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فهماقداحملبوبنيواحملًتمنيووالديتأهديهذاالبحثالبسيطإىلوالدي
)زيندياحيايت،وإىلأخوايتاألعزاءيفدوامفؤطوليفينوآذراينشجعا

وتوتيكالعارفني،وأمريزلمود،وأغسسامل،وليليكمعتمرة،
!يفقليبالعميقواكنتمالتفوت....(مصلحة

*** 
 

أمحدمزكيالدكتوروزلمدسليماننوشيخزلمدالدكتوروأهديإىلأستاذي
يفكتابةهذاالبحثكبرياادلشرفانوألهنماقدقدمايلتشجيعابإعتبارمها

...ادلفيدةالتوجيهاتواإلرشاداتذ ذلأقولالشكرالعظيم...كمالهإج أل
 !انفعنااهللجبهودمه

***
 

زلمدمهيبانأستاذنورادلرتضىوكتوردالفضيلةإىلوالشكرالعظيم
تعمقفيهاالالباحثةتشجيعاكثريالتعلماللغةالعربيةوانيعطيانذلال

زبصصتعليماللغةيفنفساألحباءزمالئي،وإىلوقتاللادائماطو
يفبالعلمالنافعوادلفيدنيشرفتومنيعسىأننكونناجح...العربية

...آمني!الدنياواآلخرة
*** 
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وأخريا،الأحديفهذ الدنيامنحقهأنيدعيالكمال،فالكمالهللوحد 
فيمايفعم ك أمريفسبي اهللو...وعسىأنجنتهدإجتهاداقويا

كامالمنعنداهللعزوج !عملنايرضيه،لكىيكون
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 كلمة الشكر والتقدير

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
لدبحمدصلىاهللعليهوالذيختمالرساالتباالسالم،والرساحلمدهلل

الديناخلامت، هذا لسان العربية وجع  الكرمي، الكتببالقرآن وختم وسلم،
قالاهللتعايل:" لعلكمتعقلونكما عربيا قرآنا أنزلنه العربيةمنإنا واللغة ،"

اهلل-قالابنتيمية الدين، ال-رمحه أنتعلم )معلوم العربية: وتعليم عربية
 فرضعلىالكفاية(أمابعد:

وأمحد أنالوفريةاليتالربصى،هللعزوج علىنعمهشكرتالباحثة
انتهيتمن حىت واالستطاعة القدرة احلمدأعطاين فله البحث، هذا إعداد

نعمائ جزي  على عطائهوالثناء والوه.وعظيم ذلملعرفانالشكر كان لذين
البحثإىلحيزالوجود،ومليكناخرإفض يف إالذذلمعم مفقوجهذا

وذلمجزاءمنعنداهللادللكادلعبود.
 اجليدة، ادلناسبة الباحثتهبذ  خبالصشكرهتأنةسعد اوتقديرهاتقدم

ادلشرفاألول،والدكتوربإعتبار زلمدشيخونزلمدسليماندكتورستاذالألل
مزكي ابإعتبار أمحد شغلهماادلشرف خالل وإرشادمها لتوجيههما لثاين

بالتدريسمنأج كمالهذ الرسالة.
الباحثتوكذلك الدكتوراحلاجةشكر إمامسفرايوغوبصفتهللربوفيسور

جامعة مدير موالنا إبراهيم للربوفيسورمالك ، دباالنج احلكومية اإلسالمية
الدراساتالعلياهبذ اجلامعةوالدكتورعميدكليةبصفتهمهيمنالدكتوراحلاج



 و
 

صاحل شهداء العربيةقسمرئيسباعتبار  اللغة ادلاجستري(تعليم .)مرحلة
.)مرحلةماجيستري(تعليماللغةالعربيةقسموالدكتورزلفيمباركسكرتري




الثمينة الفرصة ويفهذ  الباحث، الةتقدم الكرميالشكر لألستاذ عميق
مبصفتهوالدكتورتوركيسلوبيسوالدكتورزلمدخالصنيدلرتضىالدكتورنورا

ادلعديفخرباء وابذلوالذينمجملهوداهتالكتابالتعليمي الكتابيفمراجعة
،وترتيبهاوأسلوبيفالكتابالتعليميادةادلوتقوميهمنناحيةزلتوىالتعليمي
،والوسائ التعليميةالسمعية.تعليمها

انذلالمعدزلمدشيخونخيوأزلمودآدمإبراهيمفيص وإىلالدكتور
مدرسةرئيسلةالباحثشكرتوكذلكالناطقاألصلييفهذ الدراسة.انعتربي

سةاللغةالعربيةومدر وهابحسباهللالعاليةاإلسالميةتامباكبراسجومبانج
وهابحسبيفمدرسةطالباتالوففةوادلدر سةوادلإىل.طالباتفيهاووالةال

وخصوصايفالفص الثاين"ب"اهللالعاليةاإلسالميةتامباكبراسجومبانج
يفطلبادلعلوماتذلذ الرسالة.ةالذينيساعدونالباحث

األعزاءيفدلدرسنيالتقديرالعميقجلميعاتقدمأنةنسىالباحثتوال
وخصوصايففص الدراساتالعلياوألصدقائهيفزبصصتعليماللغةالعربية

وطالبايت."ج" طاليب األحباءوإىل يف العاليةمدرسة اهلل حسب وهاب
أدعواهللأنينجحكميفالدنياواآلخرة،و،اإلسالميةتامباكبراسجومبانج

آمني.
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وأخريا،يفهذ ادلناسبةاجليدةأسعدأنأقدمخبالصشكريوتقديري
ينايشجعانذلالالدكتورأندوسمهيباناألستاذ،والعميقللدكتورنورادلرتضى

التعليم.تيفك مشكاليساعداينإىلحباللغةالعربيةكثريا
جيزيهم أن تعاىل منه داعيا تقديرى، وبالغ شكري أكرر مجيعا إليهم

 ماجيزىبهعباد احملسنني.واهللويلالتوفيق.بأحسن
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أقرربأنهذ الرسالةاليتحضرهتالتوفريشرطني درجةادلاجسترييفتعليماللغةالعربية
ربت دباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية

عنوان:
يمي والمواد المسموعة على أساس المنهج الدراسي على إعداد الكتاب التعل

 مستوى الوحدة التعليمية
)بالتطبيقعلىمدرسةوهابحسباهللالعاليةاإلسالميةتامباكبراسجومبانج(

 وكتبتها ادعىأحدحضرهتا وإذا تأليفاآلخر، منإبداعغرييأو زورهتا بنفسيوما
عالليستمنحبثيفأناأربم ادلسؤوليةعلىذلك،استقباالأهنامنتأليفوتبنيأهناف

مالك موالنا جامعة الدراساتالعليا علىكلية علىادلشرفأو ادلسؤولية تكون ولن
إبراهيماإلسالميةاحلكوميةدباالنج.

هذا،وحررتهذااإلقراربناءعلىرغبيتاخلاصةوالجيربينأحدعلىذلك.


م0750ماالنج،إبري 
صاحبةاإلقرارتوقيع


أمالفائدة

57707755رقمالتسجي :
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 م
 





 ن
 

ABSTRACT  
 

Faida, Ummul. 2012. The Preparing of  text-book  for Instruction to Study the  

listening Skill With Curriculum Mount Set of education ( KTSP) at Madrasah 

Aliyah Wahab  Hasbulloh ( Religious Program) Tambakberas Jombang. 

Graduate Program of Maulana Malik Ibrahim of Islamic State University of 

Malang. Education Program of Arabic Language. Advisors  I) Prof. Dr. H. 

Muhammad Syaikhoun, and 2) Dr. H. Ahmad Muzakki, M.A 

 

Keyword : preparing text-book, study the listening skill, study of media 

 

  Text-book is very important element in school activity, there for teacher as 

educator have to prepare the text-book with good as possible, so the target expected 

study can reach. In this case the researcher important seeing his prepare text-book for 

instruction to study Arabic language skill like listening teaching and studying. Hence, 

this research entitles " Preparing text-book for instruction to study the listening skill 

pursuant to KTSP at Islamic Wahab Hasbulloh Senior High School (religious 

program) Tambakberas Jombang". This research aims to prepare text-book for 

instruction to study the listening skill with KTSP at MAWH (religious program), and 

know opinion all about media experts, item experts, method experts about text-book. 

The purpose of this study there are four mention, ( 1) knowing the process of 

textbook to study the listening skill according to KTSP, ( 2) knowing test the 

effectiveness used of text-book to write sounded off word, ( 3) knowing test the 

effectiveness used of text-book to comprehend content dialogued or sounded off 

discourse, ( 4) knowing test the effectiveness used of text-book to lay open again 

which is sounded off discourse.  

 Based on the above research objectives, research using descriptive analysis of 

of this research of development, while the type of design is the development of 

research because the research methods used to preparing a text-book and media 

product  and testing in field after passing validasi experts test. As for population in 

this research is all class student of XIB religious program MAWH of  Tambakberas 

Jombang. Do development of text-book step that is: antecedent study, preparing of 

text-book, experts test, revise, and empiric test. 

Result of this research are ( 1) product  text-book and media Arabic listening 

study, ( 2) the result of student test write sounded off word before using textbook is 

40% and after is 50%, ( 3) result of student tes comprehend content dialogued and 

sounded off discourse before using text-book 20% and after is 55%. ( 4) result of 

student tes lay open again which sounded off before using text-book 35% and after is 

50%. Found of a significant increase by student is the total value is 73%, this indicate 

that their value has increased and effectived. 

 While researchers suggestion presented are ( 1) should be the practice Arabic 

listening with game of sounded off Ianguage, to be student more is mastering of 

Arabic Ianguage better and please. ( 2) for researchers to compile and develop Arabic 

Ianguage text-book for the deftness of other Ianguage skill like speaking, reading and 

writing. 
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ABSTRAKSI  

 
Faida, Ummul. 2102. Menyiapkan Buku Teks dan Rekaman Materi Berdasakan 

Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) pada Madrasah Aliyah 

Wahab Hasbulloh (Program Keagamaan) Tambakberas Jombang.   

Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Syaikhoun, 

Pembimbing II : Dr. H. Ahmad Muzakki 

Kata Kunci : menyiapkan buku teks, kemahiran menyimak, KTSP, media 

pembelajaran 

 

 Buku teks adalah unsur yang sangat penting dalam kegiatan belajar 

mengajar, maka guru sebagai pendidik harus menyiapkan buku teks tersebut 

dengan sebaik mungkin, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat 

tercapai. Dalam hal ini peneliti melihat pentingnya menyiapkan buku teks untuk 

pengajaran menyimak bahasa Arab bagi siswa dan guru. Maka, penelitian ini 

berjudul “Menyiapkan buku teks untuk pengajaran menyimak berdasarkan KTSP 

pada Madrasah Aliyah Wahab Hasbulloh (program keagamaan) Tambakberas 

Jombang”. Penelitian ini bertujuan untuk menyiapkan buku teks untuk pengajaran 

menyimak berdasarkan KTSP pada MAWH (program keagamaan), serta untuk 

mengetahui pendapat para ahli media, ahli materi dan guru tentang buku teks 

tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk 0) mengetahui proses pembuatan buku teks untuk 

menyimak berdasarkan KTSP, dan 2) mengetahui efektivitas penggunaan buku 

teks untuk menulis kata yang diperdengarkan, 3) mengetahui efektivitas 

penggunaan buku teks untuk memahami isi dialog atau wacana yang 

diperdengarkan, 4) mengetahui efektivitas penggunaan buku teks untuk 

mengungkapkan kembali secara lisan atau tulis yang diperdengarkan , 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, karena metode penelitian 

yang digunakan menghasilkan produk buku bahan ajar dan media pembelajaran 

dan mengujikannya di lapangan setelah melalui validasi uji ahli. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XIB. Adapun model 

pengembangan yang dalam penelitian ini adalah (0) studi pendahuluan, (2) 

menyiapkan buku teks, (3) validasi ahli, (4) revisi, (5) uji lapangan, (6) hasil akhir 

(produk buku teks.) 

 Hasil penelitian ini adalah (0) buku teks untuk menyimak dan media 

pembelajaran, (2) rata-rata hasil tes siswa menulis kata yang diperdengarkan 

sebelum adalah 414 dan setelah 514, (3) rata-rata hasil tes siswa memahami isi 

dialog dan wacana yang diperdengarkan sebelum menggunakan buku teks 214 

dan setelah 554, dan (4) rata-rata hasil tes siswa mengungkapkan kembali isi 

dialog dan wacana yang diperdengarkan sebelum menggunakan buku teks 354 

dan setelah 514. Kuisioner oleh siswa tentang penggunaan buku teks 

menunjukkan %34 artinya bahwa buku teks ini baik dan efektif. 



 ع
 

 Hal-hal yang perlu disarankan dalam penelitian ini adalah  0) dalam buku 

teks untuk menyimak ini, peneliti belum membuat latihan menyimak siswa 

dengan permainan bahasa yang diperdengarkan, maka diharapkan agar 

guru/peneliti untuk menambah latihan-latihan tersebut agar siswa lebih menguasai 

bahasa Arab dengan baik dan menyenangkan. 2) buku teks pembelajaran 

menyimak terbatas untuk siswa Madrasah Aliyah proram keagamaan kelas XI 

untuk satu tahun ajaran, oleh karena itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk 

menyusun dan mengembangkan buku teks bahasa Arab untuk kemahiran bahasa 

yang lain seperti kemahiran kalam, qira’ah dan kitabah. 
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  األول الفصل 

 السابقة والدراسات العام اإلطار 
 

 مقدمةال -أ
، والتسليم بأمهية الكتاب اأساسي االعملية التعليمية يكون الكتاب التعليمي عنصرً يف 

حيتاج إىل برىان، ومن مث فهو يعد ركنا أساسيا وىاما من أركان عملية ال  التعليمي أمر
التعلم ومصدرا تعليميا يلتقي عنده ادلعلم وادلتعلم. ولكى يقوم الكتاب التعليمي بدوره ينبغي 

جلودة وبادلواصفات اليت تؤىلو كى يقوم بدوره وحيقق أىدافو ادلرجوة وادلنشودة أن يتسم با
الكتب  وا يف أي مادة وااصة معلمي اللغة العربية أن يعدلذلك البد على ادلعلمٌن ١منو.

يتدربون على بعض للذين فرص كافية ومتعددة إلعطاء جيدا يهتم بو إعدادا التعليمية 
الطلبة  ىؤالء الطلبة. ويكون أىداف ادلواد اللغوية يف متناول قدرات منادلهارات اللغوية 

 العقلية والفيتهم الثقافية.     

جنبية أربع مهارات ينبغي على ألغة عربية لغًن الناطقٌن بالعربية كاللغة ال يف تعليمو 
ستماع، والكالم، ها، وتلك ادلهارات األربع ىي: االا عليو متعلمي اللغة العربية أن حيصل

والقراءة والكتابة. والربنامج اجليد لتعليم اللغة األجنبية ىو الذي يراعى تقدمي ىذه الفنون 
بينها، وحيللها إىل مهارهتا ادلكونة ذلا، ويعين ىذا أن اإلتصال ىو اذلدف  مجيعها، ويوازن

الشخص ادلستمع لكالم  بو ينصبالستماع ومهارة ا ۲الرئيسي اآلن من تعلم أية لغة أجنبية.
                                                           

1
ار الغايل للطبع والنشر الرياض: د) ،أسس إعداد الكتاب التعليمية لغير الناطقين بالعربية ،اهلل ، وعبد احلميد عبدالغايل ناصر عبد اهلل  

 99ص: (، م١99١والتوزيع، 

القاىرة: مكتبة ) ،المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب )من النظرية إلى التطبيق( ،الرئووف ، وزلمد عبديونس . فتحى على ۲
 83ص.  ،(م3002 ،وىبية
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مهارة أساسية يف تعلم أي ىو ادلتحدث بغرض فهم مضمونو وحتليلو ونقده. واالستماع اجليد 
لغة أجنبية كانت أو أصلية )لغة األم( ولذا فمن مل تتوافر لديو ىذه ادلهارة ال يستطيع أن 

  ۳وال يكتب. يتعلم اللغة جيدا، فمن مل يستمع قط ال يتحدث، وال يقرأ،

ما يف تعليم مهارة أ، يف أي مادة ما يف العملية التعليميةمهم ادلعلم لو دور إن 
 يف أي مادة أن يعدوا ويستخدموا ادلواد التعليميةوادلدرسٌن علمٌن ادلالبد على فاالستماع، 
الكتاب التعليمي ىو الوعاء الذي حيمل ادلعلومات ألن  عملية التعليمية،الاجليدة يف 

فحسب بل للمعلمٌن يف أي مادة، وادلعلم  للطلبةليس و  الطلبةواإلجتاىات ادلراد غرسها يف 
، وىذه الوسيلة ال يتوافر وجودىا اليت تقدم بواسطتها اللقمة للطلبةىو الوسيلة أو الواسطة 
 .   ٤يف عدم إعداده اإلعداد اجليد –عدومة أحيانا دائما بل تكاد تكون م

ربنامج الديين على إن إعداد الكتاب التعليمي دلهارة االستماع للطلبة الفوهبذا 
من  السمعية أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية مهم وجوده مع الوسيلة

مطابقا بأىداف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة العالية وىذا  بالعربية األصليٌن الناطقٌن
اإلسالمية ىي تطوير قدرة االتصال يف اللغة العربية شفهيا كان أم حتريريا اليت تشمل على 

    ٥لغوية وىي االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.مهارات أربع 

 اذلييييدف وىييييذا. االسييييتماع بتييييدريس يهييييتم   العالييييية ادلدرسيييية يف العربييييية اللغيييية تعليييييم إن
 ادلشيكالت الباحثية تيرى. إندونيسييا يف الدينية الشؤون وزارة رئاسة لدى التعليم بنظام يناسب
( 3) العربييية، تعليييم يف ادلعينييات الوسييائل اننقصيي( ١) ىييي عاليييةال مدرسيية طلبيية يواجههييا الييى
 يكمل الذي ادلقرر مييالتعل الكتاب يوجد ال( 2) ،العربية تعليم يف السمعية الوسائل اننقص

 ،ادلسموع العريب النص أو احلوار فهم يف تصعب الطالبات ( ٤) ،والصوتية السمعية بالوسائل
                                                           

 9١ص.  ،المرجع السابق ،الغايل وناصر عبد اهلل عبد اهلل، . عبد احلميد ۳

 7ص.  ،جع نفسهالمر .  ۴
٥. DEPAG, Pedoman dan Implementasi Pengembangan KTSP MA, (Surabaya: 

Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. 2009). Hal. 912 
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( 6) ،ادلسيييموع العيييريب احليييوار مييين الرئيسيييية األفكيييار نمضيييمو  فهيييم يف تصيييعب الطالبيييات (9)
 الطالبييات (7) ،ادلسييموع العييريب اليينص ميين الرئيسييية األفكييار مضييمون فهييم يف الطلبيية صييعوبة
 رىتييي هبيييذا، .وحتريرييييا شيييفهيا تعبيييًنا ادلسيييموع الييينص أو احليييوار مييين مسعيييو ميييا تعبيييًن يف تصيييعب
 أن راجييييا االسيييتماع مهيييارة تعلييييم يف الوسيييائل إىل حيتييياج العاليييية يف العربيييية تيييدريس إن ةالباحثيي
 .هافي تعم قالو  تعل مها يف الطلبة يسر   حى بل وجذابة جيدة دروسا العربية اللغة دروس تكون

 تزال ما أن   -سةمدر   تكون حيث ادليدان يف امالحظته قْدر– ةالباحث رأت
األوىل من ادلدرسة العالية  تستخدم ىذه ادلدرسة الكتاب التعليمي "تعليم اللغة العربية للسنة
م، وتستخدم ادلدرسة ١998الدينية على طباعة وزارة الشؤون الدينية يف إندونيسيا يف سنة 

 طابقمل يأن الكتاب التعليمي ادلستخدم  كذلك  رأت الباحثةوقد ذلك الكتاب حى اآلن، 
وحيث  ،مية ىذا اليومعلى مستوى الوحدة التعلي الدراسي بادلواد التعليمية اليت يقررىا ادلنهج

لكتاب التعليمي الفعال لتعليم عدم فيها تعليم مهارة االستماع يف ذلك الكتاب، ومل جتد اين
ولذلك فإن الطلبة  ،مع وسيلتو السمعية مطابقا بادلواد التعليمية ادلدروسة مهارة االستماع

 بالعربية. ٌناألصلي ٌنحيتاجون إىل استماع كثًن من احلوار والنص ادلسموع من الناطق

 درجييية عليييى للحصيييول العلميييي بالبحيييث قيييومت أن ةالباحثييي تأراد سيييبق ميييا عليييى فبنييياء
 مهييييارة لتعليييييم التعليمييييي الكتيييياب إعييييداد" ادلوضييييوع حتييييت العربييييية اللغيييية تعليييييم يف ادلاجسييييتًن
يف ىيييذا البحيييث و  ".التعليميييية الوحيييدة مسيييتوى عليييى الدراسيييي ادلييينهج أسييياس عليييى االسيييتماع

لربنييييامج الييييديين علييييى أسيييياس ادليييينهج يف ااب التعليمييييي دلهييييارة االسييييتماع الباحثيييية الكتيييي عدسييييت
جتييرب ميين ادلدرسيية العالييية، و  ثييايللفصييل المسييتوى الوحييدة التعليمييية وااصيية  علييىالدراسييي 
لتنميييية  مدرسييية وىييياب حسيييب اهلل العاليييية اإلسيييالمية اعهيييد  ييير العليييوم اإلسيييالميتطبيقيييو يف 

أن  تسييتطيع الطالبييات ترجييو الباحثيية أنربييية، وهبييذا الكتيياب مهييارة اسييتماع الطلبيية يف اللغيية الع
ن اللغيية العربييية  ن ويييتعلميشييعرن بسييهولة حييٌن يسييتمع اللغيية العربييية فهمييا عميقييا وىيين وايفهميي
 اإلاتبياراتعلى ادلواد التعليمية االستماعية و حيتوى  عدن الكتاب التعليمي ادلجنبية، ألألغة ك
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 الدراسيية ىيدافاألعدة لفهم استماع اللغة العربية مناسيبا بىذه اإلاتبارات مساو تها، يف كفائ
علييييى مسييييتوى الوحييييدة التعليمييييية لييييدى طلبيييية الربنييييامج الدراسييييي ادلرجييييوة وادلنشييييودة يف ادليييينهج 

  .الديين

 

 البحث أسئلة -ب
 ن أسئلة البحث يف ىذا البحث ىي:إمشكالت البحث السابقة  منانطالقا 

على أساس  يف الربنامج الديين مي دلهارة االستماعالكتاب التعليإعداد  يتم كيف   .١
يف مدرسة  الفصل الثاي على مستوى الوحدة التعليمية لدى طلبة الدراسي ادلنهج
 ب حسب اهلل الثانوية اإلسالمية  ر العلوم بتامباك براس جومبانج؟اوى

لربنامج ا لطلبة الكلمات ادلسموعة كتابةل عدما مدى فعالية الكتاب التعليمي ادل .3
 ؟على مستوى الوحدة التعليمية الدراسي على أساس ادلنهجالديين 

 لطلبةما مدى فعالية الكتاب التعليمي ادلعد لفهم احلوار والنص العريب ادلسموع  .2
 الربنامج الديين على أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية؟

ًن ما مسعو من احلوار والنص العريب ما مدى فعالية الكتاب التعليمي ادلعد لتعب .٤
لطلبة الربنامج الديين على أساس ادلنهج الدراسي على  ادلسموع تعبًنا شفهيا أم حتريرا

 ؟مستوى الوحدة التعليمية
 

 أهداف البحث -ج
 إعتمادا على أسئلة البحث السابقة، فأىداف البحث ىي ما يأيت:

 لربنامج الديين على أساس ادلنهجا يفالكتاب التعليمي دلهارة االستماع عداد إ. ١
ب امدرسة وى يف الثايالفصل  طلبةدى على مستوى الوحدة التعليمية ل الدراسي

 حسب اهلل الثانوية اإلسالمية  ر العلوم بتامباك براس جومبانج.
يف الربنامج  ةادلسموع الكلمات كتابةلادلعد فعالية الكتاب التعليمي مدى عرفة . م3

 .اس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليميةالديين على أس
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الكتاب التعليمي ادلعد لفهم احلوار والنص العريب ادلسموع يف . معرفة مدى فعالية 2
 الربنامج الديين على أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية.

ار والنص العريب معرفة مدى فعالية الكتاب التعليمي ادلعد لتعبًن ما مسعو من احلو . ٤
  ادلسموع تعبًنا شفهيا أم حتريرا.

 

 البحث فروض -د
 لتعليم ادلعد التعليمي الكتاب امداستخ ىي البحث ىذا فروض أن الباحثة ترى 
 قدرات  على أحسن االستماع مهارة تعليم عملية نتيجة أي حسنا أثرا ث رؤ ي االستماع مهارة
 اإلسالمية العالية اهلل حسب باوى درسةا الثاي الفصل يف العربية اللغة تعل م يف الطلبة
 جومبانج براس تامباك

 
 أهمية البحث )نظريا وتطبيقيا( -ــه

 :يف األتية تتمثلالباحثة  بو قامتأمهية البحث اليت إن 
  نظريا: .1

الكتاب التعليمي لو أمهيتو يف العملية التعليمية ولو فوائد للدارس وادلعلم، بغرض 
 و العلمية وأداء اإلاتبار فيو لتعليم اللغة عامة وااصة لتعليم اللغة العربية.استيعاب مادت

 
 تطبيقيا: .2

الباحثة اربة مفيدة يف إعداد الكتب  كسبتسالتعليمي الكتاب  عدادالباحثة: إن إ أ(
   مهارة االستماع.لتعليم ادلنهجية لتعليم مهارات اللغة العربية وااصة 

لربنامج الديين يف االكتاب التعليمي دلهارة االستماع  إعدادمدرس اللغة العربية:  ب(
على مستوى الوحدة التعليمية يساعده مدرسي اللغة  الدراسي على أساس ادلنهج

العربية إلعداد ادلواد التعليمية لتعليم اللغة العربية وااصة يف تعليم مهارة 
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طالب وكفاءهتم اللغة العربية لتنمية مهارة ال يستخدمو مدرسيساالستماع، و 
زيادة معلومات مدرسي  علىبذلك سيحصل مطابقا بأىداف التعليم ادلرجوة، و 

 يف تعليم اللغة العربية. تطبيقواللغة العربية يف إعداد الكتاب التعليمي 

يستخدم الطالب ىذا الكتاب دلساعدتو يف فهم اللغة العربية اليت سالطالب:  جي(
كالم ونطق الناطق األصلي   ااصة من لربنامج الديينيف االطلبة  ايستمعه

كفاءة اإلتصالية يف الترقية كفاءة الطلبة إىل ىذا الكتاب سيؤدي بالعربية، و 
 واللغوية.

