاقصرية مرتابطة يقرأ مواضيعأو مقالة أو 

األلفاظ واألمناط  أن يلخص ما مسع بأسلوبه مستخدما العبارات و
قد ال يتعدى امللخص ىف هذه  مارسها كتابه املدرسي، و اليتاللغوية 

تتدرج  اليتاملهارة اخلاصة و . احلالة مخس أو ست مجل يكتبها الدارس
  :حتت استخالص الفكرة الرئيسية

 .حتكي له اليتيذكر عنوانا مناسبا للقصة    -)أ(
 .حكيت ىف مجلة أو مجلتني اليتيلخص القصة البسيطة   -)ب(
 .يستخلص األفكار الرئيسية من املوضوع املتحدث به  -)ج(
 ).كلمة عامة أو تقريرا مسجال(يلخص الكالم املنطوق   -)د(
يستمع إىل بعض الربامج اإلذاعية مث يتحدث عن أهم   -)ه(

 .أفكارها
 .يستمع إىل بعض برامج التلفاز مث يتحدث عن أهم أفكارها  -)و(
 .حيدد فكرة كل جزء ىف القصة املسموعة  - )ز(
  .يرسم حدثا معينا ىف جزء من القصة  -)ح(
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 ستماعدور املدرس يف تدريس مهارة اال - ٥
عليه أن يتعرف أوال العادات  ستماعتدريس االلكي ينجح املدرس يف 

  :٢٤الالزمة للمستمع اجليد، فيما يلي
 :ستماععند بداية اال: أوال

  .أن يعرف ملاذا يستمع   -)أ(
  .أن جيلس يف املكان الذي جينبه املشوشات  -)ب(
  .أن يتطلع اىل املتكلم  -)ج(
  .يكيف نفسه لسرعة املتكلم أن يركز انتباهه و  -)د(
 .تكون لديه الرغبة يف مشاركة املتكلم املسئوليةأن   -)ه(

 :على املستمع أن حياول ستماعيف أثناء عملية اال: ثانيا
  .حتديد أغراض املتكلم   -)أ(
  .تذكر النقاط اهلامة  -)ب(
  .متابعة األمثلة واألدلة بعناية  -)ج(
  .فهم ما يقال فهما جيدا قبل احلكم عليه  -)د(

 :عليه أنعند تقومي احلديث : ثالثا
  .يرتبط بني النقاط اليت يثريها املتحدث وبني خرباته الشخصية   -)أ(
  .حيدد أسباب موافقته أو معارضته  -)ب(

 :الغرضي من املدرس أيضا معرفة بعض األمور منها ستماعحيتاج اال: رابعا
  .الدقيق يقوم على الرغبة يف الفهم ستماعأن اال   -)أ(
  .يعترب أمرا أساسياأن فهم غرض الدارسني   -)ب(
اجليد يتطلب القدرة على جتميع الفكرة الرئيسية  ستماعأن اال  -)ج(

  .وإعادة تكوينها
                                                        

 .١٣٦- ١٣٥  :، مرجع سابق ، صتعلم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىحممود كامل الناقة،  ٢٤
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  .أن يعرف املدرس مستوى الدارسني يف هذه املهارة: خامسا
  

 ستماعوسائل تدريس مهارة اال - ٦
مل الوسائل امل ستماعإذا حتدثنا عن مهارة اال  اليتهمة فعلينا أن ال 
  :٢٥تعني املدرس يف تدريسها، منها

  

 ).االسطوانات(تسجيالت احلاكى : أوال
لتنوع  ستماعهمة يف تعليم مهارة االمتعترب االسطوانات وسيلة 

فيلم   و(تسجل عليها، منها مسرحيات لشيكسبري  اليتاملادة اللغوية 
الشعراء  غريه من الكتاب و و) شبه ذلك بيل واق بيل واكارتون ه

  .وطنية ملختلف القوميات شعبية ووأغان 
 

 .شرائط التسجيل: ثانيا
ى تسجيل صوت ميتاز جهاز التسجيل عن احلاكى بقدرته عل

مباشرة، كما يستطيع أن يسجل أية مادة  إعادة إذاعته املتحدث و
  .صوتية من املذياع أو التلفيزيون

  

 .املادة اإلذاعية: رابعا
هي ال تبني بالصورة ما مة، فمهعة قيمة تربوية ااملادة املذ و

فكره، مستعملة اللغة  لكنها ترتك ذلك حلال السامع و حيدث و
والتأثريات الصوتية لإلحياء باملعىن املقصود مشركة السامع عقليا وذهنيا 

 .الفهم عاب وييف عملية االست
   

                                                        
يد،  ٢٥  .٨١-٧٩ :، مرجع سابق، صتعليم اللغة الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد ا
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 .التمثيل: خامسا
ها ئعلى فهم املادة اللغوية املسموعة الحتوا تساعد املسرحيات

تؤكد معانيها مثل احلركة اجلسمانية  عناصر تعزز االلفاظ وعلى 
به تتابع اتتابع املواقف بطريقة تش تعبريات الوجه و واإلشارات و

ا  و. اث يف احلياة اليوميةداالح قد متتاز املسرحيات عن الواقع أل
تعرب عنه بطريقة حية  تؤكد قيمته و ختتار جانبا من احلياة تركز عليه و

  . مؤثرة
     

 ستماعاال ٢٦اتاختبار  - ٧
هو تقييم الفهم، فدرجة فهم  ستماعاال اختبارإن املوضوع الرئيسى يف 

م على متييز األصوات و إدراك مناذج التشديد  الدارسني تعتمد على مقدر
وعلى ذلك ففهم احملادثة يف اللغة . حيتفظ مبا مسعه النرب، و التنغيم و و

املفردات والقواعد، فأساسيات املفردات األجنبية يتطلب أيضا معرفة 
ا شفويا من خالل القراءة، أو االحتاد بني تلك  والقواعد ميكن اكتسا

  :٢٧هذه املهارة منها اختبارأشكال  و ،الطرق
 متييز األصوات اختبار: أوال
 :ه عن طريق أنواع املفردات التاليةاختبار ميكن  و. فهم املفردات اختبار: ثانيا

 Body movement testsات احلركة اجلسمية  ر اختبا   -)أ(

                                                        
والتقييم الذايت، والتجريب، والرتفيع، وإعالم الوالدين، قياس التحصيل، : ىل عدة أهداف منهادف االختبارات عامة إ ٢٦

والبد من مالحظة أن االختبار الواحد قد يستخدم لعدة . والتصنيف والتشخيص، والتجميع، واحلافز، والتنبؤ لإلرشاد، والقبول،
ولكنه من املمكن أن يستخدم ألغراض التقييم الذايت إذ به يستطيع  ون االختبار لقياس التحصيل أساسا،فقد يك. أهداف جمتمعة

وقد يستخدم االختبار ذاته للتشخيص بعد حتليل بنوده حسب إجابات الطالب ليعرف املعلم . املعلم والطالب أن يقيما نفسيهما
انظر . د الدراسيإىل مزيد من اجله وقد يستخدم االختبار ذاته أيضا كحافز يدفع الطالب. نقاط القوة ونقاط الضعف لدى طالبه

 .باختصار ٤-٢ :ص ،)٢٠٠٠, دار الفالح للنشروالتوزيع: األردن(االختبارات اللغوية  حممد علي اخلويل،
 .١٦٦-١٥٨ :ص مرجع سابق،فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،  ٢٧



٣٦ 
 

 
 

  Drawing testsات الرسم اختبار   -)ب(
 Picture testsات الصور اختبار   -)ج(
را اقد تكون حو ( Converstaion Type testsات احملادثة اختبار    -)د(

كون اعادة الربط بني العبارات وقد ت Brief Dialogخمتصرا 
  )إكمال الفكرةأو 

ه بعدة اختبار وميكن . Understanding structuresفهم الرتكيبات  اختبار: ثالثا
  : طريق

   الصورات اختبار   -)أ(
 Identification of formsحتديد األشكال النحوية   -)ب(

 ) معدل سرعة وطالقة(من أجل االتصال  ستماعفهم اال: رابعا
Listening Comprehension for Communication  

  : ه كما يلىاختبار ميكن 
 Getting the gist the message التمكن من فحوى الرسالة  -)أ(
 Passage Comprehensionفهم القطع   -)ب(
 Obtaining Informationاحلصول على املعلومات   -)ج(
 Dictationاإلمالء   -)د(
 Retentionتذكر ما قيل :  ستماعفهم اال  -)ه(
  حتت ظروف معاكسة ستماعفهم اال   -)و(

Listening Comprehension Under Adverse Condition  
  

حممد علي  من لدن كما وردات  ختبار من اال أخرى هناك أنواع و
   :٢٨ما يليهي منها  و املختلفة، ستماعلقياس مهارة االاخلويل 

 .الكلمات الصورة و اختبار )٨(

                                                        
 .١٠١ :ص) ٢٠٠٠دار الفالح، : األردن(، اإلختبارات اللغويةحممد علي اخلويل،  ٢٨
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املدرس . جبانبها رقم البند املتسلسل توجد صورة أمام الدارس و
الدارس يكتب جبانب . واحدة منها تطابق الصورةيقول أربع كلمات، 

أي هل الكلمة .  ٤،  ٣،  ٢،  ١: الصورة رقم الكلمة املطابقة
 ؟ ٤،  ٣،  ٢،  ١ املطابقة بالصورة هي الكلمة

 .الكلمة املختلفة )٩(
واحدة  هنا يقول املدرس ثالث كلمات، اثنتان متطابقتان و

موعات الكلمة كل جم  .على الطالب حتديد الكلمة املختلفة و. خمتلفة
مثال، سأقول ثالث  . الدارس خيتار اإلجابة هلا رقم متسلسل، و

. واحدة خمتلفة عنهما يف اللفظ كلمات، اثنتان متطابقتان لفظا و
  .ضع أ ، ب ، ج ، مقابل رقم كل جمموعة لبيان الكلمة املختلفة

 صائر  ائرش  سائر) أوال(
 كال  قال  كال) ثانيا(
 رمض  رمض  رمد) ثالثا(

  وميكن أن تكون ورقة اإلجابة بعد كتابة اجلواب
 ج) أوال(
 ب) ثانيا(
  أ) ثالثا(

 .الكلمة املسموعة اختبار )١٠(
أمام الطالب تظهر أربع   و. هنا ينطق املدرس كلمة واحدة

تكون الكلمة هنا متقاربة يف  و. كلمات مكتوبة على ورقة اإلجابة
 اليتضع دائرة حول الكلمة . مثال، سأنطق كلمة واحدة. النطق

  .تسمعها
 كليل) أوال(
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 صليل) ثانيا(
 زوال) ثالثا(
  :تكون ورقة اإلجابة لدى الطالب بعد اإلجابة هكذا و
 دليل  جليل  كليل  قليل  ) أوال(

 ذليل  سليم  سليل  صليل) ثانيا(
  زوال  روان  زالل  سؤال) ثالثا(

 .الصوت املسموع اختبار )١١(
ة، مثل يتم الرتكيز هنا على األصوات امل ، /س ، ز ، ص / تشا

ما صوتان / ت ، ع ، م / إذ ال معىن لتمييز  على سبيل املثال، أل
بني . مثال، يف كل كلمة ستسمع الصوت س أو ص. خمتلفان متاما

  .يف الفراغ) ز(أو ) س(الصوت الذي تسمعه يف كل مرة وضع 
ّ . ٤  زلّ . ٣  لسؤا. ٢  زوال .١  زائل. ٥  سل
  :تكون ورقة اإلجابة بعد اإلجابة هكذا  و
 ز. ٥  س. ٤  ز. ٣  س. ٢  ز .١

 .الصورة واجلملة اختبار )١٢(
مثال، . هنا تظهر على ورقة الدارس صورة وحتتها أرقام للجمل

وضع أمام رقم اجلملة . اىل الصورة واستمع اىل اجلمل اليت أقوهلا انظر
إذا كانت ) ×(مطابقة للصورة أو إشارة إذا كانت الكملة ) (إشارة 

  .غري مطابقة
 جة واحدةايف الصورة سيارتان ودر  .١
 يف الصورة حصان وشجرتان .٢
 يف الصورة احلصان خلف السيارة .٣

  ورقة الدارس ستبدو هكذا بعد كتابة اجلواب
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١.   ٣  ×. ٢ . 
 .السؤال واإلجابات اختبار )١٣(

البدائل خيتار الدارس أحد  و. يسأل املدرس سؤاال شفويا
  .مثال، ضع دائرة حول حرف اجلواب املناسب. املكتوبة

  مىت سافر أخوك؟: املدرس يقول 
 :ورقة الدارس تبدو هكذا بعد اإلجابة 

 نعم ، أمس  .أ 
 الساعة السادسة  .ب 
 بالطائرة  .ج 
 بالقطار  .د 

 املشوش ستماعاال اختبار )١٤(
يسمع الدارس إىل شريط مسجل مع مستوى معقول من الضجة 

 .عاب املعتادةيمث تأيت أسئلة االست. ذاتهاملسجلة مع الكالم 
  تارخيية عن ميدان البحث نبذة - ٨

هي  متارام النموذجيةاحلكومية الثانية  اإلسالميةاملدرسة الثانوية 
يف وسط منطقة متارام تقع هي  و. مبوكلو جزيرة ارس األوىل يف دإحدى امل

بنديديكان رقم و هذه املدرسة يف الشارع . عاصمة نوسا تنجارى الغربية
  .يف مدينة متارام ٢٥

ذجية يف احلكومية النمو  اإلسالميةهذه املدرسة كاملدرسة الثانوية  إنّ 
لذا فيها وسائل تعليمية كاملة، ولكنها مل تكن  و. وسا تنجارى الغربيةن

تطبق أيضا على عملية التعليم هذه احلالة . فيها يمفعالة يف ترقية التعل
لكن  رب لغوي، واملثال، أن يف هذه املدرسة خمت. بية فيهايف اللغة العر والتعلم 

واملشكالت يف تعليم اللغة . مل يتم صيانته ه ألنه عاطل واستخدامال ميكن 
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الوسائل التعليمية املناسبة  استخدامقلة : العربية يف هذه املدرسة كثرية، منها 
يف تعليم مهارة السيما  و املرحية يف تعليم مجيع املهارات اللغوية األربع و

و قلة امليول و الدوافع لدى الدارسني لتعلمها، و ما زالت كفاءة ، ستماعاال
الدارسون  ، وغري كافيةيف هذه املدرسة  تنوعةامل الطرق استخداماملدرس يف 

  .سلبيون و غري متفاعلني يف تعلمها
 جأن تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يستخدم املنه علومومن امل

. م٢٠٠٨إندونيسيا سنة  يف الدراسي املقرر من وزارة الشئون الدينية
ا حمدودة كثرية منها والكتب الدراسية ال يستفاد ذلك الكتب ك  و. أل

لدرس اللغة العربية حصتان يف  املخصصة و احلصة. اإلضافية لدى املدرس
  .األسبوع
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  الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 البحث نهجم  -أ 
 quasi experimentalشبه التجرييب بتصميم ستخدم الباحث املنهج التجرييب ا

design هو  و. هو أقرب مناهج البحث حلل املشاكل بالطريقة العلمية ،فصلنيلبا
حيث  ،حماولة للتحكم يف مجيع املتغريات و العوامل األساسية باستثناء متغري واحد

دف حتديد و قياس تأثريه يف العملية قام هذا  و. ١الباحث بتطويعه أو تغيريه 
  .و الكيفى ىالبحث باملدخل الكم

 

 مجتمع البحث وعينته  -ب 
باملدرسة الثانوية  العاشرمجيع الدارسني يف الصف : جمتمع البحث  - ١

