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 We should use the appropriate teaching methods, the method is a series of 

activities that is used to describe learning materials in accordance with a particular 

approach, and there is no difference between the two. Actual use of language 

laboratory is closely related to the “Drill” in learning a foreign language, and use 

of media is one way to achieve learning objectives. The Language Game is an 

appropriate method while the lab of language is an important part in modern 

learning media which can improve students listening and speaking skills, so 

researchers wanted to examine the study and its application in vocational High 

School “ Raudlotul Hikmah Gresik East Java”  Lesson Year 2010 – 2011. 

 Formulation of the problem in this study were ( 1 ) the lack of students  in 

the areas of listening and speaking skills, ( 2 ) in learning the Arabic language 

there is no use of the language game that uses media language laboratory. This 

type of study is a descriptive and quantitative experiments using the pre test and 

post test in experimental classes and control classes. The study population was 

vocational High School students Gresik School year  2010 – 2011. and the sample 

in this study were grade students XIIA as the experimental class totaled 32 

Students, and class B as the control classes totaling 33 students and a data 

collection instrument using 1) Researchers using 1-test, 2- interview, 3- 

Questionnaire. 

 The results of this study were (1) Researchers using language laboratories 

using language games to improve listening and speaking skills in the vocational 

High School Class XII, taking two language games (man ana) to hear and skills, 

(na’am la) for the ability to speak, and students can follow the learning process 

fun. (2) the use of language laboratories by using the method of language games 

to improve listening and speaking skills in terms of test results, it can increase the 

effectiveness of learning and this can be seen from the average pre test reaches 

63,43 and the mean post test reaches value of 75,78. But there are a lot of 

improvement in terms of answers to the questionnaire results were not effective 

(failure). With the average value of 16,85. 
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Hendaknya kita menggunakan metode pembelajaran yang sesuai,metode adalah 

serangkaian kegiatan yang di gunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran 

sesuai dengan pendekatan tertentu,dan tidak terjadi perbedaan diantara 

keduaannya.sesungguhnya penggunaan laboratorium bahasa berkaitan erat dengan 

metode “Drill” dalam pembelajaran bahasa asing, dan pengggunaan media adalah 

satu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. sedangkan laboratorium bahasa 

adalah peranan penting dalam media pembelajaran modern,yang dapat 

meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara siswa,oleh sebab itu peneliti 

ingin mengkaji studi dan penerapan nya di Sekolah Menengah Atas Kejuruhan 

“Raudlotul Hikmah Gresik Jawa timur Tahun Pelajaran 2010-2011.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Lemah nya siswa di bidang 

ketrampilan mendengar dan berbicara,(2 dalam pembelajaran bahasa arab tidak 

ada penggunaan permainan bahasa yang menggunakan media laboratorium 

bahasa. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif serta 

eksperimen dengan menggunakan pretest danpost test pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Populasi penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruhan 

Gresik tahun pelajaran 2010-2011.dan sample dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XIIA sebagai kelas eksperiman yang berjumlah 32 siswa,dan kelas B 

sebagai kelas kontrol yang berjumlah 33 siswa.dan instrumen pengumpulan data 

memakai,1-Tes, 2-Interview, 3-Angket.  

Adapun hasil dari penelitian ini (1)Peneliti menggunakan laboratorium bahasa 

dengan menggunakan metode permainan bahasa untuk meningkatkan ketrampilan 

mendengar dan berbicara Di Sekolah Menengah atas Kejuruhan Kelas XIIA, 

memakai dua permainan bahasa.(man ana)untuk ketrampilan mendengar dan 

(na’am la)untuk kemampuan berbicara.dan siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran yang menyenangkan.(2)penggunaan laboratorium Bahasa dengan 

memakai metode permainan bahasa untuk meningkatkan ketrampilan mendengar 

dan berbicara dari segi hasil Tes,dapat meningkatkan kefektifan pembelajaran,dan 

ini dapat dilihat dari nilai rata-rata pre test nya mencapai 63,43 dan nilai rata-rata 

post test mencapai nilai 75,78,ada peningkatan yang banyak.tetapi dari segi 

jawaban angket hasil nya tidak efektif (gagal). Dengan nilai rata-rata siswa 16,85  
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 األول فصل

 والدراسات السابقة اإلطار العام

 مقدمة -أ

ية  ي العرر احلارركمما  تمتع مبكانة رفيعة بني اللغات احلاللغة العربية لغة ت

يب ادلنرف بشيئ مانت قدديا حتتل َمكان الردارة بني اللغات ادلشهورة. ينظر إليها الغر  

  ار.بممن اإلعجاب واإل 

ك وهبا نقل حديثو النبوي الشريفك عليو وسلم صلى اهلل والعربية لغة الرسول

 وبالعربَية دونت  حضارتنا العظيمة َوعلو منا النافعة وآدابنا الرفيعة ووردت سنـتو ادلطهرة.

 .ومن احملتم على مل مسلم فخور باسالمو ولغة دينو وتعليم اللغة العربية 1وفنوهنا اجلميلة

دارسني رلموعة من ادلهاراتك متساب الا تعليم اللغات بشكل عام إىل  ويهدف

وادلهارة اللغوية ىي أبسط وحدات النشاط اللغوى الذى يؤدى أداء صحيحا وجيدا  ي 

                                                           

 1( ص:2007)ماالنج: رسالة غير منشورة ، النسخة الوافية للقراءة الموسعة، الرمحن رارني توفيق 1
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)الكالم( أو القراءة أو  أقل زمن شلكنك ويترل بأى من رلاالت االستماع أو احلديث

  2.الكتابة

األمكودير أوىل ادلهارات اليت دير هبا الطفل  ي امتساب لغتو ن مهارة االستماع إ 

هبا متعلم اللغة األجنبية. ومن ادلعلوم أن من ال يسمع ال يتكلمك واألصم من الرغر 

يكون أبكماك ولذا يغلب على من فقد ىاتني احلاستني أن يكون  ي برنامج تعليمي 

 3واحد )لغة اإلشارة(.

إن مهارة الكالم ىي ادلهارة الثانية بعد االستماع ألن الدارس عليو أن يعرف  

ألصوات اللغوية قبل النطق والكالمك ذلك ألن الدارس إذا مل يعرف أصوات اللغة العربية ا

عليو النطق والتعبري. وىذا حيتاج إىل ادلمارسة الطويلةك ودلمارسة ىذا التعبري حيتاج يرعب 

الدارس إىل التدريبات الطويلة اليت جتعلو ديارس ويتعود على التعبري الشفهي باللغة 

    4العربية.

                                                           

ك ، المرجع في التعليم اللغة العربية لألجانب من النظارية إلى التطبيقعلي يونس و عبد الرؤوف الشيخ 2
  55-54م( ص:  2003)القاىرة: مكتبة وىبةك 

  130م( ص: 2009لرمحن بن إبراىيم الفوزان كمن متخرراك )ماالنج: العربية للجميعك عبد ا 3

رشدي أمحدطعيمةك تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناىجو وأساليبوك منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  4
 227م( ص:  1989الثقافة )مرر: إيسيكوك 
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قد خيتلف إن نوع ادلهارات اللغوية اليت يتوخى الكتاب ادلدرسي نتميتها وتطويرىاك 

الذي قد يتباين من رلموعة من ادلتعلمني إىل رلموعة طبقا للهدف من تعليم اللغة العربية 

ريا للحجاج النيجرييـني مثالك فإن وقتهم ال يتسع لتعلم نعد برنارلا قرأخرى. فإذا منا 

احلاج برورة ملحة  ي الديار ادلقدسة. بل ال كتابة اللتني ال حيتاج إليها القراءة وال

مندوحة لنا من استخدام الطريقة السمعية اللفظيةك لتعليمو عبارات معينة يستعملها  ي 

       5ادلطار.

والطريقة ىي اخلطة  لنا ان نستخدم طرق التدريس ادلناسبك ال بد وعلى ىذا 

ان  6اللغة ادلنظمة على ادلدخل ادلعنيك وال صلد اخلالف بينهماالشاملة  ي تقدًن مادة 

ية. وليس اللغة يرتبط ارتباطا وثيقا بالطرق ادلتبعة  ي تعليم اللغات األجنب استعمال سلـترب

ة االخرية زلض صدفةك وامنا نتيجة مباشرة لشيوع الطرق اللغوية انتشار ادلخترب  ي اآلون

على الطرق التدريسية الرئيسة اليت مادت  ي ادلائة سنة  يعةنظرة سر  احلديثة. واذا القينا

واستخدام الوسائل يكون إحدى الطرق للوصول إىل  7.االخرية أدرمنا فحوى مالمنا ىذا

                                                           

  21ادلرجع نفسوك ص:  5

6           Arsyad, Azhar. (Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, 2003.               

YOGYAKARTA: Pustaka Pelajar). Hal 19 

 21ص:  (بدون السنةك بريوتك دار القلم )على القامسىك سلترب اللغةك  7
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واللعبة ىي الطريقة ادلنظمة اما ادلخترب ىو أحد الوسائل اليت تؤدي دورا الشأن ادلرجو. 

اليت تستطيع ان يرتقية مهارة االستماع والكالم  مهما وىو يعترب الوسائل التعليمية احلديثة

  لدى الطالب.