على  الدراسي للربنامج الديين على أساس ادلنهج ادلدرسة: إنتاج الكتاب التعليميد(  
عداد ادلواد مستوى الوحدة التعليمية مفيدا للمدرسة لكى يكون كتابا أساسيا إل

 التعليمية يف عملية التعليم عامة، وااصة لتعليم اللغة العربية.

 

 حدود البحث -و

 الحدود الموضوعية:  . أ
يف  وادلواد ادلسموعة تقتصر احلدود ادلوضوعية للبحث يف إعداد الكتاب التعليمي

توى فيو على مستوى الوحدة التعليمية، وحي الدراسي الربنامج الديين على أساس ادلنهج
ادلواد التعليمية واالاتبارات اليت تصممو الباحثة من الشريط مطابقا لتعليم مهارة على 

احلوار والنص العريب ادلسموع،  مضمون، وفهم كتابة الكلمات ادلسموعة)أي   االستماع
 (.ياوتعبًن ما مسعو من احلوار والنص العريب ادلسموع تعبًنا شفهيا أم حترير 

 
 انية:الحدود المك  . ب

حسب اهلل  ر العلوم تامباك ب امدرسة وى يف ثايالفصل ال ىذا البحث يفقام 
تامباك  ١23رقم  احلاج جومبانج اليت تقع يف شارع عبد الوىاب حسب اهللبراس 

  .معهد  ر العلوم اإلسالمي يف تلك ادلدينة من مدارسبراس، وىذه ادلدرسة 
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 ج. الحدود الزمانية:
 -م30١١السنة الدراسية الفصل الدراسي الثاي من  ىذا البحث يفبق ايط

 .)أي مثانية لقاءات( م30١3سنة  إبريل إىلم من شهر مارس 30١3

 

 تحديد المصطلحات -ز
 وىي. والتجرييب (R&D) التطويري البحث نوع من البحث ىذاالبحث التطويري:  .١

وأرادت الباحثة   9.فعالة وجتربة معٌن نتاج على للحصول ادلستخدمة البحث طريقة
للفصل األول من  امناسبيمية دلهارة االستماع وإعدادىا بالتطوير ىنا كتابة ادلواد التعل

  .ادلدرسة العالية
ي حيمل ادلعلومات واإلجتاىات ادلراد غرسها يف الكتاب التعليمي: ىو الوعاء الذ .3

للمعلمٌن، وادلعلم ىو الوسيلة أو الواسطة اليت تقدم س للتالميذ فحسب بل التالميذ لي
تكون أن بواسطتها اللقمة للطالب، وىذه الوسيلة ال يتوافر وجودىا دائما بل تكاد 

 6.يف عدم إعداده اإلعداد اجليد –معدومة أحيانا 
ىو فهم الكالم أو اإلنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع إىل مهارة االستماع:   .2

    ۷متحدث، خبالف السمع الذي ىو حاسة آلتو األذن. 
ستوى م يتم تطويره يفعلى مستوى الوحدة التعليمية: ىو ادلنهج الذي  الدراسي نهجادل  .٤

مطابقا بأحوال ادلدرسة وكفاءهتا واصائصها وثقافة اجملتمع  الوحدة التعليمية أو ادلدرسة
. ويراد ۸احملتوى بأحوال الدارسٌن على أساس معايًن الكفاءة ومعايًنمتناسبا حوذلا 
على مستوى الوحدة التعليمية ىنا ادلنهج الذي قررتو وزارة الشؤون  الدراسي بادلنهج

  الوحدة التعليمية.على مستوى  الدراسي م الذي يكون ممثال للمنهج3008الدينية سنة 
                                                           

5
 . Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), hal 164 
 .7. ص. مرجع سابق ،الغايل ناصر عبد اهللو  عبد اهلل، ميد. عبد احل ۶

 79ص.  ،م(١992 ،اللبنانية )القاىرة: الدار ادلصرية ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،شحاتة حسن. 7

8 .Mulyasa, E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (Bandug: PT Remaja Rosda 
Karya. 2006), hal. 19-20 
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 سابقةالدراسات ال -ح

 ۹م(1111. عناية )1
  مهاريت االستماع والكالم أ. العنوان: تطوير ادلواد التعليمية باحلاسوب لرتقية

معرفة تطوير ادلواد التعليمية باحلاسوب لرتقية فهم ما يلقي ( ١) البحث: يهدف ىذاب. 
( 3، و)عليو من حديث باللغة العربية، بإيقاع طبيعي يف حدود ادلفردات اليت تعلمها

لتعليمية باحلاسوب لرتقية التمييز بٌن األفكار الرئيسية واألفكار معرفة تطوير ادلادة ا
معرفة تطوير ادلادة التعليمية باحلاسوب لرتقية استخالص النتائج من بٌن ( 2، و)الثانوية

ادلادة التعليمية باحلاسوب لرتقية الرتكيز عند معرفة تطوير ( ٤، )ما مسعو من مقدمات
معرفة تطوير ادلادة التعليمية ( 9، و)كل اللغويالكالم على ادلعىن وليس على الش

معرفة ( 6، و)باحلاسوب لرتقية التعبًن عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة
تطوير ادلادة التعليمية باحلاسوب لرتقية استخدام اإلشارات واإلميأت، واحلركات غًن 

معرفة فعالية ادلادة التعليمية  (7، و)اللفظية استخداما معربا عما يريد توصيلو من أفكار
 .باحلاسوب لرتقية مهاريت االستماع والكالم من تلك العناصر

مدال البحث الكيفي دم الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة ج. منهجية البحث: تستخ
 الكمي، وىذه الرسالة من نوع الدراسة والتطوير.

طورة فعالية لرتقية مهاريت االستماع د. نتائج البحث: نتيجة التجربة أن ادلادة التعليمية ادل
والكالم لدى الطلبة ادرسة روضة العلوم الثانوية اإلسالمية، ويدل ذلك ان احلاسبة 

يف ىذه الرسالة  ية، والفرض2،783بقيمة  "T-Test Independent"اإلحصائية بادلعادلة 
 مقبولة.

عناية  تبحثبو الباحثة حيث  قامتعن البحث الذي  قد إاتلف ىذا البحث
( قامت عناية انهج البحث الكيفي الكمي ١النواحي األساسية، منها: ) عدد منيف 

بتطوير ادلواد التعليمية لرتقية مهارة االستماع والكالم، وأما الباحثة تقوم بإعداد الكتاب 
( 3التعليمي للربنامج الديين على أساس ادلنهج الدراسي للمستوى الوحدة التعليمية، و)

                                                           
9

. رسالة ماجيستًن غًن منشورة )ماالنج: كلية الدراسات تطوير المواد التعليمية بالحاسوب لترقية مهارتي االستماع والكالمعناية. .  
 ط -م( ص ح 30١١العليا. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ااالنج. 
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أما الباحثة تركز ادلواد التعليمية و ، يت االستماع والكالماية ادلواد التعليمية دلهار وركزت عن
على اساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة  لربنامج الديينطلبة الدلهارة االستماع 

  التعليمية.
 

 ١0م(1111محمد أمير الدين ) .1
( على TOAFLلألجانب )بارات كفاءة اللغة العربية أ. العنوان: تطوير مادة االستماع يف اات

 (TOEFLأساس ااتبارات اللغة االنكليزية لألجانب )
معرفة كيفية إعداد ادلادة يف مهارة االستماع حسب اصائص  ب. يهدف ىذا البحث إىل:

 ااتبارات كفاية اللغة العربية من حيث اذلدف، واحملتوى، والطريقة، والوسائل.
 .ث: يستخدم الباحث يف ىذه الدراسة بطريقة التطويرج. منهجية البح

د. نتيجة البحث: ىذه ادلادة فعالية لدى الطلبة يف الربنامج اخلاص لتنمية مهارة اللغة 
 .  9،22٤إىل  "T-Test Independent"العربية، وتظهر لو فعالية حيث تبلغ قيمة 

 احي األساسيةنو  د منقد إاتلف ىذا البحث، يبحث زلمد أمًن الدين يف عد
يف ااتبارات  ( قام زلمد أمًن الدين بتطوير مادة االستماع ١منها: ) عن البحث احلايل

، وأما الباحثة تقوم بإعداد الكتاب التعليمي (TOAFLكفاءة اللغة العربية لألجانب )
اليت االستماع مادة  زلمد أمًن الدين ( وركز3، و)طلبة الربنامج الديينللمهارة االستماع 

، وأما الباحثة تركز (TOEFLورىا على أساس ااتبارات اللغة االنكليزية لألجانب )يط
 ساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليميةعلى أادلواد التعليمية دلهارة االستماع 

 .لطلبة الربنامج الديين
 
 

 

                                                           
1١

( على أساس اختبارات اللغة TOAFLفاءة اللغة العربية لألجانب )تطوير مادة االستماع في اختبارات ك ،زلمد أمًن الدين.  
)ماالنج: كلية الدراسات العليا. جامعة موالنا مالك إبراىيم  ،رسالة ماجيستًن غًن منشورة ،(TOEFLاألنكليزية لألجانب )

 ط -ص ح  ،م(30١١ ،اإلسالمية احلكومية ااالنج
 



1١ 
 

 ۱١م(1111محمد أحسن الحسنى ) .3
( يف األفالم التعليمية ulead video studio) العنوان: إعداد بررلية أوليد فيديوا ستوديوا  . أ

 لرتقية مهارة االستماع
معرفة إعداد األفالم التعليمية باستخدام بررلية ( ١) يهدف ىذا البحث إىل ما يلي: . ب

معرفة مواصفات األفالم التعليمية ادلصممة بربرلية أوليد  (3، و)أوليد فيديوا ستوديوا
الية استخدام األفالم التعليمية بربرلية أوليد فيديوا معرفة فع( 2، و)فيديوا ستوديوا

معرفة فعالية استخدام األفالم ( ٤، و)ستوديوا يف تعليم النقاط األفكار الرئيسية
التعليمية بربرلية أوليد فيديوا ستوديوا يف تعليم التمييز بٌن األصوات ادلتجاورة يف 

ستخدام األفالم التعليمية بربرلية معرفة فعالية ا( 9، و)النطق وادلتشاهبة يف الصورة
 .أوليد فيديوا ستوديوا يف تعليم االستماع إىل اللغة وفهمها دون قواعد تنظيم ادلعىن

منهجية البحث: يستخدم الباحث مدال البحث الكيفي الكمي، وىو من نوع ج. 
 الدراسة التطويرية التجريبية

 األفالم التعليمية فعالية لرتقية مهارة د. نتيجة البحث: أن بررلية أوليد فيديوا ستوديوا يف
 .االستماع

( ١وىو: )  ث واحد قد إاتلف ىذا البحث، يبحث زلمد أحسن احلسىن يف
قام زلمد أحسن احلسىن بإعداد بررلية أوليد فيديوا ستوديوا يف األفالم التعليمية دلادة 

رة االستماع للطلبة مهالتعليم االستماع، أما الباحثة تقوم بإعداد الكتاب التعليمي 
 الربنامج الديين على أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية.
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( في األفالم التعليمية لترقية مهارة ulead video studioيديوا ستوديوا )إعداد برمجية أوليد ف ،زلمد أحسن احلسىن.  
 ،)ماالنج: كلية الدراسات العليا. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ااالنج ،رسالة ماجيستًن غًن منشورة ،االستماع
 ط -ص ح  ،م(30١١
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  الثاني الفصل

 النظري اإلطار

 

 الدراسي المنهج: األول المبحث

 التعليمية المواد إعداد: الثاني حثالمب

 االستماع مهارة تعليم :الثالث المبحث

 التعليمية الوسائل: الرابع المبحث
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 ألولا المبحث

 الدراسي المنهج

 
 :المنهج الدراسي مفهوم - أ

للمنهج، فقد  شامل ديعطاء تعريف ومفهوم وحإمن ادلعروف أنو من الصعب 
ىناك مفهوم ادلنهج القدًن واحلديث يف اصطالح  ن سلتلفة،دبعا ادلنهج استخدم مصطلح

 الًتبية والتعليم، إن مفهوم ادلنهج القدًن ىو رلموع احلقائق وادلفاىيم واألفكار اليت يدرسها
وأما مفهومو احلديث ىو مجيع أنواع النشاط اليت يقوم  ١،التالميذ يف صورة مواد دراسية
سواء أكان  اليت ديرون فيها ربت إشراف ادلدرسة وبتوجيو منهاالتالميذ هبا، أو مجيع اخلربات 

  ٢ذلك داخل أبنية ادلدرسة أم يف خارجها.
قال ناسوطييون: ادلنهج ىو اخلطة الدراسية، وتلك اخلطة تشتمل على موضوعات  

. وادلنهج كذلك ٣ىداف الدراسية ادلرجوةاألحصل على تصممها ادلدرسة لتالدراسية اليت 
 تالميذخلربات )النشاطات أو ادلمارسات( ادلخططة اليت توفرىا ادلدرسة دلساعدة الىو مجيع ا

، وهبذا ٤على ربقيق النتاجات )العوائد( التعلمية ادلنشودة إىل أفضل ما تستطيعو قدراهتم
تقول "تابا" إن ادلناىج تتكون من عناصر معينة، فادلنهج يتضمن صيغة للعناصر واألىداف 

 .٥احملددة، فضال عن اختيار احملتوى وتنظيمو ووجود برنامج لتقوًن النتائج
أن  نرأي "تابا" للمنهج، و ومها يقوالعن ال خيتلف  تعريفا رأيا طعيمة والناقة وتوأكد

وتعد وزبتار  يئادلنهج ىو رلموعة من ادلواقف واخلربات اللغوية واألنشطة االتصالية اليت هت

                                                           
 71م(، ص. 7654الفكر، ، )عمان: دار دراسات في المناىج واألساليب العامةصاٌف ذياب ىندي وىشام عامر عليان،  . ١

 71م(. ص. 7667ادلعارف، )القاىرة: دار  3، ط. المنهج وعناصره. إبراىيم بسوين عمَتة،  ٢

٣. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 8 

 74ص.  م(،7654، )عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دراسات في المناىج واألساليب العامة صاٌف ذياب ىندي،.  ٤

)األردن: دار الشروق للنشر  ،اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها . طو على حسُت الدليمي، سعاد عبد الكرًن عباس الوائلي، ٥
 76م (، ص. ٢112والتوزيع، 
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ودارسها ويتمرس هبا ليصبح قادرا على استخدام  وزبطط وتنظم لكي يعايشها متعلم اللغة
 ومفهوم الباحثة أن تعريف ترىت السابقة من التعريفاو  ٦.اللغة استماعا وكالما وقراءة وكتابة

للمنهج الًتبوي جيب أن يضم األىداف، واختيار ادلادة التعليمية وتنظيمها، وطرائق 
 ىداف الدراسية ادلرجوة وادلنشودة يف عملية التعليم.األالتدريس والتقوًن لكي حيصل على 

 
 أىداف المنهج الدراسي - ب

على  انعتمديدفان اذلىداف اخلاصة، وىذان للمنهج ىدفان، األىداف العامة واأل
ىا ذباوبا وتفاعال مع ابناء الوطن من ر أسس ادلنهج ومعايَتىا اليت تنبثق منها حىت جيد صد

 اادلنهج ليس ثابتا أو جامدا، إمنا متغَتا. ال سيمف خالل ما يشتق منها من أىداف خاصة،
ساسية يف إصالح أو األعناصر الن صالح، وعنصر مإلقابل ل فهو منهج تعليم اللغة العربية

يف  اأسس ادلنهج عنصر مهم يف دراسة ادلنهج، ال سيمفتطوير ادلنهج ىو أسس ادلنهج، 
ة للمنهج، يدراسة منهج تعليم اللغة العربية. وتلك األسس للمنهج ىي: األسس الفلسف

، واألسس الًتبوية للمنهج، واألسس النفسية للمنهج، واألسس اإلجتماعية للمنهج
  ۷.واألسس اللغوية والثقافية للمنهج

 
 نمودج المنهج الدراسي:  -ج

 :م7661ادلنهج الدراسي سنة  -7
ىو ادلنهج الذي يستخدم لتكميل ادلنهج  م7661ادلنهج الدراسي سنة 

سنة  ٢الذي يقام مناسبا ومطابقا بنظم احلكومة رقم  م7651سنة  الدراسي
إىل  وقت الدراسة فيو ينقسمو  عن عملية الًتبية الدولية يف بالدنا إندونيسيا، م7656

   ۸.أربعة شهور الفصل أن يكون فصول على
 

                                                           
، )إيسسكو: منشورات ادلنظمة االسالمية  تعليم اللغة اتصاليا بين المناىج واالستراتيجية . رشدي أمحد طعيمة وزلمود كامل الناقة، ٦

 61م(، ص. ٢113للًتبية والعلوم والثقافة، 

        714م(، ص. 7665، )القاىرة: مكتبة وىبة، المنهج في اللغة العربيةأمحد علي إمساعيل على، .  ۷

۸ 
. www.wikipedia.com. diakses pada tanggal 22 Desember 2011  

http://www.wikipedia.com/
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 :(KBK) ادلنهج الدراسي على أسس الكفاءة -٢
لذي يهتم على ادلنهج ا ۸إن مفهوم وتعريف ادلنهج الدراسي على أسس الكفاءة ىو:

أساس الكفاءة لدى الطلبة يف عملية التعليم والتعلم، وىذا ادلنهج يستخدم يف بالدنا 
الدراسي على أسس  جومة ادلنهكقد تطور وتنمي احلم،  4002إندونيسيا منذ سنة 

الكفاءة، وأىداف التطوير ىي: أن حيصل الطالب على الكفاءة العقلية العميقة لبناء 
، اجليدة األىليةالكفاءة ب يؤىل اخلرجيُتة والشعبية، هبذا ادلنهج شخصيتو يف الثقاف

ءة أساسا كان ادلنهج الدراسي على أسس الكفاادلهارات الكافية كذلك. و يزودىم بو 
( تقدًن التقوًن على أساس ٢، و)التعلم( ادلنهج ونتيجة 7ىي: )رئيسيا، لو عناصر أربع 

. عملية ادلنهج على أساس ادلدرسة (1)لم، ويم والتع( عملية التعل3اإلجرائي، و) الصف
يساعد بُت كل عنصر مع  هاوتلك العناصر ادلذكورة من العناصر ادلوحدة ألن تطبيق

 ۹.غَته
 

 مستوى الوحدة التعليميةعلى المنهج الدراسي  -د
 الوحدة التعليمية:  على مستوىمفهوم ادلنهج الدراسي  .١

ادلنهج الذي يكمل بادلنهج ي على مستوى الوحدة التعليمية ىو مفهوم ادلنهج الدراس
، وىذا ادلنهج تصممو وتطبقو كل م٢111" يف سنة KBKالدراسي على أسس الكفاءة "

أن معيار الًتبية الدولية يف الفصل األول  "امولياس"ويضاف  71مدرسة أو مؤسسة تربوية.
ىو ادلنهج الذي  هج الدراسي على مستوى الوحدة التعليميةادلن مكتوب ومقرر بأن 72رقم 

مطابقا بأحوال ادلدرسة وكفاءهتا وخصائصها وثقافة تعليمية أو ادلدرسة الوحدة التطوره 
. ويراد 77بأحوال الدارسُت على أساس معايَت الكفاءة ومعايَت احملتوى ناسبام اجملتمع حوذلا

                                                           
8
 . Masnur  Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, 

(Jakarta: BumiAksara, 2007), hal. 17 

9
 .Ibid, hal. 20 

10. Ibid, hal. 17  

11
 . Mulyasa, E, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandug: PT Remaja 

Rosda Karya, 2006), hal. 19-20 
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بادلنهج على مستوى الوحدة التعليمية ىنا ادلنهج الذي قررتو وزارة الشؤون الدينية سنة 
 .م٢115

 
 أىدافو:  .2

 ۱4للمنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية ومها: نوعان من األىدافىناك 

مؤسسة للعلى الوحدة التعليمية بطريقة إعطاء القدرة  االعتماد :ةاألىداف العامأ(. 
يف تنمية إىل أن تعمل وتشًتك  ادلنهج كل مدرسةحيث يدفع  ة أي ادلدرسة،ويالًتب

 ادلنهج.  

 ، وىي ما يأيت:ةاألىداف اخلاصب(. 

سة يف تنمية ادلنهج، ادلدر ا وىي فسهبن مستقلولًتقية درجة جودة الًتبية بوسيلة  -(7
 عليو اجملتمع أي اإلنسان ادلستعد، يعملو ويساعده

 اإلشًتاك ةوسيلباألخذ لًتقية مسئولية رلتمع ادلدرسة واجملتمع يف تنمية ادلنهج  -(٢
  ،القراريف إزباذ 

الوحدة التعليمية عما يتعلق بدرجة جودة  مكونات اق الصحي بُتيلًتقية الس -(3
  بية ادلرجوة وادلنشودة. الًت 

  
  مكوناتو: -3

ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية على أساس النظم، ونظام  اتمكون
 7۳احلكومة ىي ما تلي:

 م عن طريقة الًتبية الدولية،٢11٢سنة  ٢1نظام احلكومة رقم أ( 

 دويل للًتبية،م عن ادلعيار ال٢112سنة  76نظام احلكومة رقم ب( 

                                                           
12.  Ibid, hal. 22 

13. 
 Ibid, hal. 24 
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م عن ادلعيار للمحتوى ٢113سنة  ٢٢نظام وزارة الشؤون الًتبية رقم جـ( 
 الدراسي،

م عن معيار كفاءة ومهارات ٢113سنة  ٢1نظام وزارة الشؤون الًتبية رقم د( 
 اخلرجيُت،

م عن عملية نظام وزارة ٢113سنة  ٢1نظام وزارة الشؤون الًتبية رقم  (ـىـ
 .٢3ورقم  ٢٢الشؤون الًتبية رقم 
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 نيالمبحث الثا
 وتعليم مهارة االستماع إعداد المواد التعليمية

 
 مفهوم المواد التعليمية  - أ

، ويستخدمها وترتب صممتتعليمية اليت الادة ادلأن ادلواد التعليمية ىي  "بانُت"قال 
الفوزان وزمالءه أن ادلواد التعليمية ىي وقال  7٢ادلدرسون والطلبة يف عملية التعليم والتدريس.

تعليمية معرفية أو احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تقدديو للطالب بغرض ربقيق أىداف 
أو ىي رلموعة اخلربات  ،۱1لتلميذ يف علم مامهارية أو وجدانية وىي ادلضمون الذي يتعلمو ا

واالذباىات والقيم اليت يراد تنميتها الًتبوية واحلقائق وادلعلومات اليت يرجى تزويد الطالب هبا، 
دف ربقيق النمو الشامل ادلتكامل هبعندىم، أو ادلهارات احلركية اليت يراد إكساهبم إياىا، 

 72ذلم يف ضوء األىداف ادلقررة يف ادلنهج.

عملية إعداد ادلواد التعليمية ىي يف األساس عملية علمية تربوية، إذن فهي عملية 
دة من اجملاالت اليت ينبغي أن تعاًف يف ادلواد متقوم على رلموعة من األسس وادلبادئ ادلست

ادلبادئ واألسس  ال صلد أنفسنا يف حاجة شديدة إىل رلموعة منحالتعليمية. وعلى أية 
وادلنطلقات، توجهنا وترشد خطواتنا على طريق إعداد مواد تعليمية لتعليم اللغة العربية لغَت 

وهبذا نعرف أن ادلواد الدراسية أمر مهم وضروري يف  ۱3 علمي ومقبول.الناطقُت هبا بشكل 
العملية التعليمية، والزم تطويرىا حسب حاجات وقدرات الطلبة يف تعلمها وكذلك من أجل 

 ربقيق أىدافها وفق ادلنظومة التعليمية اليت قد قررىا ادلنهج الدراسي ادلستخدم. 

                                                           
12.  Abdul Hamid, Dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Press Malang, 

2008),  hal. 71  
11

)مؤسسة  ،اجلانب النظري دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها ،خرونأو  الفوزان عبد الرمحن بن إبراىيم.  
 777ىـ( ص. 71٢1 ،الوقف اإلسالمي

11
م. 7653 ،جامعة أم القرى)مكة ادلكرمة:  ،)اجلزء الثاين( ،المرجع في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى ،طعيمة رشدي أمحد.  

  ٢1٢ص. 

 ،تقويمو -تحليلو –الكتاب األساس لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى إعداده  ،طعيمة رشدي أمحد. زلمود كامل الناقة و  11
 ٢5-٢4( ص. م7653ة أم القرى، ع)مكة مكرمة: جام
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 أسس إعداد الكتاب التعليمي - ب
الًتبية احلديثة بالكتب التعليمية وإقامتها على أسس تتفق والنظريات الًتبوية  هتتم

، وكان أشد ما حرصت عليو أن ربدد ىذه األسس وتدعو إىل التزامها عند تأليف احلديثة
ى الكتب الكتب التعليمية واستخدامها. ومن ىذا ادلنطلق أصبح لزاما على ادلؤلفُت ومقرر 

 ۱۷التعليمية لتعليم العربية لألجانب مراعاة األسس اآلتية:
 األسس الثقافية واالجتماعية  .١

عند حديثنا عن اجلانب الثقايف كأساس من أسس إعداد ادلواد التعليمية 
 لتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا سوف نتناول النقاط اآلتية:

 الثقافة بوجو عام، ومفهوم الثقافة اإلسالمية بوجو خاص،مفهوم   ( أ
 ،خصائص الثقافة  ( ب

 ،بتعليم العربية لغَت الناطقُت هباجـ( عالقة الثقافة 
احملتوى الثقايف يف كتب تعليم د( األمور اليت ينبغي مراعاهتا عند إعداد 

 العربية لغَت الناطقُت هبا.
  