 – ٢٠١٠متارام يف السنة الدراسية  النموذجيةاحلكومية الثانية  اإلسالمية
 .فصول) ٨(و ينقسم إىل مثانية  دارسا ٣١١، وعددهم ٢٠١١

 واحدو ) أ( العاشرالصف من  دارسا )٢٩( تسعة و عشرون: عينة البحث  - ٢
يف هذه  الدارسنيواختيار ، )ب( العاشرمن الصف   دارسا) ٣١( ثالثون و

يف اللغة  ستماعاالالسنة عينة هلذا البحث بافرتاض أن هلم قدرات على أداء 
 .العربية بطريقة سليمة

العشوائية السابقتني بالعينة  فصلنيختار الباحث الا: أسلوب اختيار العينة  - ٣
تمع فياملنتظمة    .فصلنييف هذه احلالة إىل قسم الباحث ا

  

   

                                                        
 .٢٧٥ :ص) ١٩٨٢جامعة الكويت، : الكويت( أصول البحث العلمي و مناهجهأمحد بدر،  ١

٣١ 
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 متغيرات البحث  - ج 
  Independent Variableاملتغري املستقل  - ١

الربنامج احلاسويب اعداد وسيلة هو يف هذا البحث  املتغري املستقل
يهدف البحث كما سبق ذكره إىل معـرفة  و .)Delphi 7.0 سيفن ديلفي(

قدرة الدارسني لتمييز هو  مدى تأثري هذا املتغـري املستقل يف املتغري التابع و
فهم  و ستماعاالهارة مل ماستيعااالصوات العربية و حفظهم للمفردات و 

  .النص أو احلوار من و استخالصهم لألفكار الرئيسية املسموع
  Dependent Variableاملتغري التابع  - ٢

ويف هذا . هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري املستقل املتغري التابع
متييزهم على االصوات العربية و حفظهم يف  الدارسنينتيجة هو البحث 

املسموع و استخالصهم فهم  و ستماعاالهارة مل ماستيعاللمفردات و 
 .النص أو احلوار منلألفكار الرئيسية 

 
 أدوات البحث  -د 

املتعلقــة املعلومــات  ســتخدمها الباحــث جلمــع البيانــات واالــيت أدوات البحـث 
  :هي ما يليذا البحث، 

  

البيانـات، وهنـاك  مجـع، هـي وسـيلة مهمـة مـن وسـائل Observation املالحظـة - ١
و إن املالحظــة  . معلومـات ميكــن للباحـث أن حيصــل عليهـا بــالفحص املباشـر

أن يكــون موجهــة لغــرض  كأســلوب للباحــث جيــب أن يكــون مركــزة بعنايــة و
و الحـــظ الباحـــث . حمـــدد و أن يكـــون منظمـــة و أن يســـجل بدقـــة و حـــرص

 .ملعدةأحوال الدارسني يف تنفيذ عملية التدريس بالوسيلة التعليمية ا
الباحــــث  امــــن خالهلــــ قــــام اســــتبانة شـــفويةتعتــــرب املقابلــــة ، Interviewاملقابلـــة  - ٢

 مهمـــــةجبمـــــع املعلومـــــات و البيانـــــات الشـــــفوية مـــــن املفحـــــوص، و هـــــي أداة 
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ـــــــى املعلومـــــــات مـــــــن خـــــــالل مصـــــــادرها البشـــــــرية ـــــــة  و. ٢للحصـــــــول عل املقابل
أمهيــة ســتخدمها الباحــث جلمــع البيانــات عــن رأي مدرســي اللغــة العربيــة عــن ا

 .ىف تدريس اللغة العربية التعليميةالوسائل 
 

، هــي أداة للحصــول علــى احلقــائق و مجــع البيانــات Questionnaireة نااالســتب - ٣
يعتمـد علـى إعـداد جمموعـة مـن  عن الظروف و األسـاليب القائمـة بالفعـل، و

تمـع  حيـث ترسـل هـذه األسـئلة (األسـئلة ترسـل لعـدد كبـري نسـبيا مـن أفـراد ا
تمـــع املـــراد فحـــص أرائهـــاعـــادة  يـــوزع الباحـــث ). لعينـــة ممثلـــة جلميـــع فئـــات ا

االستبانة للدارسني يف املدرسـة الثانويـة اإلسـالمية احلكوميـة الثانيـة النموذجيـة 
ـــارام رغبـــة الدارســـني يف التـــدريس : والبيانـــات الـــيت يبحثهـــا الباحـــث هـــي . مت

 . عنهابالوسيلة التعليمية مث اآلراء و املواقف لدى الدارسني
 

أســـئلة شـــفهية أو كتابيـــة أو صـــور (، هـــو جمموعـــة مـــن املثــريات Test ختبــاراال - ٤
يعطــي  ختبــارأعــدت لتقــيس بطريقــة كميــة أو كيفيــة ســلوكا مــا، واال) رســومأو 

  هاســتخدما الــيتات ختبــار واال. درجــة مــا أو قيمــة مــا، أو رتبــة مــا للمفحــوص
فهـم  اختبـاراملفردات، و  حفظ اختبارمتييز األصوات، و  اختبار يالبحث ه

ر الباحــث الدارســني اختــاو . اســتخالص األفكــار الرئيســية اختبــار ، والــنص
 experiment class تجـــرييبال الفصـــلو  control classضـــابط ال الفصـــلمـــن 
هـو كمـا  ختبارو أما معيار جناح الدارسني يف اال .البعدي القبلي و ختبارباال

 :يف اجلدول اآليت 
   

                                                        
ان( أساليبه –أدواته  –البحث العلمي، مفهومه ذوقان عبيدات و آخرون،  ٢ ّ : ص) ١٩٨٧دار الفكر، : عم
١٣٥.  
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  )١،٣(جدول رقم 
  ختبارمعيار جناح الدارسني يف اال

  النسبة املائوية  النتيجة  التقدير  الرقم
  %١٠٠ -  %٩٠  ١٠٠ -  ٩٠  ممتاز  ١
  %٨٩ -  %٨٠  ٨٩ -  ٨٠  جدا جيد  ٢
  %٧٩ -  %٧٠  ٧٩ -  ٧٠  جيد  ٣
  %٦٩ -  %٦٠  ٦٩ -  ٦٠  مقبول  ٤
  %٥٩ - %٠  ٥٩ - ٠  راسب  ٥

  

  :يلى ، هي كما ستماعمهارة اال ختبارأما املؤشرات ال
  )٢،٣(جدول رقم 

  ستماعمهارة اال ختباراملؤشرات ال
النسبة 
 املائوية

جمموع 
  النتيجة

  النتيجة
 لكل سؤال

  عدد
 الرقم املؤشرات األسئلة

 ١ متييز األصوات ٥ ٢  ١٠ %١٥
 ٢ حفظ املفردات ١٤ ٢،٥  ٣٥ %٤١
 ٣ فهم املسموع ١٠ ٣  ٣٠ %٢٩

استخالص األفكار  ٥ ٥  ٢٥ %١٥
 ٤ الرئيسية

موعة ٣٤   ١٠٠ %١٠٠   ا
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 البيانات مصادر  -ه 
  :در البيانات يف هذا البحث هي كما يلي امص

احلكومية الثانية  اإلسالميةالثانوية اللغة العربية يف املدرسة  ومدرس - ١
 .متارام النموذجية

 اإلسالميةالثانوية املدرسة يف ) ستون دارسا( العاشرالدارسون يف الصف  - ٢
 .متارام النموذجيةاحلكومية الثانية 

ميوهلم نواحي  تنفيذ عملية التدريس من أثناء مالحظة أحوال الدارسني - ٣
 .هم و دوافعهم و مواقفهماهتمامو 

 .البعدي القبلي و ختبارإجابات الدارسني يف اال - ٤

 
 تحليل البيانات لوبأس  -و 

  Analysis Statisticستخدم الباحث التحليل اإلحصائي التحليل البيانات 
  :أتىيكما 

 .ةناستبحتليل البيانات من اال - ١
 ديلفي(الربنامج احلاسويب  استخدامللتأكد من ثبات الوسيلة التعليمية ب

الباحث باحتساب معامل الثبات عن طريق  قام، )Delphi 7.0 سيفن
أفراد عينة وهم  ، الدارسنيمن  فصلنيعلى  ختبارطبق االيه حيث اختبار 

ملعرفة  اإلحصائي احلسابو عملية  .نيفصللل دارسا ٦٠عددها و الدراسة 
ا   Alphaر .ك.الفا كرونباخ أميع بنود األسئلة على شكل جلمعامل ثبا

Cronbach.   
  

 .ختباراالحتليل البيانات من نتيجة  - ٢
حتليل البيانات اليت حصل عليها الباحث من نتيجة جتريبة إنتاج التطوير 

ا للحصول الوسيلةذه  تأثري املعاملةملعرفة  ختباريف اال على  و كفاء
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 IBM SPSSبالربنامج اإلحصائي  ستماعاالمهارة لتنمية  التدريساهلدف من 

Statistics 19 ت - اختباربt-test.  
  :٣ت-اختباريف املستخدم  Analyze التحليلفيما يلى شكل  و

ين القبلي و البعدي يف الفصل التجرييب ختبار نتيجة االملعرفة  التحليل   -)أ
لاملمقارنة بطريقة   ىتو نتيج ينختبار بني اال Compare Means عدّ

   . Paired Samples T-Test و املعيار اخلطأ بينهمااالحنراف املعياري 
البعدي للفصل التجرييب و الفصل  ختبارالتحليل ملعرفة نتيجة اال  -)ب

لالضابط بطريقة مقارنة امل ين ختبار بني اال Compare Means عدّ
و نتيجة االحنراف املعياري بينهما  و املعيار اخلطأ بينهما  فصلنيلل

Independent Samples T-Test .  
 

 

 مراحل تنفيذ الدراسة  -ز 
  :٤على سبعة مراحل، وهي حتتويإن العملية البحثية 

 ).طار العامكما ظهر سبقا يف اإل(حتديد املشكلة :  املرحلة األوىل - ١
 ).طار العامسبقا يف اإلكما ظهر (وضع الفروض : املرحلة الثانية - ٢
القبلي  ختباراالستخدم الباحث تصميم اتصميم البحث، و : املرحلة الثالثة  - ٣

ويتضمن هذا التصميم املكونات . ضابتة و جتريبة فصلنيوالبعدي يف 
 .املقارنة مث التطويع مث الضبط مث التعميم: األربعة، و هي 

وضع الرموز للمتغريات القياس أي عملية يتم بوساطها : املرحلة الرابعة  - ٤
القبلي  ختباراال(ين ختبار اال و يستخدم الباحث. أواألشياء أو األحداث

 .حصائيو االستبانة و اإل ، و املالحظة)البعديو 

                                                        
3 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. (Jakarta: PT, Rineka Cipta). Cet. Ke-13, pp: 85-86. 
 .٢٧٥ :ص ،مرجع سابقأمحد بدر،  ٤
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 :مجع البيانات، مجع الباحث البيانات باخلطوات اآلتية : املرحلة اخلامسة  - ٥
حتت ( ييبللفصل الضابط و التجر القبلي  ختبارعطى الباحث االأ   -)أ(

  .)"اهلواية"املوضوع 
بالوسيلة يف الفصل التجرييب الحظ الباحث عملية التدريس   -)ب(

  .التعليمية املعدة
  .للفصل الضابط و التجرييب البعدي ختبارعطى الباحث االأ  -)ج(
الحظ الباحث عملية التدريس يف الفصل التجرييب بالوسيلة   -)د(

  .")اهلواية"حتت املوضوع ( التعليمية املعدة
  .ةناالباحث االستب وزع  -)ه(
  .و يفسرها االستبانةحلل الباحث   -)و(
 .  ثبت الباحث النتائج من هذا البحث  - )ز(

ستخدم الباحث الربنامج اإلحصائي احتليل البيانات، : املرحلة السادسة  - ٦
IBM SPSS Statistics 19،  ختبارالقبلي واال ختباريعين بني فروق نتائج اال 

باإلضافة ، وذلك لتكوين التعميمات للمجموعة الضابطة و التجريبة البعدي
 .فصلنيالإىل هذين 

إن الطريقة العلمية للبحوث التحليلية أو الطريقة اإلحصائية تتضمن 
  :خطوات أربع اساسية و هي 

  وضع الفروض   -)أ(
  مجع البيانات   -)ب(
  تصنيفهاجتهيز البيانات و    -)ج(
مبا يف ذلك عرضها بيانيا و تلخيصها و إجراء بعض حتليل البيانات    - )د(

و أن التطبيق السليم للطريقة . ات الالزمة أو رفض الفروضختبار اال
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ضمن اإلجابة على األسئلة اإلحصائية جبانبها الوصفي و االستداليل يت
  :التالية

باملعلومات ما هي احلقائق اليت جيب مجعها حىت متدنا   -)١(
  ؟الالزمة لإلجابة عن األسئلة

كيف ميكن مجع هذه البيانات و تنطيمها و حتليلها حىت  -)٢(
  تلقي ضوء على املشكلة؟

  ما هي الفروض اليت تشملها الطريقة اإلحصائية املستخدمة؟  -)٣(
  .ما هي النتائج اليت ميكن أن نستخلصها منطقيا من حتليل البيانات  -)٤(

ستخدم الباحث على ثالثة ال البيانات يف هذا البحث و أنشطة حتلي
   .مراحل، وهي تسجيل البيانات، و عرضها، و أسلوب حتليلها

 .الفروض مث رفضها أو قبوهلا اختبارالتعميمات، بناء على : املرحلة السابعة  - ٧
 :اآلتى دول ـــباجل تنفيذ الدراسة مراحلو تتضح 

  )٣،٣(جدول رقم 
  مراحل تنفيذ الدراسة

  املادة/اطـــالنش  اللقاء
  أبريل  مارس

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  
            ١       القبلي ختباراال  ١
  متييز األصوات -  :  اهلواية  ٢

  حفظ املفردات -   
      ١          

  فهم املسموع -  :  اهلواية  ٣
استخالص األفكار  -

  الريسية
  توزيع االستبانة

          ١      

    ١              البعدي  ختباراال  ٤
موعة   لقاءات) ٤( أربع  ا
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  الفصل الرابع
  عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

  

يف هذا الفصل قدم الباحث عرض البيانات و حتليلها و مناقشتها يف جتريب 
لتدريس مهارة   Delphi 7.0سيفن  ديلفيالربنامج احلاسويب  استخدامالوسيلة التعليمية ب

للدارسني يف الصف العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  ستماعاال
النموذجية متارام، و على وفق الرتتيب التايل تكون نتيجة عرض البيانات على حسب 

كذلك نتائج االستبانة . الذي أجاب الدارسون على أسئلتها ختبارنتيجة الدراسة لال
  .واملقابلة

 و تفسيرها  عرض البيانات  - أ 
 عرض املواد الدراسية - ١

لتدريس   Delphi 7.0سيفن  ديلفيوسيلة الربنامج احلاسويب مت جتريب 
للدارسني يف الصف العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية  ستماعمهارة اال

  :و لقد مت التدريس يف أربع مواد وهي . احلكومية الثانية النموذجية متارام
  )تمتييز األصوا(املادة األوىل : أوال 

   

٣٩ 
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  :هذه املادة تتكون من تدريب واحد فقط و هو
  

 
  
  
  
  
  
  

  )حفظ املفردات(املادة الثانية  : ثانيا 
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  :تتضمن هذه املادة ثالث تدريبات و كما يلي
  خيتار الدارس الكلمة الىت تناسب الصورة  )أ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  خيتار الدارس الكلمة الغريبة  )ب 
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  يكمل الدارس اجلملة بالكلمة املناسبة  )ج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )فهم املسموع(املادة الثالثة : ثالثا 
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  :تلك املادة خلفها تدريب واحد، و هي 
  