التأىيلية بحث  ي ادلدرسة الثانوية بحث ىذا التأن  ةدت الباحثار وألجل ذلك أ

مدرسة  رة احلكمة مرسيكو التأىيلية ر الثانوية مانت مدرسة ك  رة احلكمة مرسيكو ر 

 ة. وجدت الباحثتأىيلية سةمدر  متوسطة إسالميةك رحلةئيةك ماذلا مرحلة إبتدو  مؤسسة

 احيانا ترباألستاذ ىذه ادلادة باستخدام ادلخبو قدم ي ىذه ادلدرسة ادلادة اللغة العربية اليت

 اىدة األفالم فقط.شستعمل ىذا ادلخترب دليألن  ولكن استخدامها صار الطالب ملالك

لعربية لرتقية مهارة لتعليم اللغة ا لأللعاب اللغويةستخدم ادلخترب تن أ ةد الباحثير تولذا 

التأىيلية بحث  ي ادلدرسة الثانوية ان تبحث ىذا ال ةولذا تريد الباحث كستماع والكالماال

ن مهارة االستماع والكالم لدى التالميذ  ي ىذه ادلدرسة ال رة احلكمة مرسيكرو 

 مهارة االستماع و الكالم فيهاك رعيفة ومل ترال اىل درجة مرجوة موافقة بأىداف تعليم

ة ما مسع لو الطالبك ويتعرف األصوات العربيفيتعبري  على قدرةفهم ادلسموع و  وىو

استخدام ادلفردات الرحيحة والنطق السليمك التعبري الشفهي و  .لتعليم مهارة االستماع

   م.و ىذا البحث مهلتعليم مهارة الكالم. 
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       مشكالت البحثب_ 

 مشكالت البحث مما يلى: ةوجدت الباحث

 اللغة العربيةىف ستماع والكالم طالب ىف مهارة االالرعف  (1

تعليم اللغة ىف باستخدام ادلخترب اللغوية  عدم استخدام طريقة األلعاب (2

 العربية 

 أسئلة البحث -ج

 وفقا خللفيات البحث السابق ذمرىاك تتذمر أسئلة البحث ىف األمور التالية:

و الكالم ستماع ارة االرتقية مهل لغوية ال لأللعابستخدام ادلخترب اميف  (1

  رة احلكمة مرسيكو التأىيلية ر  الثانويةدرسة ادلىف 

 تعبري فهم ادلسموع رتقيةلغوية  لال لأللعابستخدام ادلخترب اما مدى فعالية  (2

رة احلكمة  و التأىيلية ر وية الثاندرسة ادل ي   ادلفردات الرحيحةوالفهم  

 ؟ مرسيك
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 أهداف البحث -د

و الكالم لغوية  لرتقية مهارة االستماع لأللعاب ال استخدام ادلختربدلعرفة  (1

  رة احلكمة مرسيكو التأىيلية ر  ىف ادلدرسة الثانوية

لغوية  لرتقية فهم لأللعاب الما مدى فعالية استخدام ادلخترب دلعرفة  (2

التأىيلية  ي ادلدرسة الثانوية   ادلفردات الرحيحةوالفهم   تعبري ادلسموع

 رة احلكمة مرسيكو ر 

 روض البحثف -هـ

خروصا فهم  ستماعتنمية مهارة االلفعال لغوية  لأللعاب الن استخدام ادلخترب إ 

 ادلدرسة الثانوية ىف  ي التعليم اللغة العربيةك ادلفردات الرحيحة والكالم ادلسموع والتعبري

 .رة احلكمة مرسيكو التأىيلية ر 
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 أهمية البحث -و

 أما أمهية ىذا البحث مما تأتى:

  النظرية: األمهية

( إنو ديكن أن يكون أحد ادلرادر واألمناط التعليمية والوسائل التعليمية اجلذابة لرتقية 1

 مهارة االستماع والكالم بوصفو لعبة لغوية.

 األمهية التطبيقية

  ي ادلدرسة يسهل على مدرس اللغة العربية  ي تأدية عملية التدريس( 1

 الثانويةهنة ممدرس اللغة العربية  ي ادلدرسة إىل تنمية اجلودة وادل الباحثيدفع ( 2

 . رة احلكمة مرسيكو التأىيلية ر 

 حدود البحث -ز -

 ىذا البحث: دد الباحثح

استخدام ادلخترب  "ىذا ادلوروع  ةاختارت الباحث :عيةو احلدود ادلور (1

دد  ي ان حي ةالباحث يدر ت والكالم. ستماعرتقية مهارة االلغوية للأللعاب ال
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 ستيعابىف ا ةدد الباحثحتك غويةلأللعاب اللتماع الكالم مهارة اإلس

ردات ع إليوكاألفكار فيما يستم التعبريسموعك و ادل ف تخدام امل س إ

يحة صح ة ان التطبيق  ي ىذا البحث بلعبة "ما الباحث تداو أر ك ال

 أنا" و لعبة "نعم ال"

لية التأىيالثانوية سة مبدر  ىذا البحثك ةحثالبا ددحتاحلدود ادلكانية:   (2

ىذه  ةالباحث تك اختار عشر الثاىن ي الفرل  رة احلكمة مرسيكو ر 

ال ادلخترب احيانا بسبب ستعمألن  استخدام طريقة التعليمية باادلدرسة 

 ستعمال ادلخترب.ارعف  ي 

عاب ادلخترب  استخدام كىذا البحث موروعدود الممانية: احل (3 ألل ل

ة غوي ل عشر  الثاىن الفرل  يستقوم .ستماع والكالم رتقية مهارة االل ال

 .أسابيع ستةك  ي م2011-2010العام الدراسي  والفرل أ.كب

 

 

 



9 

 

  تحديد المصطلحات -ح

نية غري ان االلكرتونات ال تقوم و وسيلة تعليمية الكرت  سلترب اللغة إمنا ىو: ادلخترب -أ

ال ادلعدات اجلامدة. وتتوقف  ة.يإمنا تقوم بو ادلادة اللغوية احلبالتدريسك و 

 8ادلخترب على جودة ادلادة اللغوية ادلستعملة فيو. اجادة

ىو مترين التالميذ على االنتباه وحسن االصغاء على بعض ما  ستماع:مهارة اال -ب

ك وإنو يساعد التالميذ على فهم ما يسمعو من األصوات ونمعتيس

اليت يثبت  ي برامج االذاعة أو الشريط ادلسجل وادلناقشة 

 وات أخرى بشرية أو غري بشرية.واألحاديث وغريىا من أص

ة الكالم باستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار للمفردات برور  مهارة الكالم: -ج

 9.ربمتقاربة مع استخدام الروت ادلع

                                                           

 7ص:  (1970مويت: دار القلمك )على القامسيك سلترب اللغة  8

الرياض: دار  )د احلميد عبد اهللك أسس إعداد الكتب لتعليمية لغري الناطقني بالعربيةكعبد اهلل الغاىل و عب 9
 54ك ص: (الغاىلك بدون السنة
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يستخدم اصطالح " أأللعاب"  ي تعليم اللغةك لكي يعطى رلاال  :ةاأللعاب اللغوي -د

لدارس بوسيلة شلتعة ليةك لتمويد ادلعلم وااواسعا  ي األنشطة انفر

للتدريب على عناصر اللغةك وتوفري احلوافم لتنمية ادلهارات ومشوقة 

 اللغوية ادلختلفة.

 الدراسات السابقة -خ

 الباحثة: أمي محمودة (1

"تأثري استخدام الوسائل )اللعبة اللغوية( على التوصيل الدراسي  :موروع البحث

بتدائية اإلسالمية احلكومية للتالميذ  ي تدريس اللغة العربية بادلدرسة اال

  األوىل ماالنج"

ىل يوجد تأثري من استخدام اللعبة اللغوية على التحريل  ي اللغة  -1أسئلة البحث:

 ي أية لعبة تكون النسبة  -2العربية  ي الفرل الرابع  ي الدور األوىل؟ . 

 ادلؤية من رلموع الدراجات للتالميذ أرفع؟
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أو عدم التأثري من استخدام اللعبة اللغوية على وجود  معرفة -1أىداف البحث:

معرفة لعبة  -2التحريل  ي اللغة العربية  ي الفرل الرابع  ي الدور األول.

 تكون النسبة ادلؤية من رلموع الدراجات للتالميذ أرفع.

منهج البحث: ىذه الرسالة من نوع البحث التجرييب ألن الباحثة تقوم بالتجريب  ي 

 ة عن طريق ادلعاملة ضلو ادلوروع مع وجود ادلقيد.حبث ىذه الرسال

ك ىذا الفرق يدل على ان اللعبة 1ك 464نتائج البحث: النتيجة جملموعة التجربة ىو 

 لتالميذ.االلغوية تؤثر على التحريل الدراسي 
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 عبد اهلل فتح الرحمن رازىالباحث:  (2

الم التعليمية )حبث موروع البحث: حتسني مستوى مهارة الكالم باستخدام األف

إجرائي صفي  ي مدرسة " هنضة العلماء" ادلتوسطة اإلسالمية 

 ماراصلفولوسو ماالنج( 

حبث تكميليك جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 2009-2008مباالنجك العام 

ميف يتم حتسني مهارة الكالم باستخدام األفالم التعليمية   -1أسئلة البحث: 

ادلتوسطة اإلسالمية "هنضة العلماء" ماراصلفولوسو  بادلدرسة

 ماالنج؟

حتسني اداء تعليم اللغة العربية  ي ىذه ادلدرسة خاصة تعليم  -أىداف البحث:  

 مهارة الكالم.

معرفة مدى فعالية تعليم اللغة العربية باستخدام األفالم  -

 التعليمية لتحسني مهارة الكالم.
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ن نوع البحث اإلجرائي الرفي الذي يرتمب منهج البحث: منهج ىذا البحث م

 من التخطيطك تنفيذ اإلجراءك ادلالحظةك التقوًن.

نتائج البحث: أن ادلدرس إذا استخدام الوسائل التعليمية ادلناسبة باألىداف 

التعليمية وادلواد الدراسية فتكون عملية التعليم والتعلم فعالة 

 وصاحلة.
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 مصطفىالباحث:  (3

ث: استخدام فيلم الكرتون لتنمية مهارة االستماع )دراسة جتريبية  ي ادلدرسة موروع البح

 الثانوية هنضة العلماء موندانج لكى ماالنج(

حبث تكميليك جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنجك 

 2009-2008العام 

اإلستماع للرف ميف يكون استخدام فيلم الكرتون  ي تعليم مهارة -1أسئلة البحث: 

 الثاين  ي ادلدرسة الثانوية هنضة العلماء موندانج لكى ماالنج؟

ما مدي فعالية استخدام فيلم الكرتون  ي تنمية مهارة االستماع  -2 

 لطلبة ادلدرسة الثانوية هنضة العلماء موندانج لكى ماالنج؟

ة اإلستماع دلعرفة تطبيق استخدام فيلم الكرتون  ي تعليم مهار  -1أىداف البحث: 

 للرف الثاين  ي ادلدرسة الثانوية هنضة العلماء موندانج لكى.

دلعرفة فعالية استخدام فيلم الكرتون  ي تعليم مهارة اإلستماع  -2

 للرف الثاين  ي ادلدرسة الثانوية هنضة العلماء موندانج لكى.
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لبحث ويستخدم ىذا امنهج البحث: استخدام الباحث ىذا البحث األسلوب التجرييب.