 األسس السيكولوجية .٢
ن ادلتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو احملور وم ألمن ادلع

ىذه  الذي تركز عليو، وأنو أوال وأخَتا ىو اذلدف من العملية التعليمية، فما قامت
فمن مث فإن معرفة خصائص  العملية إال من أجل ربقيق أىداف معينة لدى ادلتعلم،

 إعداد زلتوى ادلناىج الدراسية. ادلتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند
نفسية والعقلية، بل إن ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها ال

تلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل ادلرحلة العمرية األفراد خي
الواحدة، ومن ىنا ظهر مبدأ الفروق الفردية ادلتصلة بنمو ادلتعلمُت والذي ينبغي 

 عداد واختيار ادلواد التعليمية.مراعاة عند إ
 

                                                           
  ۱۹، ص: المرجع السابق. ١۷
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 األسس اللغوية والًتبوية .٣
ويقصد هبذا اجلانب ادلادة اللغوية ادلكونة من أصوات ومفردات وتراكيب اليت 
تقدم يف كتب تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا واألسلوب ادلناسب يف عرضها 

 للدارسُت، ومدى سهولة أو صعوبة تلك ادلادة للدارسُت.
ل اللغة ادلقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدم على ادلستوى اللغوي وتناو 

يلزم معرفة أى نوع من اجلمل ، فمثال عند تقدًن الًتاكيب العربية ادلستوى الًتبويو 
؟ اإلجابة عن ىذه وىل تبدأ بالبسيطة أم ادلركبة ؟يقدم؟ ىل االمسية أم الفعلية

فُت ومن مث رأينا أن ىدن اجلانب الًتبوي، األسئلة من الصعب تناوذلا لغويا دبعزل ع
األساسُت )اللغوي أي الًتبوي( يعدان أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وظيفتو 

الفصل بينهما، لكن لكل باحث وجهة نظرة عند تقدديو ولكن من الصعب 
للموضوع وفلسفتو اخلاصة اليت دييل إليها. وعند تناوذلا ذلذا اجلانب سوف نركز على 

 ة اليت ينبغي أن تعلم، مكونات اللغة، ومهارات اللغة. اللغ
  

 إعداد المواد االتعليميةمراحل  - ج
 المعايير الختيار المواد التعليمية -1

 7۷ىناك عدة معايَت كدليل الختيار ادلواد التعليمية تشملها األسئلة كما يلي:

 واضحان وراجعان إىل ادلوضوع ادلعُت؟ ىاازلتو و ىداف األىل أ( 

 من السهل إىل الصعب؟فيو  ةجمتدر و  ةمرتب مواد الكتابىل ب( 

 ادلواد اجلذابة ويرجع إىل الدليل ادلعُت؟حيتوى على  ىل الكتابجـ( 

 ناسبة حسب عمر الطلبة ومستواىم؟عدة األنشطة ادلعلى م و ىل الكتاب يقد( 

 ؟أن يتحصل عليو الطالبىل الكتاب سهل ه( 

                                                           
17. Suyanto, Kasihani K.E., English For Young Learners, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), Hal. 38  



12 
 

 
 

 ىل الكتاب يشمل مجيع مقومات اللغة؟و( 

 الكتاب ادلستخدم مناسبة دبستوى صف الطلبة؟ يفىل درجة الصعوبة ز( 

أن يف اختيار زلتوى ادلواد التعليمية معايَت البد من االىتمام  ۱۸وقال إبراىيم بسيوين
 هبا، وىي ما يأيت:

  :Validity معيار الصدقأوال: 

يكون احملتوى صادقا إذا كان واقعيا وأصيال وصحيحا علميا، فضال عن 
 سبشيو مع األىداف ادلوضوعية.

 : Significanceمعيار األمهية ثانيا: 

مع تغطية اجلوانب  ا يكون لديو قيمة ىف حياة الطلبة احملتوى مهما حينميعترب
ادلختلفة من رلال ادلعرفة و القيم و ادلهارات اليت هتتم بتنمية ادلهارات العقلية، و 

    ابية.جياإل  أساليب تنظيم ادلعرفة أو االذباىات

 :  Interestمعيار ادليول واالىتمامات ثالثا: 

تمشيا مع اىتمامات التالميذ يف اختيار ادلواد التعليمية لو أنو يكون احملتوى م
 يتناسب مع ميول الطلبة ومستوى عقوذلم وحاجاهتم إليها.

 :  Learn abilityمعيار القابلية للتعليمرابعا: 

يكون احملتوى قابال للتعلم عندما يراعي قدرات الطلبة، متماشيا مع الفروق 
 ج يف عرض ادلواد التعليمية.الفردية بينهم ادلبادئ التدر 

 : Universality معيار العادلية خامسا:

                                                           
 2-٢ص.  ،م(7667 ،)القاىرة: دار ادلعارف ،المنهج وعناصره ،إبراىيم بسيوين عمَتة 11
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يعترب احملتوى جيدا إذا كان  يشمل أمناطا من التعليم ال تعًتف باحلدود اجلغرفية 
بُت البشر، و بقدر ما يعكس احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط الطلبة 

 بالعامل ادلعاصر من حولو.

 

 محتوىالار طرق إختي -2
 أن يعتمدىا يف عملية إعداد ادلواد التعليمية عدة أساليب ديكن لواضع ادلنهج

شيوعا يف إختيار زلتوى مادة اللغة العربية  ىاعند إختيار احملتوى فيما يلي أكثر 
 7۹للناطقُت بلغات أخرى:

  ادلناىج األخرى: ديكن للمعلم أن يسًتشد دبناىج تعليم اللغات الثانية مثل أ( 
 اإلصلليزية كلغة ثانية أو كلغة أجنبية.

يف  رأي اخلبَت: ديكن للمعلم أن يسًتشد بآراء اخلرباء سواء أكانوا متخصصونب( 
تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى، أم كانوا معلمُت، أم كانوا لغويُت، أم تربويُت، 

 أم من كانت لو صلة وثيقة بادليدان.

ادلسح: ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول خصائص الدارسُت وتعرف ما جـ( 
 يناسبهم من زلتوى لغوي.

 تاج الطالب فيها لالتصال بالعربية.التحليل: ويقصد بذلك ربليل ادلواقف اليت حي د(

 
 تنظيم محتوى المواد التعليمية -3

 41.السيكولوجي بالتنظيم وإما ادلنطقي بالتنظيم إما ادلادة أو احملتوى تنظيم

                                                           
منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم : )إيسسكو، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجو وأساليبو رشدي أمحد طعيمة، 11

 35-34. ص. (م7656 -والثقافة
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 مراعاة أي ذاهتا، ادلادة طبيعة ضوء يف مرتبا احملتوى تقدًن ىو ادلنطقي التنظيم  (أ
 من التدرج مبادئ تراعي التنظيم ىذا ويف. وادلفاىيم للمعلومات ادلنطقي الًتتيب
 وىكذا ،احلديث إىل القدًن ومن الصعب، إىل السهل ومن ادلعقد، إىل البسيط

 اخلاصة، وظروفهم الطالب حاجات ضوء يف احملتوى تقدًن ىو السيكولوجي التنظيم( ب
 .ادلنطقي بالًتتيب التنظيم ىذا يلتزم وال. وحدىا ادلادة طبيعة ضوء يف وليس

 ٢7:يلي ما فهي احملتوى، تنظيم يف ادلعايَت وأما

 خربة كل تؤدي حبيث ادلنهج، خربات بُت ةالرئيسي العالقة اهب يقصدو  االستمرارية،: أوال
 .التالية اخلربة تدعمو الطالب عند معُت أثر إحداث إىل

 يف تسلسل ىناك يكون وأن البعض، بعضها فوق اخلربات بناء بو ويقصد التتابع،: ثانيا
 .ادلهارات عرض

 .األخرى منها كل يكمل حيث اخلربات بُت األفقية العالقة وىو التكامل، :ثالثا

  
 مفهوم مهارة االستماع - ج

الكالم، أو االنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع  فهم ىو مهارة االستماع
ى بعض ادلربُت أن وير  4٢إىل متحدث، خبالف السمع الذي ىو حاسة وآلتو األذن،

إىل االتصال اللغوي بُت ادلتكلم  االستماع نوع من القراءة، ألنو وسيلة إىل الفهم و
شأن القراءة اليت تؤدي إىل ىذا الفهم، وىذا  -يف ذلك -فشأنو  -والسامع

   4۳االتصال.

                                                                                                                                                                      
م منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلو )إيسسكو:  ،تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجو وأساليبو ،رشدي أمحد طعيمة 12

 36-35 ص.، (م7656 ،والثقافة

 36. ص ،نفسو مرجع 11

11
 42ص.  ،م(7663 ،)القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،شحاتة حسن.  

11
 41ص.  ،ىـ(7776 ،)القاىرة: دار ادلعارف ،الموجو الفني لمدرسي اللغة العربية ،إبراىيم عبد العليم.  
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، يقول "أسراري" أن مهارة االستماع ونما قال العلماء السابق إضافة إىلو 
، والبد من تقدًن األخرى لغويةالهارات ادلمهارة لغوية البد من اتقاهنا قبل اتقان  أول

االستماع على الكالم، إذ ال ديكن للطالب أن يتكلم إال إذ أتقن مهارة االستماع. 
 ٢1إىل حد كبَت على االستماع السليم.ى الطالقة يف النطق تعتمد والقدرة عل

االستماع إحدى ادلهارات مهارة ومن التعريفات السابقة قد رأت الباحثة أن 
ادلتحدثون بأي لغة ما، ألنو من  اأول مهارة لغوية البد أن ديلكه يوى اللغوية األربع

وسيلة إىل الفهم وإىل االتصال مع غَتىم يف احلياة اليومية. وبعدم كفاءة االستماع 
 اجليدة يسببو خطأ الفهم يف عملية االتصال اللغوي بُت ادلتكلم والسامع. 

    
 أنواع االستماع - د

 ٢٥علم الفرق بُت نوعُت من االستماع ومها:ينبغي أن يتضح يف ذىن ادل

ويكون خلدمة ىدفُت: أما لالستماع  "intensive listening"االستماع ادلكثف  ( أ
كجزء من برنامج تعليم اللغة العربية وقد يكون من   ادلقصود لبعض عناصر اللغة

أجل تنمية قدرة على الفهم بشكل عام. وىذا النوع جيب أن يتم ربت إشراف 
 ادلعلم. 

ويستهدف إعادة االستماع إىل ادلواد اليت  "extensive listening"االستماع ادلوسع   ( ب
جديد أو شكل وذلك يف بيئة جديدة أو موقف  سبق عرضها على الدارسُت

جديد، كما يستهدف االستماع إىل ادلفردات والًتاكيب اليت ما زال الطالب 
 عاجزا عن أن يألفها أو مل يألفها بعد.

وليس من الالزم أن يكون االستماع ادلوسع ربت مباشرة ادلعلم فقد يذىب 
الدارس إىل ادلعمل ويستمع بنفسو إىل شرائط مسجلة تشرح لو بالكامل ما ىو 

  ب.مطلو 
  

                                                           
11

 23ص.  ،م(7662 ،)ماالنج: إيكيب ماالنج شعبة اللغة العربية ،الوسائل المعينات في تعليم العربية ،إمام أسراري.  

  163، )ادلكة ادلكرمة: جامعة أم القرى، دون سنة(، ص. المرجع في تعليم اللغة العربية "القسم الثاني"رشدي أمحد طعيمة،  . ٢٥
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 أىمية مهارة االستماع -ىـ
اليت اتصل هبا االنسان يف مراحل  لإلستماع أمهية كبَتة يف حياتنا، إنو الوسيلة

حياتو األوىل باألخرين، عن طريقو يكتسب ادلفردات، ويتعلم أمناط اجلمل والًتاكيب، 
ما، ويتلقى األفكار وادلفاىيم، وعن طريقو أيضا يكتسب ادلهارات األخرى للغة، كال
أو   اوقراءة، وكتابة. إن القدرة على سبييز األصوات شرط أساسي لتعلمها، سواء لقراءهت

، كما أن االستماع اجليد دلا يلقي من معلومات أو يطرح من أفكار أمر البد اكتابته
لضمان االستفادة منها، والتفاعل معها بل إن االستماع اجليد شرط حلاجة  ومن

ة هتدده، إن األصم يتعرض يف حياتو للكثَت من األخطاء أخطار كثَت لتاليف االنسان 
      ٢٦، أو أن حيدد اذباىها.اليت ال يستطيع أن يدرك مصدرىا

 

 االستماع أىداف مهارة -و
تعليم اللغة بشكل عام إىل إكساب الدارسُت رلموعة من ادلهارات وادلهارة  يهدف

صحيحا أو جيدا يف أقل زمن  أداءً اللغوية ىي أبسط وحدات النشاط اللغوي الذي يؤدي 
أو احلديث أو القراءة أو الكتابة، وجيمع الًتبويون شلكن، ويتصل بأي من رلاالت االستماع 

 ى أن مهارات اللغة أربع وىي: االستماع، واحلديث، والقراءة، والكتابة.واللغويون عل
  43م( أن أىداف مهارة االستماع ىي:7645فقد حدد "يونس" يف دراستو )

 أن يتعرف األصوات العربية .7
 ةأن دييز بُت احلركات الطويلة والقصَت  .٢
 أن دييز بُت األصوات ادلتجاورة يف النطق .3
 أن يربط بُت األصوات ورموزىا ادلكتوبة ربطا صحيحا .1
 أن دييز األصوات ادلضعفة وادلشددة .2

 
                                                           

م(. 7656 ،)إيسسكو: منشورات ادلنظمة االسالمية للًتبية والعلوم والثقافة ،تعليم العربية لغير الناطقين بها طعيمة، رشدي أمحد.  ٢٦
 714ص. 

11
 31-33. ص. مرجع سابق ، والرئوف، زلمد عبد.يونس فتحى علي.  
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 أن يتعرف التنوين كما يف كلمة )كتاب( .3
 أن دييز بُت الكلمات بالنظر إىل ضبتها أو تشكيلها .4
 أن يتعرف أنواع التنغيم .5
 تخرج األفكار الرئيسية اليت يبدو أهنا تعرب عن أفكار الكاتبأن يس .6

وال خيتلف بُت أىداف تعليم مهارة االستماع مع أىداف ادلقررة يف ادلنهج الدراسي 
، وأىدافها يف للمستوى ادلدرسة العالية على مستوى الوحدة التعليمية ادلستخدم ىذا اليوم

 ٢۷ىذا ادلنهج ىي ما يأيت:
 أن يكون الطالب قادرا على فهم مضمون احلوار أو النص ادلسموع .7
الثانوية من األفكار أن يكون الطالب قادرا على يعرب ادلعٌت واألفكار الرئيسية أو  .٢

 حا.اضنص ادلسموع تعبَتا دقيقا وو ال
 

 لتدريس مهارة االستماع  توجيهات عامة -ز
رلموعة من التوجيهات اليت ديكن للمعلم أن يسًتشد هبا يف تدريس  وفيما يلي

 ٢۷االستماع: 
االستماع. فال  القدوة: ينبغي أن يكون ادلدرس نفسو قدوة للطالب يف حسن .7

 يقاطع طالبا يتحدث وال يسخر من طريقة حديثة.
التخطيط للدرس: ينبغي أن خيطط ادلعلم حلصة االستماع زبطيطا جيدا أن مهارة  .٢

االستماع التقل عن غَتىا من مهارات اللغة اليت تتطلب اإلعداد ادلسبق 
ا أال ربقق والتخطيط أن عشوائية يف العمل يف تدريس ىذه ادلهارة: من شأهن

 األىداف ادلنشودة.

                                                           
27. DEPAG, Pedoman dan Implementasi Pengembangan KTSP MA, (Surabaya: 

Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2009), hal. 52-53.   
 .  135 -131 . ص:مرجع سابق رشدي أمحد طعيمة. ٢۷
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التهيئة للدرس: ينبغي أن يهيئ ادلدرس للطالب امكانات االستماع اجليد كان  .3
يعزل مصادر التشتت، أو جيلسهم يف مكان مغلق، أو يستخدم اآلالت واألجهزة 

 ادلختلفة يف تعليم االستماع كادلذياع والتلفزيون وادلسجل.
ن ال يقتصر االستماع على خط من خطوط تعدد خطوط االتصال: ينبغي أ .1

االتصال مثل أن يكون بُت ادلتعلم والطالب فقط، وإمنا جيب ىذه إىل طالب 
 آخر.

ربديد ادلهارات: ينبغي عند التخطيط لدرس االستماع أن حيدد ادلعلم بوضوح  .2
نوع ادلستمع الذي يريد توصيل الطالب إليو، أي حيدد بدقة نوع ادلهارات 

 والثانوية اليت يريد اكساهبا ذلم.الرئيسية 
مراعاة ظروف الدارسُت: ينبغي أن يدرك ادلدرس الفرق بُت تعليم االستماع للغة  .3

العربية لنوعُت من الدارسُت. نوع مل يتصل بالعربية من قبل، ونوع اتصل هبا عن 
 طريق القراءة ومل تتح لو فرصة االتصال ادلباشر دبتحدثي العربية.

طق: ينبغي للمدرس أن يتأكد من دقة نطق األصوات اليت يسمعها وضوح الن .4
الدارسون أن كانت مسجلة على شريط، أو أن يكون نفسو دقيقا عند نطق 
األصوات حىت تصل إىل أذن الطالب مفهومة، صحيحة فال ربدث لو مشكالت 

 عند اتصالو بالعامل اخلارجي حيث تسمع إىل ىذه األصوات يف موقف طبيعي.
مية القدرة على االنتباه: ديكن تنميتها عند الدارسُت عن طريق تكليفهم تن .5

باالنصات إىل نص ديلى عليهم ويستخرجون منو إجابات عن أسئلة زلددة سلفا 
 وما عليهم إال أن يكتبوا إجابة السؤال من بُت ادلادة ادلسموعة.

ات االستماع ن مقيدا بعدد مر تعدد مرات االستماع: ال ينبغى للمدرس أن يكو  .6
 ما يف عدم تكراره.وصار 
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نفسية الدارسُت: يستمع الدارسون باىتمام أكثر كلما كانوا يف ظروف نفسية   .71
طيبة. من ىنا ينبغى أن خيلو جو احلصة من التهديد بعدم تكرار نطق الكلمات 
أو التخويف من ضعف الدرجة، وعلى ادلدرس أن يتجاوب مع رغبات الدارسُت 

ي ييسر العملية التعليمية وجيعلها خربة طيبة وحييل عملية االستماع إىل احلد الذ
 إىل استمتاع حقيقى.

فًتات التوقف: الفرق بُت مادة لغوية تلقى يف حصة االستماع وبينها وىي تلقى   .77
يف موقف طبيعي كبَت. أال أن ما نلفت االنتباه إليو ىنا ىو أن ادلادة اللغوية يف 

 ية تتخلها فًتات توقف يلتفظ فيها أنفساه ويستجمع فكره.مواقف احلياة الطبيع
أخطأ الدارسُت : ليس من ادلتوقع أن حيسن الدارسون اإلجابة عن األسئلة كاملة   .7٢

دبجرد القاء النص أو اجلملة عليهم. من ىنا قد يطلب بعضهم تكرار القراءة أو 
زويد الدارسُت بإشارات استيضاح كلمة أو غَتىا، وادلعلم يف ىذه احلالة يستطيع ت

 تلميحية تيسر ذلم اإلجابة الصحيحة.
 

 تدريس مهارة االستماعأساليب  -ح
يببغي أن يسَت درس االستماع يف خطوات وأساليب زلددة، وفيما يلي تصور ذلذه 

  4۸اخلطوات:
هيئة أن يربز ادلعلم ذلم أمهية هتيئة الطالب لدرس االستماع، وتتضمن ىذه الت .7

االستماع، وأن يوضح ذلم طبيعة ادلادة العلمية اليت سوف يلقيها عليهم، أو 
التعليمات اليت سوف يصدرىا، وأن حيدد ذلم اذلدف الذي يقصده، أي يوضح ذلم 
مهارة االستماع اليت يريد تنميتها عندىم، مثل التقاط األفكار الرئيسية، التمييز 

 ُت األفكار الثانوية، متابعة سلسلة من األحداث.بينها، وب

                                                           
11

 721. ص، مرجع سابق ،طعيمة رشدي أمحد.  
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تقدًن ادلادة العلمية بطريقة تتفق مع اذلدف احملدد، كأن يبطئ يف القراءة إن كان  .٢
ادلطلوب تنمية مهارة معقدة، أو أن يسرع فيها إن كان ادلطلوب تدريب التالميذ 

 على اللحاق بادلتحدثُت مسرعي احلديث، وىكذا.
الب من األمور ما يراه الزما لفهم ادلادة العلمية ادلسموعة، فإذا كان وفر للطأن ي .3

فيها كلمات صعبة أو اصطالحات ذات دالالت معينة أو ضحها، وإذا كان النص 
، حىت ديكنهم الرجوع حوارا بُت عدة شخصيات كتب أمساءىم على السبورة أمامهم

على أفكار ذات  إليها كلما دعت احلاجة إىل ذلك، وإذا كان النص يشتمل
ارتباطات سابقة أو ذات خلفية يلزم اإلدلام هبا وجب شرح ذلك ذلم وىكذا، ادلهم 
أن يذلل ادلعلم أمام الطالب مشكالت النص بالطريقة اليت سبكنهم بعد ذلك من 

 تناولو.
مناقشة الطالب يف ادلادة اليت قرئت عليهم، أو التعليمات اليت أصدرىا، ويتم ذلك  .1

 رح أسئلة زلددة ترتبط باذلدف ادلنشود.عن طريق ط
 بعض الطالب بتلخيص ما قيل، وتقدًن تقرير شفوي لزمالءىم.تكليف  .2
تقوًن أداء الطالب عن طريق إلقاء أسئلة أو أكثر عمقا، وأقرب إىل اذلدف ادلنشود  .3

 شلا ديكن من قياس مستوى تقدم الطالب خبصوصو. 
      

 ستماع لمهارة اال ةاألساسي تعليميةالمواد ال -ز
 ٢۹:ولكى يكون الدارس مستمعا جيدا ينبغي فيو توافر ادلهارات األتية

 ليس عند استماعهالديو اللغة العربية وسلارجها حىت ال حيدث  أن يعرف أصوات .7
 أن دييز بُت األصوات ادلختلفة .٢
 أن يكون قادرا على التعرف على الفروق بُت األصوات ادلتميزة .3
 أن يكون ملما بقواعد اللغة حلل الرموز الصوتية .1
 أن يكون على علم دبعاىن ادلفردات اللغوية .2

                                                           
11
 للطبع الغايل دار :الرياض) ،بالعربية الناطقين لغير التعليمية الكتب إعداد أسس ،اهلل عبد احلميد عبد و الغايل اهلل عبد ناصر .  

 2٢ :ص ،(م7667 ،والتوزيع والنشر
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 عطاء االنتباه مدة طويلةالقدرة على إ .3
 دفعو لإلستمرار يف االستماع، أي يعرف دلاذا يستمعتوجود دوافع  .4
أن يكون يف حالة نفسية تسمح لو باالستماع حىت ال يشرد ذىنو أو ديل من حديث  .5

 ادلتحدث
 .إدراك التغيَتات اليت ربدث يف ادلعٌت نتيجة التنغيم والنرب .6

 
 هارة االستماعاإلختبارات في تعليم م -ح

يف كل األنظمة التعليمية تلعب االختبارات دورا ىاما وضروريا يف التعليم، 
فالبعض منها تعرب عن األىداف الًتبوية من خالل االختبارات ومن مث نضع الربامج 

وذلذا حيتاج االختبار اجليد لعملية تعليمية، ألن  ۳1وادلواد التعليمية إلجياد منادج تقوديية.
االختبار اجليد أساسي للتعليم اجليد والتعلم اجليد، ولقد تبُت دائما أن ادلعلمُت والطالب 

  ۳2يركزون على ما تركز عليو االختبارات.
ات اللغة ادلكتوبة وإدراك كما أن مكونات اللغة ادلسموعة زبتلف عن مكون

األوىل خيتلف عن إدراك الثانية، فاللغة ادلسموعة ذلا عناصر صوتية عديدة وعناصر النرب 
والتنغيم ووضوح النطق ووضوح التمييز السمعي، وىي عناصر زبلوا منها اللغة ادلكتوبة. 
ا ولقياس مهارات االستماع ادلختلفة، ىناك أنواع عديدة من االختبارات وىي م

( اختبار 3( اختبار الصور والكلمة، )٢( اختبار الصورة والكلمات، )7)۳3يأيت:
( 3( اختبار اجلملة ادلختلفة، )2طابقتُت، )ت( اختبار الكلمتُت ادل1ادلختلفة، ) اتالكلم

( 6( اختبار الثنائيات، )5( اختبار الكلمة ادلسموعة، )4طابقتُت، )تبار اجلملتُت ادلاخت
( اختبار الكلمة ادلنبورة، 77( اختبار ادلقطع ادلنبور، )71اختبار الصوت ادلسموع، )

( اختبار الصور واجلملة، 71( اختبار اجلملة والصورة، )73( اختبار نوع اجلملة، )7٢)
( اختبار كتابة 74( اختبار النص ادلسموع، )73واالجابات، ) ( اختبار السؤال72)

                                                           
11

 . 713ص: ،مرجع سابق الرؤوف، زلمد عبديونس، و  فتحي على.  

11
 .722. ص:مرجع سابق. اخلويل زلمد علي.  

11
 711-42م(. ص: ٢111. )األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع. االختبارات اللغوية زلمد علي اخلويل..  
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( اختبار ٢1( اختبار حفظ ادلسموع، )76( اختبار ادلوضوع العام، )75األرقام، )
 االستماع ادلشوش.
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 ثالثالمبحث ال
 تعليميةالوسائل ال
 

 مفهوم الوسيلة التعليمية  - أ

، ألهنا هتدف إىل توضيح ادلعلومات يضاح ،وسائل إب الوسيلة التعليمية تسمى
بعضها يعتمد على السماع   ألن، ا أخرى الوسائل السمعية والبصريةوتسمى أحيان

على حاسة ، وبعضها يعتمد الصوتية، واحملاضرات، وغَتىا ، والتسجيالتكادلذياع
تمل احلاستُت  شي، وبعضها البصر كاألفالم الصامتة، والصور الفوتوغرافية وغَتىا

 .كاألفالم الناطقة، والتلفاز

الوسيلة التعليمية ىي كل ما يساعد الدارس على إدراك واكتساب ومفهوم        
وديكن تعريف الوسيلة التعليمية ىي كل أداة يستخدمها ادلعلم  ۳1 مواد دراسية.

كار، أو التدريب على ادلهارات، لتحسُت عملية التعلم والتعليم، وتوضيح ادلعاين واألف
أو تعويد التالميذ على العادات الصاحلة، أو تنمية االذباىات، وغرس القيم ادلرغوب 

 فيها، دون أن يعتمد ادلعلم أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام.