  
  
  
  
  
  

  )استخالص األفكار الرئيسية(املادة الرابعة : رابعا 
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  :تتضمن هذه املادة على تدريب واحد هو ما يلي
  
  
  
  
  
  
  
  

لكل مادة من املواد  ستماعالتدريس ملهارة اال و أجريت عملية
و فيما . الطريقة السمعية البصرية استخداماملدروسة مع األنشطة التعليمية ب

   :  يلي عملية التدريس اليت تتمثل يف اجلدول التايل 
  ) ١،٤(جدول رقم 

  وسيلة الربنامج احلاسويب  استخدامب ستماعخطة الدراسة لتدريس اال
  )Delphi 7.0سيفن  ديلفي(

  

  الحصة  األنشطة  اللقاء األول و النقاط

  التمهيد

كل وتذكري أمساء  والتحية السالم املدرس لقيأ •
 أفراد من الدارسني

 ةطريققام الباحث مبراجعة املادة السابقة ب •
 اجلواب و السؤال

شرح املدرِّس املادة اجلديدة وكيفية تنفيذ عملية  •
  التعليم والتعّلم

١٥  
  دقيقة



٤٥ 
 

 
 

  الرئيسي النشاط

الكلمات اليت تتكون من  املدرس لقيأ •
ة   ،يامجاع الدارسون هاكرر  مثاألصوات املتشا

   .داار أف مث ،فئويا مثّ 
 تتعلق اليت  اجلديدة املفردات املدرس لقيأ •

 ونالدارس هاكرر  جيدا هااستماع بعد و باملادة
 .داافر أ مث ،فئويا مثّ  ،يامجاع

 بسيطة مجلة كانت ولو باملثال  املدرس ىأت •
 الدارسون هاكرر  مث. اجلديدة املفردات تلك من

 .داافر أ مث ،فئويا مثّ  ،يامجاع
ا الصور الدارسني على املدرس رضع •  وأصوا

 . باهلواية تتعلق اليت
 إىل بالصور مناسبة أسئلة املدرس عرض •

  .الدارسني

٦٠ 
  دقيقة

  األخري النشاط
 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس كدأ •
 املوضوع خالصة املدرس قدم •
  اختتام •

١٥ 
  دقائق

      

  الحصة  األنشطة  اللقاء الثاني و النقاط
 و قرأ أمساء والتحية السالم املدرس لقيأ •  التمهيد

 .الدارسني
 ةطريقاملدرس مبراجعة املادة السابقة بقام  •

 .واجلواب السؤال
  .كيفيةَ تنفيذ الدراسة  شرح املدرس •

١٥  
  دقيقة

  الرئيسي النشاط
 الصور الدارسني على املدرس رضع •

او   تعلقي الذي و الفيديو التعليمي أصوا
  .باهلواية

٦٠ 
  دقيقة
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 أن الدارسني كلمن   املدرس طلب •
 .يستمعوا و يهتموا جيدا باملادة املدروسة

 إىل بالصور مناسبة أسئلة املدرس وجه •
  .الدارسني

  األخري النشاط

 السؤال بطريقة املوضوع املدرس كدأ •
 واجلواب

 املوضوع خالصة املدرس قدم •
 الدرس املدرس ختتما •

١٥ 
  دقيقة

      

  الحصة  األنشطة  و النقاط الثالثاللقاء 

  التمهيد

 و أعاد قراءة والتحية السالم املدرس لقيأ •
 .الدارسنيكل  أمساء

شرح املدرِّس كيفية تنفيذ عملية التقومي  •
 .ختبارواال

وهي  ،أعدّ الباحث أجهزة أو أدوات التقومي •
هاز جل هااحلاسوب والصور املتحركة وغري 

  )LCD( العرض

١٥  
  دقيقة

 ٧٠  ختباراال •  الرئيسي النشاط
  دقيقة

 ختتاماال •  األخري النشاط
٥ 

  دقيقة

  
  

 

   



٤٧ 
 

 
 

 ختباربيانات االعرض  - ٢
لتدريس   Delphi 7.0سيفن  ديلفيجتريب وسيلة الربنامج احلاسويب 

للدارسني يف الصف العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية  ستماعمهارة اال
و على الرتتيب التايل كانت نتيجة عرض . احلكومية الثانية النموذجية متارام
 ختبارالقبلي و اال ختبارين و مها االختبار البيانات على حسب نتيجة اال

مناسبة مبعيار الدرجة يف  ختبارو يتضح للباحث أن نتيجة اال. البعدي
  :جلدول التاىل ا

  ) ٢،٤(جدول رقم 
  ختبارمعيار الدرجة لقياس نتيجة اال

  الدرجة  مسافة حتديد النتيجة  الرقم
  ممتاز  ١٠٠ -  ٩٠  ١
  جيد جدا  ٨٩ -  ٨٠  ٢
  جيد  ٧٩ -  ٧٠  ٣
  مقبول  ٦٩ -  ٦٠  ٤
  راسب  ٥٩ - ٠  ٥

  
الباحث قبل أن يشرع يف البحث باحلوار و املناقشة املكثفة مع  قام

املدرسة الثانوية اإلسالمية مدرس اللغة العربية عن تصميم البحث يف 
  .و قد قوبلت هذه احملاورة بارتياح كبري. احلكومية الثانية النموذجية متارام

ذا البحث و أعرب عن  ب مدرس اللغة العربية رغبة الباحث  رحّ
مر مع موافقته عليه تاركا الفرصة املوسعة للباحث، و أن يبحث الباحث األ

الباحث معه فيما بعد عن ذلك خطة أعمال  مدرس الفصل العاشر، فناقش
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البحث، مث مت االتفاق بني الباحث و مدرس املادة على بعض األمور املهمة 
 كفصل جترييب و) أ(حيث مت اختيار دارسي الصف العاشر النموذجي 

واتفق الباحث  . كفصل ضابط) ب(دارسي الصف العاشر النموذجي 
ت، و أن جيري إىل ءالقا ٥كذلك على أن جيري أعمال البحث يف 

) ٦٠(و قد يعني الباحث ستني . القبلي و البعدي هلذا البحث ختباراال
  .دارسا للفصلني

  ) ٣،٤(جدول رقم 
  أمساء الدارسني يف الفصل التجرييب و الضابط

  الفصل الضابط  التجرييبالفصل 
  أمساء الدارسني  الرقم  أمساء الدارسني  الرقم
  أتيك حاىن  ١  إنك رزقي ميسرة  ١
  أمحد فيصال  ٢  أوندى حمرم كشفه  ٢
  إيكا ليظهر سافوترى  ٣  بال إنتان غرمانيا  ٣
  إنسان ملياىن  ٤  بايق إيرى محرية  ٤
  إندح رمحوتى  ٥  بايق حلدى فطرى رزقك  ٥
  إقبال أمني  ٦  بايق حوىل  ٦
  إرمى روضة اجلنة  ٧  حريس مصطفى  ٧
  بايق حكمة احلسنة  ٨  ديسين نوفيانىت  ٨
  بايق نعمة العلي  ٩  ديليب سلقى إمامى  ٩
  بايق نور العني  ١٠  رمحوتى مهيمني  ١٠
  حزبة مجيلة  ١١  رمحى وردىن  ١١
  حلمى فريدة  ١٢  رزقى أولنا سارى  ١٢
  ديان فطرياىن  ١٣  رزقى قطىن  ١٣
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  رزق أنوار  ١٤  رزاقرق   ١٤
  روضة اجلنة  ١٥  روايىت ملك  ١٥
  سر احلياة  ١٦  روسيانا إندة  ١٦
  سلفي يونيانىت  ١٧  سىت ميسرة  ١٧
  سوذاىن إثىن موليد  ١٨  سىت نور أوليا فريدا  ١٨
اهدين  ١٩  عائشة مومارى  ١٩   عبد ا
  غناجنار  ٢٠  عزيز الرمحن  ٢٠
  فضلنا حياتى  ٢١  عز رزقى  ٢١
  اللو فكريادى إهلام  ٢٢  فطرىففى أنستشي   ٢٢
  حممد أمني   ٢٣  يل أرين أفرياىن  ٢٣
  ميلى حرياىن  ٢٤  ماىي مرنياتى  ٢٤
  مرىل رمحواتى  ٢٥  حممد دماس قرين رمحن  ٢٥
  حممد نور اإلسالم  ٢٦  حممد كهف  ٢٦
  ملياىن  ٢٧  مشفوىف سلسبيال  ٢٧
  نور دياىن  ٢٨  مور فزيلة ملواتى  ٢٨
  هاىن ملكام  ٢٩  موىل عزتى  ٢٩
  يونسا متيارى عليا  ٣٠  -  -
  يونيتا سوسيالواتى  ٣١  -  -
  

 َ و يوم اجلمعة ) ب(القبلي يوم اخلميس للفصل  ختباراال قد أجري
، مبشاركة ستون دارسا من الفصل ٢٠١١مارس  ٢٥و  ٢٤، )أ(للفصل 

الدارسني معرفة قدرة  ختبارو استهدف هذا اال. التجرييب و الفصل الضابط
 انظر"). اهلواية"باملوضوع (قبل تنفيذ عملية التدريس يف الدرس املستهدف 
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، و يعرض الباحث البيانات )،أ١(القبلي يف امللحق  ختبارقائمة أسئلة اال
ا باالسلوب اإلحصائي  . IBM SPSS Statistics 19عنها و كيفية حسا

  . اجلدول اآلتىظهرت نتائج الدارسني للفصلني التجرييب و الضابط يفو 
  )٤،٤(جدول رقم 

  "اهلواية"القبلي للفصلني التجرييب و الضابط باملوضوع  ختبارنتيجة اال
  الفصل الضابط  الفصل التجرييب

  نتيجة   الرقم
  نتيجة   الرقم  القبلي ختباراال

  القبلي ختباراال
٦٠  ١ ٩٠  ١ 
٥٩  ٢ ٥٤  ٢ 
٧٥  ٣ ٣٣  ٣ 
٧٢  ٤ ٦١  ٤ 
٦٦  ٥ ٦٦  ٥ 
٤٦  ٦ ٥٤  ٦ 
٩٢  ٧ ٦٧  ٧ 
٨٠  ٨ ٥٩  ٨ 
٨٠  ٩ ٨٧  ٩ 
٩٢  ١٠ ٥٩  ١٠ 
٦٦  ١١ ٨٧  ١١ 
٨٤  ١٢ ٩٢  ١٢ 
٦٧  ١٣ ٨٠  ١٣ 
٦٧  ١٤ ٦٥  ١٤ 
٨٨  ١٥ ٨٠  ١٥ 
٧٣  ١٦ ٧٣  ١٦ 
٧٤  ١٧ ٩٠  ١٧ 
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٥٩  ١٨ ٦١  ١٨ 
٧٥  ١٩ ٦٧  ١٩ 
٨١  ٢٠ ٧٦  ٢٠ 
٩٢  ٢١ ٨٢  ٢١ 
٦١  ٢٢ ٥٤  ٢٢ 
٩٣  ٢٣ ٧٤  ٢٣ 
٣٩  ٢٤ ٧٩  ٢٤ 
٧٤  ٢٥ ٨٥  ٢٥ 
٩٥  ٢٦ ٩٣  ٢٦ 
٦٢  ٢٧ ٩٢  ٢٧ 
٩٥  ٢٨ ٧٩  ٢٨ 
٦٨  ٢٩ ٨٨  ٢٩ 
-  -  ٨٤  ٣٠ 
-  -  ٥٤  ٣١ 

  

  )٥،٤(جدول رقم 
  و الضابط  التجرييب فصلنيالقبلي لل ختبارتقدير نتيجة اال

  "اهلواية"حتت املوضوع 

  التقدير  النتيجة  الرقم
  الفصل الضابط  التجرييب الفصل

عدد 
  الدارسني

النسبة 
  ئويةاامل

عدد 
  الدارسني

النسبة 
  ئويةاامل

 ١٩،٤ ٦ ١٦،١ ٥  ممتاز  ١٠٠ - ٩٠  ١
 ١٩،٤ ٦ ٢٢،٦ ٧  جيد جدا  ٨٩ - ٨٠  ٢
 ١٩،٤ ٦ ١٦،١ ٥  جيد  ٧٩ - ٧٠  ٣
 ٢٥،٨ ٨ ١٩،٤ ٦  مقبول  ٦٩ - ٦٠  ٤
 ١٦،١ ٥ ١٩،٤ ٦  راسب  ٥٩ - ٠  ٥

موعة  ١٠٠ ٣١ ١٠٠ ٢٩  ا
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نظرا إىل اجلدول السابق أن قدرة الدارسني يف الفصل التجرييب قبل 
طالب  ٥الربنامج احلاسويب،  استخدامالوسيلة التعليمية بجتريب 

على مستوى جيد ) %٢٢،٦(طالب  ٧على مستوى ممتاز، و ) %١٦،١(
) %١٩،٤(طالب  ٦على مستوى جيد، و ) %١٦،١(طالب  ٥جدا، و 

  .على مستوى راسب) %١٩،٤(طالب  ٦على مستوى مقبول، و 
   )١،٤( ، رقمرسم

  القبلي للفصل التجرييب ختبارتقدير نتيجة اال

  
: و اتضح يف ذلك اجلدول أن قدرة الدارسني يف الفصل الضابط، هي

على ) %١٩،٤(طالب  ٦على مستوى ممتاز، و ) %١٩،٤(طالب  ٦
 ٨على مستوى جيد، و ) %١٩،٤(طالب  ٦مستوى جيد جدا، و 

على ) %١٦،١(طالب  ٥على مستوى مقبول، و ) %٢٥،٨(طالب 
  .مستوى راسب
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   ) ٢،٤(رسم، رقم 
  القبلي للفصل الضابط ختبارتقدير نتيجة اال

  
علم الباحث دارسي  -كل يوم اخلميس- و يف اللقاء الثاين و الثالث

 ستماعاال(كما العادة عن مهارات اللغة العربية األربع ) ب(الصف العاشر 
 و اعتمد الباحث طريقة التعليم املستخدمة). والكالم و القراءة و الكتابة

 انظر. ومل يستخدم الوسيلة التعليمية إال قليال. هي طريقة القواعد و الرتمجةو 
  .ورقة املالحظة يف امللحق

 ديلفيالربنامج احلاسويب  استخدامنفذ الباحث إىل الوسيلة التعليمية ب
). أ(يف اللقاء الثاين و الثالث لدارسي الصف العاشر  Delphi 7.0سيفن  

و الحظ الباحث أن . واعتمد الباحث الطريقة السمعية الشفوية يف التدريس
. عملية التدريس حية و محاسية، و تعلم الدارسون مبتابعة و رغبة و إجيابية

  .واستطاعوا متييز األصوات و حفظ املفردات و فهم اجلملة بسرعة
للفصل ( ٢٠١١أبريل   ١٤البعدي يف يوم اخلميس،  تبارخوجرى اال

استهدف و ). للفصل التجرييب( ٢٠١١أبريل  ١٥و يوم اجلمعة، ) الضابط
لدى الدارسني بعد  ستماعمعرفة مدى استيعاب مهارة اال ختبارهذا اال

ا و ملقارنة نتائج الدارسني . تنفيذ عملية التدريس بالوسيلة التعليمية أو بدو
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و أجرى الباحث يف نتائج الدارسني يف الفصلني حبثا . س اهلدفيف الدر 
  . و تظهر نتائج الدارسني للفصلني يف اجلدول اآلتى. واضحا

  )٦،٤(جدول رقم 
  "اهلواية" باملوضوعو الضابط  التجرييب فصلنيالبعدي لل ختبارنتيجة اال