ىر الرادرة  ي الظروف التجرييب غالبا لبحث احلوادث أو الظوا

الحظ الباحث تلك احلوادث والظواىر بدقة دلعرفة ادلعينةك و 

 أسباهبا.

نتائج البحث: ان استخدام فيلم الكرتون يؤثر تأثريا تفاعليا  ي النتيجة مهارة اإلستماع 

 لدى الطلبة.

 الباحثة: نور الفضيلة (4

 .تفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية لرتقية مهارة الكالمموروع البحث:  

)حبث جترييب على الطالبات  ي السكن الدخلي بادلدرسة العالية 

 اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنجك جاوى الشرقية(

حبث تكميليك جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنجك 

 2009-2008العام 

مهارة ميف تتم عملية تفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية لرتقية  -1لبحث: أسئلة ا 

الكالم العربية لدى الطالبات  ي السكن الداخلي بادلدرسة العالية 
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ما مدى فعالية األلعاب اللغوية  -2اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج؟.

لسكن الداخلي لرتقية مهارة الكالم باللغة العربية لدى الطالبات  ي ا

 بادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج؟.

لرتقية مهارة تقوًن عملية تفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية  -1 أىداف البحث:

الكالم باللغة العربية لدى الطالبات  ي السكن الداخلي بادلدرسة 

 العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج.

ة مدى فعالية األلعاب اللغوية لرتقية مهارة الكالم باللغة معرف -2

العربية لدى الطالبات  ي السكن الداخلي بادلدرسة العالية 

 اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنج.

عني يكون ىذا البحث حبثا جتريبياك حتاول أن تأخذ تأثريا من ادلتغري ادل منهج البحث:

 .يدةعلى ادلتغري اآلخر مبراقبة ج

أن البيئة العربية باأللعاب اللغوية فعال لرتقية مهارة الكالم لدى الطالبات نتائج البحث:

  ي ىذا السكن.
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 الباحث: فتح الباري (5

موروع البحث: استخدام الوسائل السمعية  ي تنمية مهارة االستماع )حبث جترييب على 

 مدرسة منبع العلوم ادلتوسطة اإلسالمية نغارا بايل(

يك جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنجك حبث تكميل

 2009-2008العام 

ميف استخدام الوسائل السمعية  ي تنمية مهارة االستماع حبث   -1أسئلة البحث: 

 جترييب على مدرسة منبع العلوم ادلتوسطة اإلسالمية نغارا بايل؟

هارة االستماع فعالية استخدام الوسائل السمعية  ي تنمية مما مدى  -2

 حبث جترييب على مدرسة منبع العلوم ادلتوسطة اإلسالمية نغارا بايل؟

دلعرفة ميفية ميف استخدام الوسائل السمعية  ي تنمية مهارة  -1أىداف البحث:

االستماع حبث جترييب على مدرسة منبع العلوم ادلتوسطة اإلسالمية نغارا 

 بايل.
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وسائل السمعية  ي تنمية مهارة دلعرفة ما مدى فعالية استخدام ال -2

االستماع حبث جترييب على مدرسة منبع العلوم ادلتوسطة اإلسالمية نغارا 

 بايل.

سلوب التحليل الكمي والكيفيك بادلنهج .. ي ىذا البحث يستخدم أ منهج البحث:

 التجرييب بترميم االختبار القبلي والبعدي  ي اجملموعة الواحدة. 

أن استخدام الوسائل السمعية يساعد على  -1: ا البحث ىينتائج ىذ نتائج البحث:

البات  ي مدرسة منبع العلوم ادلتوسطة  تنمية مهارة االستماع لدى الط

أن استخدام الوسائل السمعية يعطي أثرا اجيابيا  -2اإلسالمية نغارا بايل.

منبع العلوم  ي تعليم اللغة العربيةك خاصة  ي تعليم االستماع  ي مدرسة 

 .توسطة اإلسالمية نغارا بايل ادل

راسات السابقةك أن الدراسة اليت يقوم هبا أنواع الد بعد أن الحظ الباحث

مهما يتفق ملها  ي حبث مشكلة مهارة  الكالم تلف عن الدراسات السابقةك الباحث خي

فإنو خيتلف عنها  ملها من حيث  –مما جيري ىذا البحث لعالج تلك ادلشكلة   –

 طريقة عالجها. منهجك أىدافك
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أن استخدام ادلخترب فعالية  ةالباحث تعرفحثون السابقون فالبا ونظرا إىل ما حبثو

لتعليم اللغة العربية وأن معلمي اللغة العربية  ي حاجة مثرية إىل الوسائل التعليمية. انطالقا 

مهارة أن يرمم استخدام ادلخترب بوصفو لعبة لغوية لرتقية  ك فرييد الباحثشلا سبق ذمره

 .رة احلكمة مرسيكو التأىيلية ر  نويةاالستماع والكالمك  ي مدرسة الثا
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 الثاني فصلال

  النطري اإلطار

 التعليميةوسائل مفهوم المبحث األول: 

ادلختلفة يف رلاالت الًتبية والتعليم ربت أمساء كثَتة    وقد دخلت ىذه الوسائل

أو "   Teaching Aids" او " معينات التدريس" فعرفت أول األمر بأسم الوسائل "ادلعينة

واستعان هبا ادلدرسون يف تدريسهم  Audiovisual Aidsالوسائل السمعية والبصرية" 

بدرجات متفاوتو من احلماس كل حسب مفهومو ذلا واميانو بأمهيتها. ومنهم من أنكرىا  

 سها االلقاء والتلقُت.كلية و أستمر يف تدريسو بالطريقة اليت نشأ عليها وتعلم هبا واسا

ولو نظرنا اىل االنظمة التعليمية وادلناىج الدراسية لوجدنا أن " الوسائل التعليمية"  

ما زالت رغم التقدم العلمي والتكنولوجي يف وسائل االتصال التعليمي ال تنال االىتمام 

كز التايل تأيت يف ادلر  -يف احلقيقة –الزم من رجال الًتبية والتعليم، فهي ما زالت لا

التقليدية كااللقاء والشرح اللفظي، وتقتصر وظيفتها يف نظر البعض ألساليب التدريس 

يت يف ادلكان األول يف عملية التدريس وأما على تكملة " عملية  االلقاء والتلقُت" اليت تأ

ىا فهي وسائل ثانوية غَت أساسية، تدخل يف باب الكماليات دبعٌت ان الوسائل غَت 
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ربتاج اىل  Teaching Strategies  ال تشكل ركنا رئيسيا يف اسًتاتيجية التدريس التعليمية

اعدد وزبطيط مسبقُت حبيث يدور حوذلا نشاط التلميذ لتحقيق أىداف زلدودة 

 2للدرس.

تناولنا فيما سبق مفهوم الوسائل التعليمية، وبينا أهنا ال تقتصر على الصور  

من الوسائل واألدوات والطرق اليت ال تعتمد اساسا واألفالم، وإمنا تضم رلموعة كبَتة 

على استخدام الكلمات والرموز اللفظية. وميكن أن نقسم ىذه الوسائل ليسهل عرضها 

 0وبصرية.ودراستها إىل ثالثة انواع وسائل بصرية، ووسائل مسعية، ووسائل مسعية 

حاسة  الوسائل البصرية: وىى تضم رلموعة من األدوات والطرق الىت تستغل (2

البصر وتعتمد عليها. وتشمل ىذه اجملموعة الصور الفوتوغرافية، والصور 

ادلتحركة الصامتة، وصور األفالم، والشرائح بأنواعها ادلختلفة، والرسوم 

التوضيحية ، والرسوم البيانية. والرسوم ادلتحركة، واألشياء ادلبسطة، والعينات، 

تتضمن ىذه الوسائل أيضا والنماذج،واخلرائط، والكرات األرضية. كما 

                                                           

  02( ص: 2891حسُت محدي الطو رلي، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم ) الكويت، دار القلم،  2

يمية وادلنهج )مصر اجلديدة، دار النهضة العربية، أمحد خَتى كاظم و جابر عبد احلميد جابر، الوسائل التعل 0
 21( ص: 2892
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، واستخدام السبورة،  الرحالت، وذبارب العرض، وادلعارضالتمثيليات، و 

واللوحة الوبرية، ورللة احلائط، واللوحة ادلغناطيسية، واللوحة الكهربية، ومنضدة 

  الرمل.

 وسنتناول ىنا أكثر الوسائل البصرية استخداما يف سلتربات اللغة وىي:

 الشرائح ( أ)

 االفالم ( ب)

 ( االفالم الثابتة)ج

 )د( التلفزيون 

 )ىـ( ادلسجالت الصورية

 )و( اجلهاز العارض فوق الرأس

الوسائل السمعية : وتضم رلموعة ادلواد واألدوات الىت تساعد على زيادة فاعلية  (0

على حاسة السمع، وتشمل الراديو، وبرامج االذاعة  التعلم واليت تعتمد أساسا

 جيالت الصوتية.ادلدرسية، واالسطوانات، والتس
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الوسائل البصرية والسمعية: وتضم رلموعة ادلواد الىت تعتمد أساسا على حاسىت  (2

.  لفازالت البصر والسمع، وتشمل الصور ادلتحركة الناطقة وىى تتضمن األفالم و

كما تشمل ىذه الوسائل أيضا األفالم الثابتة والشرائح والصور عندما تستخدم 

 بة على أسطوانات أو شرائط تسجيل.دبصاحبة تسجيالت صوتية مناس

 المعينات البصرية في فصول اللغة ثانيا:

 ادلعينات البصرية: تعريفها -2

تتخذ ادلعينات البصرية أشكاال متعددة يف التعليم اللغة. فيمكن أن تكون يف  

التالميذ. ىيئة "شفافية" من شفافيات " العارض فوق الرأس" تظهر صورهتا أمام 

فيلما متحركا يف جهاز التلفيزيون. واحيانا صلدىا يف شكل بطاقة  وميكن أن تكون

كبَتة معلقة على جدار الفصل. وتارة صغَتة بُت أصابع التالميذ، أو لوحة  

ادلساحات والرسوم، حيركها ادلعلم طاقات أو أشكاال سلتلفة األلوان و نشاىدىا ب
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كأمنا يقع أمام عيون على سبورة وبريّة، أو لوحة مغناطيسية، ليصور حدثا معينا  

 2التالميذ، وعلى مشهد منهم.