مجيع  ومن تعريف الوسيلة التعليمية السابقة نستطيع أن نأخذ اإلختصار بأهنا
تخدمها ادلعلم يف ادلوقف التعليمي لتوصيل احلقائق ، أو األفكار ، أو الوسائط اليت يس

ادلعاين للتالميذ جلعل درسو أكثر إثارة وتشويقا ، وجلعل اخلرب الًتبوية خربة حية ، 
 .وىادفة ، ومباشرة يف نفس الوقت

 

 

                                                           
 1 :ص ،سابق مرجع أسراري، إمام  12
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 دور الوسيلة التعليمية في عملية التعليم والتعلم  -ب
 ليمية وأمهيتها يف اآليت: وديكن حصر دور الوسيلة التع

تقليل اجلهد، واختصار الوقت من ادلتعلم وادلعلم. ويقصد بذلك جعل عملية   -7
التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من خالل زيادة نسبة التعلم إىل تكلفتو. فاذلدف 
الرئيس للوسائل التعليمية ربقيق أىداف تعلم قابلة للقياس دبستوى فعال من حيث 

 الوقت واجلهد وادلصادر.التكلفة يف 

تساعد الوسيلة التعليمية على رباشي الوقوع يف اللفظية.  وادلقصود باللفظية   -٢
استعمال ادلّدرس الفاظًا ليست ذلا داللة عند التلميذ تطابق الداللة الىت عند ادلّدرس 
وال حياول توضيح ىذه األلفاظ اجملردة بوسائل مادية زلسوسة تساعد تكوين صور 

ية ذلا يف ذىن التلميذ. ولكن اذا تنوعت ىذه الوسيلة فإن اللفظ يكتسب أبعاداً مرئ
من ادلعٌت تقًتب بو من االمر الذي يساعد على زيادة التقارب والتطابق بُت معاين 

 األلفاظ يف ذىن كل من ادلّدرس والتلميذ.
 راك. تساعد على نقل ادلعرفة، وتوضيح اجلوانب ادلبهمة، وتثبيت عملية اإلد -3
 تثَت اىتمام الدارسُت وانتباىهم، وتنمي فيهم دقة ادلالحظة.  -1
 تثبت ادلعلومات، وتزيد من حفظ الطالب، وتضاعف استيعابو.  -2
 تنمي االستمرار يف الفكر.   -3
 تقّوم معلومات الطالب، وتقيس مدى ما استوعبو من الدرس.  -4
 ى الطالب. تسهل عملية التعليم على ادلدرس، والتعلم عل -5
 تعلم دبفردىا كالتلفاز، والرحالت، وادلتاحف.  -6

 توضيح بعض ادلفاىيم ادلعينة للتعليم.   -71
تساعد إبراز الفروق الفردية بُت الطالب يف اجملاالت اللغوية ادلختلفة، وخباصة يف   -77

 رلال التعيَت الشفوي. 
ألفاظ احلضارة احلديثة الدالة تساعد الطالب على التزود بادلعلومات العلمية، وب  -7٢

 عليها.
 تتيح للمتعلمُت فرصا متعددة من فرص ادلتعة، وربقيق الذات.   -73
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 تساعد على إبقاء اخلربة التعليمية حية ألطول فًتة شلكنة مع التالميذ.   -71
 تعلم ادلهارات، وتنمي االذباىات، وتريب الذوق، وتعدل السلوك.   -72

 
 إعدادىا أو التعليمية، سيلةالو  اختيار شروط -ـج

 التعليمية، عملية يف أجلو من وجدت الذي الغرض التعليمية الوسيلة تؤدي لكي    
 : ٣١التالية الشروط مراعاة من بد ال فاعل، وبشكل

 . الدرس من ربقيقها سيتم اليت األىداف مع الوسيلة تتناسب أن   -7
 . للدرس ومناسبتها العلمية ادلادة دقة -٢
 . السابقة خرباهتم حيث من الطالب تناسب أن -3
 أو ناقصة، أو قددية، أو خاطئة، معلومات على لوسيلةا ربتوي أال ينبغي -1

 كلية صورة تكوين على تساعد أن جيب وإمنا ىازلة، أو مشوىة، أو متحيزة،
 . متزنة أمينة حديثة صادقة سليمة واقعية

 . ادلتعلمُت إىل توصيلها يف ادلعلم يرغب اليت الرسالة عن صادقا تعبَتا تعرب أن -2
 موضوع مع ومنسجم ومتجانس، زلدد، واحد وعموض للوسيلة يكون أن -3

 . وتتبعو إدراكو الدارسُت على ليسهل الدرس،
 . الصف طالب عدد مع مساحتها أو حجمها، يتناسب أن -4
 . وادلالحظة والدقة التفكَت، يف العلمية الطريقة اتباع على تساعد أن -5
 . تكاليفها رخص مع لصنعها، الالزمة اخلام ادلواد توافر -6
 حال يف وكذا ومال، ووقت، جهد، من استعماذلا يف يبذل ما تناسب أن -71

 . نفسو الشرط فيها يراعى أن جيب زلليا، إعدادىا

                                                           
تعليم  ، حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستَت يفتصميم  البرمجيات التعليمية باستخدام الحاسوب لتعليم القراءة واىب داريادي،  ٣١

 73، ص. ٢115اللغة العربية جامعة موالنا ملك إبراىيم االسالمية احلكومية ماالنج. 
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 . منها االستفادة تسهل حبيث الدارسُت، ومدارك تتناسب أن -77
 . وسهال شلكنا استعماذلا يكون أن -7٢
 . الغرض ربقق اليت دةاجلي الوسيلة اختيار يف والطالب ادلدرس يشًتك أن -73

 

 التعليمية الوسيلة فوائد  -د

 : منها كثَتة فوائد التعليمية للوسائل        

 أللفاظ استخدامهم من تقلل مث ومن احلسي، لإلدراك ماديا أساسا للتالميذ تقدم  -7
 . معناىا يفهمون ال

 . كثَتا اىتمامهم تثَت  -٢
 . األثر باقي يتعلمونو ما ذبعل -3
 . الذايت النشاط إىل التالميذ تدعو واقعية خربات متقد -1
 ادلتحركة، الصور استخدام عند احلال ىو كما التفكَت، استمرارية فيهم تنمي -2

 . والرحالت والتمثيليات،
 .التالميذ عند اللغوية الثروة تنمية يف مث ومن ادلعاين منو يف تسهم -3

 يف وتسهم أخرى، واتأد طريق عن عليها احلصول ديكن ال خربات تقدم
 .وتنوعا وعمقا كفاية أكثر التالميذ يتعلمو ما جعل

 

 االستماعمهارة الوسائل التعليمية في تعليم أىمية  -ىـ
من الضروري أن يستفيد ادلعلم من الوسائل ادلعينة يف التدريس عموما وتدريس 

 :۳7اللغة خصوصا. وتنقسم الوسائل إىل ثالثة أنواع وىي

                                                           
11

 742-741. )األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع(. ص. أساليب تدريس اللغة العربيةويل. زلمد علي اخل.  
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 حاسة السمع وتشمل على وتضم األدوات اليت تعتمد عليو :سمعيةالوسائل ال -1
، أجهزة احلاكي " اجلرامفون "اإلذاعة ادلدرسية الداخلية، ادلذياع " الراديو "، 

 ىداف منها:زبدم عدة أ ،التسجيل الصويت

تسجل على األشرطة مناذج من قراءة اللغة العربية وتكملها بصوت أبناء ىذه أ( 
 اللغة، فيستمع إليها الطالب ليلتقطوا النطق الصحيح والتنغيم الصحيح،

  تسجل على الشريط مجل بُت كل مجلة واألخرى وقوف يكفي لَتدد الطالب  ب(
 ،ريب على الًتاكيب اللغويةاجلملة بعد أن يسمعها. ويفيد ىذا يف التد

أسئلة جييب عنها عنها الطالب شفهيا أو كتابيا، ويكون  تسجل على الشريط جـ(
 ىناك وقوف كاف بُت كل سؤال وسؤال،

من ادلمكن استخدام الشريط يف فهم ادلسموع، فتسجل قصة أو قطعة يستمع د(  
و دلا مسع. إليها الطالب، مث يعطى أسئلة مكتوبة أو مسجلة لقياس مدى فهم

   وقد يطلب منو أن يكتب ملخصا دلا مسع. 

الصور ادلعتمة، والشرائح، واألفالم الثابتة، األفالم ادلتحركة مثل  بصرية:الوسائل ال -2
والثابتة، السبورة، اخلرائط، الكرة األرضية، اللوحات والبطاقات، الرسوم البيانية، 

   .النماذج والعينات، ادلعارض وادلتاحف

 صور والبطاقاتالأ( 

يستخدم ادلعلم يف التدريب على سبييز ادلسموع وفهمو، كما يستخدمها على 
كن أن دي  التدريبات اليت منأهنا مفاتيح للتدريب على الكالم والتعبَت الشفهي. و 

 وتلك اللتدريبات ىي: ۳٢فيها البطاقات لتنمية مهارة االستماعيستخدم ادلعلم 
يعد ادلعلم بطاقات صور مثل: مقص، ىذا التدريب يف : و انظر واستمعتدريب 

                                                           
11

. )الرياض: مكتبة الًتبية العريب ى استخدام الصور والبطاقات في تعليم العربيةدليل المعلم إلزلمود إمساعيل صيٍت، واألخرون. .  
  763-762لدول اخلليج(. ص. 
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ع إىل وشجرة، مظلة، ماء، رشاشة، فرشاة. يقول ادلعلم: انظر إىل الصورة، واستم
فقل: )صحيح(، وإذا كانت  اجلملة. إذا كانت اجلملة مطابقة للصورة وصحيحة

فقل: )خطأ(، وخيتار ادلعلم تلميذا بعد أن يقول كل عبارة ليجيب بكلمة  سلطئة
 )صحيح( أو بكلمة )خطأ(،

 

 الرسالة ادلهموسة  ب( 

العبُت، ويطلب  2أو  1فرق، كل فريق من  1يقسم ادلعلم التالميذ إىل 
 من العيب كل فريق الوقوف صفا، وتلك اخلطوات ما يأيت:

يعرض ادلعلم إحدى البطاقات اليت أعدىا الالعب األول من كل فريق ( 7
 ليقرأىا دون أن يرى البطاقة أي تلميذ أخر يف الفصل،

على الالعب األول من كل فريق نقل الرسالة مهسا إىل الالعب التايل يف ( ٢
 لرسالة إىل الالعب األخَت يف الفريق، فريقو، وىكذا حىت تصل ا

 على الالعب األخَت يف كل فريق كتابة الرسالة اليت مسعها على السبورة،( 3

يعرض ادلعلم البطاقة ليقارن التالميذ بينها وبُت ما كتبو الالعب األخَت على ( 1
 السبورة، يفوز الفريق الذي يكتب أقرب رسالة إىل األصل.

   
   وتضم األدوات وادلواد اليت تعتمد على حاسيت السمع ، بصريةالية سمعالوسائل ال - 3

، وادلصحوبة تحركة والناطقة، األفالم الثابتةوالبصر معا وربوي اآليت : األفالم ادل
  بتسجيالت صوتية، مسرح العرائس، التلفاز، جهاز عرض األفالم " الفيديو " .
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث -أ

وىي طريقة البحث  التجرييبو  (R&D)نوع البحث التطويري ىذا البحث من  
وتصميم البحث والتطوير يف جمال  ۱.ة وجتربة فعاليتهاج معينئادلستخدمة للحصول على نتا

لًتقية نوعية التعليم، ودواعي استخدام البحث التطويري ت ادلستخدمة الًتبية يعٍت اإلجراءا
ىي وجود مشكالت التعليم ادلتعلقة باالنتاجات التعليمية، مثل الكتاب ادلدرسي، ووسائل 

 إعداده ةريد الباحثتونتاج الًتبية الذي  ٢.التعليم، وادلواد الدراسية، وأدوات التقييم وغَتىا
 على االستماعادلعّد يف تعليم مهارة التعليمي األول، الكتاب يشتمل على عنصَرين ومها 

يف  الوسيلة التعليمية السمعية. والثاين، أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية
 وىذا البحث يستخدم ادلدخل الكيفي والكمي. .تعليم مهارة االستماع

الكتاب التعليمي  إعداد)اإلعدادية  جيرى ىذا البحث على ادلرحلتُت ومها ادلرحلة
 ادلعد فعالية استخدام الكتاب التعليميالتجريبية )دلعرفة  لتعليم مهارة االستماع(، وادلرحلة

  ، والشرح منهما فيما يلي:(لتعليم مهارة االستماع
 
 
 

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

Alfabata, 2008), hal. 297. 
2 .Borg & Gall, 1983, dalam Lia Yuliati, Pengembangan Model Pembelajaran 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengajar Calon Guru Fisika, Jurnal 

Ilmu Pendidikan, Jilid 14, Nomor 1, Februari 2007, hal. 39. 
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 التعليمي الكتاب إعداد إجراءات - ب

 التطوير أو اإلعداد نموذج  -1

أما منوذج ادلنهج اإلجرائي  الباحثة ىذا البحث باختيار منوذج التطوير اإلجرائي، عدت
". وذلك ألنو يتضمن خطوات ADDIEدم فاختارات الباحثة النموذج فهو النموذج "ادلستخ

 .۳تفصيلية بوضوح وبدون تعقيد
 

في إعداد الكتاب التعليمي  "ADDIE" لـــــ تصميم نموذج 1.3 انيةبي صورة
 لتعليم مهارة االستماع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
۳ . Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desai Pembelajaran (Instructional Design 

Principles), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 20-21 

 تحليل ال

 تطويرال

 التصميم

 التطبيق

 تقوميال
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 :"ADDIE" لـــــ تصميم لنموذج وفيما يلي بيان لكل خطوة من اخلطوات اخلمس
 "Analysis" التحليل ( أ

 وىو حتليل متطلبات النظام مثل متطلبات الطلبة
 "Design" التصميم ( ب

وىو حتديد ادلشكلة على حسب حتليل متطلبات الطلبة مثل أىداف التدريس، 
لتعليم  والكفايات األساسية، وأساليب التدريس. مث تصمم الباحثة ادلواد الدراسية

على مستوى الوحدة التعليمية لطلبة على أساس ادلنهج الدراسي  مهارة االستماع
 الطلبة.الربنامج الديٍت على نتائج حتليل متطلبات 

 "Development" ج( التطوير

وىو تطوير ادلواد التعليمية لتعليم مهارة االستماع على أساس ادلنهج الدراسي 
على مستوى الوحدة التعليمية لطلبة الربنامج الديٍت وأدوات البحث ادلستخدمة يف 

 لية التدريس والتعليم.عم

     "Implementation" د( التطبيق

 استخدام الكتاب التعليميوىو إجراءات تعليم مهارة االستماع اليت تعتمد على 

 "Evaluation" ىــ( التقومي

بعد استخدام  وىو مالحظة الباحثة على نتائج عملية التدريس وتكمل النقائص منها
 .الكتاب التعليمي ادلعد
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  التجريب مرحلة في البحث نهجم -2
 التمهيدية الدراسة ( أ

 أساس على الديٍت لربنامجا يف العربية اللغة لتعليم التعليمي الكتاب الباحثة وجدت
 الدراسي بادلنهج قطابي مل الكتاب ىذا يف التعليمية ادلوادو  ،م4991 سنة الدراسي ادلنهج

 ملو  .التعليمية الوحدة مستوى أساس على الدراسي ادلنهج استخدام أي اليوم ىذا ادلستخدم
 ادلنهج ذلك أساس على الديٍت للربنامج االستماع مهارة لتعليم التعليمي الكتاب الباحثة جتد
 .السمعية سيلتوو  مع

 

 التعليمي الكتاب دادإع  ( ب

 مهارة لتعليم التعليمي الكتاب الباحثة أعدت ،السابقة التمهيدية الدراسة منو 
 أعدت يعٍت،. بالعربية األصليُت الناطقُت استماع فهم يف الطلبة مهارة يةلًتق االستماع

 الوحدة مستوى على الدراسي ادلنهج أساس على الديٍت للربنامج التعليمية ادلواد الباحثة
 تطابق مث براس تامباك العلوم حبر اإلسالمية العالية اهلل حسب وىاب مدرسة يف التعليمية
 :أساسيتُت شيئُت على اإلعداد ىذا وحتتمل ،ادلدرسة تلك يف الكتاب ىذا الباحثة

 على الدراسي ادلنهج أساس على االستماع مهارة لتعليم التعليمية ادلواد إعداد (4
 .الديٍت لربنامجل التعليمية الوحدة مستوى

على الدراسي لتعليم مهارة االستماع على أساس ادلنهج الوسيلة السمعية  إعداد (٢
  التعليمية للربنامج الديٍت.مستوى الوحدة 

 

 اخلرباء حتكيم ( ج

 مهارة لتعليم التعليمي الكتاب إعداد لتصحيح الباحثة تأخذىا اليت واخلطوات
 التعليقات بأخذ وىي التعليمية الوحدة مستوى على الدراسي ادلنهج أساس على االستماع

 :وىي أشياء ثالثة على تكون حيث اخلرباء من والتصويبات
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 مهارة لتعليم التعليمي بالكتاب تتعلق اليت اجملاالت يف اخلرباء من عدد تعيُت (4
 ىنا واخلرباء التعليمية، الوحدة مستوى على الدراسي ادلنهج أساس على االستماع

 نور الدكتور وىو ،العربية اللغة تعليم جمال يف وادلتخصصُت ادلؤىلُت خرباء ثالثة
 لوبيس تركس والدكتور االستماع، هارةم تعليم عملية يف خبَتا يكون ادلرتضى
 يف خبَت كوني خالصُت والدكتور االستماع، دلهارة التعلمية ادلواد يف خبَتا يكون

 .االستماع مهارة لتعليم السمعية التعليمية الوسيلة

 .ادلالحظة ورقة يف حتكيمها ادلراد واجلوانب النقاط تعيُت( ٢

 على الدراسي ادلنهج أساس على االستماع مهارة لتعليم التعليمي الكتاب تقدمي (3
 .معهم وادلناقشة للخرباء السمعية ووسيلتو عدادل التعليمية الوحدة مستوى

 

 والتصحيح تعديلال ( د

 تناسب حيث اخلرباء مالحظة النقاط مجيع حتليل الباحثة تريد التعديل ىذا يف
 . االستماع مهارة تعليم يف وخاصة العربية اللغة بتعليم

 

 ادليدان يف ةالتجرب( ىـ

 لطلبة ادلعد الكتاب ىذا جتّرب السابقة الناحية من تعديالتال الباحثة نيل وبعد
 وادلراد. جومبانج براس تامباك اإلسالمية العالية اهلل حسب وىاب مدرسة يف الديٍت الربنامج

 كتل يف ةالطلب وشخصية  حبالة التعليمي الكتاب ىذا تناسب على معرفة ىي التجربةب
 . ادلدرسة

 

 نهائيال نتاجاإل (و

 الكتاب إعداد من النهائي اإلنتاج ىي التطويرية الدراسة عملية يف األخَتة واخلطوات
 التعليمية الوحدة مستوى على الدراسي ادلنهج أساس على االستماع مهارة لتعليم التعليمي
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 العلوم حبر اإلسالمية يةالعال اهلل حسب وىاب مدرسة يف الديٍت للربنامج الثاين الفصل لطلبة
 . جومبانج براس تامباك

 
 :تجريب الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماعمراحل  1.2 صورة بيانية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  البحث وعينته مجتمع -ج

، أو إنو مجيع األفراد أو ةدرسها الباحثتإن جمتمع البحث يعٍت مفردات ظاىرة اليت  
والعينة ىي جزء من  ،٥األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكالت البحث

جمتمع البحث األصلي، خيتارىا الباحث بأساليب خمتلفة، وتضم عددا من األفراد من اجملتمع 

                                                                   
 409م(. ص. 4997. )الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع. البحث العلمي مفهومة وأدواته وأساليبه ذوقات عبيدات وأخرون..  ٥

 تمهيديةالدراسة ال

 الكتاب تعديل/تصحيح

 إعداد الكتاب التعليمي

 ادليدانجتريبة 

 حتكيم اخلرباء

 إنتاج هنائي
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ب اوىمدرسة من يف الربنامج الديٍت  ثاينالفصل ال جمتمع ىذا البحث مجيع طلبة ٦.األصلي
وعينة البحث اليت اخًتهتا الباحثة  .امباك براس جومبانجحسب اهلل العالية اإلسالمية ت

 .ة( طالب٢0وعددىم )"ب " ثاينال الفصلطلبة ىي أو القصدية بطريقة العينة الغرضية 
وخطوات ىذه العينة إختارات الباحثة إختيارا حرا على أساس أهنا حتقق أغراض الدراسة اليت 

ها إىل ادلعلومات وختتار عينتو مبا حتقق لو تقوم هبا، فالباحث مثل ىذه احلالة تقدر حاجت
 غرضا.
 

 متغيرات البحث -د 
  يأيت:متغَتات البحث ما  ةستخدم الباحثت  

ربنامج الديٍت يف المهارة االستماع ادلنتج لًتقية  الكتاب التعليمي ادلتغَت ادلستقل -4
( يف ب) ثاينالفصل لطلبة العلى أساس ادلنهج على مستوى الوحدة التعليمية 

 .ب حسب اهلل العالية اإلسالمية حبر العلوم تامباك براس جومبانجاوىدرسة م
ب اوىدرسة ميف  االستماعادلتغَت التابع وىو ارتقاء كفاءات الطلبة لتعّلم مهارة  -٢

ا للدراسة ، تبعحسب اهلل العالية اإلسالمية حبر العلوم تامباك براس جومبانج
 .باستخدام الكتاب ادلعد

 
 دوات البحثأ -هــ

 يف ىذا البحث ىي: ها الباحثةتستخدمايت أدوات البحث ال

 للحصول على ادلعلومات ادلهمة يف ادليدان حول عملية التعليم. :ادلالحظةدليل   -4
 ةقوم الباحثتجزءا من النشاطات التعليمية أي بأن  ةىي طريقة حبيث تكون الباحث

                                                                   
 440. ص. مرجع نفسهذوقات عبيدات وأخرون. .  ٦
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ألشخاص أو األشياء اليت دلالحظة سلوك معُت من خالل اتصالو مباشرة با
بادلالحظة أثناء عملية التعّلم والتعليم للغة العربية ىناك. يف  ةقوم الباحثت ۷يدّرسها.

 ةالباحث ير لبة وادلدرسُت يف تنوّع التعليم. جتاحتياجات الط ةى الباحثًت ادلالحظة س
 .م٢04٢سنة ادلالحظة شهر فرباير 

قوم تلتعليم. للحصول على ادلعلومات ادلهمة يف ادليدان حول عملية ا: ادلقابلةدليل  -٢
ادلقابلة يف شهر  ةالباحثجتري و تعليم اللغة العربية ىناك.  مدرسبادلقابلة مع  ةالباحث
 .م٢04٢ سنة فرباير

عطي ت أن عربست. الكتاب التعليمي دلهارة االستماع قوميللحصول على ت :االستبانة -3
 الكتاب التعليمي نتيجة االستبانة حولالطلبة وادلدرسُت دلعرفة إىل االستبانة  ةالباحث

 على أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية، مهارة االستماعلتعليم 
 .م٢04٢ سنة االستبانة يف شهر مارس بتوزيع ةالباحثتقوم 

سئلة شفوية أو حتريرية( أعدت لتقيس بطريقة  ىو جمموعة من ادلثَتات )أ :االختبار -1
تستخدم الباحثة االختبار للحصول على مقياس ىذا البحث.  ۸،كمية أو كيفية

االختبار ىنا جلمع البيانات ادلتعلقة مبهارة الطالبات يف االستماع العريب، وىذا 
فرباير  آخراالختبار القبلي يف  ةجتري الباحثلبعدي. ايتكون من االختبارين القبلي و 

  .م٢04٢ سنة مارس آخراالختبار البعدي يف ، و م٢04٢ سنة
 

 البيانات ومصادرها -و

يهدف إىل نيل ادلعلومات حول  وجترييب بناء على كون ىذا البحث حبث تطويري
 اتكز ىذا البحث على ما جيرى أثناء إجراءًت العالمات أو الوقائع احلالية أو ادلاضية، ف

وترقية  البحث. ومن فوائد ىذا الًتكيز، قدرة البحث على حّل ادلشكالت الًتبوية التطبيقية

                                                                   
 419 :ص نفسه، مرجع ،وأصحابو عبيدات ذوقان  ۷

 457. ص ،نفسه رجعالم  ۸
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ليل على البيانات فحسب، بل على معانيها حىت اليعتمد جمرى التح ۸،نوعية عملية التعليم
 أيضا.

عند إجراء البحث يف مكانو دما كتب  ةو الباحثتوالبيانات ادلقصودة ىي مجيع ما أخذ
ب حسب اهلل العالية اإلسالمية امدرسة وىتعُت مكان البحث يف تأو مسع أو نظر إليو. ف

ىذا البحث ون موضوع ، حىت أن يكتامباك براس جومبانجمبعهد حبر العلوم اإلسالمي 
ميدان البحث يف ادلدرسة ادلذكورة، لتدين مهارة  ةالباحث تختار إقد مبصادر البيانات.و  امطابق

لًتقية كفاءهتم يف  الكتاب التعليمي ادلعد ينعدم فيهاو عند طالبات الربنامج الديٍت  االستماع
 .االستماعمهارة 

يانات ىي مذكرة الباحث وصفية  إن ادلراد بالب "سوىارسيمي"قالت وإضافة إىل ذلك 
 صورة بيانية . يوضح۹كانت أو كّمية. وأما مصادر البيانات فهي ما صدرت منو البيانات

 درىا:لبيانات ومصال ةالتالي

 البيانات ومصادرها 1.1 صورة بيانية

                                                                   
8 Nana Sudjana dan Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, 

(Bandung: Sinar Baru Algesindo. Cet II, 2000). Hal 64 
9.