  الفصل الضابط  الفصل التجرييب

  نتيجة   الرقم
  نتيجة   الرقم  البعدي ختباراال

  البعدي ختباراال
٧٥  ١ ٩٢  ١ 
٦٩  ٢ ٧٦  ٢ 
٨٠  ٣ ٦٦  ٣ 
٦٠  ٤ ٧٥  ٤ 
٧٧  ٥ ٩٠  ٥ 
٦٤  ٦ ١٠٠  ٦ 
٧٥  ٧ ٨٠  ٧ 
٦٥  ٨ ٨٤  ٨ 
٥٥  ٩ ٦١  ٩ 
٨١  ١٠ ٨٠  ١٠ 
٨٠  ١١ ١٠٠  ١١ 
٧٢  ١٢ ١٠٠  ١٢ 
٦٧  ١٣ ٧٥  ١٣ 
٧٩  ١٤ ٧٩  ١٤ 
٧١  ١٥ ٩٠  ١٥ 
٦٤  ١٦ ٨٥  ١٦ 
٧٩  ١٧ ٩٢  ١٧ 
٦٩  ١٨ ٥٦  ١٨ 
٦٦  ١٩ ٩٥  ١٩ 
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٨١  ٢٠ ٨٥  ٢٠ 
٧٦  ٢١ ٩٠  ٢١ 
٨٠  ٢٢ ٩٠  ٢٢ 
٧٢  ٢٣ ١٠٠  ٢٣ 
٥٠  ٢٤ ٩٠  ٢٤ 
٧٤  ٢٥ ٨٥  ٢٥ 
٩٥  ٢٦ ٩٠  ٢٦ 
٦٧  ٢٧ ٨٢  ٢٧ 
٩٥  ٢٨ ٧٩  ٢٨ 
٨٠  ٢٩ ٧٢  ٢٩ 
-  -  ٨٤  ٣٠ 
-  -  ٦٩  ٣١ 

  

  )٧،٤(جدول رقم 
  البعدي للفصلني التجرييب و الضابط ختبارتقدير نتيجة اال

  التقدير  النتيجة  الرقم
  الفصل الضابط  التجرييب الفصل
عدد 

  الدارسني
النسبة 

  ئويةاامل
عدد 

  الدارسني
النسبة 

  ئويةاامل
 ٦،٥ ٢ ٤١،٩ ١٣  ممتاز  ١٠٠ - ٩٠  ١
 ٢٢،٦ ٧ ٢٢،٦ ٧  جدا جيد  ٨٩ - ٨٠  ٢
 ٣٢،٣ ١٠ ١٩،٤ ٦  جيد  ٧٩ - ٧٠  ٣
 ٣٢،٣ ١٠ ٦،٥ ٢  مقبول  ٦٩ - ٦٠  ٤
 ٦،٥ ٢ ٣،٢ ١  راسب  ٥٩ - ٠  ٥

موعة  ١٠٠ ٣١ ١٠٠ ٢٩  ا
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اتضح يف اجلدول أن قدرة الدارسني بعد تطبيق الوسيلة التعليمية 
طالبا  ١٣: يف الفصل التجرييب، هي  الربنامج احلاسويب استخدامب
على مستوى جيد ) %٢٢،٦(طالب  ٧على مستوى ممتاز، و ) %٤١،٩(

) %٦،٥(على مستوى جيد، و طالبني ) %١٩،٤(طالب  ٦جدا، و 
  . على مستوى راسب) %٣،٢(مقبول و طالب على مستوى 

  

   )٣،٤(رقم  ،رسم
  البعدي للفصل التجرييب ختباردرجة نتيجة اال

  
و قد ظهر يف ذلك اجلدول أن قدرة الدارسني يف الفصل الضابط، 

على ) %٣٢،٣(طالب  ٧على مستوى ممتاز، و ) %٦،٥(طالبني : هي 
 ١٠جيد، و على مستوى ) %٣٢،٣(طالب  ١٠مستوى جيد جدا، و 

على مستوى ) %٦،٥(على مستوى مقبول، و طالبني ) %٣٢،٣(طالب 
  .راسب
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   )٤،٤(، رقم رسم
  البعدي للفصل الضابط ختباردرجة نتيجة اال

  
 .الستبانةاعرض بيانات  - ٣

م الباحث االستبانة  ل من الدارسني على  ١٠قدّ عبارات، و حتصّ
و بناء على ). ٤- ١االستبانة املقدمة للدارسني يف امللحق  انظر(االجوبة اآلتية 

  :اجلدول السابق يرى الباحث عن املعلومات الىت رصدها من االستبانة هي
  يرغب الدارسون يف ربط اخلربات السابقة باملوضوع اجلديد   -)أ

  العبارة  الرقم

  %)ئوية ااملنسبة العدد و ( إجابة الدارسني

  أوافق
أوافق 

إىل حد 
  ما

ال 
أستطيع 
  االجابة

ال أوافق 
  إىل حد ما

ال 
  أوافق

١  
رغبة الدارسني يف ربط 

  اجلديد املوضوعاخلربات 
٢  ٨  ١٢  ٧    

٦،٩  ٢٧،٦  ٤١،٤  ٢٤،١  -  
  

أوافق إىل % "٤١،٤، و بإجابة %٢٤،١" أوافق"إجابة الدارسني إجابة 
% ٦،٩، وإجابة "ال أستطيع اإلجابة"بعبارة % ٢٧،٦، و أجاب "حد ما
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و يتضح من بيانات االستبانة أن رغبة الدارسني يف ". ال أوافق إىل حد ما"
  .  ربط اخلربات السابقة باملوضوع اجلديد متدينة

  

 الربنامج احلاسويببوسيلة  ستماعيرغب الدارسون يف تدريس مهارة اال -)ب
  )Delphi 7.0 سيفن ديلفي(

  العبارة  الرقم

  %)العدد و نسبة املائوية ( إجابة الدارسني

  أوافق
أوافق 

إىل حد 
  ما

ال 
أستطيع 
  االجابة

ال أوافق 
  إىل حد ما

ال 
  أوافق

رغبة الدارسون يف ممارسة   ٢
  الوسيلة التعليمية

٠  ٠  ٦  ١٧  ٦  
٠  ٠  ٢٠،٧  ٥٨،٦  ٢٠،٧  

  

  

، و بإجابة %٢٠،٧" أوافق"عن هذه العبارة، أجاب الدارسون بإجابة 
 .%٢٠،٧" ال أستطيع األجابة"، و بإجابة %٥٨،٦" أوافق إىل حد ما"
البيانات، يرى الباحث أن أكثر الدارسني يرغبون يف تدريس نظرا إىل هذه و

  .هذه الوسيلة استخدامب ستماعمهارة اال
  

  

  .سريعاوضع األصوات و الصور يساعد الدارسني على حفظ املفردات  -)ج

  العبارة  الرقم

  %)العدد و نسبة املائوية ( إجابة الدارسني

  أوافق
أوافق 

إىل حد 
  ما

ال 
أستطيع 
  االجابة

ال أوافق 
إىل حد 

  ما

ال 
  أوافق

٣  
الوسيلة املستخدمة تساعد 

الدارسني على حفظ 
  املفردات

٠  ١  ١٠  ١١  ٧  

٠  ٣،٤  ٣٤،٥  ٣٧،٩  ٢٤،١  
  

  

، %٢٧،١" أوافق إىل حد ما"، و إجابة %٢٤،١" أوافق"إجابة الدارسني بــ 
. %٣،٤" ال أوافق إىل حد ما"، و إجابة %٣٤،٥" ال أستطيع األجابة"وإجابة 
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بناء على هذه األجوبة أن أكثر الدارسني مييل إىل املوافقة يف وضع األصوات و 
  .ستماعالصور يف تدريس مهارة اال

  .سريعاوضع األصوات و الصور يساعد الدارسني على فهم النص و احلوار  -)د

  العبارة  الرقم

  %)العدد و نسبة املائوية ( إجابة الدارسني

  أوافق
أوافق 

إىل حد 
  ما

ال 
أستطيع 
  االجابة

ال أوافق 
إىل حد 

  ما

ال 
  أوافق

٤  
الوسيلة املستخدمة تساعد 

الدارسني على فهم النص و 
  احلوار 

٠  ٢  ١٢  ٩  ٦  

٠  ٦،٩  ٤١،٤  ٣١،٠  ٢٠،٧  
  

  

" أوافق إىل حد ما"، و إجابة %٢٠،٧" أوافق"أجاب الدارسون إجابة 
ال أوافق إىل حد "، و إجابة %٤١،٤" ال أستطيع األجابة"، و إجابة %٣١،٠

يرى الباحث أن بعض الدارسني يستطيعون فهم النص واحلوار ، %٦،٩" ما
  .  ستماعبوسيلة وضع األصوات و الصور يف تدريس مهارة اال سريعا

  
  

  .سريعاوضع الصور و االصوات يساعد الدارسني على إجابة األسئلة  -)ه

  العبارة  الرقم

  %)العدد و نسبة املائوية ( إجابة الدارسني

  أوافق
أوافق 

إىل حد 
  ما

ال 
أستطيع 
  االجابة

ال أوافق 
إىل حد 

  ما

ال 
  أوافق

٥  
الوسيلة املستخدمة تساعد 

  الدارسني على إجابة األسئلة
٠  ٣  ٦  ٨  ١٢  

٠  ١٠،٣  ٢٠،٧  ٢٧،٦  ٤١،٤  
  

  

" أوافق إىل حد ما"، و إجابة %٤١،٤" أوافق"إجابة الدارسني إجابة 
ال أوافق إىل "إجابة و ، %٢٠،٧" ال أستطيع األجابة"، و إجابة %٢٧،٦
هذه الوسيلة تساعد  استخداميرى الباحث أن عليه . %٣،١٠" حد ما

  .ستماعالدارسني على إجابة األسئلة يف تدريس مهارة اال
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  الوسيلة املستخدمة تشجع الدارسني على استخالص األفكار الرئيسية -)و

  العبارة  الرقم

  %)العدد و نسبة املائوية ( إجابة الدارسني

  أوافق
أوافق 

إىل حد 
  ما

ال 
أستطيع 
  االجابة

ال أوافق 
  إىل حد ما

ال 
  أوافق

حماولة الدارسني على   ٦
  استخالص األفكار الرئيسية

٠  ٤  ٨  ١٢  ٥  
٠  ١٣،٨  ٢٧،٦  ٤١،٤  ١٧،٢  

  

" أوافق إىل حد ما"بـــ ، و %١٧،٢" أوافق"بـــ أجاب من الدارسني 
ال أوافق "، و بإجابة %٢٧،٦" ال أستطيع األجابة"، و أجاب بــــ %٤١،٤

على هذه الوسيلة بعضهم  استخدامشجع يإذن، . %١٣،٨" إىل حد ما
  .هذه الوسيلة استخدامب استخالص األفكار الرئيسية

  
  

  رغبة الدارسني يف شرح املدرس - )ز

  العبارة  الرقم

  %)العدد و نسبة املائوية ( إجابة الدارسني

  أوافق
أوافق 

إىل حد 
  ما

ال 
أستطيع 
  االجابة

ال أوافق 
  إىل حد ما

ال 
  أوافق

٧  
رغبة الدارسني يف شرح 

  املدرس
١  ١  ٨  ١١  ٨  

٣،٤  ٣،٤  ٢٧،٦  ٣٧،٩  ٢٧،٦  
  

  

" أوافق إىل حد ما"، و بإجابة %٢٧،٦" أوافق"الدارسني بـإجابة أجاب من 
ال أوافق إىل "، وبإجابة %٢٧،٦" ال أستطيع األجابة"، و بإجابة %٣٧،٩
الدارسني  فإن أكثريةإذن، . %٣،٤" ال أوافق"وبإجابة  ،%٣،٤" حد ما

  .يسألون مدرسهم إذا و جدوا مشكالت يف التدريس
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  األسلوب املقرتح جيعل الدرس واضحا لدى الدارسني  -)ح

  العبارة  الرقم

  %)العدد و نسبة املائوية ( إجابة الدارسني

  أوافق
أوافق 

إىل حد 
  ما

ال 
أستطيع 
  االجابة

ال أوافق 
  إىل حد ما

ال 
  أوافق

مساعدة هذا األسلوب   ٨
  الدارسني على وضوح الدرس

٠  ٠  ٦  ١٦  ٧  
٠  ٠  ٢٠،٧  ٥٥،٢  ٢٤،١  

  
  

، و %٥٥،٢" أوافق إىل حد ما"بـــ ، و %٢٤،١" أوافق"رأى الدارسون بـــ 
هذه  استخدامهذه احلالة تدل على أن   .%٢٠،٧" ال أستطيع األجابة"بــــ 

  .  الوسيلة جتعل الدرس واضحا لدى بعض الدارسني
  

  ستماعالوسيلة املستخدمة فعالة لتدريس مهارة اال -)ط

  العبارة  الرقم

  %)العدد و نسبة املائوية ( الدارسنيإجابة 

  أوافق
أوافق 

إىل حد 
  ما

ال 
أستطيع 
  االجابة

ال أوافق 
إىل حد 

  ما

ال 
  أوافق

الوسيلة املستخدمة فعالة   ٩
  ستماعلتدريس مهارة اال

٠  ١  ٦  ١٣  ٩  
٠  ٣،٤  ٢٠،٧  ٤٤،٨  ٣١،٠  

  

، و بإجابة %٣١،٠" أوافق"يف هذه العبارة، أجاب الدارسون بإجابة 
، و %٢٠،٧" ال أستطيع األجابة"، و بإجابة %٤٤،٨" أوافق إىل حد ما"

، يرى الباحث أن نظرا إىل هذه احلالة. %٣،٤" ال أوافق إىل حد ما"بإجابة 
   .ستماعهذه الوسيلة لتدريس مهارة اال استخدامأكثر الدارسني موافق على 
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ل الدارسون أن تكون الوسيلة املستخدمة أكثر  - )ي ّ ا يف تعليم استخدامأم
  اللغة العربية

  العبارة  الرقم

  %)العدد و نسبة املائوية ( إجابة الدارسني

  أوافق
أوافق 

إىل حد 
  ما

ال 
أستطيع 
  االجابة

ال أوافق 
  إىل حد ما

ال 
  أوافق

ل الدارسون   ١٠ ّ هذه  استخدامأم
  الوسيلة يف التدريس بكثري

١  ١  ٧  ١٧  ٣  
٣،٤  ٣،٤  ٢٤،١  ٥٨،٦  ١٠،٣  

  

، وبــــ %٥٨،٦" أوافق إىل حد ما"بـــ ، و %١٠،٣" أوافق"رأى الدارسون بـــ 
و  ،%٣،٤" ال أوافق إىل حد ما"، و بإجابة %٢٤،١" ال أستطيع األجابة"

و هذه احلالة تدل على أن أكثرية  .%٣،٤" ال أوافق إىل حد ما"بإجابة 
  . هذه الوسيلة لفهم درس اللغة العربية استخدامعلى  ونالدارسني موافق

  

 تحليل البيانات و تفسيرها  -ب 
القبلي و  ختبارقد توصل الباحث عرب حتليل البيانات بطريقة حتليل نتيجة اال

وسيلة الربنامج  استخدامالتجرييب و الضابط ملعرفة فعالية  البعدي للفصلني
يف املدرسة الثانوية  ستماعلتدريس مهارة اال) Delphi 7.0سيفن   ديلفي(احلاسويب 

  :اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية متارام إىل ما يأيت
 

  .القبلي و البعدي من الفصل التجرييب ختبارالفرق بني اال  :أوال 
القبلي و البعدي من  ختباريف بداية احلساب، قدم الباحث نتيجة اال