 رلاالهتا يف تعليم اللغة -0

التعليم عملية مركبة ومعقدة، وللمعينات البصرية دور كبَت يف حفز دارس اللغة  

واستثارتو. ويعتمد الدارس على استخدام أذنو وعينو مجيعا. غَت أن العُت ىي قناة 

والشك أن ادلعينات البصرية اجليدة ستساعد يف  االتصال األوىل واألساسية للتعلم.

جلب احليوية للدرس، وربقيق ادلتعة واإلثارة للدارس، وجعل عملية التعلم أكثر 

 2سرعة وأقوى أثرا.

 أمهية استخدامها: -2

 نوجز فيما يلي فوائد استخدام ادلعينات البصرية يف التعلم اللغة: 

 و أكثر حيوية وتشويقا.تنوع ادلعينات البصرية سَت الدرس، فتجعل ( أ)

                                                           

دليل ادلعلم إىل استخدام الصور والبطاقات زلمود امساعيل صيٍت وناصف مصطفى عبد العزيز وسلتار الطاىَت،  2
  28م( ص: 2882) الرياض، مكتب الًتبية العربية العريب لدول اخلليج،  يف تعليم العربية

 28ص: ادلرجع نفسو،  2
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ُتشجِّع الدارسُت على نقل أعينهم من صفحات الكتاب، شلا جيعل كالم  ( ب)

 الدارس مع زميلو أكثر سهولة وأقرب إىل الواقع.

)ج( ربد من كالم ادلعلم يف الدرس، وتفسح فرصا أطول للدارس كي يتكلم. 

ن فالوقت الدي يقتطع من كالم ادلعلم، يستفيد بو الدارس يف مزيد م

 التدريب على اللغة.

تنقل بواسطة  من العامل اخلارجية ي)د( تثرى الفصل جيلب موضوعات حقيق

 الصورة، شلا يساعد يف ايصال ادلعلومات وتثبيتها.

احلقائق اليت ميكن أن سبر  )ىـ( توضح األمور بتوفَت بُعٍد جديد للواقع ، وتشرح

اجملردة عن الصوت واحلرارة  مرورا عابرا، دون أن ينتبو إليها الدارس، فادلعاين

والعمق والوزن واللون والوقت والعاطفة ميكن والسرعة واحلجم وادلسافة والكتلة 

 ريبها إىل أذىان الدارسُت بادلعينات البصرية.ولة، وتقتدريسها بسه

)و( جيد الدارس ذو اخليال اخلصب ما يتعلمو من لغة سهال وشلتعا، من خالل 

 ذي ال يتسٌت لو من الكتب ادلدرسية أو القواميس.استخدام الصور، األمر ال

 )ز( ذبعل ادلدخل االتصايل لتعلم اللغة أكثر سهولة وأقرب إىل الطبيعة.
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)ح( تساعد على تعليم االستماع والكالم والقراءة، وتتيح للمعلم أن حيقق 

 التكامل بُت ىذه ادلهارات بطريقة بناءة.

فتحول التعليقات والتخمينات )ط( تشحذ خيال ادلعلم والدارس مجيعا، 

وادلناقشات والعبارات والتعبَتات ادلدروسة حديثا إىل استجابات لغوية حيَّة، بُت 

 .ل ومستقبلمرس

)ى( توفر التنوّع جلميع مستويات الكفاءة اللغوية، فيمكن جملموعة من ادلعينات 

: من البصرية يف اجملاالت ادلتنوعة، أن توافق كل األعمار ومجيع النوعيات

 مبتدئُت إىل متقدمُت إىل متخصصُت.

 مختبر اللغةتعريف   ثالثا:

عاما، فان ظهورىا يف العامل  02ن سلتربات اللغة ىي قيد االستعمال منذ حوايل إ

أخر يف وصــول ادلختــربات يعــد مزيــة. النــو ميكــن مــن قســبيا.اال ان ىــذا التــ العــريب متــأخرا

 2ا ئهم.من خربة االخرين واحبائهم واخط االستفادة

                                                           

 1، ص:(2812، سلترب اللغة، )الرياض: دار القلم كويت، علي القامسي 2
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وقد رأى اخلرباء عن ادلخترب من جهـات متعـددة، واخـتالف ىـذا الـرأي يـ دي إىل  

ــــَتة منهــــا سلتــــرب  ــــاك سلتــــربات كث ــــا إىل أىــــداف ادلختــــرب فهن اخــــتالف التعريــــف. وإذا نظرن

وسلتـرب ادلشتشـفي وسلتـرب اللغـوي وسلتـرب الفيزيـاء والكيميـاء  ةالتجربالبحوث العلمية وسلترب 

   رب اآلخر. وغَتىا من ادلخت

رت ادلختربات الول مرة يف ادلدارس يف أواخـر االربعينيـات، ظـن العديـد عندما ظه

من ادلدرسُت بأهنا ستكون البلسم الشـايف. وان كافـة مشـكالت اللغـة سـتحل.ولكن ىـذا 

مل يكــن صــحيحا يف ذلــك الوقــت وال ىــو بالصــحيح يف الوقــت احلاضــر. ذلــك أن سلتــرب 

  ية الكًتونية.تعلماللغة إمنا ىو وسيلة 

إن اكثــر ادلــواد اللغويــة فعاليــة ىــي تلــك الــيت كمــل مــا درس يف الصــف وتشــبتو، ومتبحــة 

بذلك فرصة اضافية للتمرن، وىـذه الفرصـة مفيـدة خاصـة إذا ازدحـم الكثـَت مـن الطـالب 

ان ادلختــرب مفيـــد يف صــف واحــد حبيـــث تتضــاءل كثـــَتا مناســبات الــتكلم ألي مـــنهم.   

 او تقل فرص استماع الطالب للغة منطوقة بواسطة احد ابنائها.حيثما تنعدم ايضا 
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 2على نوعُت من ادلختربات: يطلق اسم "سلترب اللغة" حاليا

أوال : ادلختربات اليت صممت ال جراء التجارب والبحوث ادلتعلقـة بتحليـل الكـالم بصـورة 

دبعـدات عامة والصوت بصـورة خاصـة ووصـفهما وصـفا موضـوعيا. وذبهـز ىـذه ادلختـربات 

خاصة بدراسة علم الصوت مثل )السبًت وغراف( وىو جهاز يزود الباحث بصورة صوتية 

لكــل صــوت طبقــا لطولــو ونغمتــو وقوتــو ونوعيتــو، ومبطــىء الكــالم( وىــو جهــاز يقلــل مــن 

ســــرعة الكــــالم دون تشــــويو، واالذن االلكًتونيــــة( وىــــو جهــــاز يســــاعد علــــى التكليــــف ال 

وغَتىـا مـن االجهـزة اخلاصـة بتحليـل الصـوت.ويعمل  عهاصوات اللغة االجنبية وييسر مسا

ختـربات يف ىذه ادلختـربات عـادة علمـاء الصـوت واللغـة. ونفضـل تسـمية ىـذا النـوع مـن ادل

 عن النوع الثاين.و )دبخترب الصوت( سبييزا ل

ثانيـــا: ادلختـــربات الـــيت يقصـــد منهـــا تســـهيل عمليـــة اللغـــات بصـــورة عامـــة واالجنبيـــة علـــى 

زة دبجــــالت بســــتخدامها الطــــالب لســــماع اللغــــة االجنبيــــة وتســــجيل االخص.وىــــي رلهــــ

ردودىـــم. وىـــذا النـــوع ىـــو الـــذي يتبـــادر اىل الـــذىن عنـــد مساعنـــا ال ســـم "سلتـــرب اللغـــة" يف 

                                                           

إيسكو:  )،التقنيات التربوية في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاعلي القامسي وزلمد علي سيد،   2
 08، ص:(2882منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، 
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اليــــو بكلمــــة ًتبويــــة. وىــــو مــــدار حبثنــــا يف ىــــذا الكتــــاب، وقــــد نشــــَت لادلــــدارس وادلعاىــــد ا

 تعريف ادلخترب. عن  )ادلخترب( فقط. وستحدث اآلن

مــن حيــث االســاس غرفــة مصــممة خصيصــا لــتعلم اللغــات االجنبيــة جيلــس  ن سلتــرب اللغــةإ

حبيــث ال  فيهـا الطـالب يف مقصـورات منفصـلة عـن بعضـها الـبعض حبـواجز عازلـة للصـوت

يســـمع الطالـــب مـــا يقولـــو زمـــال ه، بـــل يســـمع فقـــط ادلـــادة اللغويـــة الـــيت تصـــلو عـــن طريـــق 

عليــــو بقيــــة مهــــا دون ان يــــزعج اآلخــــرين او ي ثر الســــماعتُت، فيتمــــرن علــــى اللغــــة الــــيت يتعل

الطــــالب ونتيجــــة لــــذلك يســــتطيع طــــالب الفصــــل مجيعــــا التمــــرن يف وقــــت واحــــد طــــوال 

 1احلصة.

سلتــرب اللغــة مــن حيــث ادلبتــدأ ىــو غرفــة مصــممة خصصــيا لتعلــيم اللغــات األجنبيــة  

جيلــــس الطــــالب فيهــــا يف مقصــــورات صــــغَتة يفصــــل بعضــــها عــــن بعــــض جــــدران مانعــــة 

  9اء حبيث ال يسمع الطالب ما يقولو الطالب اجملاور لو.للضوض

 :ما بعض مزاياه للمخترب يف حقل تعليم اللغات االجنبية حسنات كثَتة ابرزىاأ
                                                           

 22، ص: (2812غة، )الرياض: دار القلم كويت، ،سلترب الل علي القامسي 1

إيسكو:  )،التقنيات التربوية في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاعلي القامسي و زلمد علي السيد،  9
 210، ص: (2882منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، 
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ميكــــن ادلختــــرب مجيــــع الطــــالب مــــن التمــــرن علــــى اســــتعمال اللغــــة االجنبيــــة يف  ن  (2

ل واحـــد، مـــع االحتفـــاظ بفصـــة التعلـــيم الفـــردي لكـــل مـــنهم ، وىكـــذا يســـتطيع كـــ

طالـــب االســـتماع اىل اللغـــة والتحـــدث هبـــا طـــوال احلصـــة تقريبـــا، فيتـــاح لـــو الوقـــت 

 الكايف الكتساب ادلهارات اللغوية ادلطلوبة.