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: 

PT, Rineka Cipta. 2006). Cet. Ke-13, pp: 85-86   

 مصدر البيانات البيانات الرقم
 )بادلقابلة( ية تعّلم وتعليم اللغة العربيةعمل 4

الكتاب التعليمي احتياجات الطلبة وادلدرسُت إىل و 
التعليمية السمعية الوسائل لتعليم مهارة االستماع و 

 )باالستبانة(
 

 لبة وادلدّرسونالط
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 تحليل البيانات أسلوب -ز

حتليل البيانات ىي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها ادلالحظات الناجتة عن    
أن  نازير"حممد "صول منها على نتائج. وقال تطبيق خطة حبث معينة حبيث ديكن احل

حتليل البيانات ىو شيء مهم يف البحث، ألنو سيعطي ادلعٌت الذي حيتاج يف حتليل 

لتعليم مهارة  ى الكتاب التعليمي ادلعدّ صدق حمتو  ٢
 وسيلتو السمعيةو  االستماع

 اخلرباء

النشاطات وإجابة األسئلة احملصول عليها من خالل  3
 ادلالحظة عند عملية التعليم الىت قامت هبا الباحثة

 

 الطلبة

نتيجة الطلبة احملصول عليها عند االختبار )االختبار  1
 القبلي(

 الطلبة

االستماع باستخدام الكتاب  مهارةد تعليم تطبيق عن 5
 وسيلتو التعليمية السمعيةبادلعد التعليمي 

 الطلبة

االستماع باستخدام  مهارةدافعية الطلبة عند تعليم  6
  يلتو التعليمية السمعيةسو ب ادلعد الكتاب التعليمي

 الطلبة

 نتيجة الطلبة احملصول عليها عند االختبار )االختبار 7
 البعدي(

 لطلبةا

باستخدام  درجة مشاركة الطلبة عند تقدمي العرض 8
الكتاب التعليمي ادلعد بوسيلتو التعليمية السمعية 

 )االستبانة(

 الطلبة
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طلب األجوبة ت ليبحث أو( 4) وأما أىداف حتليل البيانات ىي: ۱0 البيانات ادلبحوثة.
عطي تل( 3) ،بُت األجوبة من بيانات البحث الصلةبحث تل( ٢) ،من بيانات البحث

خذ اخلالصة واالقًتاحات اليت حيتاج إليها الباحث أل( 1) ،األجوبة اليت تطلب يف البحث
 4۱.يف البحث التايل

 

 تحليل اليبانات من االستبانة .1
حتلل الباحثة اليبانات من االستبانة من تعليم مهارة االستماع باستخدام 
الكتاب التعليمي ادلعد دلعرفة آراء الطالبات عنها بعد عملية التعليم باستخدام ىذا 

 ىذه االستبانة ما يلي: الكتاب، وأما ادلواصفات ادلستخدمة وادلعتربة يف
 التقدير فئات النسبة ادلئوية

 دمتاز 400%-80%
 جدا جيد 79%-60%
 جيد 59%-50%
 مقبول 0%-19%

 

% وما فوقها، 65يقال مقبوال إذا كانت الطالبات جينب سؤاال االستبانة و 
 % وما يقل منو فيقال مردودا.63وإذا كانت الطالبات جينب سؤاال االستبانة 

 

                                                                   
10 Moh. Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Hal 346 
11 Iqbal Hasan. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. (Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 2003). hal 30 



33 
 

 
 

 تحكيم الخبراء البيانات منليل تح .2

ثالثة من ادلؤىلُت  قوم الباحثة على حتكيم اخلرباء بطريقة االستبانة. واخلرباء ىنات
هارة االستماع، وخبَت يف دل تعليم اللغة العربية، خبَت مادة دراسية )خبَتم وى ادلتخصصُت

ت ادلرجوة تستخدم ، للحصول على البياناسمعية دلهارة االستماع(التعليمية الوسيلة ال
للخرباء. ويكون االستبانة مغلقة بأربع درجات التقومي. أما  استبانة التصديقالباحثة 

 ادلعايَت لكل درجة فهي:

 راسبا، إذا كان احملكم يعطي التقومي 4درجة  ( أ
 مقبوال، إذا كان احملكم يعطي التقومي ٢درجة  ( ب
 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي جيد3درجة  ( ج
 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي جيد جدا1درجة  ( د

، وىي قيمة 3 صورة البيانيةحيث حسب معامل ارتباط وبلغ معامل الثبات كما يف ال
 .۱٢مناسبة ألغراض تطبيق ىذه الدراسة

 

 
                                                                   

۱٢ Sudjana. Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen, (Bandung:Tarsito Bandung, 1990), 

hal :45 

 الرقم النسبة ادلئوية ادلستوى لبيانا
 4 % 400-80 جيد جدا ديكن استخدامو يف التدريس بدون التصحيح

ديكن استخدامو يف التدريس بالتصحيح 
 البسيط

 ٢ % 79-60 جيد

 3 %  59-50 مردود الديكن استخدامو يف التدريس
 1  %19-0 فاشل يصلح كلو أو يبدل
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 الختبارتحليل البيانات من نتيجة ا .3

 حتليل باستخدام والبعدي القبلي االختبار من البيانات حتليل يف ةالباحث حتلل
 من لتأكد .ادلئوية أو بادلعدلة (Analysis Statistic Deskriptive)وصفي إحصائي

 .            (T- test) التائي باالختبار ةالباحث قومت التعليمية، الربجمية ثبات

 ۱۳: (t-test) التائي - الختبار دلستخدما الرمز شكلّ  يلي وفيما 

  t

 
 1

2






N

d

N

x

Md 

 :البيان

 Md  =(والبعدي القبلي) االختبارين بُت االحنراف متوسط 

Xd   =االحنراف متوسط مع االحنراف فروق 

N    =العينة أفراد عدد 

 :التائي ختبارال التصديق معيار يلي دما. البياين الرسم ت نتيجة دلعرفة ادللحق إىل انظر

  البحث فروض أن فادلراد البياين، الرسم ت من أكرب حسايب ت درجة كان إذا . أ

  لذلك،. مقبولة    

 البحث فروض أن فادلراد البياين، الرسم ت من أصغر حسايب ت درجة كان وإذا  . ب
 . مردودة

 

 

                                                                   
۱۳   Suharsimi Arikunto, 2006 , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

(Jakarta: PT, Rineka Cipta). Cet. Ke-13, pp: 85-86 
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 مراحل تنفيذ الدراسة -ح
 أبريل مارس فرباير التنفيذ مرحلة الرقم

4 ٢ 3 1 4 ٢ 3 1 4 ٢ 3 1 
عملية التعّلم  حتليل 4

 والتعليم يف ادليدان
 )بادلالحظة(

            

احتياجات الطلبة  ٢
 )بادلقالة وادلدرسُت
 (واالستبانة

            

             كتابة الكتاب ادلعّد  3

 وسيلةال عدادإ 1
 سمعيةال التعليمية

            

             حتكيم اخلرباء 5

الكتاب تصحيح  6
 التعليمي ادلعد

            

             ختبار القبلياال 7

الكتاب تطبيق  8
 التعليمي ادلعد

            

             ختبار البعدياال 9

             إعطاء االستبانة 40

             حتليل البيانات 44

             كتابة تقرير البحث 4٢
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 :هيكل البحث -ط

 ىذا البحث من أربعة فصول: يتكون

على مقدمة، وأسئلة البحث،  وحيتوى الفصل األول ىو اإلطار العام للبحث - أ
وأىداف البحث، وفروض البحث، وأمهية البحث )نظريا وتطبيقيا(، وحدود البحث، 

 .وحتديد ادلصطلحات، والدراسات السابقة
 الفصل الثاين ىو اإلطار النظري للبحث وحيتوى على ثالثة مباحث ىي:  - ب

 ادلبحث األول: بعنوان ادلنهج الدراسي
 وانو إعداد ادلواد التعليمية وتعليم مهارة االستماعادلبحث الثاين: وعن

 ادلبحث الثالث: وموضوعو الوسائل التعليمية
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الفصل الثالث: منهجية البحث ومواضيعو: منهج البحث، ومنهج البحث يف مرحلة  -ج
اإلعداد، وجمتمع البحث وعينتو، ومتغَتات البحث، وأدوات البحث، والبيانات 

 البيانات، ومراحل تنفيذ الدراسة، وىيكل البحث. حتليل أسلوبومصادرىا، و 
حتتوى على عرض البيانات، وحتليل البيانات  مبحثُتالفصل الرابع: ويتضمن  -د

 ومناقشتها.
 نتائج البحث وادلقًتحات والتوصيات.خادتة البحث: وتتكون من خالصة  -ىــ
     قائمة ادلصادر وادلراجع -و
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 الفصل الرابع 

 عرض البيانات تحليلها ومناقشتها

            

دان البحث وأىداف المنهج الدراسي  لمحة تاريخية عن ميالمبحث األول: 
 اللغة العربية فيولتعليم 

 

 لمحة تاريخية مدرسة وىاب حسب اهلل العالية اإلسالمية - أ

اهلل العالية اإلسالمية،  عن ما يتعلق مبدرسة وىاب حسب تقدم الباحثة حملة تارخيية
   ۱وبيان تلك اللمحة كما يأيت:

 

 تاريخ تأسيس مدرسة وىاب حسب اهلل العالية اإلسالمية  -1
تامباك براس  231تقع ىذه ادلدرسة يف شارع عبد الوىاب حسب اهلل احلاج رقم 

دلدرسة العالية الدينية"، وأسست يف يوم ا، واسم ىذه ادلدرسة قدديا "62542جومبانج 
يف تعمق التخصص و الب قد اشتهرتم، وىذه ادلدرسة 2995يوليو سنة  33 من السبت

وزارة الشؤون  أصدرتم قد 1332سبتمبَت سنة  32دراسة العلوم الدينية، لذلك يف اليوم 
مدرسة وىاب حسب اهلل العالية  إىلمن ادلدرسة العالية الدينية  قرارا تغيَتىاالدينية 

ىذه ادلدرسة برنارلا دينيا فحسب بل  أن تفتحذا التغيَت لي  هب رجت الوزارةاإلسالمية، و 
اآلن أصبحت مدرسة وىاب وحىت  فيها برنامج أخر، مثل: برنامج اللغة وغَتىا.أن تفتح 

                                            
۱ MA Wahab Hasbulloh, 2010. Profl MA Wahab Hasbulloh. Jombang: Tidak diterbitkan, 

tanpa halaman,dan Wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 17 Maret 

2012 pada pukul 09.00 am 
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وجود مبعهد رحر ذلا الربنامج الديٍت ادل اليت رسادادل ىحدإحسب اهلل العالية اإلسالمية 
 العلوم اإلسالمي.

 
 أىداف المدرسةمستقبلية و النظرة ال -2

أىداف تأسي  مدرسة وىاب حسب اهلل العالية اإلسالمية مبعهد رحر العلوم          
 اإلسالمي وىي كما يلي:

 ،الدينيةن يف العلوم العلماء ادلاىري ريجحتقيق وخت .2
 عن سابقتها، كل سنة  يفترقية نوعية اخلرجُت  .1
والتعلم مبساعدة ادلهارات العلوم الدينية مكانا رئيسيا يف عملية التعليم أن حتتل  .3

 اللغوية الكافية
إعداد اخلرجيُت الذين يستطيعون أن دييزوا وحيلوا ادلشكالت احلادثة والواقعة يف  .5

 ،إىل الدين اإلسالمي باالستنادم اهترلتمع
بوسيلة الكفاءة العلمية على  تكوين العالقة واالتصال بُت ادلدرسة واجملتمع واحلكومة .4

  .مية والتقوىالعقيدة اإلسالأساس 
  

 لمنهج الدراسيا -3
ادلنهج  يف الوقت احلايل تستخدم مدرسة وىاب حسب اهلل العالية اإلسالمية

مستوى الوحدة التعليمية وادلنهج الدراسي على سي الوطٍت أي ادلنهج الدراسي على الدرا
يف عملية التعليم والتعلم  استطاعت أن تكون معتدلةساس ادلعهدي، وهبذين ادلنهيُت األ

وضح استخدام ادلنهج الدراسي يف مدرسة وىاب ييف ىذه ادلدرسة، وىذا الرسم البياين 
كما م اإلسالمي تامباك براس جومبانج، و حسب اهلل العالية اإلسالمية مبعهد رحر العلو 

 يأيت:
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عدد  عدد حصص الدراسية المواد الدراسية الرقم
 الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول الحصة

 23 5 5 1 القرآن واحلديث 2
 5 - 1 1 العقيدة واألخالق 1
 21 5 5 5 الفقو 3
 21 5 5 5 أصول الفقو 5
 8 5 1 1 علم احلديث 4
 21 5 5 5 علم التفسَت 6
 26 5 6 6 اللغة العربية 2
 13 8 6 6 الرياضيات 8
 26 8 5 5 اللغة اإلصلليزية 9
 6 1 1 1 الًتبية الشعبية 23
 25 6 5 5 اللغة اإلندونيسية 22
 6 1 1 1 الرياضة 21
 8 - 5 5 علم احلاسوب 23
 5 1 1 - السَتة والثقافة اإلسالمية 25
 1 - 1 - علم الكالم 24
 1 1 - - أىل السنة واجلماعة 26
 1 1 - - التصوف 22
 21 5 5 5 تنمية والنف  28
 5 - 1 1 علم النحو 29
 5 - 1 1 علم الصرف 13
 1 - - 1 كفاية األوام 11
 5 1 - 1 فتح القريب 13
 1 - - 1 آداب العامل وادلتعلم 15
 5 1 1 - سلتار األحاديث 14
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 283 63 63 63 العدد
  1 الرسم البياني

 
 ملية تدريس اللغة العربية ع -4

سَتا تدري  اللغة العربية يف مدرسة وىاب حسب اهلل العالية اإلسالمية يسَت إن 
فيها، هبذا وكبَت  درس الذي حيصل على إىتمام كثَت ىو جيدا، ألن درس اللغة العربية

الدين فهم إجادة ي أيف دراسة العلوم اإلسالمية  التفوق الطالبات ستطيعتالدرس 
فهم ما  على الطالباتسهل يباللغة العربية، لذلك  كتوبةاإلسالمي اليت أكثر مصادرىا م

كذلك على ادلهارات اللغوية األربع   حتصل الطالباتمن العلوم الدينية واإلسالمية، و  وهدرس
دور مهم ومسئولية   ادلدرسة ذلاإن فوهبذه األىداف ، من اللغة العربية واللغة اإلصلليزية كافية
 ادلسابقات حول اللغة العربية.يف  مشاركةلل هاطلبتيف إعداد  كبَتة

 
 في مدرسة وىاب حسب اهلل العالية اإلسالمية حالة المدرسين والطالبات - ب

 حالة مدرسي اللغة العربية  -1
عملية التعّلم والتعليم يف حالة مدرسي اللغة العربية يف قامت الباحثة مبالحظة 

وتوصل إىل البيانات مدرسة وىاب حسب اهلل العالية اإلسالمية تامباك براس جومبانج، 
 التالية:
من ناحية طرق تدريسها  العملية التعليمية يفالفعالية  مدرسي اللغة العربية نقصانإن  - أ

ىذه من مشكلة التعليم لذي مدرسي اللغة العربية، ، و والوسائل، وادلواد الدراسية
ويسببها اخنفاض نوعية التعليم. لتحسُت وترقية نوعية التعليم بوجود اإلنتاج التعليمي 

تاج الطلبة إىل االستماع كثَتا من حيبينما وىو الكتاب التعليمي وادلواد ادلسموعة 
 الناطقُت األصليُت بالعربية.
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مهارة االستماع كثَتا يف عملية التعليم والتعلم، لذلك جتد  ال يهتم ادلدرس تعليم -ب
الطالبات صعوبة يف فهم احلوار والنص ادلسموع بالعربية، وكذلك يف فهم مضمون 

 احلوار والنص ادلسموع. 
يف مدرسة وىاب حسب اهلل العالية اإلسالمية، وخاصة يف الفصل الثاين جتد أن  -ج

العريب عند قراءة النص من ادلدرسُت مباشرة يستطعن فهم النص  عظم الطالباتم
إىل احلوار أو النص  يستمعيأن  نعليه بمن الكتاب التعليمي ادلقرر لكن يصع

 العريب من الوسيلة التعليمية السمعية )أي بوسيلة الناطقُت األصليُت بالعربية(.   
إىل تنوّع عملية  ونتاجحيأن مدرسي اللغة العربية ومن ىذه ادلالحظة ترى الباحثة 

التعّلم والتعليم، إما بوجود وإعداد الكتاب التعليمي دلهارة االستماع وزيادة الوسائل 
ين إىل استماع كثَت لتعليم مهارة االستماع ألن الطالبات حيتالتعليمية السمعية مساعدة 

الباحثة   مهارة االستماع. وتقدميف لًتقية كفاءات الطلبة  من الناطقُت األصليُت بالعربية
كان ادلنهج ادلتبع يف ىذه ادلدرسة ىو ادلنهج الدراسي على أن   كذلك ادلقابلة مع ادلدرس

  .(KTSP) أساس مستوى الوحدة التعليمية

الكتاب ادلقرر ىنا يعٍت كتاب تعليم اللغة العربية ألّفو وزارة الشؤون الدينية سنة 
الدراسي ادلقرر ىذا اليوم، ومل جيد م، وىذا الكتاب مل يطابق باستخدام ادلنهج 2995

يف فهم مضمون احلوار  ع والتدريبات لًتقية كفاءة الطالباتفيو تعليم مهارة االستما 
والنص العريب ادلسموع، ولذلك تعد الباحثة الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع 

  على أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية.
سية لتعليم اللغة العربية لطلبة الربنامج الديٍت من حيث تتكون من وادلواد الدرا
 -4القرآن الكرًن، و -5اإلسالم،  -3ادلسيد،  -1ادلدرسة،  -2احلوار والنص عن: 

احلياة الدينية اليت هتدف كلها لتدريب الطالب  -2األخالق الكردية،  -6اللغة العربية، 
  على استيعاهبم دلهارات اللغوية األربع.
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 الباتحالة الط -2
( طالبة، وال خيتلط الفصول 33-13يف كل فصل حيتوى فيو ) الباتإن عدد الط

ل خاص للطالبات، بُت الطالب والطالبات، لكل فصل خاص للطالب وكذلك فص
يستطعن فهم  . معظم الطالبات(طالبة 13وأما عدد الطالبات يف فصل الثاين "ب" )

احلوار أو النص  يأن يستمع مباشرة لكن يصعب عليهنّ ن ادلدرسُت النص العريب قراءة م
معظم الطالبات  العريب بوسيلتو السمعية )أي مسموع من الناطقُت األصليُت بالعربية(.

 .بعض الطالبات يتكاسلن يف الدراسة يهتمُت بالدراسة رغم ىناك
 

 تعلم اللغة العربية  تساعد التيالعوامل  -3
وجود الوسائل ليساعد ادلدرس يف عملية تعليم اللغة العربية ىي:  اليت تأودالعوامل 

التعليمية منها: الطريقة اإلنتقائية، التعلم والتعليم، يستخدم ادلدرس تنوع من الطرق 
هبذه العوامل تكون الطالبات يهتمُت  والطريقة ادلباشرة، واستخدام اللعبة اللغوية، وغَتىا.

 تعلم والتعليم يف الفصل أو خارجو.بالدراسة، ويرغنب يف عملية ال
 

 الباتكفاءة الط -4
ىذا قبل تطبيق  دلعرفة كفاءة الطالبات بعد أن تقدم الباحثة االختبار القبلي

يف كتابة ( 2متنوعة وىي: ) يف مهارة االستماع كفاءة الطالبات، ترى الباحثة أن  الكتاب
% كفاءة 23، طالبات( 8) "ضعيف"% كفاءة الطالبات 53عة فيها الكلمات ادلسمو 

%  13، (طالبات6) "جيد"% كفاءة الطالبات 33طالبتان(،  1)" مقبول"الطالبات 
يف فهم مضمون احلوار والنص ادلسموع: ( 1طالبات(. ) 5كفاءة الطالبات "جيد جدا" )

 1% كفاءة الطالبات "مقبول" )23 (،طالبات 8% كفاءة الطالبات ضعيف )53
% كفاءة الطالبات "جيد 13طالبات(، 6لطالبات "جيد" )% كفاءة ا33طالبتان(، 
% كفاءة 34دلسموع: من احلوار والنص اما مسع  تعبَتيف ( 3طالبات(. ) 5جدا" )
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%  14طالبتان(،  5% كفاءة الطالبات "مقبول" )13 طالبات(، 2الطالبات ضعيف )
 طالبات(  5% كفاءة الطالبات "جيد جدا" )13طالبات(،  4كفاءة الطالبات "جيد" )

من ناحية كتابة الكلمات  "ضعيفة"ومن ىذه النتيية أن كفاءة الطالبات أكثرىا 
، وفهم احلوار والنص ادلسموع، وتعبَت شفهي وحتريري من احلوار والنص ادلسموعة
تعد الباحثة الكتاب التعليمي وتطابقو لًتقية كفاءة الطالبات يف مهارة  وذلك، ادلسموع

  االستماع، وخصوصا لطلبة الربنامج الديٍت.
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كيفية إعداده ودليل ووسائل   -دالكتاب التعليمي المع: الثانيالمبحث  
 استخدامو

 
 الدراسة التمهدية  - أ

يف ىذه ادلدرسة ىو "كتاب اللغة كما تالحظ الباحثة أن الكتاب ادلستخدم 
م، ترى 1335العربية" ألذي ألفو وزارة الشؤون الدينية على أساس ادلنهج الدراسي سنة 

ادلواد مل تركز ادلواد الدراسية على تعليم مهارة االستماع. تعتمد  الباحثة أن ىذا الكتاب
تابة. وتركز عملية يف تعلم مهارة الكالم والقراءة والك ادلوجودة على كفاءة الطالبات

التدري  على تعليم مهارة الكالم والقراءة، ومهارة القراءة أكثر استخدما يف عملية 
اللغة النصوص صعوبة باستخدام ىذا الكتاب من ناحية  تشعر الطالباتو  التدري 

ىذا اليوم أي ابق بادلنهج الدراسي ادلستخدم مل تطفيو  وجودة فيو، وادلواد الدراسيةادل
 باستخدام ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية. 

االستبانة  ، توزع الباحثةتعد الباحثة الكتاب التعليمي دلهارة االستماع وقبل أن
لتعليم مهارة  ت الفصل الثاين "ب" دلعرفة ميوذلن وخلفيتهن واحتياجتهنعلى طالبا

أساسا الختيار ادلوضوعات ون ىذه النتائج ، وتك(طالبة 13) االستماع، وعدد الطالبات
 وإعدادىا متناسبة خبربات الطالبات للربنامج الديٍت. ونتييتها كما يلي: 

 
الموضوعات المعدة لتعليم مهارة  الرقم

 االستماع
الدرجة للنسبة  نتائج الطالبات

 من مائة
 %23 3 ادلدرسة 2
 %4 2 العمل 1
 %23 1 ادلسيد 3
 %24 2 عمليات التعليم 5
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 %23 1 اإلسالم 4
 %23 1 احلياة الدينية 6
 %24 3 اآلخالق الكردية 2
 %4 2 العلوم وادلعارف 8
 %24 3 القرآن الكرًن  9
 %24 1 اللغة العربية 23
 2الرسم البياني   

 
 ُت إىل ادلواد اجلديدة لطالباتتاجحييف الرسم البياين السابق يدل على أن الطالبات 

يدل على ، و ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليميةب متناسباالربنامج الديٍت 
% من الطالبات يرغنب يف 24يرغنب يف موضوع "ادلدرسة"، و الطالبات% من 23

% من 23% من الطالبات يرغنب يف موضوع "اإلسالم"، و24موضوع "ادلسيد"، و
% من الطالبات يرغنب يف موضوع 23، و"احلياة الدينيةالطالبات يرغنب يف موضوع "

% 23% من الطالبات يرغنب يف موضوع "القرآن الكرًن"، و23"األخالق الكردية"، و
وترغب الطالبات يف تعليم مهارة من الطالبات يرغنب يف موضوع "اللغة العربية". 

 %(.83طالبة ) 26االستماع بادلوضوعات القريبة من خربات الطالبات وعددىم 
% من الطالبات يرغنب استخدام الوسيلة التعليمية السمعية يف تعليم مهارة 83و

 االستماع.
على سبعة  الكتاب التعليمي الباحثة تعدا على نتائج االستبانة ادلذكورة، إعتماد

( احلياة 5( اإلسالم، )3( ادلسيد، )1( ادلدرسة، )2موضوعات دلدة سنة واحدة وىي: )
( اللغة العربية. لكل درس أربعة 2( القرآن الكرًن، )6الكردية، )( األخالق 4الدينية، )

 دقيقة(.  1X54لقاءات، ولكل لقاء تسعون دقيقة )
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 إعداد الكتاب التعليمي لمهارة االستماع - ب
يف ىذا البحث  الربنامج الديٍت لطالبات للسنة الواحدة الكتاب التعليمي ادلعدتكّون ي     
 القرآن الكرًن،( 5) ،اإلسالم( 3)، ادلسيدو  (1)، ادلدرسة (2:)وىي موضوعات سبعةمن 
ناسبا واد مت. وتعد الباحثة ىذه ادلاحلياة الدينية( 2( األخالق الكردية، )6) اللغة العربية، (4)
قد قررىا ادلنهج الدراسي على  كذلك  ىذه ادلوادو  ،مطابقا بأحوال الدارسُت واحتياجاهتمو 

تقدًن الربنامج الديٍت يف ادلدرسة العالية. وكل مادة فيها  لطالبات مستوى الوحدة التعليمية
 وادلتنوعة ادلتعددة نص ادلسموع بالعربية، والتدريباتلكلمات اجلديدة، وفهم احلوار أو الل

  لتعليم مهارة االستماع والتعمق فيها.
يف االستماع  الوجيزوضوع "محتت  الكتاب التعليمي ادلعد لتعليم مهارة االستماعو        

 (5)دليل استخدام الكتاب، ( 3)ادلقدمة، ( 1الغالف األمامي، ) (2)من  كون" ويتالعريب
تقدًن  (6) ،زلتويات الكتاب( 4) ،عامة لتعليم مهارة االستماعالاإلرشادات والتوجيهات 

 -2وىي:  الكتاب التعليمي )للسنة الواحدة تشمل على سبعة دروسادلواد يف  وعرض 
األخالق  -6اللغة العربية،  -4القرآن الكرًن،  -5اإلسالم،  -3ادلسيد،  -1 ادلدرسة،
. ادلراجعادلصادر و قائمة  -8قائمة مفردات الكتاب،  -2(، احليياة الدينية -2الكردية، 

ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة أساس على  الباحثة أعدتوالذي  الكتاب التعليميو 
 1وزارة الشؤون الدينية رقم  مبوجز قرار(permenag) حتت نظام التعليم   (KTSP)التعليمية 
  .م1338سنة 
 وصف مظاىرتوجد كما يف ادللحق الثاين. وبالتايل الكتاب التعليمي ادلعد  ومظهر    

على لتعليم مهارة االستماع على أساس ادلنهج الدراسي  ادلعد كتاب التعليميال وزلتوى
 يف ما يأيت: الربنامج الديٍت التعليمية لطالباتمستوى الوحدة 
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 الغالف األمامي  -1

ادلادة يف ادلخترب، وفيو كذلك اسم إىل  حُت يستمعون الطالباتتعرض فيو صورة 
ستخدم ي، ويف أي مدرسة ومرحلة الدراسي موضوع الكتاب، وأساس ادلنهجالكاتبة، و 

   ىذا الكتاب.
 