  :الفصل التجرييب كما يف اجلدول التاىل 
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  )٨،٤(جدول رقم 
  القبلي و البعدي من الفصل التجرييب ختبارنتيجة اال

  البعدي ختباراالنتيجة   القبلي ختباراالنتيجة   الرقم
٩٢ ٩٠  ١ 
٧٦ ٥٤  ٢ 
٦٦ ٣٣  ٣ 
٧٥ ٦١  ٤ 
٩٠ ٦٦  ٥ 
١٠٠ ٥٤  ٦ 
٨٠ ٦٧  ٧ 
٨٤ ٥٩  ٨ 
٦١ ٨٧  ٩ 
٨٠ ٥٩  ١٠ 
١٠٠ ٨٧  ١١ 
١٠٠ ٩٢  ١٢ 
٧٥ ٨٠  ١٣ 
٧٩ ٦٥  ١٤ 
٩٠ ٨٠  ١٥ 
٨٥ ٧٣  ١٦ 
٩٢ ٩٠  ١٧ 
٥٦ ٦١  ١٨ 
٩٥ ٦٧  ١٩ 
٨٥ ٧٦  ٢٠ 
٩٠ ٨٢  ٢١ 
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٩٠ ٥٤  ٢٢ 
١٠٠ ٧٤  ٢٣ 
٩٠ ٧٩  ٢٤ 
٨٥ ٨٥  ٢٥ 
٩٠ ٩٣  ٢٦ 
٨٢ ٩٢  ٢٧ 
٧٩ ٧٩  ٢٨ 
٧٢ ٨٨  ٢٩ 

  

  )٩،٤(رقم  لجدو 
   القبلي و البعدي للفصل التجرييب ختباراحلساب اإلحصائي نتيجة اال

Post Test 
Experiment 

Class 

Pre Test  
Experiment 

Class  
29 29 Valid (صحیح) N 

0 0 Missing (مفقود)  
84,10 73,34 Mean ( ل ّ النتائج معد ) 
2,101 2,778 Std. Error of Mean ( الخطأ المعدلمعیار  ) 
85,00 76,00 Median ( النتائج متوسط ) 

90 54 Mode ( نمطال ) 
11,315 14,960 Std. Deviation (معیار اإلنحراف) 

128,025 223,805 Variance ( تباینال ) 
-,665 -,656 Skewness (تخالف) 
,434 ,434 Std. Error of Skewness (الطأ للتخالف) 

44 60 Range ( نطاقال ) 
56 33 Minimum (الحد األدنى) 

100 93 Maximum (الحد األعلى) 
2439 2127 Sum ( مجموعال ) 

  

ل إعتمادا على ذلك اجلدول، عرف  للفصل  Mean النتائجمعدّ
 Std. Deviationو معيار احنرافه  ٧٣،٣٤القبلي  ختبارالتجرييب من اال

ل النتائجو أما . ١٤،٩٦ و معيار  ٨٤،١٠البعدي  ختبارمن اال معدّ
  .١١،٣٢احنرافه 

 



٦٥ 
 

 
 

  )٥،٤(، رقم رسم
  القبلي للفصل التجرييب ختبارنتيجة اال

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٦،٤(، رقم رسم
  البعدي للفصل التجرييب ختبارنتيجة اال

  
  
  
  
  
  
  

  
 Skewnessبالنظر إىل جدول اإلحصائي، رأى الباحث أن قيمة 

= ٠،٦٦٥/٠،٤٣٤و البعدي  ١،٥= ٠،٦٥٦/٠،٤٣٤القبلي  ختبارلال
،  ٢ين أقل من ختبار هلذين اال Skewness، و رأي الباحث أن قيمة ١،٥

 نتيجة االختبار القبلي للفصل التجرييب 

سني
دار

د ال
عد

 

 نتيجة االختبار البعدي للفصل التجرييب 

سني
دار

د ال
عد
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ا أى ين هي حساب باراميرتى ختبار وهذه تدل إىل نتيجيت اال توزيع أ
ين ختبار ، أو كما ظهر يف الرسم البياىن لالNormal Distribution طبيعي 
ذه النتيجة، حبث الباحث عن قيمة . فيما سبق Normal Curveبشكل 

و كما  Paired Samples T-Testحتليل إقران عينات  استخدامحساب ت ب
  : يلى 

  )١٠،٤(رقم  لجدو 
  القبلي و البعدي ختباراالبني  Paired Samples Testداللة الفرق 

  يف الفصل التجرييب

  ختباراال
  قيمة ت  داللة الفرق

)t0(  ف.د  
قيمة 

Sig. (2-
Tailed) 

قيمة ت يف 
  اجلدول

ل  معدّ
  الفرق

االحنراف 
  املعياري

اخلطأ 
  %٥  %١  املعياري

البعدي 
  القبلي -

٢،٠٥  ٢،٧٦  ٠،٠٠١  ٢٨  ٣،٦٣٠  ٢،٩٦  ١٥،٩٦  ١٠،٧٦  

  

الفرق  معدّلحساب  Paired Samples Testجند يف اجلدول 
Differences Mean و معيار االحنراف من الفرق ١٠،٧٦ ،Differences Std. 

Deviation ل، و معيار اخلطأ من ١٥،٩٦ . ٢،٩٦ Std. Error Mean معدّ
  .٣،٦٣٠) t0(و أما قيمة حساب ت 

أى  dfف .ذه النتيجة السابقة فسر الباحث بداية من جمموعة د
degrees of freedom  ت"، و نظر الباحث إىل جدول قيمة ٢٨: ، هي-

باملستوى الداللة " التاء"الباحث قيمة جدول ، فوجد )يف امللحق" (جدول
  .٢،٧٦% = ١، وقيمة جدول التاء باملستوى الداللة ٢،٠٥% = ٥

بعد أن حصل على القيمة السابقة، ثبت الباحث الفرض البديل 
)Ha" : (الربنامج  استخدامب ستماعأن هناك فرق داليل بني تدريس اال
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ا  و التدريس Delphi 7.0سيفن  ديلفياحلاسويب  )". بالطريقة التقليدية(بدو
ليس هناك فرق داليل بني تدريس ) : "H0(وثبت الباحث الفرض الصفر 

و تدريس  Delphi 7.0سيفن  ديلفيالربنامج احلاسويب  استخدامب ستماعاال
ا   ."بدو

و قيمة  t0مبقارنة بني قيمة  t0ذين الفرضني، امتحن الباحث داللة 
  : أكثر من تاء اجلدول كما يلى   t0، فعرف أن "تاء اجلدول"

  .٢،٧٦أكثر من  ٣،٣٦٠، و  ٣،٦٣٠أقل من  ٢،٠٥
٠،٠١  >t0  <٠،٠٥  

  أى
٢،٠٥>  ٣،٣٦٠<  ٢،٧٦  

  .٠،٠٥أقل من قيمة  ٠،٠٠١ Sig. (2-tailed)قيمة  وأ
أكثر من قيمة تاء اجلدول، فخطأ الفرض الصفر أى فهو  t0قيمة  ألن

الربنامج  استخدامب ستماعمردود، مبعىن أن هناك فرق داليل بني تدريس اال
ا  Delphi 7.0سيفن  ديلفياحلاسويب  ). بالطريقة التقليدية(و التدريس بدو

 Delphiسيفن  ديلفي(الربنامج احلاسويب  استخدامإذن أن الوسيلة التعليمية ب

باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ستماعيف تدريس مهارة اال فعال) 7.0
  .الثانية النموذجية متارام

  
  .البعدي بني الفصل التجرييب و الفصل الضابط ختبارالفرق يف اال  :ثانيا

و ) ٥،ـ٤جدول رقم (من البداية انطلق الباحث من اجلدول السابق 
  :كما يف اجلدول التايل نتيجة احلساب اإلحصائي هو  
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  )١١،٤(رقم  لجدو 
  فصل التجرييب و الضابطالبعدي لل ختباراحلساب اإلحصائي نتيجة اال

Post Test 
Control Class 

Post Test 
Experiment Class   

31 29 Valid (صحیح) N 
0 2 Missing (مفقود)  

73,26 84,10 Mean ( ل ّ النتائج معد ) 
1,778 2,101 Std. Error of Mean ( الخطأ المعدلمعیار  ) 
74,00 85,00 Median ( النتائج متوسط ) 

80 90 Mode ( نمطال ) 
9,899 11,315 Std. Deviation (معیار اإلنحراف) 

97,998 128,025 Variance ( تباینال ) 
,005 -,665 Skewness (تخالف) 
,421 ,434 Std. Error of Skewness ( لتخالفلالطأ  ) 

45 44 Range ( نطاقال ) 
50 56 Minimum (الحد األدنى) 
95 100 Maximum (الحد األعلى) 

2271 2439 Sum ( مجموعال ) 
 

ل النتائجإعتمادا على اجلدول السابق، عرف أن   ختبارمن اال معدّ
 Std. Deviationومعيار احنرافه  ٨٤،١٠البعدي للفصل التجرييب 

ل النتائجو أما . ١١،٣١٥ البعدي للفصل الضابط  ختبارمن اال معدّ
  .٩،٨٩٩و معيار احنرافه  ٧٣،٢٦

  )٧،٤(، رقم رسم
  البعدي للفصل الضابط ختبارنتيجة اال

  
  

  
  
  
  
  
 نتيجة االختبار البعدي للفصل الضابط   

سني
دار

د ال
عد
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رسم  انظر(البعدي للفصل التجرييب  ختبارو قد سبق رسم بياين لنتيجة اال
  ).٥بياين 

 Skewnessبالنظر إىل اجلدول اإلحصائي، رأى الباحث أن قيمة 
و قيمة  ٠،٠١= ٠،٠٠٥/٠،٤٢١البعدي للفصل الضابط  ختبارلال

Skewness ١،٥٣= ٠،٦٦٥/٠،٤٣٤للفصل التجرييب  البعدي ختبارلال .
،  و هذه تدل ٢ين أقل من ختبار هلذين اال Skewnessرأى الباحث أن قيمة 

، أو  Normal Distributionين هي حساب باراميرتى أى ختبار إىل نتيجيت اال
. فيما سبق Normal Curveين بشكل ختبار كما ظهر يف الرسم البياىن لال

حتليل إقران  استخدامذه النتيجة، حبث الباحث عن قيمة حساب ت ب
  :كما يلى   Independent Samples T-Testعينات 

  )١٢،٤(رقم  لجدو 
  بني الفصل الضابط و التجرييب Independent Samples Testداللة الفرق 

  البعدي ختبارااليف 

  الفصل
  قيمة ت  داللة الفرق

)t0(  ف.د  
قيمة 

Sig. (2-
Tailed) 

قيمة ت يف 
  اجلدول

ل  معدّ
  الفرق

االحنراف 
  املعياري

اخلطأ 
  %٥  %١  املعياري

  ١،٧٧٨  ٩،٨٩٩  ٧٣،٢٦  الضابط
٢،٠٠  ٢،٦٦  ٠،٠٠٠  ٥٨  ٣،٩٥٨  

  ٢،١٠١  ١١،٣١٥  ٨٤،١٠  التجرييب
  

ليرى الباحث يف اجلدول السابق أن قيمة   ختبارنتيجة اال معدّ
أما . ٩،٨٩٩، و قيمة معيار إحنرافه  ٧٣،٢٦البعدي من الفصل الضابط 

لقيمة  ، و قيمة  ٨٤،١٠البعدي من الفصل التجرييب  ختبارنتيجة اال معدّ
لو جيد الباحث معيار اخلطأ من الفرق بني امل. ١١،٣١٥معيار إحنرافه   عدّ

  .  ٣،٩٥٨هي  t0و قيمة . ٢،٧٤٠األول و الثاىن 
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أى  dfف .ذه النتيجة السابقة فسر الباحث بداية من جمموعة د
degrees of freedom  ت"، و نظر الباحث إىل جدول قيمة ٥٨: ، هي-

باملستوى الداللة " التاء"، فوجد الباحث قيمة جدول )يف امللحق" (جدول
  .٢،٦٦% = ١، وقيمة جدول التاء باملستوى الداللة ٢،٠٠% = ٥

بعد أن حصل على القيمة السابقة، ثبت الباحث الفرض البديل 
)Ha" : (الربنامج  استخدامب ستماعالأن هناك فرق داليل بني تدريس ا

ا  Delphi 7.0سيفن  ديلفياحلاسويب  )". بالطريقة التقليدية(و تدريس بدو
ليس هناك فرق داليل بني تدريس  ) : "H0(وثبت الباحث الفرض الصفر 

و تدريس  Delphi 7.0سيفن  ديلفيالربنامج احلاسويب  استخدامب ستماعاال
ا   ."بدو

و قيمة  t0مبقارنة بني قيمة  t0ذين الفرضني، امتحن الباحث داللة 
  : أكثر من تاء اجلدول كما تلى   t0، فعرف أن "تاء اجلدول"

  .٢،٦٦أكثر من  ٣،٩٥٨، و  ٣،٩٥٨أقل من  ٢،٠٠
٠،٠١  >t0  <٠،٠٥  

  أى
٢،٠٠> ٣،٩٥٨<  ٢،٦٦  

  .٠،٠٥أقل من قيمة  ٠،٠٠٠١ Sig. (2-tailed)قيمة  وأ
أكثر من قيمة تاء اجلدول، يتبني خطأ الفرض صفر أى  t0قيمة  ألن

 استخدامب ستماعفهو منقوض، مبعىن أن هناك فرق داليل بني تدريس اال
ا  Delphi 7.0سيفن  ديلفيالربنامج احلاسويب  بالطريقة (و تدريس بدو

 ديلفي(الربنامج احلاسويب  استخدامإذن أن الوسيلة التعليمية ب). التقليدية
باملدرسة الثانوية  ستماعيف تدريس مهارة اال فعال) Delphi 7.0سيفن 

  .اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية متارام
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و إعتمادا على النتيجة السابقة يرى الباحث أن الوسيلة التعليمية 
و هذا مل . فعال) Delphi 7.0سيفن  ديلفي(الربنامج احلاسويب  استخدامب

جة فحسب، بل تدل عليه إجابات الدارسني يف تدل عليه تلك النتي
 ستماعاالستبانة أيضا، لذلك فإن هذه الوسيلة تستطيع تنمية مهارة اال

باملدرسة اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية متارام، و قد أحبها الدارسون 
  .  يف عملية التدريس لللغة العربية

 
 .نتائج البحثمناقشة   -ج 

نتائج الدراسة، جيد أن تطبيق الوسيلة التعليمية إذا نظر الباحث إىل 
 ستماعلتدريس مهارة اال )Delphi 7.0سيفن  ديلفي(الربنامج احلاسويب  استخدامب

ثر ألدى الدارسني باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية متارام 
  .نتائجها جيدة، ألن عملية التدريس متت يف ظروف حسنة

و اعتمادا على إجابات االستبانة للدارسني و املقابلة مع مدرسي اللغة 
 ستماعالوسيلة التعليمية يف تدريس مهارة اال استخدامالعربية يف هذه املدرسة، أن 

و حفظ املفردات و فهم املسموع  فعال و قد ساعد الدارسني يف متييز األصوات
 .يدرسون برغبة و محاسة استخالص األفكار الرئيسية بشكل سريع و جعلهمو 
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  الفصل الخامس
  نتائج البحث و التوصيات و المقترحات

  

 نتائج البحث  - أ 
 استخداماعتمادا على عرض البيانات و حتليلها سابقا عن الوسيلة التعليمية ب

، يقدم الباحث ستماعلتدريس مهارة اال) Delphi 7.0سيفن   ديلفي(الربنامج احلاسويب 
  :نتائج البحث كما تلي 

قد ساعدت ) Delphi 7.0 سيفن ديلفي(وسيلة الربنامج احلاسويب  استخدامأنّ  - ١
الدارسني يف متييز األصوات وحفظ املفردات و فهم املسموع واستخالص 