عمـل طالـب واحـد دون ان يقـاطع يستطيع ادلدرس تركيز اىتمامو يف ادلخترب على  (0

الطـــــالب اآلخـــــرين او يضـــــيع وقـــــتهم. وتتضـــــح أمهيـــــة ىـــــذه ادلريـــــة اذا عرفنـــــا بـــــأن 

بات الــيت يواجههــا طالــب معــُت يف تعلــم اللغــة زبتلــف عــن الصــعوبات الــيت الصــعو 

 تواجو غَته، فما يبدو صعبا لشخصما قد يبدو سهال آلخر.

و ادلقصــورة دبـــا فيهــا مــن حـــواجز ســاعتان ادلوضــوعتان علـــى اذين الطالــب التعــزل  (2

زمالئــــو فـــال يســــمعهم وال يـــراىم، وبــــذلك يــــوفر  عـــنعازلـــة للصــــوت كـــل طالــــب 

و يف اللغـة تمامـصوصـية يسـاعده علـى حصـر اىا مـن العزلـة واخلفطالب جو  دلختربا

الـــيت تصـــلو بوضـــوح ومـــن غـــَت تشـــوي  خـــارجي. بينمـــا تصـــل مســـاع الطـــالب يف 

التقليـــدي كثـــَت مـــن ادلوشـــات كأصـــوات العربـــات ادلـــارة أو ازيـــز الطـــائرات الصـــف 

لــك كلــو مــا احمللقــة او ضــجيج االلعــاب الرياضــية يف الســاحة اجملــاورة، اضــف اىل ذ
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قد يصيب الطالـب مـن خجـل وتـردد خشـية اقـًتاف خطـأ امـام زمالئـو يثـَت سـخر 

 يتهم منو.

تراعـــى بعـــض أنـــواع ادلختـــربات عامـــل الفـــروق الفرديـــة بـــُت الطـــالب فتســـمح لكـــل  (2

وفقــا دلقدرتــو وطبقــا للســرعة الــيت تتناســب وقابلياتــو. وبــذلك يقــدم ادلختــرب بالعمــل 

وىــي  غوجيــة الــيت ذبابــو ادلــدرس يف الصــف االحــال لواحــدة مــن ادلشــكالت البيدا

واتبــاع ادلســتوى والســرعة اللــذين مشــكلة التوفيــق بــُت قابليــات الطــالب ادلتفاوتــو، 

 يالئمان كافة الطالب.

اذا مل يكــن ادلــدرس متمكنــا مــن حســن نطــق اللغــة االجنبيــة الــيت يعلمهــا ومل يبلــ   (2

ريـــة الـــيت تســـتخدم يف درجـــة الكمـــال يف لفظهـــا وادائهـــا، فـــان التســـجيالت التجا

اىلهـــا فتعـــودىم علـــى  ادلختـــرب تعـــرض علـــى الطـــالب اللغـــة االجنبيـــة كمـــا ينطقهـــا

 بية. وتطور ايضا مهارات ادلدرس اللغويةاللهجة االجن

اذا كان ادلدرس من الناطقُت اجليدين باللغة االجنبية فان للتسـجيالت مزيـة  وحىت (2

اصـوات النـاطقُت بتلـك اللغـة،  عليو أيضا ألهنا تقدم للطالب تشكيلة متنوعة من

خ ىرم، وفتاة يافعة، ويف وشيفهي لرجل تارة. وامرأة تارة اخرى، وصيب تارة ثالثة، 

 ذلك تعضيد دلوقف ادلدرس، وتعويد الطالب على مساع اللغة بأصوات سلتلفة.
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يكــرر ادلــدرس علــى الشــريط القوالــب اللغويــة بصــورة متمائلــة ودلــرات عديــدة وىــو  (1

د صربه. وال يصاب تفخلطأ، ال يغضب، وال يسأم، وال يعيد عن اثابت اجلأش، ب

ا امـام الطـالب لالسـتماع للقوالـب اللغويـة مـرار خبيبة أمل.وذلـذا فننـو يهـيء الفرصـة 

وترديــــدىا تكــــرارا حــــىت اتقاهنــــا، امــــا ادلــــدرس يف الصــــف فهــــو معــــرض لكــــل تلــــك 

 االنفعاالت االنسانية النو بشر من حلم ودم.

يــة اختبــار قابليــة الطــالب علــى فهــم الكــالم ونطقــو كــل علــى يســهل ادلختــرب عمل (9

انفــراد. ومــع ذلــك فــاهنم جييبــون علــى نفــس االســئلة الشــفهية. ويســتطيع ادلــدرس 

 جابتهم على الشريط. ليصححها فيما بعد.االحتفاظ با

يـــة الطـــالب علـــى النطـــد الـــذايت وذلـــك عـــن طريـــق سبكيـــنهم مـــن ادلختـــرب قابل ينمـــي (8

مقارنتهــــا بــــالردود الصــــحيحة ادلســــجلة علــــى الشــــريط مالحظــــة اخطــــائهم لــــدى 

مســــبقا. كمــــا يطــــور ادلختــــرب اعتمــــاد الطــــالب علــــى انفســــهم عــــن طريــــق قيــــامهم 

وتســـجيل اجابـــاهتم ومســـحها والـــتحكم  بتســـجيل ادلـــادة اللغويـــة   االصـــغاء اليهـــا

ونــــو فيشــــعرون باالســــتقالل وضــــوع ربــــت تصــــرفهم بالشــــكل الــــذي ير جل ادلبادلســــ

 تقدمهم يف التعليم اللغة. وبتحمل مس ولية
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اذا تــوفرت الــربامج ادلالئمــة ميكــن اســتخدام سلتــرب اللغــة يف الــتعلم الــذايت حيــث ( 22

يتوجو االنسان حىت ولو مل يكن طالبا اىل ادلخترب وكأنو يرتاد مكتبة عامة فيتعلم 

 وحده لغة اجنبية.

ينـــة علـــى فهـــم مـــادة كـــان ىـــذا الوســـائل، الوســـائل الســـمعية والبصـــرية: وىـــي الوســـائل ادلع

الكتــــاب األساســــى مــــن أشــــرطة تســــجيلية وأفــــالم، ومنــــاذج توضــــيحية، وشــــرائح، وصــــور، 

 ورسوم...اخل 

 وهتدف ىذه الوسائل إىل:

تــدريب الدارســُت علــى النطــق الســليم للمفــردات والًتاكيــب اللغويــة، وذلــك  (2

ــــــوافر ذلــــــذه  ــــــدىا "وينبغــــــى أن يت ــــــق االســــــتماع إليهــــــا وزلاولــــــة تقلي عــــــن طري

الت فنيـــون ع معامـــل اللغـــات وأيضـــا نـــاطقون شلـــن تتميـــز أصـــواهتم التســـجي

 باجلودة والدقة واستجالب الراحة"

 توضيح مدلول ادلفردات والًتاكيب، من خالل الصور والرسوم والنماذج. (0

 توضيح ادلعٌت العام للجمل والفقرات من خالل األفالم واللوحات (2
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 8لصور واألفالم.تقريب ادلعٌت اجملرد ع صورة زلسوسة من خالل ا (2

 شروط صلاح سلترب اللغة :

 لة مثل أية  لة أخرى إن أحسن استعماذلا حققت الغاية ادلرجـوة منهـا وإن إن سلترب اللغة 

 أسيء استعماذلا تسببت يف إضاعة الوقت وخسارة ادلال وتشتيت اجلهود.

 ويشًتط لنجاح سلترب اللغة يف أداء مهمتو عدة شروط ىي:

 اد ادلدرس إعداد مناسبا.الشروط األول: إعد

 الشروط الثاين: هتيئة الطالب الستعمال ادلخترب وىذا يتطلب:

 أن يكون الطالب مدركا طبيعة سلترب اللغة متفهما الغاية من استعمالو. (2

 أن يتعود الطالب اإلصغاء اجليد. (0

 أن يتعود الطالب النقد الذايت حبيث ميكنو تلمس أخطائو. (2

 م األجهزة اليت يف مقصورتو.سلفا كيفية استخداأن يعرف  (2

                                                           

 22-22لسابق، ص عبد اهلل الغاىل و عبد احلميد عبد اهلل،  مرجع ا 8
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للمختـرب ودلسـتوى الطـالب فليسـت مجيـع الثالث: إعداد الدروس اللغوية ادلناسـبة الشروط 

 ادلواد اللغوية صاحلة لدخول ادلخترب.

الشــــروط الرابــــع: وجــــود مشــــرف فــــٍت لصــــيانة االآلت وادلعــــدات واألجهــــزة األلكًتونيــــة يف 

يف ادلختـرب دلواجهـة احلـاالت  نـدما يكـون الطـالبادلخترب والعناية هبـا وأن يكـون موجـودا ع

 االضطرارية. أما إذا أمهلت تلك االآلت انعدمت فائدهتا بعد وقت قصَت. 