 مقّدمةال -2
فيها وصف زلتويات الكتاب ادلوجز  تعطي ةحتتوي على التمهيد من الكاتب                 

 .التعليمي ادلعد كتابالوكذلك كلمة تقدير وشكر دلن ساىم يف عملية كتابة 
 

 دليل استخدام الكتاب -3
دليل استخدام الكتاب للمدرسُت بالعربية، وفيو وصف أىداف  حيتوى على 

على أساس ادلنهج الدراسي على  لتعليم مهارة االستماع ةواخلاص ةالدرس العام
، وادلواد ادلدروسة للسنة نوكفاءهت متناسبا بأحوال الطالبات مستوى الوحدة التعليمية

الواحدة، والتعابَت اليت تصور بادلواد، وكلمة التشييع، والرموز ادلستخدمة، واللقاء 
، وقائمة ادلصادر وقائمة ادلفرداتلتقدًن كل مادة، ومراحل تعليم مهارة االستماع، 

 .     وادلراجع
 

 للمعلم في تعليم مهارة االستماعوالتوجيهات اإلرشادات  -4
عامة لتدري  مهارة االستماع وخطوات التوجيهات اإلرشادات والحتتوي على 

، وىذه اإلرشادات لكى تكون من علماء تعليم اللغة العربية درس االستماع نظريا
  لدى مدرسي اللغة العربية عند تعليم مهارة االستماع.دليال ومرشدا 
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 محتويات الكتاب -5
عامة، وخصوصا يف الكتاب  ابالكت وكتابة يف تأليف مهمةاحملتويات  تعدّ 

لتسهيل البحث  وذلك يهدف إىل إرشاد القارئُت التعليمي لتعليم مهارة االستماع.
 ادلراد تقدديها ذلم يف الكتاب.يف ادلواد 
 

 ملحق المنهج التعليمي -6
 (KTSP)ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية  عرض يف الكتابي

سنة  1وزارة الشؤون الدينية رقم  مبوجب قرار(permenag) حتت نظام التعليم  
 م.1338

 
 السبعة المعدة دروسال -7

 -2 منالطلبة  يتمكنفيو أن  . وأىداف الدرس"المدرسة"األول ىو  درسال
فهم مضمون  -1، النص العريب ادلسموعم ادلعلومات الشفهية من احلوار و فهيف 

سواءا احلوار والنص العريب ادلسموع عن تعبَت ال -3، النص العريب ادلسموعاحلوار و 
 شفهيا أم حتريريا. 

 -2 منالطلبة  تمكنفيو أن ي أىداف الدرسو  ".المسجد"الثاين ىو  الدرس
فهم مضمون  -1، احلوار و النص العريب ادلسموعفهم ادلعلومات الشفهية من يف 

سواءا احلوار والنص العريب ادلسموع عن تعبَت ال -3احلوار و النص العريب ادلسموع، 
 شفهيا أم حتريريا. 

 -2 منالطلبة  يتمكنأن  أىداف الدرسو  ".اإلسالم"الثالث ىو  الدرس
فهم مضمون احلوار  -1، النص العريب ادلسموعم ادلعلومات الشفهية من احلوار و فه
أم  سواءا شفهيااحلوار والنص العريب ادلسموع عن تعبَت ال -3النص العريب ادلسموع، و 

 حتريريا. 
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 منالطلبة  يتمكنأن  أىداف الدرسو  ".القرآن الكريم"الرابع ىو  الدرس
فهم مضمون  -1، النص العريب ادلسموعم ادلعلومات الشفهية من احلوار و فه -2

سواءا احلوار والنص العريب ادلسموع عن تعبَت ال -3احلوار و النص العريب ادلسموع، 
 شفهيا أم حتريريا.

 منالطلبة  يتمكنأن  أىداف الدرسو  "اللغة العربية".الدرس اخلام  ىو 
مضمون فهم  -1، فهم ادلعلومات الشفهية من احلوار و النص العريب ادلسموع -2

سواءا احلوار والنص العريب ادلسموع عن تعبَت ال -3احلوار و النص العريب ادلسموع، 
 شفهيا أم حتريريا.
الطلبة  يتمكنأن  وأىداف الدرس ".األخالق الكريمة"ىو  السادس الدرس

فهم  -1، فهم ادلعلومات الشفهية من احلوار و النص العريب ادلسموع -2 من
احلوار والنص العريب ادلسموع عن عبَت الت -3مضمون احلوار و النص العريب ادلسموع، 

 شفهيا أم حتريريا.سواءا 
الطلبة  يتمكنفيو أن  أىداف الدرسو  "الحياة الدينية".الدرس السابع ىو 

فهم  -1، فهم ادلعلومات الشفهية من احلوار و النص العريب ادلسموع -2 من
احلوار والنص العريب ادلسموع عن تعبَت ال -3ار و النص العريب ادلسموع، مضمون احلو 

 شفهيا أم حتريريا.سواءا 
 

 

 قائمة مفردات الكتاب -8
ادلدرسُت  وذلك دلساعدة كل مادةلومعانيها ادلفردات اجلديدة حتتوى على 
معاين التعرف على الدارسُت على تعليم اللغة العربية، ويسهل تعلم و والدارسُت يف 
  بادلواد ادلدروسة.دة ر الكلمات الوا
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 راجعصادر والمقائمة الم -9
يف إعداد ادلواد ادلعّدة يف قد استخدمتها اليت ادلراجع ادلصادر و فيها  ترصد الباحثة

ادلراجع وادلصادر  واادلدرسُت والدارسُت أن يعرف تساعد علىوهبذه القائمة  ،الكتاب
  الرئيسية واألساسية ادلستخدمة يف كتابة الكتاب التعليمي.

 
  الوسيلة التعليمية السمعيةإعداد  -11

نارلا تعليميا يستخدم كوسيلة تعليمية، وقبل قيام ر تتطلب جتربة البحث ب
  واويتدرب واليساعد الطلبة أن يفهم وسيلة مسعية )أي التسييل(ة بذلك أجرى الباحث
الوسيلة بإعداد  ةالباحث توكنتيية ذلذه الدراسة قام، ادلواد ادلدروسة علىكثَتا 
األمور  ة السمعيةالتعليمي الوسيلةعند إعداد  ةالباحث توقد راعىة السمعية، التعليمي

وضوح ادلواد التعليمية من الكلمات ادلسموعة، واحلوار والنص ادلسموع  :اآلتية منها
  تعليمية يف التسييل.أي وضوح نطق ادلواد ال

 معية لتعليم مهارة االستماع لطالباتالوسيلة التعليمية الس أعدت الباحثة لقد
بتقسيمها  على مستوى الوحدة التعليمية الربنامج الديٍت على أساس ادلنهج الدراسي

 :ا يأيتمب إعداد الوسيلة التعليميةعلى فصول وأجزاء، واىتم عند 
 ُت بالعربيةاألصلي ُتحتديد األصوات من الناطق -2

 وضوح ادلواد التعليمية من الكلمات ادلسموعة -1

  وضوح نطق ادلواد ادلسموعة من التسييل -3

 

 تحكيم الخبراء -ج   
خبَت مواد  -2 ملعريب" ثالثة وىحتكيم اخلرباء لكتاب "الوجيز يف االستماع ا

التعليمية  خبَت الوسيلة -3خبَت تعليم اللغة العربية،  -1، اللغة العربية دراسية
 :ء، وفيما يلي نتائج حتكيم اخلرباالسمعية )التسييل(
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 خبير المواد الدراسيةتحكيم   -1
ق تطبيالقبل  م1321قد أقيم حتكيم اخلرباء يف األسبوع األول إىل الثاين من مارس 

ادلواد الدراسية لتعليم متقن يف ىو أستاذ  ،تركي  لوبي الدكتور َت ىو يف ادليدان. وكان اخلب
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.ليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم الدراسات العاللغة العربية يف 

 ادلواد الدراسية: خبَت وفيما يلي نتيية حتكيم
 
 

 أحكام عامة 1.1
 الرقم
 

 درجات التقوًن بنود األسئلة
 جيد جدا جيد مقبول ناقص

  √   مناسبحيم الكتاب التعليمي ادلعد  2
 √    عدد ادلوضوعات مناسب للسنة الدراسية 1
إخراج الكتاب التعليمي ادلعد مناسب ومشيع على  3

 استخدامو
  √  

 √    ادلواد التعليمية مناسب مبستوى الدارسُت 5
تتضح يف الكتاب التعليمي ادلعد طريقة التدري   4

 اليت تبنها ادلؤلفة
  √  

 √    يشتمل الكتاب التعليمي ادلعد على قائمة ادلفردات  6
تناسب الصور مستوى طلبة الربنامج الديٍت من  2

 حيث 
  √  

يشتمل الكتاب التعليمي ادلعد على فهارس  8
 ومالحق

   √ 

يركز الكتاب التعليمي ادلعد على التعليم ال على  9
 حتليلها

  √  

 3الرسم الياني 
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 "جدا جيد"الدراسية ادلعدة على حسب أحكام عامة بالتقدير  نتيية ادلوادعلى  يدل
 :يف العناصر التالية

 مناسبة للسنة الدراسيةعدد ادلوضوعات  .2

 ادلواد التعليمية مناسب مبستوى الدارسُت .1

 يشتمل الكتاب التعليمي ادلعد على قائمة ادلفردات اجلديدة .3

  ومالحق تساعد على استخدامويشتمل الكتاب التعليمي ادلعد على فهارس  .5
 يف ىذه األمور التالية:  "جيد"ويقدر اخلبَت بالتقدير 

 حيم الكتاب التعليمي ادلعد مناسب .2

 إخراج الكتاب التعليمي ادلعد مناسب ومشيع على استخدامو .1

 اليت تبنها ادلؤلفةتتضح يف الكتاب التعليمي ادلعد طريقة التدري   .3

 الربنامج الديٍت من حيمها وعدد عناصرىاتناسب الصور مستوى طلبة  .5

 يركز الكتاب التعليمي ادلعد على التعليم ال على حتليلها ووصفها .4

 
 معالجة مهارة االستماع 2.1 

 الرقم
 

 درجات التقوًن بنود األسئلة
 جيد جدا جيد مقبول ناقص

 √    تتم معاجلة االستماع بصورة متدرجة 1
معاين الكلمات  ديكن الطلبة من التعرف إىل 2

 من خالل السياقات ادلسموعة
  √  

عدد التدريبات ادلصاحبة لكل نص مسموع   3
 ةمناسبية و كاف

   √ 

 √    التدريبات على مهارة االستماع متنوعة 4
 4الرسم الياني   
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    يدل الرسم البياين يف السابق أن نتيية ادلواد الدراسية على حسب معاجلة مهارة 
 يف العناصر التالية: "جيد جدا"االستماع بصفة عامة بالتقدير 

 تتم معاجلة االستماع بصورة متدرجة .2

 ةمناسبو  يةعدد التدريبات ادلصاحبة لكل نص مسموع كاف .1

 التدريبات على مهارة االستماع متنوعة .3

 يف ىذه األمور التالية: "جيد"ويقدر اخلبَت بالتقدير 
 معاين الكلمات من خالل السياقات ادلسموعةديكن الطلبة من التعرف إىل  .2

   
 نصوص الكتاب التعليمي 3.1

 الرقم
 

 درجات التقوًن بنود األسئلة
 جيد جدا جيد مقبول ناقص

نصوص ادلكتوبة مناسب لطلبة ل الطو  2
 الربنامج الديٍت يف الصف الثاين

  √  

حوارات الكتاب التعليمي ادلعد مأخوذة  1
 من التعليم

   √ 

حوارات الكتاب التعليمي ادلعد مناسبة  3
 لطلبة الربنامج الديٍت

   √ 

ترتبط النصوص بادلنهج الدراسي على  5
مستوى الوحدة التعليمية )بالدين 

 اإلسالمي(

   √ 

 5الرسم البياني  
 

الدراسية على حسب نصوص الكتاب يدل الرسم البياين يف السابق أن نتيية ادلواد 
 يف العناصر التالية: "جيد جدا"بالتقدير عامة  بصفة التعليمي
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 حوارات الكتاب التعليمي ادلعد مأخوذة من التعليم اإلسالمي .2

 تعليمي ادلعد مناسبة لطلبة الربنامج الديٍتحوارات الكتاب ال .1

 ترتبط النصوص بالدين اإلسالمي .3

 يف ىذه األمور التالية: "جيد"ويقدر اخلبَت بالتقدير 
مناسب لطلبة الربنامج الديٍت يف الفصل الثاين من ادلدرسة ل النصوص ادلكتوبة طو  .2

 العالية
 

 عليم اللغة العربيةخبير ت -2
يف قبل التطبيق  م1321قد أقيم حتكيم اخلرباء يف األسبوع األول إىل الثاين من مارس 

َت ىو الدكتور نور ادلرتضى، ىو أستاذ متقن يف تعليم اللغة العربية يف . وكان اخلبادليدان
جامعة ماالنج احلكومية والدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

  وفيما يلي نتيية حتكيم خبَت تعليم اللغة العربية: .مباالنج
 
 

 النشاطات وإجراءات التعليم 1.2

 الرقم
 

 درجات التقوًن بنود األسئلة
 جيد جدا جيد مقبول ناقص

 √    بالتنوع والتيديدتتم النشاطات  2
 √    تناسب النشاطات والتدريبات مبستوى الطلبة 1
 √    تعتمد نشاطات التدري  على الطلبة 3
تشيع النشاطات معلومات الطلبة لفهم  5

 ادلادة ادلسموعة
   √ 

تعطى النشاطات للطلبة فرصة لالتصال فهم  4
 من ادلادة ادلسموعة

  √  

 6الرسم البياني  
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 النشاطات وإجراءات التعليمعلى نتيية تعليم اللغة العربية ادلعدة على حسب  يدل
 :يف العناصر التالية "جيد جدا"بالتقدير 
 تتم النشاطات بالتنوع والتيديد  .2

 تناسب النشاطات والتدريبات مبستوى الطلبة .1

 تعتمد نشاطات التدري  على الطلبة .3

 دلسموعةتشيع النشاطات معلومات الطلبة لفهم ادلادة ا .5

 يف ىذه األمور التالية:  "جيد"ويقدر اخلبَت بالتقدير 
 تعطى النشاطات للطلبة فرصة لالتصال فهم من ادلادة ادلسموعة .2

 
 

 التدريبات والتقويم 2.2

 الرقم
 

 درجات التقوًن بنود األسئلة
 جيد جدا جيد مقبول ناقص

دريبات يف الكتاب التعليمي مناسبة عدد الت 2
 كل درس

   √ 

 √    إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 1
 √    تعليمات التدريبات مناسبة مبستوى الطلبة 3
تقي  التدريبات بادلعلومات اجلديدة بالسياق  5

 الذي يعيش فيو لطلبة الربنامج الديٍت
  √  

اجلديدة بالسياق ترتبط التدريبات بادلعلومات  4
 الذي يعيش فيو لطلبة الربنامج الديٍت

   √ 

تتم التدريبات على تعلم ادلعلومات اجلديدة  6
 ويكتبها

   √ 

تتم التدريبات على فهم ادلادة ادلسموعة عن  2
ادلوضوعات القريبة من خربات طلبة الربنامج 

  √  
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 الديٍت
تتم التدريبات على التدريبات على التعبَت  8

 شفهيا وحتريريا عما فهم من ادلادة ادلسموعة
   √ 

 7الرسم البياني 
 
جيد "بالتقدير  التدريبات والتقوًنعلى نتيية تعليم اللغة العربية ادلعدة على حسب  يدل

 :يف العناصر التالية "جدا
تناسب النشاطات عدد التدريبات يف الكتاب التعليمي مناسب كل درس  .2

 والتدريبات مبستوى الطلبة

 إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات .1

 تعليمات التدريبات مناسبة مبستوى الطلبة  .3

 ترتبط التدريبات بادلعلومات اجلديدة بالسياق الذي يعيش فيو لطلبة الربنامج الديٍت .5

 تتم التدريبات على تعلم ادلعلومات اجلديدة ويكتبها .4

تتم التدريبات على التدريبات على التعبَت شفهيا وحتريريا عما فهم من ادلادة  .6
 ادلسموعة

 يف ىذه األمور التالية:  "جيد"اخلبَت بالتقدير ويقدر 
 تقي  التدريبات بادلعلومات اجلديدة بالسياق الذي يعيش فيو لطلبة الربنامج الديٍت .2

تتم التدريبات على فهم ادلادة ادلسموعة عن ادلوضوعات القريبة من خربات طلبة  .1
 الربنامج الديٍت
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 خبير الوسيلة التعليمية السمعية -3
م قبل التطبيق 1321قد أقيم حتكيم اخلرباء يف األسبوع األول إىل الثاين من مارس 

علم األصوات يف ادليدان. وكان اخلبَت ىو الدكتور خالصُت، ىو أستاذ متقن يف تعليم 
ونتيية حتكيم الوسيلة التعليمية السمعية كما  ،جامعة ماالنج احلكوميةومهارة االستماع يف 

  يلي: 
 

 للوسيلة التعليمية السمعية ةأحكام عام 1.3

 درجات التقوًن البنود الرقم

 جيد جدا جيد مقبول ناقص

تقدًن ادلواد دلهارة االستماع لطلبة الربنامج  .2

 الديٍت

   √ 

 √    وضوح ادلواد التعليمية من الكلمات ادلسموعة .1

 √    وضوح ادلواد التعليمية من احلوار ادلسموع .3

 √    التعليمية من النص ادلسموع وضوح ادلواد .5

  √   صدق التدريبات ادلعدة دلهارة االستماع . 4

 √    تناسب التدريبات بادلواد التعليمية .6

 √    سهولة استخدام التسييل للمواد التعليمية .2

  √   إعداد تسييل ادلواد التعليمية .8

 √    وضوح نطق ادلواد التعليمية يف التسييل .9
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فائدة تسييل ادلواد التعليمية يف عملية التعليم  .23

 والتعلم

  √  

 8الرسم البياني 
 

 أحكام عامةادلعدة على حسب الوسيلة التعليمية السمعية على نتيية  يدل
 :يف العناصر التالية "جيد جدا"بالتقدير 
 التدريباتإعطاء أمثلة لتأدية  تقدًن ادلواد دلهارة االستماع لطلبة الربنامج الديٍت .2

 وضوح ادلواد التعليمية من الكلمات ادلسموعة .1

 وضوح ادلواد التعليمية من احلوار ادلسموع .3

 وضوح ادلواد التعليمية من النص ادلسموع .5

 تناسب التدريبات بادلواد التعليمية .4

 سهولة استخدام التسييل للمواد التعليمية .6

 وضوح نطق ادلواد التعليمية يف التسييل .2

 يف ىذه األمور التالية:  "جيد"تقدير ويقدر اخلبَت بال
  صدق التدريبات ادلعدة دلهارة االستماع .2

 إعداد تسييل ادلواد التعليمية .1

 فائدة تسييل ادلواد التعليمية يف عملية التعليم والتعلم .3
 

 االستبانات بيانات -د 
 استبانة المدّرس -1

الباحث من أجوبة يعرض ىذه األحوال على بيانات استبانة ادلدّرسة اليت حصل عليها 
 ادلدّرسة كما يعرف شرحها فيما يأيت:
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 اجلواب قائمة األسئلة الرقم
جيد 
 جدا

 ناقص مقبول جيد

 االستماع العريب" ىل استخدام كتاب "الوجيز يف 2
 ادلسموعة؟ اتالكلم اينلفهم مع تساعد الطالبات

√    

 االستماع العريب" تساعد ىل كتاب "الوجيز يف 1
 ؟مضمون احلوار ادلسموع نليفهم الطالبات

√    

 االستماع العريب" تساعد ىل كتاب "الوجيز يف 3
 مضمون احلوار ادلسموع؟تعبَت ل الطالبات

 

 √   

ىل كتاب "الوجيز يف االستماع العريب" تساعد  5
 ؟مضمون النص ادلسموع نليفهم الباتالط

 √   

تساعد ىل كتاب "الوجيز يف االستماع العريب"  4
  ؟ليعرب مضمون النص شفهيا وحتريريا الطالبات

√    

ىل تعليم مهارة االستماع باستخدام كتاب "الوجيز  6
يف  تشييعا تصبح الطالباتيف االستماع العريب" 

  ؟ تعليم اللغة العربية

√    

تعليم مهارة االستماع باستخدام  عملية كيف حالة  2
 كتاب "الوجيز يف االستماع العريب"؟

√    

يف تعليم مهارة االستماع  كم رفع كفاءات الطالبات 8
 باستخدام كتاب "الوجيز يف االستماع العريب"؟  

√    

باستخدام كتاب "الوجيز يف ىل عملية التعليم  9
جيعل تعليم االستماع تعليما جيدا  االستماع العريب"

 وحسنا؟

√    
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ىل تستطيع أن تلخص أن كتاب "الوجيز يف  23
االستماع العريب" يفيد كثَتا يف تعليم مهارة االستماع 

 للطلبة يف ادلدرسة العالية؟ 

√    

 9الرسم البياني 
 

الستبانة اليت تتكّون من عشرة نقاط من ايبُت ما يف الرسم البياين أجابت ادلدّرسة 
%. وىذا الرقم يدّل على نتيية شلتازة. وىذا الواقع، يدّل على أن 83األسئلة وإجابتها 

الربنامج  طالباتالكتاب التعليمي ادلعد جيدا وصادقا يف تعليم مهارة االستماع لدى 
 الديٍت يف ادلدرسة العالية.

ستماع يف الفصل الثاين مي لتعليم مهارة االقامت الباحثة بتيربة الكتاب التعلي
الربنامج الديٍت من مدرسة وىاب حسب اهلل العالية اإلسالمية مبعهد رحر  "ب" لطالبات

م 1321إبريل  2م حىت 1321مارس  23العلوم اإلسالمي تامباك براس جومبانج، يف يوم 
لدارسُت ىناك، وتلك لقاءات(. وحصلت الباحثة ادلعلومات من مدرس اللغة العربية وا 8)

 ادلعلومات اآلتية:
إن ىذا الكتاب جذاب يف عملية تعليم مهارة االستماع. وديكن استخدامو يف  -2

، (KTSP)ادلدرسة العالية اليت تتبع ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية 

 وخصوصا للمدرسة ذلا الربنامج الديٍت من ادلدرسة العالية.

احثة كذلك يف الفصل ة التعليمية السمعية تطورىا البفادلستحسن فيو الوسيل -1
كثَتا   نما مسع يأن يفهم الباتستطيع الطتالربنامج الديٍت لكى الثالث لطلبة 

 يفهمن فهما عميقا. نوى

 
 استبانة الطالبات -2

من  ةعليها الباحث تاليت حصل بيانات استبانة الطالبات تعرض الباحثة نتيية
 كما يعرف شرحها فيما يأيت:  البات  أجوبة الط
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 اجلواب قائمة األسئلة الرقم
جيد 
 جدا

 ناقص مقبول جيد

ىل تعليم مهارة االستماع باستخدام كتاب "الوجيز يف  2
الربنامج  يب" مطابقا بادلنهج الدراسي لطالباتاالستماع العر 

 الديٍت؟

33% 23%   

"الوجيز يف ىل ادلوضوعات دلهارة االستماع ادلعدة يف كتاب  1
الربنامج  يب" مطابقا بادلنهج الدراسي لطالباتاالستماع العر 

 الديٍت؟

34% 64%   

ىل ادلواد لتعليم مهارة االستماع ادلعدة يف كتاب "الوجيز يف  3
الربنامج  يب" مطابقا بادلنهج الدراسي لطالباتاالستماع العر 

 الديٍت؟

13% 23% 23%  

الكلمات ادلسموعة بوسيلة ىل تستطيع أن تفهم معٌت  5
التعليمية السمعية ادلوجودة يف كتاب "الوجيز يف االستماع 

 العريب"؟

23% 23% 13%  

ىل تستطيع أن تفهم مضمون احلوار ادلسموع باستخدام  4
الوسيلة التعليمية السمعية من كتاب "الوجيز يف االستماع 

 ؟العريب"

23% 83% 23%  

النص العريب ادلسموع ىل تستطيع أن تفهم مضمون  6
باستخدام الوسيلة التعليمية السمعية من كتاب "الوجيز يف 

 االستماع العريب"؟

24% 14%   

ىل تستطيع أن تعرب مضمون احلوار والنص العريب ادلسموع  2
شفهيا باستخدام الوسيلة التعليمية السمعية من كتاب 

 ؟"الوجيز يف االستماع العريب"

 63% 53%  

تستطيع أن تعرف معٌت من احلوار والنص العريب ىل  8
ادلسموع باستخدام الوسيلة التعليمية السمعية من كتاب 

  ؟"الوجيز يف االستماع العريب"

24% 84%   
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ىل تستطيع أن تكتب الكلمات ادلسموعة من احلوار  9
والنص العريب باستخدام الوسيلة التعليمية السمعية من  

  ؟ ع العريب"كتاب "الوجيز يف االستما 

23% 83% 23%  

ىل عملية التعليم باستخدام كتاب "الوجيز يف االستماع  23
العريب" تأثر تشييعا ومحاسة وزلبا يف تعلم اللغة العربية 

 وخصوصا يف تعلم مهارة االستماع؟

23% 13% 23%  

 11الرسم البياني 
 

عن االستبانة اليت تتكّون من  سم البياين السابق أن أجاب الطالباتيبُت ما يف الر 
يـتفقن أن تعليم مهارة االستماع  نمتنّوعة. لكن معظمه نعشرة نقاط من األسئلة وإجابته

 على أن ذلك  يدل  .باستخدام الكتاب التعليمي والوسيلة التعليمية السمعية جيدا
وعات ادلعدة وادلوض ،طالبة( 25متناسبا بادلنهج الدراسي وعددىن ) الكتاب التعليمي ادلعد

ومواد دراسية مهارة االستماع طالبة(،  23كذلك متناسبا بادلنهج الدراسي وعددىن )
أن  يقدرنومعظم الطالبات طالبة(،  28ادلعدة كذلك متناسبا بادلنهج الدراسي وعددىن )

 نومعظم الطالبات يقدرن أن يفهم، طالبة( 26) معاين الكلمات ادلسموعة نيفهم
ما مسع من احلوار  أن يعربن يقدرنمعظم الطالبات طالبة(،  13مضمون احلوار ادلسموع )

ما مسع من احلوار  نأن يعرب  يقدرنمعظم الطالبات (، طالبة 21عددىم )والنص شفهيا 
الكلمات  نبومعظم الطالبات يقدرن أن يكت، (طالبة 22عددىم )والنص حتريريا 