يف و زيادة رغبة الدارسني ومحاستهم و مشاركتهم . األفكار الرئيسية سريعة جهرية
ة مهارة هذا الربنامج احلاسويب مناسبا لتنمي  استخدامو . عملية التدريس

  . يف تعليم اللغة األجنبية و املهارات اللغوية األخرى ستماعاال
لرتقية ) Delphi 7.0 سيفن ديلفي(وسيلة الربنامج احلاسويب  استخدامأن فعالية  - ٢

متييز األصوات وحفظ املفردات و فهم املسموع الدارسني يف  مستوى
ممتحنة يف هذا البحث، و مؤكدة بدليل قطعي من  واستخالص األفكار الرئيسية

بطريقتني، الطريقة األوىل بناء على   IBM SPSS Statistics 19األسلوب اإلحصائي
وهي تدل على البعدي يف الفصلني التجرييب،  ختبارالقبلي و اال ختبارنتيجة اال

 "احلسابتاء "سواء كانت يف اجلدول فهي أن قيمة ) t-test( ختبارأن النتيجة من اال
قيمة جدول  ، و٢،٠٥% = ٥باملستوى الداللة " التاء"قيمة جدول و ) ٣،٦٣(
أكرب من " تاء احلساب"النتيجة  ، فلذلك٢،٧٦% = ١باملستوى الداللة  "التاء"

البعدي من  ختباروالطريقة الثانية بناء على املقارنة بني نتيجة اال". التاء"جدول 
قيمة جدول و ) ٣،٩٦( "احلسابتاء "فهي أن قيمة . الفصل التجرييب و الضابط

باملستوى الداللة  "التاء"قيمة جدول  ، و٢،٠٠% = ٥باملستوى الداللة " التاء"

٧٢ 



٧٣ 
 

 
 

يتبني خطأ ". التاء"أكرب من جدول " تاء احلساب"النتيجة  ، فلذلك٢،٦٦% = ١
 ستماعالفرض صفر أى فهو منقوض، مبعىن أن هناك فرق داليل بني تدريس اال

ا ) Delphi 7.0سيفن  ديلفي(الربنامج احلاسويب  ستخداماب و من كل و تدريس بدو
باملدرسة  ستماعما تقدم تبني بوضوح أن هذه الوسيلة فعالة لتدريس مهارة اال

 .الثانوية 
 

 توصياتال  - ب 
انطالقا من نتائج البحث رأى الباحث ضرورة تقدمي بعض التوصيات ملدرس 

اهلدف بصفة خاصة و ملدرسي اللغة العربية باملدارس أينما تكون، اللغة العربية باملدرسة 
  :و التوصيات هي

أن يستخدم املدرس الوسائل التعليمية املتنوعة، و املثال تلك الوسيلة التعليمية  - ١
 ).Delphi 7.0سيفن   ديلفي(الربنامج احلاسويب  استخدامب

األخرى لكي تكون  أن يقوم املدرس بتطبيق هذه الوسيلة يف املواد الدراسية - ٢
عملية التدريس غري مملة، و لكي يصبح الدارسون إجيابيني و يتابعون التدريس 

 .أكثر فأكثر
أن يستفيد املدرس من نتائج هذا البحث يف تطوير خرباته يف التدريس و البحث  - ٣

  . العلمي
 

 مقترحاتال  - ج 
الت يرجو الباحث أن يكون هذا البحث أساسا للبحوث املستقلة لتطوير يف جما - ١

وعسى اهللا . أوسع، ألن هذا البحث حمدود، و فيه كثري من النواقص و الضعف
ن و أن جيعل هذا البحث عمال يتقبله اهللا من الباحث، و يستفيد منه الدارس

  .واملدرسون و املدرسة و املدارس األخرى
اقرتح الباحث على الباحثني الالحقني أن يبحثوا يف نفس جمال البحث لتنمية  - ٢

 .األخرى، أو يطبقوا نوعا من أنواع الوسائل التعليمية األخرى ملهارة ما املهارات
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  المراجعقائمة المصادر و 
  :المصادر   -أ 

 القرآن الكرمي - ١
  احلديث النبوي - ٢

  

  : المراجع العربية  -ب 
  الكتب: أوال

: الرياض ،المهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان ،  - ٣
 .١٩٩٢دار املسلم، 

جامعة الكويت، : الكويت ،أصول البحث العلمي و مناهجه أمحد بدر، - ٤
١٩٨٢.  

 ،التعليم في التكنولوجيا و االتصال وسائل الطوحبي، محدي حسني - ٥
 .١٩٨٧ ، القلم دار : الكويت

المعاصرة في تدريس اللغة العربية و اللغات  تجاهاتاالمحادة إبراهيم،  - ٦
  .١٩٨٧دار الفكر العريب، : ، القاهرةالحية األخرى لغير الناطقين بها

: البحث العلمي ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس و كايد عبد احلق، - ٧
ان ،أساليبه –أدواته  –مفهومه  ّ   .١٩٨٧دار الفكر، : عم

: مصر ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاأمحد طعيمة،  رشدي - ٨
  .م١٩٨٩إيسسكو، 

يد،  - ٩  ،تعلم اللغة الحية وتعليها بين النظرية والتطبيقصالح عبد ا
 .١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت

  .٢٠٠٣دار اخلرجيي، : ، الرياضتصميم تدريسعبد احلافظ حممد سالمة،  -١٠

٧٨ 
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 والتطبيقات واألسس الماهية : التعليم تكنولوجيا كدوك، الرمحن عبد -١١
  .٢٠٠٠ املفردات، :الرياض ،العملية

: القاهرة ،التكنولوجيا وتطوير التعليمعبد العظيم عبد السالم الفرجاىن،  -١٢
  .  ٢٠٠٢دار غريب، 

يد سيد أمحد منصور،  -١٣ جامعة امللك : الرياض ،علم اللغة النفسيعبد ا
 .١٩٨٢سعود، 

يد سيد أمحد منصور ، -١٤  ووسائل التعليمية الوسائل سيكولوجية عبد ا
 .١٩٨١املعارف،  دار : القاهرة ،العربية اللغة تدريس

دار الشواف، : ، الرياضتدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  -١٥
١٩٩١.  

التقنيات التربوية في تدريس اللغة العربية لغير  علي القامسي وصاحبه ، -١٦
   .١٩٩١إيسسكو، : مصر  ،الناطقين بها

- تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الطرقعمر الصديق عبد اهللا،  -١٧
 .٢٠٠٨، الدار العاملية، الوسائل-األساليب

عليم اللغة المرجع فى تفتحى علي يونس و حممد عبد الرؤف الشيخ،  -١٨
  .٢٠٠٣مكتبة وهبة، : رةهالقا ،العربية لألجانب من النظرية والتطبيق

  .١٩٨٢: ، الرياضأساليب تدريس اللغة العربية مد على اخلويل،حم -١٩
   .٢٠٠٠دار الفالح، : ، األردنات اللغويةختبار اال، مد على اخلويلحم -٢٠
دار : القاهرة ،التوجيه فى تدريس اللغة العربيةحممود على السمان،  -٢١

   .١٩٨٣املعارف، 
- أسسه: تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى حممود كامل الناقة،  -٢٢

 .١٩٨٥جامعة أم القرى، : ، مكة املكرمةطرق تدريسه -مداجله
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الوسائط المتعددة، إنتاج المواد التعليمية لبراممج التعليم عن هشام العابد،  -٢٣
  .٢٠٠٠إيسسكو، : مصر ، بعد

 :الرسائل الجمعية : ثانيا

 ،الحاسوب في تعليم مهارة الكالم بمتارام استخدامفعالية زيين،  أمحد -٢٤
، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج :ماالنج، ةاملاجستري، غري منشور  رسالة

٢٠٠٩.  
الحاسوب  استخدامتصميم البرامج التعليمية بواهب داريادي،  حممد -٢٥

اجلامعة اإلسالمية  :ماالنج، ةاملاجستري، غري منشور  رسالة  ،لتعليم القراءة
  .٢٠٠٨، احلكومية ماالنج

الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية  استخدامفعالية ، مصباح -٢٦
املاجستري، غري  رسالة، بالمدرسة العالية الحكومية النموذجية فالنكارايا

 .٢٠٠٣، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج :ماالنج، ةمنشور 
  

  :اق البحثية ور اال: ثالثا
اتها في تعليم وتعّلم اللغة استخدامتكنولوجيا التعليم و أمحد صايف الدين،  -٢٧

ّ فجوة المعرفة ة في ظل كلية الدراسات العليا   :ماالنج، اضرةاحمل، العربيّ
  .٢٠١٠ ،اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا ملك إبراهيم

، الدورة المناهج و تأصيلهادراسات في عبد الرمحن احلسن، حسن  -٢٨
جامعة اإلسالمية  :ماالنج التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف الربنامج اخلاص،

   .٢٠٠٣ ،احلكومية موالنا ملك إبراهيم
  

  الكتب اإللكترونية: رابعا
  ٣،٤٤االصدار  املكتبة الشاملة -٢٩
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  ختبار القبلياألسئلة لال:  )٢( ، رقمملحق
  

  ختبار القبلياألسئلة لال
  

 صواتاألتمييز :   ١ التدريب
َ المربَّ  يفِ  بتُ كْ اُ  ْ ) أ( ع ْ ) ب(أو ْ ) ج(أو ِ الكَ  ىلَ عَ  الالدَّ ) د(أو َ ل َ  يتِ الَّ  ةم ْ ت ْ  عمِ تَ س لَيـ   ! اهَ إِ

ٌ  - أ .١ ة َل َ او ٌ  -ب حمَُ ة َل َ اس َ ر ُ ةٌ  -ج م َل َ ابـ قَ ُ ةٌ  - د م َ ر َ او   حمَُ

ارِقٌ  -ب قَارِئ - أ .٢   قَارِعٌ  - د غَارِقٌ  -ج خَ

ٌ  - أ .٣ ة َ م َل قْ ٌ  -ج مكنسة -ب مِ ة َ ح َ و ْ ر ة - د مِ قَ َ ع ْل   مِ

الٌ  - أ .٤ تَ ِ ابٌ   -ب ق تَ ٌ كِ   -ج كِ ار َ ٌ  - د ب ار َط ِ   ق

اعٌ  - أ .٥ ٌ  -ب رِدَ ة ضَ ْ و َ ٌ  -ج ر ة اعَ َضَ ٌ  - د ر ة اضَ َ   رِي
 

  )ذكر الكلمة بالصور( المفرداتحفظ :  ٢ التدريب
 ْ َ لفَ اْ  إلَ إم ِ  اغَ ر ِ كَ الْ ب َ ل ُ  ةم َ اسِ نَ الم ِ  ةب ْ الصُّ ب َ و ِ ر   !ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



 

 

  )الكلمة فهم( المسموعفهم :  ٤ التدريب
ْ مِ أكْ  َ عِ ال ل َ ب َ ائِ القَ  فِى اتار ِ ) أ( ةم َ ب ُ  ام ُ اسِ نَ يـ ِ  هاب َ م َ ائِ القَ  ن   )ب( ةم

 )ب(                  )أ(                          

ب أنا. ١  هَ َ  أْذ ـ             إىل ِ   ل

    ٢ . ُ ْن ب حنَ هَ َ  نَذْ ـ           إىل ِ ـ       ل ِ   ل

٣ . َ هَب أنت َ  تَذْ ـ           إىل ِ   ل

ْ  أنْتِ . ٤ ني ِب َ ه َ  تَذْ ـ           إىل ِ   ل

    ٥ . َ و ُ ب ه هَ ذْ َ َ  ي ـ            إىل ِ    ل

 
  )الجملةفهم ( فهم المسموع:  ٦ التدريب

ْ تُ كْ ا  ْ حِ صَ " ب ْ أَ " احي ِ " أطَ خَ " و َ جُ لْ ل َ آلتِ اْ  لِ م ِ  اقً فْـ وِ  ةِ ي   !سبقبما  المسموع صِّ لنَّل

 الصواب خ ص الجمل الرقم
١  ْ ن َ  مِ و ِ َ ه َ السِّ  عرفان اتِ اي َ ب ُ اح ِ  ة  ئِ اطِ شَ  ىف

َ اْ  ْ لب  رِ ح
   

٢  ِ قَاتِ  ىف ْ َ  أو َ الف ِ  اغِ ر ِ  عرفان بُّ حيُ َ ق َ ر  ةَ اء
ة دَ ْ ي ِر َ  اجل

   

٣  ّ ِب َ  أنْ  عرفان حيُ ْ يـ ُ ر َ س َ  م ر اظِ نَ َ  اْلم
 َ ْ األَ و َ ش َ ج  ار

   

٤  ُ ِك َ رت َشْ ِ  عرفان ي ِ  ىف ض َ ر ْ ع َ مِ  م ْ ى الرَّس َل  عَ
ى َ و تـَ ْ س ُ ي اْلم اَلمِ َ  اْلع

   

٥  ُ ل َ عَ  عرفان حيَْصُ َ  لى ِ ج َ ائ رِ  ةِ ز ْ ي ِو ْ ِ  التَّص  ىف
َ الْ  ْ م َ د َ ر  ةِ س

   

 
   

ُ السِّ  ة َ اح َ   ب

 ُ وُّق َ   التَّس

ةُ  َ اء َ ر ِ   اْلق

 ُ م ْ   الرَّس

 ُ ة اضَ َ   الرِّي

اح نَ َ   اجلْ

ة َ ب تَ ْك َ   اْلم

ق ْ و   السُّ

ئ اطِ رِ  شَ ْ َح   اْلب

َ الْ  َبم ع   ْل

  

ئ اطِ ر شَ ْ َح   الب

..... 

..... 

..... 

..... 