الشــروط اخلــامس: مــا دام ادلختــرب أكثــر فائــدة يف ادلراحــل األوىل مــن تعلــم اللغــة األجنبيــة 

ل مـن تـرب بشـكل أفضـللذين يوفر مها ادلخاإلصغاء والتكرار اتلك ادلراحل تعتمد على ألن 

أن توجو العناية إىل ادلدارس اإلعداديـة وأن تعطـى األولويـة يف الفصل ادلدرسي فننٍت أقًتح 

لــك إذ أن الكليــات وادلعاىــد ت اللغــة حيــث أن واقــع احلــال غــَت ذاحلصــول علــى ادلختــربا

  22العليا دبا ذلا من امتيازات خاصة ىي اليت ربصل على سلتربات اللغة.
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 لمختبر اللغوي ومعداته( أجهزة اأ  

حيتوي ادلخترب اللغوي على أجهزة سلتلفة ومعدات متنوعة لتحقيق أىدافو  

  22التعليمية، ومن ىذه األجهزة وادلعدات كما ذكرىا القامسي كما يلي:

 (Consule)أوال: المنصة  

زبتلف أجهزة ادلنصة ومعداهتا من معمل آلخر طبقا لنوعو، ومن أجهزة ادلنصة  

   ت وحاكيات ومساعات وميكروفون.ىي مسجال

 (Booth Position)ثانيا: المقصورة  

ربتوي مجيع ادلقصورات على مساعتُت وميكروفون ورلهر، وقد حيتوي بعضها على 

مسجل كامل أو ادلفتاح انتقاء الربامج أو قرص تلفوين لالتصال بالربنامج 

 ادلطلوب.
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  (Tape Recorder)ثالثا: المسجل  

قلب ادلعمل النابض ولو تالشي ادلعمل بكافة أجهزتو ومعداتو ما  ادلسجل ىو

عدا مسجل الستطعنا استعمالو يف التدريس بصورة مفيدة. وادلسجل بشكل عام 

عبارة عن جهاز يقوم بتسجيل الصوت الوارد إليو بواسطة ادليكروفون أو عن 

 أو مسجل((radio ديو اطريق اتصالو بأحد مصادر الصوت األخرى كالر 

  خر، ويستطيع إعادة ىذا الصوت إلينا بعد عملية التسجيل ادلباشرة.

 (Tape)رابعا: الشريط 

إن الشريط يف سلترب اللغة ىو دبثابة الكتاب أو السبورة يف الصف، وأدى تطوير 

  نوعيتو إىل تسهل عملية التعلم يف ادلعمل بشكل فعال.يفالشريط والتحسُت 

  (Gramaphone/Phonograph)خامسا: الحاكي 

يعترب احلاكي ادلوجود يف ادلنصة من مصادر الربامج الضرورية، إذ أن بعض  

ادلسرحيات والقصائد والقصص القصَتة مسجلة على أسطوانات ذبارية، 

وتستدعي االستفادة منها يف تعلم اللغة األجنبية وجود احلاك يف ادلنصة يتصل 
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مقصورات الطلبة أو إىل ىل م الصوت وإرسالو من ادلنصة إدبضخم يستطيع تضخي

 مكرب الصوت ادلوجود يف صالة ادلعمل.

       (Headphones/Headset)سادسا: السماعات والميكروفون  

مهمة السماعات إيصال إىل أذين ادلستمع، أما ادليكروفون فمهمتو الرئيسية      

ورات أو التسجيل أو نقل الصوت عرب التوصيالت اإللكًتونية من ادلنصة إىل ادلقص

دليكروفون فقد يتخذ ثالث االسماعاتان دائما على األذنُت أما  حالعكس، وتوضي

 وضعيات، وىي كما يلي:

 )أ( ميسكو ادلتكلم باليد 

 )ب( يثبت على منضده ادلقصورة أمام ادلتكلم 

 )ج( يثبت مع السماعتُت حبيث يكون يف مواجهة الفم 

  (Loudspeaker)سابعا: مكبر الصوت  

يف مكان مرتفع يف صالة ادلعمل مكرب الصوت أم أكثر ميكن أن يضح فيو يثبت  

صوت من أي من مصادر الربامج يف ادلنصة. وتكمن فائدة مكرب الصوت يف 

سبكُت الطالب من اراحة  ذاهنم من ضغط السماعتُت بعض الوقت حينما يريد 
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و على ادلدرس إذاعة مادة مشًتكة للجمع. وي خذ على مكرب الصوت عدم قدرت

 نقل الصوت بنفس األمانة اليت ت يدىا السماعتان يف كل مقصورة.

 (Audio-Visual Aids)ثامنا: الوسائل البصرية المعينة  

يزداد اإلقبال على الوسائل البصرية ادلعينة شلا شجع على زيادة إنتاجها وظهور  

ادلستخدمة  اذباىات تربوية إىل )مقننة( التعليم واعتماده على اآلالت. والوسائل

يف تدريس اللغات األجنبية كثَتة أمهها: الصور، الرسوم، اخلرائط، اجلدول 

 البيانية، األفالم، الشرائح وغَتىا.

  (Acoustical Tiks)زلة للصوت اتاسعا: الرقاقات الع 

جيب أن تكسي مجيع جدران معمل وسقفو وأرضيتو ومجيع جواجز ادلقصورات 

مل، وللتقليل من الوصول الضوضاء اخلارجية إىل ادلع بالرقاقة العازلة للصوت احلد

 إىل زميلو يف ادلقصورة اجملاورة. ذيمن وصول صوت التلم

 (Ventilation Equipmet)عاشرا: أجهزة التهوية  

جيب أن جيهز ادلعمل دبكيفات اذلواء اجليدة اليت ال تسبب كثَتا من الضوضاء أو  

 منها: الضجيج، فتكييف اذلواء ضروري لألسباب
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 )أ( احلد من ارتفاع احلرارة 

 )ب( االستغناء عن النوافذ والشبابيك اليت تسبب داخل الغبار والضوضاء 

 )ج( جعل ادلعمل مكانا مرحيا للعمل والدراسة 

 )د( حفظ األشرطة وادلعدات بعيدا عن تقلبات درجات احلرارة ادلضرة 

 (Safety Equipment)حادي عشرة: معدات األمان والسالمة  

عند تشييد سلترب اللغة جيب ازباذ كافة اجراءت الوقاية ضد احلريق، وذلك  

 .ةية والتوصيالت اإللكًتونية اجليدبتغليف األسالك الكهربائ

 (Maintenance Tools)ثانية عشرة: أدوات الصيانة  

تزود ورشة الصيانة باألجهزة وادلعدات الالزمة إلصالح العطل يف األجهزة  

 ية ادلستخدمة يف سلترب اللغة، من مسجالت وأشرطو وغَتىا.اإللكًتون

  (Tape Duplicator/Tape Copier)ثالث عشرة: الناسخ  

تقوم معظم ادلختربات التقليدية ذات ادلقصورات اجملهزة ذبهيزا كامال باستنساخ 

األشرطة الرئيسية على أشرطة التالميذ داخل مقصورات صالة نفسها ولكن ىذه 
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أهنا ربول دون استعمال ادلخترب  ستغرق وقتا يعادل مدة الشريط، كماالعملية ت

لدراسية، وعالوة على ذلك فان على عدد األشرطة اليت ميكن النسخ عليها ا

هاز يسمى زلدود بعدد مقصورات ادلعمل. وذلذا جلأت الشركات إىل وضع ج

د كبَتة ريط الرئيسي يف مكان معُت فيو وتوضع أعداشبناسخ األشرطة فيوضع ال

يف أشرطة والتالميذ يف أماكن معدة ذلا،   تدور مجيع األشرطة بسرعة أكرب 

بكثَت من السرعات ادلألوفة يف ادلسجالت، فتتم عملية االستنساخ يف وقت 

 عمل، ألن الناسخ يوضع يف استديوقصَتة، وال تقاطع الدراسة يف صالة ادل

 التسجيل.

   (Craser) رابع عشرة: الماسحة 

مسح زلتويات الشريط السابقة أثناء عملية التسجيل عند مرورىا أمام رأس  يتم 

ادلسح يف ادلسجل وقبل وصوذلا إىل رأس التسجيل حيث يتم التسجيل مادة 

جديدة. وتستطيع مسجالت ادلقصورة ادلسح زلتويات مسار التلميذ على 

دة لغوية الشريط فقد دون مسح زلتويات مسار ادلدرس إال إذا كانت تستنسخ ما

 جديدة من ادلنصة.
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  (Tape Splicer)خامس عشرة: الالصقة  

ىي علبة صغَتة يوضع بداخلها الشريط ادلقطوع ويلصق فوقو شريط الصق فيتم  

 إعادة الشريط سليما دون أن تتأثر التسجيالت كثَتا. 
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 هوم اللعبة اللغويةمفرابعا:

علــيم اللغــة، لكــي يعطــى رلــاال واســعا يســتخدم اصــطالح " األلعــاب" يف ت

ـــــدارس بوســـــيلة شلتعـــــة ومشـــــوقة  يف األنشـــــطة الفصـــــلية، لتزويـــــد ادلعلـــــم وال

للتـــــدريب علـــــى عناصـــــر اللغـــــة، وتـــــوفَت احلـــــوافز لتنميـــــة ادلهـــــارات اللغويـــــة 

ادلختلفـــة. وىـــي أيضـــا توظـــف بعـــض العمليـــات العقليـــة مثـــل "التخمـــُت" 

وتتـــيح للطـــالب نوعـــا مـــن إلضـــفاء أبعـــاد اتصـــالية علـــى تلـــك األنشـــطة، 
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االختيـــــار للغـــــة الـــــيت يســـــتخدموهنا. وىـــــذه األلـــــوان مـــــن األلعـــــاب زبضـــــع 

 20إلشراف ادلعلم أو دلراقبتو يف األقل.

عــب: ىـــو النشــاط الوحيـــد الـــذى ال يهــدف اإلنســـان حــُت ميارســـو إىل غـــرض األل

ارتياح سرور أو  –يف رأى كانت  –زلدد سوى ادلتعة الناذبة عن اللعب ذاتو. فهو كالفن 

بال ىدف، أو متعة خالصة من أى غرض. ولشد ما تفتقد ىذه ادلتعة يف شلارسـتنا اللعـب 

  22يف رلتمعاتنا العربية، يف كل األعمار، ويف كل ادلستويات تقريبا.

وقـــد أطلقـــت كلمـــة " ألعـــاب" علـــى تلـــك األلعـــاب الـــيت ذلـــا بدايـــة زلـــددة ونقطـــة 

لك علـــى كافـــة أنـــواع األنشـــطة الشـــبيهة هنايـــة، وربكمهـــا القواعـــد والنظـــام، وأطلقـــت كـــذ

 22باأللعاب، واليت ليس ذلا شكلها ادلألوف. وسوف يتناول الكتاب بعضا منها أيضا.