 يف تعلم اللغة العربية ويرغنب نمن يشيع ومنهن طالبة(، 28والعبارات ادلسموعة )
   .(طالبة 25بالكتاب ادلعد، وعددىم )لتعليم مهارة االستماع  وخصوصا
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 فعالية الكتاب التعليمي لكتابة الكلمات المسموعة -ىـ
 نتائج تعلم الطالبات في مهارة االستماع بالكتاب التعليمي المعد -1

عرفة الكفاءة يهدف م. البحث اتالبعد بعد إجراء ويتم ىذا البحث بتقدًن االختبار
وفيما يلي بيان ، يف كتابة الكلمات ادلسموعةمن حيث الكفاءة دلعرفة  ةاألساسية لكل طالب
 :ينتائج االختبار البعد

 
 جيد جدا االسم الرقم

83-233 
 جيد
63-29 

 مقبول
43-49 

 ضعيف
3-59 

    83 أفيدة نور سعادة 2
    93 أنعمة اللطيفة 1

  43   دينار 3
    94 ذرة النفيسة 5
   63  أين وديا أستويت 4
  43   فطري يسنيا ساري 6
   63  إرما دوي بَتماتا ساري 2
    83 نيل الربيرة 8
  43   نور ىداية الرمحة 9
    83 نور معاونة 23

    91 رزقي عمليا 22

    94 سيت مسرورة 21
  43   سيت روقي معافقة 23

    83 تري ثاين ليلة الرمحة 25

  43   أوىل النهى 24
   23  يوغا بوتري مبارك 26
   63  سيت زلمودة أغسطنا 22
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  43   ويوين سوغيهارطي 28
    94 لولوء مصلوحة العليا 29
   63  ماريا ألفى 13

  %31 %25 %45 نسبة مائوية
 11الرسم البياني      

 
 القبلي والبعدي، وتلك ادلقارنة يف الرسم البياين األيت:تقدم مقارنة االختربين 

 االختبار البعدي  االختبار القبلي االسم الرقم
 83 23 أفيد نور سعادة 2
 93 23 أنعمة اللطيفة 1
 43 53 دينار 3
 94 93 ذرة النفيسة 5
 63 43 أين وديا أستويت 4
 43 33 فطري يسنيا ساري 6
 63 53 إيرما دوي بَتماتا 2
 83 23 نيل الربيرة 8
 43 53 نور ىداية الرمحة 9
 23 63 نور معانة 23
 91 93 رزقي عمليا 22
 94 93 سيت مسرورة 21
 43 53 سيت رزقي معافقة 23
 83 23 تري ثاين ليلة الرمحة 25
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 43 33 أويل النهى 24
 23 63 يوغا بوتري مبارك 26
 63 53 سيت زلمودة 22
 43 33 سوغيهاريتويوين  28
 94 93 لولوء مصلحة األمة 29
 63 43 ماريا ألفى 13

 1387 1151 اجملموعة
 69.35 57.5 معدلة النتيية

 12الرسم البياني 
 

t = Md               

√∑   

       
 

 t = 9,6                                   

    
√∑   

       
             

 

= 9,6                   = 9,6            = 9,6          = 7,33 

   
√     

     
            

√     

   
               1,31 

 
 الباتالبعدي ترى الباحثة أن ىناك ارتفاع كفاءة الطالقبلي و  ينمن نتيية االختبار 

الفصل الربنامج الديٍت يف  طالباتدى االستماع لنتيية مهارة ، إن يف مهارة االستماع
-م1322 الدراسة سنة والبعدي القبلي ختبارينباالالباحثة  تقوم حينما الدراسي الثاين

ة اللغة يف سلالف سيطر  نالنتائج ادلتنوعة. وىذه ىي تدل على أهنالباحثة نال تم 1321
 . لكتابة الكلمات ادلسموعة قدرات الطالباتالعربية يف مهارة االستماع أي 
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 أن يكتبوا الكلمات ادلسموعة: قدرات الطالبات من الرسم البياين السابق أنويّتضح  
 %14و ،(طالبات 6) "مقبول"% 33، و(صفر) "ضعيف" الباتمستوى كفاءة الط% 3
واعتمادا على معيار االتقان  ،(طالبات 9) % "جيد جدا"54، و (طالبات 4) "جيد"

( مل ينيحوا يف االختبار، وتدل على ىذه طالبة6يف ىذه ادلدرسة، أي أن ) (SKMاألدىن )
دلهارة النتيية أن كفاءة الطالبات تطورت يف تعليم مهارة االستماع بالكتاب التعليمي 

 االستماع على أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية.
بانة من مدرس اللغة العربية ىذه النتيية كذلك تأكد الباحثة بنتيية االستو 

 استخدام ىذا  الكتاببوالطالبات، وهبذه االستبانة أن معظم الطالبات يقدرن ويستطعن 
طالبة(، وفهم مضم احلوار 28% :83من ناحية كتابة الكلمات ادلسموعة وعددىن )

تعبَت ما مسع من احلوار والنص ادلسموع  ،طالبة(28% :83والنص ادلسموع وعددىن )
ن يف عملية التعلم والتعليم وعددى وىن يرغنب ويشيعن طالبة(، 21% :63ن )وعددى
    طالبة(.%25 :  23)
 

 فعالية الكتاب التعليمي لفهم الحوار والنص المسموع  - و
 نتائج الطالبات في فهم الحوار والنص المسموع  -1

البحث. يهدف معرفة الكفاءة  تقدًن االختبار البعد بعد إجراءويتم ىذا البحث ب
، وفيما يلي دلعرفة من حيث الكفاءة يف فهم احلوار والنص ادلسموعاألساسية لكل طالبة 

 بيان نتائج االختبار البعد:
 
 جيد جدا االسم الرقم

83-233 
 جيد
63-29 

 مقبول
43-49 

 ضعيف
3-59 

    84 أفيدة نور سعادة 2
    93 أنعمة اللطيفة 1

   23  دينار 3
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    94 ذرة النفيسة 5
    83 أين وديا أستويت 4
   23  فطري يسنيا ساري 6
   23  إرما دوي بَتماتا ساري 2
    93 نيل الربيرة 8
   24  نور ىداية الرمحة 9
    93 نور معاونة 23

    93 رزقي عمليا 22

    94 سيت مسرورة 21
   24  سيت روقي معافقة 23

    83 الرمحة تري ثاين ليلة 25

   64  أوىل النهى 24
   23  يوغا بوتري مبارك 26
    83 سيت زلمودة أغسطنا 22
   63  ويوين سوغيهارطي 28
    94 لولوء مصلوحة العليا 29
   24  ماريا ألفى 13

 - - %45 %55 نسبة مائوية
  13 الرسم البياني       

 
 وتلك ادلقارنة يف الرسم البياين األيت: تقدم مقارنة االختربين القبلي والبعدي،

 االختبار البعدي  االختبار القبلي االسم الرقم
 84 83 أفيد نور سعادة 2
 93 83 أنعمة اللطيفة 1
 23 53 دينار 3



55 
 

 
 

 94 93 ذرة النفيسة 5
 83 23 أين وديا أستويت 4
 23 43 فطري يسنيا ساري 6
 23 63 إيرما دوي بَتماتا 2
 93 93 الربيرةنيل  8
 24 23 نور ىداية الرمحة 9
 93 23 نور معانة 23
 93 83 رزقي عمليا 22
 94 93 سيت مسرورة 21
 24 63 سيت رزقي معافقة 23
 83 83 تري ثاين ليلة الرمحة 25
 63 43 أويل النهى 24
 83 23 يوغا بوتري مبارك 26
 83 23 سيت زلمودة 22
 63 53 ويوين سوغيهاريت 28
 94 93 لؤلؤ مصلحة األمة 29
 24 23 ماريا ألفى 13

 1615 1411 اجملموعة
 81.25 71 معدلة النتيية

 14الرسم البياني 
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t = Md               

√∑   

       
 

 t = 10,75                                   

    
√∑   

       
             

 

= 10,75             = 10,75        = 10,75       = 8,082 

    
√   

     
               

√   

   
              1,33 

 
من نتيية االختبار البعدي ترى الباحثة أن ىناك ارتفاع كفاءة الطلبة يف مهارة 

لفصل الدراسي الربنامج الديٍت يف ا نتيية مهارة االستماع لدى طالباتاالستماع، إن 
م تنال الباحثة النتائج 1321-م1322باالختبار القبلي سنة الدراسة  الثاين حينما يقمن

ادلتنوعة. وىذه ىي تدل على أهنم يف سلالف سيطرة اللغة العربية يف مهارة االستماع أي 
 يف فهم احلوار والنص ادلسموع.  ات الطالباتقدر 

احلوار والنص  نفهمين قدرات الطالبات أ ويّتضح من الرسم البياين السابق أن
(، صفر% "مقبول" )3(، وصفر"ضعيف" ) % مستوى كفاءة الطالبات3: ادلسموع

(، واعتمادا على طالبات 22% "جيد جدا" )44، و(طالبات 9% "جيد" )54و
يف  طالبتان( مل ينيحا 1)يف ىذه ادلدرسة، أي أن ( SKMمعيار االتقان األدىن )

النتيية أن كفاءة الطالبات تطورت يف تعليم مهارة ، وتدل على ىذه البعدي االختبار
االستماع بالكتاب التعليمي دلهارة االستماع على أساس ادلنهج الدراسي على مستوى 

 الوحدة التعليمية.
وىذه النتيية كذلك تأكد الباحثة بنتيية االستبانة من مدرس اللغة العربية 

قدرن ويستطعن باستخدام ىذا  والطالبات، وهبذه االستبانة أن معظم الطالبات ي
طالبة(، وفهم مضم 28% :83الكتاب من ناحية كتابة الكلمات ادلسموعة وعددىن )

طالبة(، تعبَت ما مسع من احلوار والنص 28% :83احلوار والنص ادلسموع وعددىن )
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طالبة(، وىن يرغنب ويشيعن يف عملية التعلم والتعليم  21% :63ادلسموع وعددىن )
  طالبة(.  25% :  23وعددىن )

 
 ما سمععليمي لتعبير فعالية الكتاب الت - ز

  نتائج االختبار لتعبير ما سمع   -1

ويتم ىذا البحث بتقدًن االختبار البعد بعد إجراءات البحث. يهدف معرفة 
، وفيما يلي بيان دلعرفة من حيث الكفاءة لتعبَت ما مسعالكفاءة األساسية لكل طالبة 

 نتائج االختبار البعد:
 جيد جدا االسم الرقم

83-233 
 جيد
63-29 

 مقبول
43-49 

 ضعيف
3-59 

   24  أفيدة نور سعادة 2
    83 أنعمة اللطيفة 1

 54    دينار 3
    94 ذرة النفيسة 5
  43   أين وديا أستويت 4
  43   فطري يسنيا ساري 6
 53    إرما دوي بَتماتا ساري 2
    84 نيل الربيرة 8
 53    ىداية الرمحةنور  9
    83 نور معاونة 23

    83 رزقي عمليا 22

    93 سيت مسرورة 21
  63   سيت رزقي معافقة 23

    83 تري ثاين ليلة الرمحة 25

 53    أوىل النهى 24
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   23  يوغا بوتري مبارك 26
  43   سيت زلمودة أغسطنا 22
 33    ويوين سوغيهارطي 28
    94 مصلوحة العليالولوء  29
   23  ماريا ألفى 13

 %31 %21 %15 %41 نسبة مائوية
  15 الرسم البياني         
 

 تقدم مقارنة االختربين القبلي والبعدي، وتلك ادلقارنة يف الرسم البياين األيت:
 االختبار البعدي  االختبار القبلي االسم الرقم
 24 23 أفيد نور سعادة 2
 83 24 اللطيفةأنعمة  1
 64 43 دينار 3
 94 93 ذرة النفيسة 5
 23 43 أين وديا أستويت 4
 43 43 فطري يسنيا ساري 6
 53 53 إيرما دوي بَتماتا 2
 84 83 نيل الربيرة 8
 43 53 نور ىداية الرمحة 9
 83 23 نور معاونة 23
 83 24 رزقي عمليا 22
 93 83 سيت مسرورة 21
 63 43 سيت رزقي معافقة 23
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 83 63 تري ثاين ليلة الرمحة 25
 43 53 أويل النهى 24
 24 43 يوغا بوتري مبارك 26
 43 53 سيت زلمودة 22
 53 53 ويوين سوغيهاريت 28
 94 93 لؤلؤ مصلحة األمة 29
 23 54 ماريا ألفى 13

 1381 1185 اجملموعة
 69 59.25 معدلة النتيية

 16الرسم البياني          
t = Md               

√∑   

       
 

 t = 5,5                                   

    
√∑   

       
             

 

  = 5,5                 = 5,5          = 5,5          = 5,78 

    
√   

     
                 

√   

   
            0,952 

 
من نتيية االختبار البعدي ترى الباحثة أن ىناك ارتفاع كفاءة الطلبة يف مهارة 

لفصل الدراسي الربنامج الديٍت يف ا نتيية مهارة االستماع لدى طالباتاالستماع، إن 
ج م تنال الباحثة النتائ1321-م1322باالختبار القبلي سنة الدراسة  الثاين حينما يقمن

أي  يف سلالف سيطرة اللغة العربية يف مهارة االستماع ى أهننادلتنوعة. وىذه ىي تدل عل
 يف فهم احلوار والنص ادلسموع.  قدرات الطالبات
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ويّتضح من الرسم البياين السابق أن قدرات الطالبات أن تعرب ما مسع من احلوار 
 5% "مقبول" )13طالبات(، و 6"ضعيف" ) % مستوى كفاءة الطالبات33والنص: 
طالبات(، واعتمادا  2% "جيد جدا" )343(، وطالبات 3"جيد" ) %24(، وطالبات

طالبات( مل ينيحوا  23يف ىذه ادلدرسة، أي أن )( SKMعلى معيار االتقان األدىن )
يف االختبار، وتدل على ىذه النتيية أن كفاءة الطالبات تطورت يف تعليم مهارة 

ادلنهج الدراسي على مستوى االستماع بالكتاب التعليمي دلهارة االستماع على أساس 
 الوحدة التعليمية.

وىذه النتيية كذلك تأكد الباحثة بنتيية االستبانة من مدرس اللغة العربية 
والطالبات، وهبذه االستبانة أن معظم الطالبات يقدرن ويستطعن باستخدام ىذا  

طالبة(، وفهم مضم 28% :83الكتاب من ناحية كتابة الكلمات ادلسموعة وعددىن )
طالبة(، تعبَت ما مسع من احلوار والنص 28% :83احلوار والنص ادلسموع وعددىن )

طالبة(، وىن يرغنب ويشيعن يف عملية التعلم والتعليم  21% :63ادلسموع وعددىن )
  طالبة(.  25% :  23وعددىن )
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 : مناقشة البيانات وتحليلهالثالثالمبحث ا 

  لمهارة االستماعإعداد الكتاب التعليمي  - أ

مج الديٍت من الربنا ب التعليمي دلهارة االستماع لطالباتالكتاتعد الباحثة 
ادلدرسة العالية بإعداد ادلضمون واالجراءات يف عملية التدري  على أساس ادلنهج 
الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية ألن مازال تستخدم ىذه ادلدرسة "كتاب تعليم 

م، وينعدم فيو مادة لتعليم 2995الذي قد ألفو وزارة الشؤون الدينية سنة اللغة العربية" 
يركز يف ىذا  مهارة االستماع، وبذلك ال يهتم ادلدرس تعليم مهارة االستماع كثَتا،

الكتاب عملية التدري  على تعليم مهارة الكالم والقراءة، ومهارة القراءة أكثر استخداما 
ومضمون ادلواد التدريبات على تقوًن مهارة القراءة.  يف عملية التدري ، ويركز معظم

 ادلوجودة مل يطابق بادلنهج الدراسي ادلستخدم ىذا اليوم.
أن ادلوضوعات اليت ترغبها ومن نتائج استبانة حتليل متطلبات، قد رأت الباحثة 

الطالبات يف تعلم مهارة االستماع بادلوضوعات القريبة من خربات الطالبات، وىذه 
متناسبا بنتيية االستبانة الربنامج الديٍت، وعدد ادلوضوعات  ات متناسبا لطالباتادلوضوع
( اللغة العربية، 4( القرآن الكرًن، )5( اإلسالم، )3( ادلسيد، )1( ادلدرسة، )2ىي: )
 ( اللغة العربية.2( األخالق الكردية، )6)

ادلنهج الدراسي على  وتعد الباحثة الكتاب التعليمي دلهارة االستماع على أساس
وفيما مبظاىر مواصفات الكتاب،  حتتاج إىل وقت وجهد كبَت، مستوى الوحدة التعليمية

( دليل استخدام 3( ادلقدمة، )1( الغالف األمامي، )2يلي مواصفات الكتاب: )
( زلتويات 4( اإلرشادات والتوجيهات للمعلم يف تعليم مهارة االستماع، )5الكتاب، )
( قائمة مفردات 8( الدروس السبعة ادلعدة، )2ملحق ادلنهج الدراسي، )( 6الكتاب، )
إعداد الكتاب التعليمي أن  ةرى الباحثتهبذا، و ع، ( قائمة ادلصادر وادلراج9الكتاب، )

من  لتعليم مهارة االستماع على أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية
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ة تعليم مهارة االستماع خاصة، وعامة حدى احملاوالت لعالج تلك مشكالت عمليإ
( الدراسة ادلبدئية 2طوات ىي )واخل .لًتقية نوعية عملية التعليم والتعلم يف اللغة العربية

يف تيربة ( ال5( حتكيم اخلرباء و )3، )إعداد الكتاب (1)حتليل متطلبات الطالبات(، )
 نافعا إعدادىا إعدادابإتقان كى يتّم  اكملهتأن  ة. وىذه اخلطوات البد للباحثادليدان
 .  وللحصول على أىداف الدرس ادلرجوة وادلنشودة يف عملية التعليم ومفيدا

، للغة العربية دراسيةالواد ادل الكتاب التعليمي دلهارة االستماع خببَت تقدم الباحثة
السمعية ليقوموا وخبَت تعليم اللغة العربية وطرق تدريسها، وخبَت الوسيلة التعليمية 

االقًتاحات واإلرشادات البناءة لتكون ادلواد الدراسية على تقدًن و  والتصديق بالتقوًن
ادلواد الدراسية ادلعدة حسب أحكام عامة، ومعاجلة صورهتا ادلرجوة، وأما جودة تربوية 

واد ادلمهارة االستماع بصفة عامة، ونصوص الكتاب فنتييتها أن معدل نتيية حتكيم 
اسية للغة العربية على أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية تقديرىا در ال

ومعدل نتيية حتكيم خبَت تعليم اللغة العربية تقديرىا "جيد جدا"، "جيد جدا". 
 ومعدل نتيية حتكيم الوسيلة التعليمية السمعية  وتقديرىا "جيد جدا". 

التقوًن دراسية على حسب نتائج ومن ىذه ادللحوظات تصوب الباحثة ادلواد ال
فالبد على الباحثة:  واالقًتاحات واإلرشادات البناءة من خبَت مادة دراسية اللغة العربية

( أن يضاف نقاط التدريبات، 1( أن يضاف بيانات الضرورية يف ادلفردات اجلديدة، )2)
حوظات من وأما ادلل( أن يذكر ادلصادر وادلراجع الالزمة وتصحيحات ادلطلوبة. 3و)

خبَت تعليم اللغة العربية فالبد أن تزيد تقسيم األوقات لتقدًن الدرس. وادللحوظات من 
تزيد اللعبة اللغوية لتعليم مهارة  خبَت الوسيلة التعليمية السمعية فالبد على الباحثة أن

        االستماع ادلسموعة لفهم معاين ومضمون احلوار أو النص ادلسموع.
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 فعالية الكتاب التعليمي لمهارة االستماع -ب    
ن حتليل البيانات عن التيربة يف ادليدان كما عرض البيانات السابقة أ  ةرى الباحثت       

الربنامج  لطالبات الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع يليق إىل االتّفاق الواحد أال وىي
كمل التعديالت تأن  ةلباحثلوالبّد  جذابة يف تكوين عملية التعّلم والتعليم.الديٍت 
ما يلي اجلدول نتيية تيربة. فياليف  ةالباحث هاتمرّب ت من الطالبات الاليتواالقًتاحا

 االختبارين القبلي والبعدي:
الرموز اإلحصائي كما  ةقّدم الباحثت، فالكتابوأما حتليل البيانات من نتيية جتريب 

معرفة فعالية استخدام  ةالباحث تىذا البحث أراد. ويف يف منهيية البحث ت الباحثةورد
مدرسة وىاب يف  الربنامج الديٍت طالباتلدى  االستماعلًتقية مهارة  الكتاب التعليمي

من نتائج  ةستخدم الباحثت. لذلك تامباك براس جومبانج حسب اهلل العالية اإلسالمية
الكتاب قبل استخدام  االستماعمهارة معرفة كفاءة الطالبات يف االختبار القبلي من حيث 

 .الكتاب التعليميبعد استخدام  االستماعواالختبار البعدي من حيث ترقية مهارة التعليمي 
أن بعض الطلبة الفاشلُت يف االختبار  ةصف الباحثتاعتمادا على اجلدول السابق، 

 ، والبيان ما يلي:القبلي
، وأما 42.4( معدلة نتيية االختبار القبلي : 2) يكتب الكلمات المسموعة:  ( أ
  .69.34( معدلة نتيية االختبار البعدي : 1)
( معدلة نتيية االختبار القبلي : 2) فهم مضمون الحوار والنص المسموع:  ( ب

 .83.14( معدلة نتيية االختبار البعدي : 1، وأما )23

لة نتيية ( معد2) تعبير شفهي وتحريري من الحوار والنص المسموع: ( ج
  .69( معدلة نتيية االختبار البعدي : 1، وأما )49.14االختبار القبلي : 

بعدما تعّلم أن معظم الطالبات ينيحن  ةصف الباحثتويف االختبار البعدي،  
 :.ادلعدالكتاب ىذا االستماع باستخدام 
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النتائج من االختبارين )القبلي والبعدي( يف نف   ةعرض الباحثتما  وبعد
دخل ىذه النتائج إىل الرموز اإلحصائية دلعرفة التأثَت تل ةالباحث تالفصل، فوصل

 لدى طالبات االستماعلًتقية مهارة  الكتاب التعليميالتعليمي على فعالية استخدام 
 . تامباك براس جومبانجمدرسة وىاب حسب اهلل العالية اإلسالمية  يفالربنامج الديٍت 
مقبولة،  بأن فروض البحث يف ىذا البحث ةستنتج الباحثتادلذكور  من الرسم

يكتب الكلمات  -، وىي: أوالدليل أن نتيية التائي اإلحصائي أكرب من نتيية تائي
 8، 381فهم مضمون احلوار والنص ادلسموع:  -(، وب7,33) 33،2ادلسموعة : 

 (. 5,78) 28،4وحتريري من احلوار والنص ادلسموع: تعبَت شفهي  -(، وج8,082)
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
 ما يأيت:كنتائج البحث، والتوصيات واالقرتاحات   ةقّدم الباحثتبعد أن مّت البحث 

 
 نتائج البحث - أ

على إعداد الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع على أساس ادلنهج الدراسي  نإ  -1
الربنامج الديين يف مدرسة وىاب حسب اهلل العالية  مستوى الوحدة التعليمية لطالبات
 -1حتاج إىل دقّة مبا فيو من االجراءات التالية وىي يـاالسالمية تامباك براس جومبانج 

. وىذه ادليدان جتربة -4و ،حتكيم اخلرباء -3، الكتاب دإعدا -2 ،ادلبدئيةسة االدر 
 جبّد واجتهاٍد.  أن تعملها اخلطوات البد

( معدلة 2، وأما )57.5( معدلة نتيجة االختبار القبلي : 1مات ادلسموعة: )الكلكتابة  -2
  .69.35نتيجة االختبار البعدي : 

، وأما 77( معدلة نتيجة االختبار القبلي : 1)فهم مضمون احلوار والنص ادلسموع:   -3
 .87.25( معدلة نتيجة االختبار البعدي : 2)

( معدلة نتيجة االختبار القبلي : 1)تعبري شفهي وحتريري من احلوار والنص ادلسموع:  -4
  .69( معدلة نتيجة االختبار البعدي : 2، وأما )59.25

 امعناه أن ىذ 5،78كبري بني االختبارين بالفرق   عا فوىذه النتيجة تدّل على أن ىناك ارت
يف تعليم التعبري الشفهي والتحريري من  لو فعالة إجيابية الكتاب لتعليم مهارة االستماع

 احلوار والنص ادلسموع.
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 توصيات البحث  - ب

ة رجو الباحثتالتدريبات أو االختبارات ادلتنّوعة، لذلك  الكتاب الباحثة مل تقّدم يف
يستخدمو من ادلعّلمني أن يقّدم التدريبات أو االختبارات ادلتنّوعة على أساسها أثناء دلن 

 جلعل تعليم اللغة العربية تعليما مرحيا لدى الطلبة التوصية وىذهعملية التعليم، 

 
 مقترحات البحث  -ج

أن تكون نتائج البحث مفيدة للقراء الذين يهتمون كثريا باللغة العربية  ةرجو الباحثت -1
إعداد الكتاب التعليمي  ةالباحث توتعليمها يف ادلدرسة. ألن يف ىذا البحث جرب

 ةعلى أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليميلتعليم مهارة االستماع 
عن  ةالباحث ت. ورأالعالية درسةادلمن  "ب" يف الفصل الثاينلطلبة الربنامج الديين 

نعد الكتاب التعليمي إعدادا جيدا يف عملية التعلم جيب علينا أن  وىذا البحث بأن
، ة بأحوال الدارسني واحتياجاهتموادلطابق نطّبق الطريقة التعليمية ادلتنوعةوالتعليم و 

 .يتعّمق يف دراستهالتكون اللغة العربية سهلة دلن 

لدى طلبة الربنامج  سبع موضوعات لتعليم مهارة االستماعقتصر على ي ا الكتابىذ -2
عّد ادلواد التعليمية يلباحث التايل بأن ة لرجو الباحثت، و الديين من ادلدرسة العالية

على نسق ىذا الكتاب وضوعات لطلبة الربنامج األخرى، ا األخرى مثل مدلوضوعاهت
وكذلك إعداد   عالية.من ادلدرسة ال ثاينالفصل اليف ربنامج اللغة أعدتو الباحثة ل الذي 
 ة، والكتابة(.ء)مهارة الكالم، والقرا األخرى اتلمهار ل كتب
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 خالصٌن فضيلة األستاذ الدكتور 

 متع اهلل يف طول حياتو

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

، وختم احلمد اهلل الذي ختم الرساالت باإلسالم، والرسل مبحمد صلى اهلل عليو وسلم
الكتب بالقرآن الكرمي، وجعل العربية لسان ىذا الدين اخلامت، واللغة العربية من الدين، وقال 

 : )معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية(.-رمحو اهلل-تيميةابن 
أما بعد، ففي إمتام الدراسة لنيل درجة ادلاجستًن يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا 
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتاول الباحثة إعداد الكتاب التعليمي لتعليم 

للطلبة الربنامج على أساس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية مهارة االستماع 
 تامباك براس جومبانج.بالديين يف مدرسة "وىاب حسب اهلل" العالية اإلسالمية 

لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة  الكرمي لذلك ترجو الباحثة من مساحة األستاذ
 واالقرتاحات البناءة ذلذا الكتاب ادلعد ليكون على صورتو ادلرجوة وادلنشودة.