 

 

   )الحوار( األفكار الرئيسيةاستخالص :  ٧ التدريب
 

ْ  نِ عَ  بجِ أَ  َ اآلتِ  ةلَ ئِ األس ا ةي ًق ار وفـْ َ و ْلحِ ِ ْ  ل   !ارصَ تِ باخ

ا .١ َ َ  م اي َ و ِ ُ  اته ْ يـ ُ و َ  فس ِي و ل  ................................................................ ؟عَ
أُ  ماذا .٢ َ ر قْ َ ِي يـ ل  ........................................................................... ؟عَ

ْ كَ  .٣ َ  م ً اعَ س أُ  ة َ ر قْ َ ِ عَ  يـ َ الْ  يل تُب ِ  ُك َ الْ  ىف ْ يـ ِ و  ....................................................... ؟م

٤.  َ ْ ه ِي ل ل َ ع ِ ة ل َ ب كتَ َ ة م َ ر ْ يـ ِب ِ  كَ َ اْ  ىف ْ لبـ َ  تِ ي َ و ِ  ذاام هِ  ىف ِ ت َ ب تَ ْك َ  ........................................... ؟ م

٥.  ْ ل َ ُ  ه ر ْ و ُ ز َ يـ َ ف س ُ س ْ و ُ ة يـ َ ب تَ ْك َ ّ  م ِي ل  ............................................................ ؟عَ

   



 

 

  ختبار البعدياألسئلة لال) : ٣( ، رقمملحق
  

  ختبار البعدياألسئلة لال
  

 تمييز االصوات:   ١ التدريب
َ المربَّ  يفِ  بتُ كْ اُ  ْ ) أ( ع ْ ) ب(أو ْ ) ج(أو ِ الكَ  ىلَ عَ  الالدَّ ) د(أو َ ل َ  يتِ الَّ  ةم ْ ت ْ  عمِ تَ س لَيـ   ! اهَ إِ

امٌ  - أ .١ شَ ِ ابٌ  -ب ه َ س ٌ  -ج حِ الَف ابٌ  - د خِ َ ج   حِ

خٌ  - أ .٢ ْ ب ٌ  -ب َط ل خْ اخ -ج ضَ ّ ب قٌ  - د َط َ ب   َط

َ حِ  - أ .٣ ةٌ  -ب ابٌ س َ اح َ ب احٌ  -ج سِ َ ب َ ابٌ  - د ص َ ح   سِ

ةٌ  - أ .٤ َ ر ْ و ٌ  -ب صُ ر َ و ٌ  -ج صُ ر ْ و ُ ٌ  - د س ر ْ   ثـَو

قٌ  - أ .٥ ْ و قٌ  -ب شَ ْ و ُ تٌ  -ج س ْ و َ ْ لَ  - د ص   نٌ و

  
  )ذكر الكلمة بالصور(حفظ المفردات :  ٢ التدريب

 ْ َ لفَ اْ  إلَ إم ِ  اغَ ر ِ كَ الْ ب َ ل ُ  ةم َ اسِ نَ الم ِ  ةب ْ الصُّ ب َ و ِ ر   !ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



 

 

  )تركيب الجملة بالصور المعينة(حفظ المفردات :  ٣ التدريب
ْ و  انظر   !و اكتب عمِ تَ اس

بُّ  أنا .١        ...و            ... و      ... ُأحِ

  

بُّ  أنا .٢        ...و            ... و      ... ُأحِ

 

٣.  َ اي َ و ِ ِىاه  ...و            ... و        ... ت

  

٤.  َ اي َ و ِ ِىاه  ...و            ... و        ... ت

  
  )فهم الكلمة(فهم المسموع :  ٤ التدريب

ْ مِ أكْ  ات ل َ ار َ ب ة فِى العِ َ ائِم ا) أ( الَق َ ها بِم ُ ب اسِ نَ ُ َ  يـ ن ِ ة م َ ائِم   )ب( الَق
 )ب(                  )أ(                          

ب أنا. ١  هَ َ  أْذ ـ           إىل ِ ـ      ل ِ   ل

    ٢ . ُ ْن ب حنَ هَ َ  نَذْ ـ           إىل ِ ـ       ل ِ   ل

٣ . َ هَب أنت َ  تَذْ ـ         إىل ِ ـ      ل ِ   ل

ْ  أنْتِ . ٤ ني ِب َ ه َ  تَذْ ـ         إىل ِ ـ      ل ِ   ل

    ٥ . َ و ُ ب ه هَ ذْ َ َ  ي ـ          إىل ِ ـ      ل ِ    ل

٦ . َ ي ِ ب ه هَ َ  تَذْ ـ         إىل ِ ـ      ل ِ   ل

 
  

ةُ  َ اء َ ر ِ   اْلق

 ُ م ْ   الرَّس

 ُ ة اضَ َ   الرِّي

 ُ ة َ اب تَ  اْلكِ

ْخ ب   الَط

ة َل َ اس َ ر ُ   امل

 ُ اح نَ َ   اجلْ

 ُ ة َ ب تَ ْك َ   اْلم

تَبِ  ْك َ ِ  م د ْ ِي َ   اْلرب

خُ  َ ْطب َ   اْلم

َب ع ْل َ   امل

فَة ْ ة غُر َ ر ذاَكَ ُ   امل

  امللعب

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 



 

 

  )فهم الجملة( فهم المسموع:  ٦ التدريب
  

I. Mendengarkan wacana lisan dengan menggunakan berbagai media dan menuliskannya.  

 ْ تُب ْ حِ صَ " اكْ ْ أَ " احي ِ " أطَ خَ " و َ جُ لْ ل َ آلتِ اْ  لِ م ِ  اقً فْـ وِ  ةِ ي ِ السَّ  صِّ لنَّل   !قِ اب

 الصواب خ ص الجمل الرقم
١  ْ ن اتِ  مِ َ اي َ و ِ َ  ه ر َ م َ السِّ  عُ َ ب ُ اح ِ  ة  ىف

َ اْ  ئِ اطِ شَ  ْ لب  رِ ح
   

٢  ِ قَاتِ  ىف ْ َ  أو َ الف ِ  اغِ ر َ عُ  بُّ حيُ ِ  رم َ ق َ ر  ةَ اء
ة دَ ْ ي ِر َ  اجل

   

٣  ّ ِب ر حيُ َ م َ  أنْ  عُ ْ يـ ُ ر َ س َ  م ر اظِ نَ َ  اْلم
 َ ْ األَ و َ ش َ ج  ار

   

٤  ُ ِك َ رت َشْ ُ  ي ر َ م ِ  عُ ِ  ىف ض َ ر ْ ع َ مِ  م ْ ى الرَّس َل  عَ
ى َ و تـَ ْ س ُ ي اْلم اَلمِ َ  اْلع

   

٥  ُ ل َ عُ  حيَْصُ َ عَ  رم َ  لى ِ ج َ ائ رِ  ةِ ز ْ ي ِو ْ ِ  التَّص  ىف
َ الْ  ْ م َ د َ ر  ةِ س

   

  

  ) فهم الحوار( استخالص األفكار الرئيسية:  ٧ التدريب
 

ْ  نِ عَ  بجِ أَ  َ اآلتِ  ةلَ ئِ األس ا ةي ًق ار وفـْ َ و ْلحِ ِ ْ  ل   !ارصَ تِ باخ

ا .١ َ ة م َ اي َ و ِ َ  نبيلة ه  ................................................................. ؟جنوى و

أُ ت ماذا .٢ َ ر  ....................................................................... ؟جنوى قْ

٣.  ْ م ً  كَ ة اعَ َ أُ ت س َ ر َ  جنوى قْ تُب ِ  اْلُك ؟ ىف ِ م ْ و َ  ................................................... اْليـ

٤.  ْ ل َ ِ  ه ة نجوىل َ ب كتَ َ ة م َ ر ْ يـ ِب ِ  كَ ْتِ  ىف ي َ ا اْلبـ َ م َ ِ  ذاو ِ  ىف ه ِ ت َ ب تَ ْك َ  ..................................... ؟ ام

٥.  ْ ل َ َ  ه ُ تـَ س ر ْ و ُ ة نبيلة ز َ ب تَ ْك َ ؟ م ّ ِي ل   ............................................................ عَ



 

 

  االستبانة أسئلة) : ٤( ، رقمملحق

يف  ) Delphi 7.0 سيفن ديلفي(باستخدام الربنامج احلاسويب االستبانة املقدمة للدارسني حول الوسيلة التعليمية 
  ).االستيعاب حفظ االستماع و(تدريس االستماع العربية 

  محتوى األسئلة  رقم
  األجوبة

أوافق إلى   أوافق
  حد ما

ال استطيع 
  االجابة

ال أوافق 
  ال أوافق  إلى حد ما

١.  
ربـــط اخلـــربات الســـابقة باملوضـــوع اجلديـــد الـــذي 

  .يراد تعليمه و يرغب فيه الدارس قبل التدريس
          

٢.  
نرغـــب يف تـــدريس مهـــارة االســـتماع باســـتخدام 

 Delphi ســــيفنلفــــي يد( الربنــــامج احلاســــويب

7.0(.  

          

٣.  
إنّ وضــــــع االصـــــــوات و الصـــــــور حـــــــول حمتـــــــوى 

  .سريعااملفردات يساعدنا على حفظها 
          

٤.  
الصـــــــوات و الصـــــــور حـــــــول حمتـــــــوى إنّ وضــــــع ا

احلوار يساعدنا على اسـتيعاب املسـموع النص و 
  .سريعا

          

٥.  
عمليــــة البحــــث عــــن األجوبــــة مــــن االصــــوات و 
الصــــور املعينــــة تســــاعدنا علــــى احلفــــظ و الفهــــم 

  .سريعا

          

٦.  

الوسيلة (استخدام هذا األسلوب املقتـرح 
لفي يد-باستخدام الربنامج احلاسويبالتعليمية 

عنا يف استخالص  )Delphi 7.0 سيفن يشجّ
  .األفكار الرئيسية

          

٧.  
الدارســـــون يطلبـــــون شـــــرح املـــــدرس مـــــن خـــــالل 

باســتخدام الربنــامج احلاســويب الوســيلة التعليميــة 
  .)Delphi 7.0 لفي سيفنيد(

          



 

 

٨.  
الوســـــــيلة (اســـــــتخدام هـــــــذا األســـــــلوب املقتــــــــرح 

 ديلفــي-باســتخدام الربنــامج احلاســويبالتعليميــة 
  .جيعل الدرس واضحا  )Delphi 7.0 سيفن

          

٩.  

الوســــيلة (إن اســــتخدام هــــذا األســــلوب املقــــرتح 
لفي يد -باستخدام الربنامج احلاسويب التعليمية 

يــــتمكن مــــن أن جيعــــل  )Delphi 7.0 ســــيفن
الة ّ   .عملية االستماع فع

          

١٠.  
باســــتخدام نرجــــو أن تكــــون الوســــيلة التعليميــــة 

) Delphi 7.0 لفي سيفنيد(الربنامج احلاسويب 
  .اللغة العربية أكثر استخداما يف تعليم

          

  

   



 

 

  المقابلةدليل ): ٥( ، رقمملحق

 المدرسة مديرالمقابلة مع   -  أ
  :متارام، وهي ما يلى النموذجيةاملقابلة املقدمة لرئيس املدرسة باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية 

 ما مدى تطور هذه املدرسة حىت اآلن؟ .١
 هذه املدرسة؟ما اهلدف من تعليم اللغة العربية يف  .٢
 ما هو املنهج الدراسي املستخدم يف هذه املدرسة؟ .٣
ذه املدرسة يف مهارة االستماع؟ اتاالجناز  ما هى .٤  الىت وجدها الدارسون 
 ما رأيك عن قدرة الدارسني يف مهارة االستماع باللغة العربية يف هذه املدرسة؟ .٥
ذ .٦  ه املدرسة؟ما هي املشكالت يف تنمية مهارة االستماع لدى الدارسني 
 ما التقومي املستخدم ملعرفة مستوى كفاءة الدارسني يف املدرسة؟ .٧

  

  اللغة العربية المقابلة مع مدرس  -  ب
تدريس مهارة االستماع باملدرسة الثانوية اإلسالمية  واملقابلة املقدمة للمدرسني حول الوسيلة التعليمية 

  : متارام، وهي ما يلى النموذجيةاحلكومية الثانية 

ما األهداف مهارة االستماع يف تعليم اللغة العربية للدارسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  .١
 متارام؟ النموذجية

 ما استجابة الدارسني يف اشرتاك عملية التعليم بالطريقة و الوسيلة الىت تستخدم؟ .٢
 ما هي الطريقة الىت تستخدمها يف تدريس مهارة االستماع؟ .٣
ذه املدرسة؟ر  ما .٤  أيك عن قدرة الدارسني يف االستماع 
 ما هي املشكالت للدارسني يف تدريس مهارة االستماع؟ .٥
 ما سعي املدرس حلل تلك املشكالت؟ .٦
 ما هي الوسائل التعليمية اليت تستخدم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة االستماع؟ .٧

  
 



 

 

المالحظةجوانب ) : ٦( ، رقمملحق  
LEMBAR OBSERVASI PERILAKU SISWA 

Hari/ Tanggal :  ………………………..  2011 

Tempat :  Kelas X 

Pokok Bahasan : 

Pertemuan ke- : 

 

Kualifikasi 
Indikator Jenis Perilaku No K C B SB 

     Bersemangat dalam mengikuti pelajaran  
 Bersemangat dalam latihan mengulang dan memahami 
 Bersemangat dalam menjawab latihan-latihan istima’ 

Antusias 

 الرغبة

1. 

     Gembira dan senang selama mengikuti pembelajaran 
 Roman muka tampak berseri-seri dalam mengerjakan 

perintah-perintah 

Keceriaan 

 الحماسة

2. 

     Mengajukan pendapat  kepada guru 
 Memberikan makna lain dari yang diberikan guru dalam 

memahami materi 

Kreatifitas 

 االبتكاریة

3. 

 

4.   Hambatan / kesulitan siswa :   

 .......................................................................................................................................................................

............................................................................................. 

5.   Hambatan / kesulitan guru : 

 .......................................................................................................................................................................

...........................................................................................  

Catatan : 

- Nilai SB : bila sebagian besar (>75%) siswa menunjukkan kriteria yang dimaksud dalam belajar 

(antusias،ceria،dan kreatif) 

- Nilai B  : bila sebagian (50%-75%) siswa menunjukkan kriteria yang dimaksud (sda). 

- Nilai C :  bila sebagian kecil (<50%) siswa menunjukkan kriteria yang dimaksud. 

- Nilai K :  bila hanya 1 atau 2 orang siswa saja yang menunjukkan kriteria yang dimaksud. 

  



 

 

  االستبانة معامل ثباتحصائي لالحساب اإل) : ٧( ، رقمملحق
  

A. Hasil Angket Siswa Kelas XA MAN 2 Unggulan Mataram 
 

NOMOR RESPONDEN 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 5 3 2 3 3 2 3 3 4 4 
02 3 5 5 5 4 3 3 4 3 4 

03 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 

04 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 
05 4 5 3 3 4 4 5 4 4 3 

06 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
07 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

08 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

09 3 4 3 2 3 2 1 3 2 1 

10 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 

11 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 

12 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 

13 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 

14 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 

15 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 

16 5 4 3 2 5 5 3 4 4 4 

17 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 

18 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 

19 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 

20 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

22 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

23 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

24 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3 

25 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

26 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 

27 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 

28 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 

29 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
 

  



 

 

B. Frequency Table 
 

q1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 6.9 6.9 6.9 2 ال أوافق إلى حد ما 
 34.5 27.6 27.6 8 ال أستطیع االجابة

 75.9 41.4 41.4 12 أوافق إلى حد ما

 100.0 24.1 24.1 7 أوافق

Total 29 100.0 100.0  
 

q2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 20.7 20.7 20.7 6 ال أستطیع االجابة 

 79.3 58.6 58.6 17 أوافق إلى حد ما

 100.0 20.7 20.7 6 أوافق

Total 29 100.0 100.0  
 

q3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 3.4 3.4 3.4 1 ال أوافق إلى حد ما 

أستطیع االجابةال   10 34.5 34.5 37.9 

 75.9 37.9 37.9 11 أوافق إلى حد ما
 100.0 24.1 24.1 7 أوافق

Total 29 100.0 100.0  
 

q4 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 6.9 6.9 6.9 2 ال أوافق إلى حد ما 

 48.3 41.4 41.4 12 ال أستطیع االجابة

 79.3 31.0 31.0 9 أوافق إلى حد ما

 100.0 20.7 20.7 6 أوافق

Total 29 100.0 100.0  
 
 

q5 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 10.3 10.3 10.3 3 ال أوافق إلى حد ما 

 31.0 20.7 20.7 6 ال أستطیع االجابة
 58.6 27.6 27.6 8 أوافق إلى حد ما

 100.0 41.4 41.4 12 أوافق

Total 29 100.0 100.0  
 
 
 
 
 



 

 

q6 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 13.8 13.8 13.8 4 ال أوافق إلى حد ما 

 41.4 27.6 27.6 8 ال أستطیع االجابة

 82.8 41.4 41.4 12 أوافق إلى حد ما

 100.0 17.2 17.2 5 أوافق

Total 29 100.0 100.0  
 

q7 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 3.4 3.4 3.4 1 ال أوافق 
 6.9 3.4 3.4 1 ال أوافق إلى حد ما

 34.5 27.6 27.6 8 ال أستطیع االجابة

 72.4 37.9 37.9 11 أوافق إلى حد ما

 100.0 27.6 27.6 8 أوافق

Total 29 100.0 100.0  
q8 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 20.7 20.7 20.7 6 ال أستطیع االجابة 

 75.9 55.2 55.2 16 أوافق إلى حد ما
 100.0 24.1 24.1 7 أوافق

Total 29 100.0 100.0  
 
 

q9 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 3.4 3.4 3.4 1 ال أوافق إلى حد ما 

 24.1 20.7 20.7 6 ال أستطیع االجابة

 69.0 44.8 44.8 13 أوافق إلى حد ما

 100.0 31.0 31.0 9 أوافق

Total 29 100.0 100.0  
 
 

q10 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid  أوافقال  1 3.4 3.4 3.4 

 6.9 3.4 3.4 1 ال أوافق إلى حد ما

 31.0 24.1 24.1 7 ال أستطیع االجابة

 89.7 58.6 58.6 17 أوافق إلى حد ما

 100.0 10.3 10.3 3 أوافق

Total 29 100.0 100.0  
 
 
  



 

 

C. Reliabilitas Angket dengan Metode Alpha Cronbach 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 29 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 29 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.904 10 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

q1 34.69 33.007 .667 .894 
q2 34.52 36.973 .404 .908 
q3 34.69 33.650 .635 .896 
q4 34.86 33.480 .609 .898 
q5 34.52 31.044 .737 .890 
q6 34.90 30.882 .845 .882 
q7 34.69 32.507 .621 .898 
q8 34.48 33.687 .819 .888 
q9 34.48 32.616 .779 .887 
q10 34.83 34.648 .525 .903 
 
D. Reliabilitas Angket dengan Metode Split Half (Spearman Brown) 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 29 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 29 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .799 

N of Items 5a 

Part 2 Value .873 

N of Items 5b 

 Total N of Items 10 
  Correlation Between Forms .766 
Spearman-Brown Coefficient  Equal Length .867 

Unequal Length .867 
  Guttman Split-Half Coefficient .866 
a. The items are: q1, q2, q3, q4, q5. 
b. The items are: q6, q7, q8, q9, q10. 
 