وال يوجــد ىنالـــك حـــد فاصـــل واضــح يف تعلـــيم اللغـــة بـــُت مــا يســـمى ألعابـــا وغـــَت 

–ذلك من ألوان النشاط اللغوي. وميكننا أن ننسـاق مـع القـول فنقـول: إنـو ال حاجـة بنـا 

                                                           

ىـ( ص: 2222ناصف مصطفى عبد العزيز، األلعاب للغوية يف تعليم اللغات األجنبية، )الرياض: دار ادلرية،  20
20 

 02، ص: 2888رى، االلعاب الكالمية للسانية، الناشر مكتبة اخلاصلى، قاىرة، عمر عبد اجمليد ىري 22

 20ادلرجع نفسو، ص:  22
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إىل بذل جهد كبـَت لتحويـل النشـاط التعليمـي الصـّفي اىل ألعـاب سلتلفـة،  -تعليم اللغة يف

أو مــا يشــبو األلعــاب. ولكننــا نســتطيع مــع قليــل مــن اخليــال، وقــدر متواضــع مــن اإلبــداع 

 ربويل معظم النشاط الصفي والتدريبات اللغوية إىل ألعاب أو ما يشبو األلعاب.

يف  G Gibbsلعبـــة اللغويـــة مـــا قالـــو ج. جيـــبس.ومـــن أفضـــال مـــا قيـــل يف ربديـــد ال

متعـاونُت أو متنافسـُت للوصـول إىل غـايتهم يف  –تعريفها: "إهنا نشـاط يـتم بـُت الدارسـُت 

 22إطار القواعد ادلوضوعة.

األلعاب اللغوية نوع من أنواع الوسائل التعليمية، ونشاط مهم مـن أنشـطة التعلـيم 

ار أن الصـف مكـان مصـطنع لتعلـيم اللغـة. وتظهـر االتصايل، وخباصة إذا وضعنا يف االعتب

أمهيــة األلعــاب اللغويــة يف أهنــا تقلــل مــن ظــاىرة االصــطناع، الــيت ربــيط بالعمليــة التعليميــة 

داخـــل الصـــف. وربقـــق األلعـــاب قـــدرا كبـــَتا مـــن الواقعيـــة، الـــيت البـــد منهـــا عنـــد االتصـــال. 

غــَت أننــا جيــب أن  تــار  وتســتخدم األلعــاب اللغويــة مــع الصــغار والكبــار علــى حــد ســواء،

األلعـــــاب الـــــيت تناســـــب كـــــال منهمـــــا. وقـــــد أّدى االىتمـــــام باأللعـــــاب اللغويـــــة يف ادلـــــدخل 

االتصــايل، إىل ظهــور أنــواع كثــَتة منهــا. ومــن أىــم اجلوانــب الــيت تــدور حوذلــا األلعــاب مــا 

 يأيت:
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 ألعاب ادلالحظة والذاكرة (2

 ألعاب التخمُت (0

 ألعاب البطاقات (2

 ألعاب القلم والورقة (2

 ألعاب التفاعل بُت األفراد واجملموعات (2

ىنـاك أســباب كثــَتة ذبعــل مــن ادلفيــد اسـتخدام األلعــاب اللغويــة يف ادلــدخل االتصــايل، مــن 

 أمهها:

 تعُت على تعلم اللغة (2

 ذبعل الدرس شلتعا وشيقا، وبذلك تطرد السأم والضيق (0

 تشجيع الطالب على استخدام اللغة (2

 لتخلص من الرتابةربقق كثَتا من التنوع، وبذلك يتم ا (2

 تعُت الطالب على فهم كثَت من جوانب اللغة األجنبية (2
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 22تساعد بعض الطالب على التخلص من اخلجل الذي يشعرون بو. (2

 ادللحوظات يف استخدام اللعبة اللغوية:

 21لحوظات يف استخدام اللعبة اللغوية وىي:بعض ادلىناك 

ة يف التعلـــيم وليســـت جيـــب النظـــر إىل األلعـــاب اللغويـــة بوصـــفها وســـائل مســـاعد (2

 أىدافا يف حد ذاهتا.

األنشـطة الـيت ال تصـلح إال لصـغار السـن ون أن األلعاب اللغوية من َت يعتقد الكث (0

اللغويـة مـا يناسـب مسـتويات سلتلفـة مـن من الدارسُت يبد أن ىناك من األلعاب 

 األعمار يستجيب ذلا الكبار والصغار ويستمتعون هبا.

نــاء الــدرس عاأللعــاب اللغويــة يف التخفيــف مــن  ال ينحصـر اذلــدف مــن اســتخدام (2

 اللغوي فحسب، وإمنا ىي جزء مكمل للمادة اللغوية 
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 مفهوم مهارة االستماع  المبحث الثاني:

يعــــرف االســــتماع بأنــــو تركيــــز الشــــخص ادلســــتمع لكــــالم ادلتحــــدث بغــــرض فهــــم  

بـــل  مضــمونو وربليلــو ونقــده، أى لــيس ادلقصــود مــن االســتماع االنصــات للحــديث فقــط

 29يتجاوز ذلك إىل ربط الرموز بداللتها، ومدى صحة ىذه الدالالت.

 ، حيـث أن السـماع رلـردويفرق علماء اللغة بُت السـماع، واالسـتماع، واالنصـات 

مثـل الضوضـاء الـىت ربـدث ع الشـارع أو  استقبال األذن أصواتا دون وعى ذلا ودون قصد

خـــل حجـــرة الدراســـة، أو االســـتماع أصـــوات الســـيارات، أمـــا االســـتماع بغـــرض التعلـــيم دا

درجــة مــن االســتماع  لتوجيهــات ادلــدير أو ادلعلــم أو غــَت ذلــك، بينمــا اإلنصــات ىــو أعلــى

 حيث يتطلب شدة الًتكيز واالنتباه باستمرار حلديث ادلتحدث.

واالســتماع اجليــد مهــارة أساســية ع تعلــم أى لغــة أجنبيــة كانــت أو أصــلية )اللغــة  

فر لديــو ىــذه ادلهــارة ال يســتطيع أن يــتعلم اللغــة جيــدا، ولــذلك فــنن األم( ولـذا فمــن مل تتــو 

األشـــــخاص الـــــذين لـــــديهم عاىـــــات ع حاســـــة الســـــمع )األذن( يكونـــــون أقـــــل كفـــــاءة ع 

تعلمهــم اللغــة، حــىت أن بعــض النفســيُت والًتبــويُت ربــط بــُت ىــذه ادلهــارة وتعلــم ادلهــارات 
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كتـب، إال بطـرق خاصـة وإن كـان األخرى،فمن مل يستمع قط ال يتحـدث، وال يقـرأ وال ي

ة اللغويـــة مثــــل األشـــخاص الــــذين يتمتعـــون هبــــذه ع النهايـــة ال يصــــل إىل مســـتوى الكفايــــ

 28احلاسة.

 ولكى يكون الدارس مستمعا جيدا ينبغى فيو توافر ادلهارات اآلتية: 

أن يعـــــرف أصـــــوات اللغـــــة العربيـــــة وسلارجهـــــا حـــــىت ال يتحـــــدث لـــــبس عنـــــد  (2

 استماعها.

 صوات ادلختلفة.أن مييز بُت األ (0

 قادرا على التعرف على الفروق بُت األصوات ادلتميزة. أن يكون (2

 أن يكون ملما بقواعد اللغة حلل الرموز الصوتية. (2

 أ، يكون على علم دبعاىن ادلفردات  اللغوية (2

 القدرة على إعطاء االنتباه مدة طويلة (2

 وجود دافع يدفعو لالستمرار ع االستماع، اى يعرف دلاذا يستمع. (1
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ن ع حالــة نفسـية تســمح لــو باالسـتماع حــىت ال يشـرد ذىنــو أو ميــل أن يكـو  (9

 من حديث ادلتحدث.

 02إدراك التغيَتات الىت ربدث يف ادلعٌت نتيجة التنغيم والنرب. (8

 ستماعاالأهمية أوال: 

لالســـتماع أمهيـــة كبـــَتة يف حياتنـــا، إنـــو الوســـيلة الـــيت اتصـــل هبـــا اإلنســـان يف مراحـــل حياتـــو 

ين. عـن طريـق يكتسـب ادلفـرد ات، ويـتعلم أمنـاط اجلمـل والًتاكيـب، ويتلقـى األوىل باآلخر 

األفكــــار وادلفــــاىيم، وعــــن طريقــــو أيضــــا يكتســــب ادلهــــارات األخــــرى للغــــة، كالمــــا وقــــراءة 

وكتابــة. إن القــدرة علــى سبييــز األصــوات شــرط أساســي لتعليمهــا، ســواء لقراءتــو أو كتابتــو.  

أفكار أمر ال بد منـو لضـمان  من علومات أو يطرحاالستماع اجليد دلا يلقي من مكما أن 

اإلنسان مـن أخطـار   ة منها، والتفاعل معها. بل إن االستماع اجليد شرط حلمايةاالستفاد
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كثَتة هتـدده. إن األصـم يتعـرض يف حياتـو للكثـَت مـن األخطـاء الـيت ال يسـتطيع أن يـدرك 

   02مصدرىا، أو أن حيدد اذباىها.

 :ستماعاال مهارة  هدافأثانيا: 

 أن يتعرف األصوات العربية (2

 أن مييز بُت احلركات الطويلة والقصَتة (0

 ادلتجاورة يف النطقصوات أل ا أن مييز بُت (2

 أن يربط بُت األصوات ورموزىا ادلكتوبة ربطا صحيحا (2

 أن مييز األصوات ادلضعفة وادلشاددة (2

  أن يتعرف التنوين كما يف الكلمة )كتاب( (2

 إىل ضبطها أو تشكيلها أن مييز بُت الكلمات بالنظر (1

 أن يتعرف أنواع التنغيم (9
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 00أن يستخرج األفكار الرئيسية اليت يبدو أهنا تعرب عن أفكار كاتب  (8

 مفهوم مهارة الكالم المبحث الثالث: 

ويقصــد بــو نطــق األصــوات العربيــة نطقــا ســليما. حبيــث زبــرج ىــذه األصــوات مــن  

 02سلارجها ادلتعارف عليها لدى علماء اللغة.

كــرت الباحثــة الســابقة، تعــرف مهــارة احلــديث بأهنــا: الكــالم باســتمرار دون توقــف كمــا ذ 

 مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام الصوت ادلعرب.