 وفيما يلي درجة التقومي:
 : جيد جدا4
 : جيد3
 : ضعيف2
 : مقبول1

تقدم الباحثة أوفر شكرىا وتقديرىا لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة واالقرتاحات 
 يف ادلساعدة على إمتام ىذا البحث.البناءة 

 
    

م 2112ماالنج، مارس         

     

      أم الفائدة



 
 

 

 خبير تعليم اللغة العربية

لتعليم مهارة االستماع على أساس  ادلعد الكتاب التعليميوتصديق ستبانة تقومي ا

 ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية للطلبة الربنامج الديين

 اخلبًن: ...اسم 

 : ... ادلهنة

 : ... العنوان

 . جيد جدا4 . جيد3   . ضعيف2   مقبول .1

 أوال: النشاطات

 الرقم البنود درجات التقويم

4 3 2 1 

.1 النشاطات بالتنوع والتجديد تتم      

.2 تناسب النشاطات والتدريبات مبستوى الطلبة      

.3 تعتمد نشاطات التدريس على الطلبة      

تشجع النشاطات معلومات الطلبة لفهم ادلادة     

 ادلسموعة

4.  

 )التعبًن( تعطى النشاطات للطلبة فرصة لالتصال    

 عما فهم من ادلادة ادلسموعة

5.  

 

 

 

 



 
 

 

 ثانيا: التدريبات والتقويم

 درجات التقويم البنود الرقم

1 2 3 4 

مناسب كل  ادلعد عدد التدريبات يف الكتاب التعليمي .1

 درس

    

     أمثلة لتأدية التدريبات إعطاء .2

     تعليمات التدريبات مناسبة مبستوى الطلبة .3

     تقيس التدريبات ما وضع لقياسو .4

ترتبط التدريبات بادلعلومات اجلديدة بالسياق الذي  .5

 يعيش فيو لطلبة الربنامج الديين

    

     ادلعلومات اجلديدةتتم التدريبات على تعلم  .6

تتم التدريبات على فهم ادلادة ادلسموعة عن ادلوضوعات  .7

 القريبة من خربات طلبة الربنامج الديين

    

تتم التدريبات على التعبًن شفهيا وحتريريا عما فهم من  .8

 ادلادة ادلسموعة

    

 :ادلقرتحات
 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  



 
 

 :التوصيات
 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 

 :اخلالصة
 ).......( صادق

 ).......( صادق بالتعديالت
 ).......( مردود

 
  م2112مارس  ماالنج،

 خبًن تعليم اللغة العربية
 

 

 

نور ادلرتضىالدكتور                                        

                       

 

 
 

 

 

 



 
 

بير المواد الدراسيةخ  

 لتعليم مهارة االستماع على أساس  ادلعد الكتاب التعليميوتصديق ستبانة تقومي ا

 ادلنهج  الدراسي لطلبة الربنامج الديين يف ادلدرسة العالية

 اسم اخلبًن: ...

 : ... ادلهنة

 : ... العنوان

 . جيد جدا4 . جيد     3   . ضعيف2   مقبول .2

 أوال: أحكام عامة 

 درجات التقويم البنود الرقم

1 2 3 4 

     مناسب التعليمي ادلعد حجم الكتاب .1

     عدد ادلوضوعات مناسب للسنة الدراسية .2

مناسب ومشجع على  ي ادلعدإخراج الكتاب التعليم .3

 استخدامو

    

     الدارسٌن ستوىادلواد التعليمية مناسب مب .4

طريقة التدريس اليت ادلعد تتضح يف الكتاب التعليمي  .5

 ةبنها ادلؤلفت

    

على قائمة بادلفردات  ادلعد يشتمل الكتاب التعليمي .6

 اجلديدة

    



 
 

تناسب الصور مستوى طلبة الربنامج الديين من حيث  .7

 حجمها وعدد عناصرىا

    

على فهارس ومالحق  ادلعد يشتمل الكتاب التعليمي .8

 تساعد على استخدامو

    

على التعليم ال على حتليلها  التعليمي ادلعد الكتابيركز  .9

 ووصفها 

    

 

 ثانيا: معالجة مهارة االستماع

 درجات التقويم البنود الرقم

1 2 3 4 

     تم معاجلة االستماع بصورة متدرجةت .1

ميكن الطلبة من التعرف إىل معاين الكلمات من خالل  .2

 السياقات ادلسموعة

    

نص مسموع كاف عدد التدريبات ادلصاحبة لكل  .3

 مناسب

    

     متنوعة  التدريبات على مهارة االستماع .4
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 نصوص الكتاب التعليم ثالثا:

 درجات التقويم البنود الرقم

1 2 3 4 

طول النصوص ادلكتوبة مناسب لطلبة الربنامج الديين يف  .1

 الصف الثاين

    

مأخوذة من التعليم  التعلمي ادلعد حوارات الكتاب .2

 اإلسالمي

    

مناسبة لطلبة الربنامج  التعليمي ادلعد حوارات الكتاب .3

 الديين 

    

     ترتبط النصوص بالدين اإلسالمي  .4

 
 :ادلقرتحات

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 :التوصيات
 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  



 
 

 
 :اخلالصة

 ).......( صادق
 ).......( صادق بالتعديالت

 ).......( مردود
 
 

  م2112مارس  ماالنج،
 ادلواد الدراسية خبًن

 

                                                

 

 

 تركيس لوبسالدكتور         

 رقم التوظيف:                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 خبير الوسيلة التعليمية السمعية

لتعليم مهارة االستماع على أساس ادلنهج   ادلعد الكتاب التعليميوتصديق إستبانة تقومي 

 الدراسي لطلبة الربنامج الديين يف ادلدرسة العالية

 اسم اخلبًن: ... 

 : ... ادلهنة 

 : ... العنوان 

 الوسيلة السمعيةأوال: 

 درجات التقويم البنود الرقم

1 2 3 4 

     تقدمي ادلواد دلهارة االستماع لطلبة الربنامج الديين .1

     وضوح ادلواد التعليمية من الكلمات ادلسموعة .2

     وضوح ادلواد التعليمية من احلوار ادلسموع .3

     وضوح ادلواد التعليمية من النص ادلسموع .4

     صدق التدريبات ادلعدة دلهارة االستماع . 5

     تناسب التدريبات بادلواد التعليمية .6

     للمواد التعليمية سهولة استخدام التسجيل .7

     إعداد تسجيل ادلواد التعليمية .8

     وضوح نطق ادلواد التعليمية يف التسجيل .9

     فائدة تسجيل ادلواد التعليمية يف عملية التعليم والتعلم .11
 



 
 

 :ادلقرتحات
 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 :التوصيات
 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 
 :اخلالصة

 ).......( صادق
 ).......( صادق بالتعديالت

 ).......( مردود
 
 

  م2112مارس  ماالنج،
 الوسيلة التعليمية السمعيةخبًن 

                                                

 

 

 ادلاجستًنخالصٌن  رالدكتو       

                    

 



 
 

ANGKET SISWA 

 
PENGEMBANGAN BUKU TEKS UNTUK PEMBELAJARAN ISTIMA’ BAHASA 

ARAB BERDASARKAN KTSP PROGRAM KEAGAMAAN 
Nama  : ………………………………………… Hari, tanggal ………….. 

 

1. Apakah pengajaran menyimak dengan menggunakan buku teks “al-Wajiz Fii al-

Istima’ Al-araby” sudah sesuai dengan kurikulum program keagaaman? 

a) sangat sesuai b) sesuai  c) kurang sesuai d) tidak sesuai 

    

2. Apakah tema menyimak  yang ada dalam buku teks“al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-

araby” sudah sesuai dengan kurikulum program keagaaman? 

a) sangat sesuai b) sesuai  c) kurang sesuai d) tidak sesuai 

    

3. Apakah materi menyimak  yang diberikan didalam buku teks “al-Wajiz Fii al-

Istima’ al-Araby” sudah sesuai dengan kurikulum program keagaaman? 

a) sangat sesuai b) sesuai  c) kurang sesuai d) tidak sesuai 

    

4. Apakah kamu mampu menulis kata yang diperdengarkan melalui rekaman materi 

pembelajaran yang ada di buku “al-Wajiz Fii al-Istima’ al-Araby? 

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

5. Apakah kamu mampu memahami isi dialog yang diperdengarkan melalui buku 

“al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-araby”? 

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

6. Apakah kamu mampu memahami isi wacana yang diperdengarkan melalui 

rekaman buku teks “al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-araby”? 

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

7. Apakah kamu mampu menyampaikan kembali dialog atau wacana yang 

diperdengarkan dengan menggunakan buku teks “al-Wajiz fii al-Istima’ Al-

araby”?  

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 
    

8. Apakah kamu mampu mengetahui makna dari dialog atau wacana yang 

diperdengarkan dengan menggunakan rekaman  buku “al-Wajiz fii al-Istima’ Al-

araby”? 

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

9. Apakah kamu mampu menulis kata (kalimat) dari dialog atau wacana yang 

diperdengarkan dengan menggunakan buku teks “al-Wajiz  Fii al-Istima’ Al-

araby”? 

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

10. Apakah pengajaran menyimak dengan menggunakan buku teks “al-Wajiz Fii al-

Istima’ Al-araby” ini membuat kamu bersemangat dan senang dalam belajar 

bahasa Arab khususnya menyimak? 

a) sangat 

berpengaruh 

b) biasa 

berpengaruh 

c) kurang  

bersemangat  

d) tidak 

berpengaruh 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

ANGKET GURU 

PENGEMBANGAN BUKU TEKS UNTUK PEMBELAJARAN ISTIMA’ BAHASA 

ARAB BERDASARKAN KTSP 

(Penelitian Pengembangan di Madrasah Aliyah Wahab Hasbulloh Bahrul Ulum 

Tambakberas) 

 

Nama  : …………………………………………………… 

 

1. Apakah buku teks “al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-araby” ini bisa membantu siswa untuk 

memahami makna kata yang diperdengarkan? 

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

2. Apakah buku teks “al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-araby” ini bisa membantu siswa untuk 

mengetahui makna isi wacana yang diperdengarkan? 

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

3. Apakah buku teks “al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-araby” ini bisa membantu siswa untuk 

memahami isi dialog yang diperdengarkan? 

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

4. Apakah buku teks “al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-araby” ini bisa membantu siswa untuk 

memahami isi wacana yang diperdengarkan? 

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

5. Apakah buku teks “al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-araby” ini bisa membantu siswa untuk 

menyampaikan kembali isi dialog yang diperdengarkan? 

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

 

6. Apakah pengajaran istima’ dengan menggunakan buku teks “al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-

araby” ini membuat siswa bersemangat belajar bahasa Arab? 

a) sangat 

berpengaruh 

b) biasa saja c) kurang 

bersemangat 

d) tidak 

berpengaruh 

 

7. Bagaimanakah suasana pembelajaran istima’ dengan menggunakan buku teks “al-Wajiz 

Fii al-Istima’ Al-araby” ini?  

a) sangat 

menyenangkan 

b) menyenangkan c) kurang 

menyenangkan 

d) tidak 

menyenangkan 

 

8. Berapa protentase kemampuan siswa dalam belajar istima’ dengan menggunakan buku 

teks  “al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-araby” ini?  

a) 80-100% b) 65-79% c) 50-64% d) 0-49% 

    

 

9. Apakah buku teks “al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-araby”ini bisa menjadikan pembelajaran 

istima’ menjadi lebih baik 

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

 

10.  Apakah bisa disimpulkan bahwa buku teks “al-Wajiz Fii al-Istima’ Al-araby” ini 

bermanfaat untuk pembelajaran istima’ di Madrasah Aliyah?  

a) sangat bisa b) bisa c) kurang bisa d) tidak bisa 

    

 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA (Pra Penelitian) 

 
PENGEMBANGAN BUKU TEKS UNTUK PEMBELAJARAN ISTIMA’ BAHASA 

ARAB BERDASARKAN KTSP PROGRAM KEAGAMAAN 
(Penelitian Pengembangan di Madrasah Aliyah Wahab Hasbulloh Bahrul Ulum Tambakberas) 

 

Nama   : ……………………………………………… 

 

Hari/ Tanggal  : ……………………………………………… 

 

Pukul               : ……………………………………………… 

 

No Pertanyaan Jawaban 

 

1. Apakah sudah ada Buku Teks untuk 

pembelajaran kemahiran menyimak yang 

digunakan sesuai dengan kurikulum bahasa 

Arab untuk MA program  keagamaan? 

 

 

2. Apakah siswa merasa kesulitan dengan  materi 

menyimak pada kegiatan pembelajaran? Apa 

saja kesulitan-kesulitan yang dihadapinya? 

 

 

3. Media apa yang digunakan selama kegiatan 

pembelajaran menyimak yang sesuai dengan 

materi yang ditetapkan? 

 

 

4. Apakah siswa mampu memahami materi 

menyimak dengan buku teks yang telah 

ditetapkan? 

 

 

5. Apa saja masalah yang Bapak hadapi selama 

mengajarkan menyimak dengan buku teks 

yang digunakan? 

 

 

6. Apakah di dalam buku teks bahasa Arab yang 

di tetapkan terdapat materi untuk pembelajaran 

menyimak? Kalau tidak ada, bagaimana Bapak 

mengajarkan dan dari manakah Bapak 

mengambil materi tersebut? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANGKET ANALISIS TOPIK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Siswa: ………………………………… 

 

1. Topik-topik materi bahasa Arab untuk MA program keagamaan untuk pembelajaran 

menyimak “istima” adalah sebagai berikut: 

   القرآن الكرمي        . 6                    ادلدرسة .1
 للغة العربية          . ا7                   ادلسجد .2
 لعمل                 . ا8                  اإلسالم .3
 عليم         . عملية الت9        ياة الدينية     احل .4
 . العلوم وادلعارف11     األخالق الكرمية    .5

 
2. Berikanlah alasan, kenapa kamu memilih topik-topik materi tersebut! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

*Terima Kasih* 

Jombang, Februari 2012 

 
 

  
 

Acuan Pengisian:  

1. Pilihlah 7 topik materi yang telah ditetapkan 

2. Berilah tanda (X) untuk topik yang anda pilih 

3. Berikanlah Alasan Kenapa anda memilih topik-topik  

materi tersebut 

4. Berikan jawaban yang sejujurnya! 



 
 

SOAL PRE TEST  

 

PENGEMBANGAN BUKU TEKS UNTUK PEMBELAJARAN ISTIMA’ BAHASA 

ARAB BERDASARKAN KTSP PROGRAM KEAGAMAAN 
(Penelitian Pengembangan di Madrasah Aliyah Wahab Hasbulloh Bahrul Ulum Tambakberas 

Jombang) 

 
 

Nama siswa  :…………………………………………………….. 

Hari, tanggal : …………………………………………………..  

 

 الكلمات المسموعة اآلتية!أكتبي  -1
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

 !دقائق( 5) إلى الحوار األتي ثم أجب عن األسئلة األتية عياستم -2
..............................................................................

..............................................................................
.......................................................................... 

 

أ، ب، ج، د(  يإلى هذا الحوار جيدا ثم أجب عن األسئلة التالية )اختر  ياستمع - أ
 !دقيقة( 22) في المربع الدال على اإلجابة الصحيحة

 ... ؟ احلوار ىذاتحدث ما ي نع .1
 ادلكتبةد.       ادلدرسةج.      سجدب. ادل      البيت . أ

 ... أين جرى ىذا احلوار؟ .2
 أ. يف ادلدرسة   ب. يف البيت     ج. يف ادلسجد      د. يف الفصل

 ؟أين يسكن أمحد. 3
  قريبا عن ادلدرسةب.         عن ادلدرسةبعيدا  . أ

 بعيدا عن ادلدرسةد.       ج. بعيدا من ادلدرسة
 

 ... من الذي يسكن قريبا من ادلدرسة؟. 4



 
 

 حسند.       أمحدج.     ليس أمحد وحسنب.     أمحد وحسنأ. 
  يف أي ساعة يذىب أمحد إىل ادلدرسة؟ .... 5

  يف الساعة السادسةب.   يف الساعة السادسة والنصف  أ. 
 يف الساعة السابعة والنصف د.             يف الساعة السابعة ج. 

 كيف يذىب حسن إىل ادلدرسة؟ ... .6
     يذىب بالسيارةب.                  يذىب ماشيا أ. 

 يذىب باحلافلةد.               يذىب بالدراجةج. 
  

 عن األسئلة اآلتية! يإلى النص العربي اآلتي، ثم أجب ياستمع  -3
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 

  
 دقيقة( 22)خطأ! خ" " وأصحيح  عالمة "ص" يضع - أ

 إندونيسيا ن  م   و  ى  الب إندونيسي، و  حسن ط  )ص خ(:  .1
 ه الد  يف اجلامعة يف ب   علم  ت  ي    بٌ ال  حسن ط  )ص خ(:  .2
 ا  ارً يريد حسن أن يكون طي  )ص خ(:  .3
 وأمحد صديق حسن ماىر ونشيط)ص خ(:  .4
  ذىب أمحد إىل الكويت ل درا سة اذل ن د س ة)ص خ(:  .5
 صغًن ومجيل والدراسة ىنا جيدةالكويت بلد )ص خ(:  .6
 ) ص خ(: يتمىن حسن أن حيضر إىل الكويت للعمل .7
 
 
 
 



 
 

 ما الفكرة الرئيسية من الحوار المسموع؟ -4
..................................................................... 
..................................................................... 
.....................................................................  

 
 !الحوار بلغتك تحريرياما سمع من  يعبر لحوار ثم إلى هذا ا ياستمع -5

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
..............................................................................

.......................................................................... 

.......................................................................... 
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 الفائدة )الباحثة(أ م 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
SOAL POST TEST  

 

PENGEMBANGAN BUKU TEKS UNTUK PEMBELAJARAN ISTIMA’ BAHASA 

ARAB BERDASARKAN KTSP PROGRAM KEAGAMAAN 
(Penelitian Pengembangan di Madrasah Aliyah Wahab Hasbulloh Bahrul Ulum Tambakberas 

Jombang) 

 

Nama siswa  :…………………………………………………….. 

Hari, tanggal : …………………………………………………..  

 

 الكلمات المسموعة اآلتية! اكتبي -1
.......................................................................... 
.......................................................................... 

.......................................................................... 
 !دقائق( 5) عن األسئلة األتية يإلى الحوار األتي ثم أجب ياستمع -2

..............................................................................
..............................................................................

.......................................................................... 
 

عن األسئلة التالية )اختر أ، ب، ج، د( في  يإلى الحوار جيدا ثم أجب ياستمع -أ
 دقيقة(! 22المربع الدال على اإلجابة الصحيحة )

 ... احلوار؟ من يتحادث يف ىذا .1
 عمر وخالدد.     أمحد وخالدج.    حسن وعمرب.     حسن وأمحد  . أ

 ... أين جرى ىذا احلوار؟ .2
 الفصلأ. يف ادلدرسة   ب. يف البيت     ج. يف ادلسجد      د. يف 

 ؟حسنأين يسكن . 3
  قريبا عن ادلدرسةب.         بعيدا عن ادلدرسة . أ

 بعيدا عن ادلدرسةد.         ج. بعيدا من ادلدرسة
 



 
 

 ... ن ادلدرسة؟ع بعيدامن الذي يسكن . 4
 حسند.       أمحدج.     ليس أمحد وحسنب.     أمحد وحسنأ. 

 كيف يذىب حسن إىل ادلدرسة؟ ... .5
     يذىب بالسيارةب.                  يذىب ماشيا أ. 
 يذىب باحلافلةد.               يذىب بالدراجةج. 

 ماذا يدرس حسن يف ادلدرسة؟ .... 6
 أ. الثقافة       ب. الرياضة       ج. الرياضيات       د. الرسم     

   . كم يوما يدرس أمحد يف األسبوع؟ ...7
  أربعة أيام  ب. مخسة أيام    ج. ستة أيام   د. سبعة أيام أ.  

  
 !األسئلة اآلتية ي، ثم أجبإلى النص العربي اآلتي ياستمع -3

..................................................................... 
..................................................................... 

.....................................................................            
 دقيقة( 22)! الخطأ ي، ثم صححخطأ"خ"  وأصحيح  عالمة "ص" يضع . أ

 حسن ط الب إندونيسي، و ى و  م ن  إندونيسيا)ص خ(:  .1
 الصواب: ..........................................

  رلتهد وماىر وآمٌن )ص خ(: حسن ط ال بٌ  .2
 ...الصواب: .......................................

   طبيبا ليساعد ادلرضى)ص خ(: يريد حسن أن يكون  .3
 ..الصواب: ........................................

 )ص خ(: وأمحد صديق حسن ماىر ونشيط .4
 .الصواب: .........................................

  (: ذىب أمحد إىل الكويت ل درا سة اذل ن د س ة)ص خ .5
 الصواب: .........................................



 
 

 )ص خ(: الكويت بلد صغًن ومجيل والدراسة ىنا جيدة .6
 .الصواب: ........................................

 )ص خ(: يتمىن حسن للعمل إىل الكويت .7
 .........................................الصواب: 

 
 ما الفكرة الرئيسية من النص المسموع؟ -4

..................................................................... 

..................................................................... 
 ..................................................................... 

 !بلغتك تحريريا النص عبري ما سمع منلنص ثم إلى هذا ا ياستمع -5
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

..............................................................................
.......................................................................... 
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 أ م الفائدة )الباحثة(

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 دليل املقابلة برئيس املدرسة

 

 البياناتتوضيح  البيانات الرقم
  تاريخ تأسيس ادلدرسة 1
  أىداف ادلدرسة 2
  ادلنهج الدراسي 3
  عملية تدريس اللغة العربية 4

 

 

 

 دليل املقابلة باملدّرسة

 

 توضيح البيانات البيانات الرقم
  ادلنهج الدراسي 1
  األىداف الدراسية 2
  ادلواد الدراسية 3
  الطرق التعليمية 4
  أحوال الطلبة 5
  كفاءة الطلبة 6
  أثناء الدراسة 7
  احتياجات ادلدّرسة 8
  احتياجات الدارسٌن 9



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 دليل املالحظات

 

 توضيح البيانات البيانات الرقم
  الوسائل ادلوجودة يف ادلدرسة 1
  طريقة التدريس  2
  الطلبة أثناء الدراسةمشاركة  3
   قدرات الطلبة 4
ادلواد التعليمية ادلدروسة يف  5

 ادلدرسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 درجت اختبار القبلً إلى البعدي

 

درجت اختبار  االسم الرقم

 القبلً

درجت اختبار 

 البعدي

ارتقاء اختبار القبلً  

 إلى اختبار البعدي

 05 24 24 أدي ووفٍاوطا 1

 21 25 22 أحمد عارف زبٍدي 4

 21 155 02 أخٍست فٍىً فٍرز 3

 32 155 11 أوا محبوبت 2

 42 24 16 أوً وور 0

 05 26 26 الىساء خٍر اإلسالمً 1

 32 25 01 أرش إودٌرا مردٌاوطو 7

 23 26 00 أتٍكا كوروٍا فٍتا 6

 31 62 03 دٌقً موالوا 2

 24 25 26 دووٍك سوكٍارتً 15

فوجً راهاٌوفٍبً  11  24 75 46 

 31 155 12 فٍىً ألىساء فطر 14

 02 26 22 فطرة العٍىٍت 13

 35 66 06 حفٍفت 12

 32 72 25 حسب الموالوا 10

 27 21 22 إٌفا روساوٍٍا 11

 31 155 12 إرما زلٍاوا 17

 20 25 20 جووً كوروٍاوان 16

 13 72 11 حسىت سري فالوفً 12

 31 155 12 لطٍفت الىعمت 45

 24 21 22 محمد بٍوث هللا 41

 45 62 12 محمد هاوورا 44

محمد محصون  43

 مرزوقً

01 25 32 

 41 21 75 محمد صافً رٌد األمم 42

مرضت جاهٍاوٍىج  40

 سورٌا

02 62 35 

 30 26 13 مٍدا بدٌعت الىفٍست 41

 31 62 03 مصّور 47

 11 70 02 وور قرٌه 46

 47 63 01 رحمدي 42



 
 

حسىتأسوة  35  20 24 27 

 20 22 22 عٍون أصفٍاء الدٌىٍت 31

 32 25 01 ٌوٌون أمبارواتً 34

 42 21 14 زهرة الىسلً 33
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 باوورنو بوجونيغارا –تيكو عمر قرية كائومان شارع  : العنوان
 185336311433 : الهاتف

 Ummulfaida85@gmail.com : البريد االلكتروني

 1999" االبتدائية ماالنج دارمدرسة " : المراحل الدراسية
 2112ادلدرسة "ىداية ادلبتدئٌن" الثانوية ماالنج   
 2115احلكومية باتو ادلدرسة العالية   
 2119سرجانا تعليم اللغة العربية جامعة ماالنج احلكومية   
ماجستًن تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية   

 2111احلكومية ماالنج 
 2118-1999مدّرس يف الروضة القرآنية  : الخبرات المهنية

 2115-2112مدّرس يف ادلدرسة الدينية   
 اآلن-2115مدّرس يف معهد العاليا باتو   
 اآلن-2111مدّرس يف معهد ىداية ادلبتدئٌن ماالنج   
مدّرس يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم   

 اآلن-2119االسالمية احلكومية مباالنج  
 2118حول تربية اللغة العربية عضو اللجان يف الندوة العادلية  : الدورات التدريبية 

 2118زلاضر يف الدورات التدريبية حول احلاسوب  
 2119مشرتك يف الدورات التدريبية حول احلاسوب العريب  



 
 

 2119مشرتك يف الدورات التدريبية حول استخدام برنامج ادلكتبة الشاملة   
 2111مشرتك يف الدورات التدريبية حول فّن التدريس   

 2119الكتاب ادلقرر دلادة النحو للمبتدئٌن  : المؤلفات
 2119الكتاب ادلقرر دلادة الصرف للمبتدئٌن   
 2119الكتاب ادلقرر العربية لألطفال   
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