  



 

 

  ين القبلي و البعدي بالفصل الضابطختبار اإلحصائي لالعملية الحساب :  )٨( ، رقمملحق
A. Frequency Table 

Pre Test Control Class 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 39 1 3,2 3,2 3,2 
46 1 3,2 3,2 6,5 
54 1 3,2 3,2 9,7 
59 2 6,5 6,5 16,1 
60 1 3,2 3,2 19,4 
61 1 3,2 3,2 22,6 
62 1 3,2 3,2 25,8 
66 2 6,5 6,5 32,3 
67 2 6,5 6,5 38,7 
68 1 3,2 3,2 41,9 
72 1 3,2 3,2 45,2 
73 1 3,2 3,2 48,4 
74 2 6,5 6,5 54,8 
75 2 6,5 6,5 61,3 
80 2 6,5 6,5 67,7 
81 1 3,2 3,2 71,0 
84 2 6,5 6,5 77,4 
88 1 3,2 3,2 80,6 
92 3 9,7 9,7 90,3 
93 1 3,2 3,2 93,5 
95 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0  

 
Post Test Control Class 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 50 1 3,2 3,2 3,2 
55 1 3,2 3,2 6,5 
60 1 3,2 3,2 9,7 
64 2 6,5 6,5 16,1 
65 1 3,2 3,2 19,4 
66 1 3,2 3,2 22,6 
67 2 6,5 6,5 29,0 
69 3 9,7 9,7 38,7 
71 1 3,2 3,2 41,9 
72 2 6,5 6,5 48,4 
74 1 3,2 3,2 51,6 
75 2 6,5 6,5 58,1 
76 1 3,2 3,2 61,3 
77 1 3,2 3,2 64,5 
79 2 6,5 6,5 71,0 
80 4 12,9 12,9 83,9 
81 2 6,5 6,5 90,3 
84 1 3,2 3,2 93,5 
95 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0  

 
  



 

 

B. Histogram 
 

 
 
 

 
 
C. Explore 
 

Case Processing Summary 

 
Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 

Pre Test Control Class 31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 
Post Test Control Class 31 100,0% 0 ,0% 31 100,0% 

 
Descriptives 

 Statistic Std. Error 
Pre Test Control Class Mean 73,32 2,614 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 67,98  
Upper Bound 78,66  

5% Trimmed Mean 73,89  
Median 74,00  
Variance 211,826  
Std. Deviation 14,554  
Minimum 39  
Maximum 95  



 

 

Range 56  
Interquartile Range 22  
Skewness -,310 ,421 
Kurtosis -,343 ,821 

Post Test Control Class Mean 73,26 1,778 
95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 69,63  
Upper Bound 76,89  

5% Trimmed Mean 73,24  
Median 74,00  
Variance 97,998  
Std. Deviation 9,899  
Minimum 50  
Maximum 95  
Range 45  
Interquartile Range 13  
Skewness ,005 ,421 
Kurtosis ,656 ,821 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre Test Control Class ,094 31 ,200* ,964 31 ,361 
Post Test Control Class ,120 31 ,200* ,970 31 ,511 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
 

 
Pre Test Control Class 
 
Pre Test Control Class Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00        3 .  9 
     1,00        4 .  6 
     3,00        5 .  499 
     8,00        6 .  01266778 
     6,00        7 .  234455 
     6,00        8 .  001448 
     6,00        9 .  222355 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 

 
  



 

 

Post Test Control Class 
 
Post Test Control Class Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00        5 .  0 
     1,00        5 .  5 
     3,00        6 .  044 
     7,00        6 .  5677999 
     4,00        7 .  1224 
     6,00        7 .  556799 
     7,00        8 .  0000114 
      ,00        8 . 
      ,00        9 . 
     2,00        9 .  55 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  



 

 

 ين القبلي و البعدي بالفصل التجريبيختبار لالعملية الحساب اإلحصائي ): ٩( ، رقمملحق

 

A. Frequency Table 
Pre Test Experiment Class 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 33 1 3,4 3,4 3,4 
54 3 10,3 10,3 13,8 
59 2 6,9 6,9 20,7 
61 2 6,9 6,9 27,6 
65 1 3,4 3,4 31,0 
66 1 3,4 3,4 34,5 
67 2 6,9 6,9 41,4 
73 1 3,4 3,4 44,8 
74 1 3,4 3,4 48,3 
76 1 3,4 3,4 51,7 
79 2 6,9 6,9 58,6 
80 2 6,9 6,9 65,5 
82 1 3,4 3,4 69,0 
85 1 3,4 3,4 72,4 
87 2 6,9 6,9 79,3 
88 1 3,4 3,4 82,8 
90 2 6,9 6,9 89,7 
92 2 6,9 6,9 96,6 
93 1 3,4 3,4 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 
 

Post Test Experiment Class 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 56 1 3,4 3,4 3,4 
61 1 3,4 3,4 6,9 
66 1 3,4 3,4 10,3 
72 1 3,4 3,4 13,8 
75 2 6,9 6,9 20,7 
76 1 3,4 3,4 24,1 
79 2 6,9 6,9 31,0 
80 2 6,9 6,9 37,9 
82 1 3,4 3,4 41,4 
84 1 3,4 3,4 44,8 
85 3 10,3 10,3 55,2 
90 6 20,7 20,7 75,9 
92 2 6,9 6,9 82,8 
95 1 3,4 3,4 86,2 
100 4 13,8 13,8 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 
  



 

 

B. Histogram 
 

 
 

 
 
C. Explore 
 

Case Processing Summary 

 
Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 

Pre Test Experiment Class 29 100,0% 0 ,0% 29 100,0% 
Post Test Experiment Class 29 100,0% 0 ,0% 29 100,0% 

 
Descriptives 

 Statistic Std. Error 
Pre Test Experiment Class Mean 73,34 2,778 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 67,65  
Upper Bound 79,04  

5% Trimmed Mean 74,15  
Median 76,00  
Variance 223,805  
Std. Deviation 14,960  
Minimum 33  
Maximum 93  



 

 

Range 60  
Interquartile Range 26  
Skewness -,656 ,434 
Kurtosis ,098 ,845 

Post Test Experiment Class Mean 84,10 2,101 
95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 79,80  
Upper Bound 88,41  

5% Trimmed Mean 84,70  
Median 85,00  
Variance 128,025  
Std. Deviation 11,315  
Minimum 56  
Maximum 100  
Range 44  
Interquartile Range 14  
Skewness -,665 ,434 
Kurtosis ,274 ,845 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre Test Experiment Class ,130 29 ,200* ,935 29 ,074 
Post Test Experiment Class ,147 29 ,110 ,945 29 ,138 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
 

 
Pre Test Experiment Class 
 
Pre Test Experiment Class Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00        3 .  3 
      ,00        4 . 
     5,00        5 .  44499 
     6,00        6 .  115677 
     5,00        7 .  34699 
     7,00        8 .  0025778 
     5,00        9 .  00223 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 

 



 

 

Post Test Experiment Class 
 
Post Test Experiment Class Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00 Extremes    (=<61) 
     1,00        6 .  6 
     1,00        7 .  2 
     5,00        7 .  55699 
     4,00        8 .  0024 
     3,00        8 .  555 
     8,00        9 .  00000022 
     1,00        9 .  5 
     4,00       10 .  0000 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 

 
 
 
 
 
 
   



 

 

 داللة الفرق لالختبار): ١٠( ، رقمملحق

 بين االختبار القبلي و البعدي في الفصل التجريبي Paired Samples Testداللة الفرق   : أوال 
T-Test 
 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre Test Experiment Class 73,34 29 14,960 2,778 
Post Test Experiment Class 84,10 29 11,315 2,101 

 
 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre Test Experiment Class & 
Post Test Experiment Class 

29 ,287 ,132 

 
 

Paired Samples Test 

 
Pair 1 

Pre Test Experiment Class - 
Post Test Experiment Class 

Paired Differences Mean -10,759 
Std. Deviation 15,961 
Std. Error Mean 2,964 
95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -16,830 
Upper -4,687 

t -3,630 
df 28 
Sig. (2-tailed) ,001 

 

  بين الفصل الضابط و التجريبي في االختبار البعدي Independent Samples Testداللة الفرق : ثانيا 
T-Test 
 

Group Statistics 

 

Post Test Experiment n Control 
Class 

Group 
Control Experiment 

N 31 29 
Mean 73,26 84,10 
Std. Deviation 9,899 11,315 
Std. Error Mean 1,778 2,101 

 
 

Independent Samples Test 

 
Post Test Experiment n  

Control Class 
Equal variances assumed 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

F ,500 
Sig. ,482 

t-test for Equality of Means t -3,958 
df 58 
Sig. (2-tailed) ,000 
Mean Difference -10,845 
Std. Error Difference 2,740 
95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -16,330 
Upper -5,361 



 

 

  الجدول " تاء"قيمة :  )١١( ، رقمملحق
 
 

TABEL NILAI DISTRIBUSI t*) 
 
 

Alpha Uji Dua Fihak Alpha Uji Dua Fihak 

 0,5 0,2 0,01 0,05 0,02 0,01  0,5 0,2 0,01 0,05 0,02 0,01 
Alpha Uji Satu Fihak Alpha Uji Satu Fihak 

df 0,25 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 df 0,25 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 
1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 31 0,682 1,309 1,696 2,040 2,453 2,744 
2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 32 0,682 1,309 1,694 2,037 2,449 2,738 
3 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 33 0,682 1,308 1,692 2,035 2,445 2,733 
4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 34 0,682 1,307 1,691 2,032 2,441 2,728 
5 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 35 0,682 1,306 1,690 2,030 2,438 2,724 
6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 36 0,681 1,306 1,688 2,028 2,434 2,719 
7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 37 0,681 1,305 1,687 2,026 2,431 2,715 
8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 38 0,681 1,304 1,686 2,024 2,429 2,712 
9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 39 0,681 1,304 1,685 2,023 2,426 2,708 

10 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 40 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 
11 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 41 0,681 1,303 1,683 2,020 2,421 2,701 
12 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 42 0,680 1,302 1,682 2,018 2,418 2,698 
13 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 43 0,680 1,302 1,681 2,017 2,416 2,695 
14 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 44 0,680 1,301 1,680 2,015 2,414 2,692 
15 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 45 0,680 1,301 1,679 2,014 2,412 2,690 
16 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 46 0,680 1,300 1,679 2,013 2,410 2,687 
17 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 47 0,680 1,300 1,678 2,012 2,408 2,685 
18 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 48 0,680 1,299 1,677 2,011 2,407 2,682 
19 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 49 0,680 1,299 1,677 2,010 2,405 2,680 
20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 50 0,679 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 
21 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 51 0,679 1,298 1,675 2,008 2,402 2,676 
22 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 52 0,679 1,298 1,675 2,007 2,400 2,674 
23 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 53 0,679 1,298 1,674 2,006 2,399 2,672 
24 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 54 0,679 1,297 1,674 2,005 2,397 2,670 
25 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 55 0,679 1,297 1,673 2,004 2,396 2,668 
26 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 56 0,679 1,297 1,673 2,003 2,395 2,667 
27 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 57 0,679 1,297 1,672 2,002 2,394 2,665 
28 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 58 0,679 1,296 1,672 2,002 2,392 2,663 
29 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 59 0,679 1,296 1,671 2,001 2,391 2,662 
30 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 60 0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 

 
 IBM SPSS Statistics 19من نتیجة الحساب اإلحصائي  نسخةال   (*



  عمليات التدريسلصور ال) : ١٢( ، رقمملحق
  

  ي الحاسوب وسيلة البرنامجب التدريسعمليات لصور ال
  لتــــدريــــس مهارة االســـــتماع) Delphi 7.0ســــــيفن  ديلفي(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يشرح املدرس عن كيفية تنفيذ عملية التعليم

  اها جيدإلي الدارسون يستمعون املفردات اجلديدة عن املادة املدروسة ويقدم املدرس 
روها مجاعة مث فئويا مث منفرد هممن مث يطلب ّ  .ينأن يكر



  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

ا عن     ،على الشاشة" اهلواية"يعرض املدرس الصور املتحركة وأصوا
 انتباها جيدا وننتبهي الدارسون و

   التدريبات ايؤدو يطلب املدرس إليهم أن  أمام الفصل واحدا واحدا و الدارسيتقدم 
 على الشاشة  شاهدوهااليت 



  السيرة الذاتية للباحث) : ١٥(ملحق، رقم 
  
  

  لباحثذاتية لالسيرة ال
  
  
 

 اللو أمحد فحر الدين:    االسم  
  الشرقيةبلمبوك  ١٩٧٥فرباير  ٦:   يالدومكانهتاريخ امل

  اللو كمن عرفان:    اسم األب 
 بايق سامعة:   اسم األم

  

 المراحل العلمية
احلكومية الثانية مدرسة االبتدائية  حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف •

  م١٩٨٦عام  ملبوك الشرقية -  جبروارو
ضة الوطن مدرسة  يف املتوسطحصل على شهادة التعليم  • املتوسطة 

 م١٩٩٠عام  الشرقيةملبوك  - بفنشور
 -  احلكومية بسلونج الثانويةمدرسة  يف الثانويحصل على شهادة التعليم  •

 م١٩٩٣عام  ملبوك الشرقية
جامعة ) قسم تعليم اللغة العربية(الرتبية  كليةدرجة الليسانيس يف  حصل على  •

 .م ١٩٩٧متارام اإلسالمية احلكومية عام 
ملادة اللغة م  ١٩٩٨عام  متاراماجلامعة اإلسالمية احلكومية عني مدرسا يف  •

 .العربية
عام  متاراماملدرسة اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية عني مدرسا يف  •

 .  ملادة اللغة العربيةحىت اآلن م  ٢٠٠٤
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