أن حيقق اذلدف األمسى للغة وىـو:  والدارس عندما يتقن ىذه ادلهارة فننو يستطيع 

 يد.القدرة على االتصال باآلخرين، وإفهامهم ماذا ير 

وتعليم ىـذه ادلهـارة يـأتى بعـد معرفـة الـدارس أصـوات اللغـة العربيـة، ومعرفـة التمييـز  

 بــُت األصــوات ادلختلفــة...اخل. ادلهــارات الالزمــة ع ادلســتمع اجليــد الســالف ذكرىــا أى أن

لفـــة الـــدارس ألصـــوات اللغـــة عـــن طريـــق االســـتماع، ومـــن   قيـــل: إن إتعليمهـــا يـــأتى بعـــد 
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-االسـتماع -ولكى نعرف أنو أجـاد ىـذه ادلهـارة ،ة األوىل لتعليم اللغةاالستماع ىو ادلهار 

  الثانية لتعليم اللغة. ال بد أن يعرب عنها بالنطق واحلديث،ومن   فنن احلديث يعد ادلهارة

مهـــارة النطـــق واحلـــديث عنـــدما جييـــب عـــن أســـئلة ادلـــدرس شـــفهيا أو ويـــزاول ادلـــتعلم  

ع حديث أو مناقشة، ىذا داخل حجرة الدراسـة، يسأل بدوره بعض األسئلة، أو يشًتك 

ى احلياة ع السـوق، وع ع شىت مناحأما خارج حجرة الدراسة فننو يستخدم ىذه ادلهارة 

العامـــة، مـــع الـــزمالء ع الســـكن، عنـــد شـــرائو مـــا حيتـــاج، ع ادلطعـــم وغـــَت ذلـــك،  ادلركبـــات

اللغـة وىـو القـدرة علـى  يمـووإجادة ىذه ادلهارة لدى الدارس ربقق لو اذلدف العام مـن تعل

 02االتصال باآلخرين متحدثى اللغة العربية.

 مهارة الكالم:أهمية تدريس أوال: 

الواضــحة ذات أثــر يف حيــاة اإلنســان. ففيهــا  إن القــدرة علــى امــتالك الكلمــة الدقيقــة

 تعبَت عن نفسو، وقضاء حلاجتو، وتدعيم دلكانتو بُت الناس.

ادلهارات األساسية اليت سبثل غايـة مـن غايـات الدراسـة والكالم يف اللغة الثانية من  

اللغويـــة. وإن كـــان ىـــو نفســـو وســـيلة لالتصـــال مـــع اآلخـــرين. ولقـــد اشـــتدت احلاجـــة ذلـــذه 
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بعـــد انتهــاء احلـــرب العادليــة الثانيـــة، وتزايـــد ادلهــارة يف بدايـــة النصــف الثـــاين مــن ىـــذا القــرن 

ىت لقـد أدى تزايـد احلاجـة لالتصـال وسائل االتصال، والتحرك الواسع من بلد إىل بلـد، حـ

الشفهي بُت الناس إىل إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية. وكـان أن انتشـرت الطريقـة 

 السمعية الشفوية وغَتىا من طرق تويل ادلهارات الصوتية اىتمامها.

 الكالم: تعليم أهداف ثانبا:

 أىم أىداف تعليم الكالم ىي:

لغة العربية وأن ي دي أنواع النرب والتنغيم ادلختلفة ادلتعلم أصوات الأن ينطق  (2

 ةوذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربي

 ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبةأن  (0

 أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة (2

 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصي  النحوية ادلناسبة (2

ما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة أن يعرب عن أفكاره مستخد (2

 يف لغة الكالم.
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وسبييز  أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت والتأنيث (2

 شلا يلزم ادلتكلم العربيةالعدد واحلال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت ذلك 

دراتو، وأن أن يكتسب ثروة لفظية  كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وق (1

 يستخدم ىذه الثروة يف اسبام عملية اتصال عصرية.

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره ومستواه  (9

االجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض ادلعلومات األساس عن تراث 

 العريب واإلسالمية

 يث البسيطة.أي يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احلد (8

متصل ومًتابط من التفكَت باللغة العربية والتحدث هبا بشكل أن يتمكن   (22

 لفًتات زمنية مقبولة
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 الثالث الفصل

 منهجية البحث

 منهج البحث - أ

بادلدخل  التجرييب استخدامت الباحثة منهج البحث يف ىذا البحث ادلنهج التطويري

إلنتاج وتطويرىا مثل ادلواد ادلطبوعة الكيفي والكمي، والتطوير ىو رلال يهتم بقضايا ا

"إنتاج الربامج السمعية والبصرية" وتطبيقات تكنولوجيا الكومبيوتر مثل تكنولوجيا 

والكومبيوتر ادلساعد يف التعليم والوسائط ادلتعددة مبا  ("multimedia)"الوسائط ادلتعددة 

تكاملة ال ي تتفاعل فيما بينها فيها اذلابريميدا، والوسائل التفاعلية وغريىا من التقنيات ادل

 1وتتكاتف لتحقيق األىداف التعليمية.

                                                           

 .44( ص 2002)القاىرة: دار غريب، التكنولوجيا وتطوير التعليم، عبد العظيم عبد السالم الفرجاين،   1
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ستخدم التجربة يف اختيار فرض ت ىتالبحث التجرييب ىو نوع من البحوث ال

معني يقرر عالقة بني عاملني أو متغريين، وذلك عن طريق الدارسة للمواقف ادلتقابلة ال ي 

 2بدراسة تأثريه. ةم الباحثتهتما عدا ادلتغري الذي ضبطت كل ادلتغريات 

 أدوات البحث -د

 لنيل البيانات ىي: ةستخدمها الباحثتالطريقة ال ي 

 ادلالحظة  -1

ادلالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابو خلرباتو ومعلوماتو حيث 

جيمع خرباتو من خالل ما يشاىده أو يسمع عنو، ولكن الباحث حني يالحظ فإنو يتبع 

 3معينة. ةلظاىر  أساسا دلعرفة واعية أو فهم دقيق جا معينا جيعل من مالحظاتومنها

 (interview) مقابلة -2

                                                           

، الطبعة الثانية، )مصر: دار مناهج البحث في الترقبية وعلم النفسخريي كاطم، جابر عبد احلميد أمحد  2
 200(، ص:1978النهضة العربية، 

(ص: 1987، )عتمان:دار الفكرر للنشر والتوزيع، أساليبه-أدواته-البحث العلمي: مفهومهذوقان عبيدات،  3

139 
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وىي عملية تتم بني الباحث وشخص آخر أو رلموعة أشخاص تطرح من خالذلا 

 4أسئلة، ويتم تسجيل إجاباهتم عى تلك األسئلة ادلطروحة.

 االختبار  -3

بيانتتتات ادلتعلقتتتة بكفتتتا ة الطلبتتتة يف النطتتتق والتعبتتتري متتتا جلمتتتع الاالختبتتتار  ةستتتتخدم الباحثتتتت

 طريقة األلعاب.سمعو الطالب باستخدام ادلخترب بي

وظيفة االختبار ىي مجع البيانات ال ي تتعلق مبعرفة كفا ة الطلبة ويكون يف بداية 

 الفرتة اإلجرائية )يسمى باالختبار القبلي( ويف آخر كل دور )يسمى باالختبار البعدي(.

كفتا ة الطلبتة األوليتة قبتل قيتام اإلجترا ، وأمتا اذلتدف   دف من االختبار القبلتي معرفتة واذل 

وتصتتنيف االختبتتار يعتمتتد علتتى  5متتن االختبارالبعتتدي فمعرفتتة تقتتدم الطلبتتة يف أختتر دور.

                                                           

 .96( ص 2007مان: دار ادلسرية، الطبعة األوىل، )عأساسيات البحث العلمي، منظر الضامن،   4

5  Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran.  (Bandung: ITB 

Bandung, 6441) Hal 02-06. 
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ئلة اخلطتتوات ايتيتتة: االعتتداد واختيتتتار ادلتتادة تعيتتني نتتوع االختبتتتار وتعيتتني عتتدد بنتتود األستتت

 1ة األسئلة.ئعلى أساس خذاوترتيب األسئلة 

 (1رقم )اجلدول 

 معيار نتيجة االختبار 

 نسبة مئوية )%( ادلستوى الرقم

 79,50-100 ممتاز .1

 65,50-79,49 جيد .2

 55,50-64,49 متوسط .3

 40,50-55,49 مقبول .4

 0-39,49 ضعيف .5

 

                                                           

1  Ainin, M,  dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 

0221)  Hal 49-621 
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 جلميع البيانات ىى: ةالباحث ستخدمتكانت االدوات ال ي 

 ةنااالستب -4

، ويتتشتتتكل االستتتتبيان بشتتتكل مغلتتتو  ةلها الباحثتتتميثتتتل االستتتتبيان ادلعلومتتتات التتت ي ستتتتحل

ومفتوح مبعىن أن ادلستجيب خيتار من اإلجابات ادلتعددة اإلجابة األقرب إىل رأيو وشتعوره 

   7وتقديره وموقفو ويستطيع أيضا ان يعرب عن أفكاره.

 (2رقم )اجلدول 

 معيار استجابات الطلبة

 نسبة مئوية )%( ادلستوى الرقم

 100-67 ممتاز .1

 66-34 متوسط .2

 33-0 ناقص .3

                                                           

7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek,Edisi 
Revisi (Jakarta: Rineka Cipta,2002) hal:236 
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 هـ مصادر البيانات 

نات من االبيادلصادر تتكون ادلصادر الرئيسية وادلصادر الثانوية، أما  ا البحثيف ىذ

باستخدام ادلخترب الطالب و األساتيذ  و،من عملية التعليم اللغة العربيةالرئيسية مأخوذة 

ستماع والكالم بطريقة األلعاب اللغوي، وادلصادر الثانوية غوي يف ترقية مهارة االالل

و  ونتيجة االختبار القبلى واالختبار البعد مأخوذة من كتب الذي تتعلق هبذا ادلوضوع

رحلة ننع اإلنتاج و دل .الثانوية تأىيليةمن ادلدرسة  الثاىنالكتاب األساسي للصف 

 شراف. ربمج لإلم ةالباحث قدمتس

 اسلوب تحليل البيانات -و

ستخدم ت، لتحليل البيانات ادلوجودة يف ىذا البحث احثةبعد أن مجعت الب

على الكتاب الدراسي يف تعليم اللغة العربية  ةالباحثادلدخل الكيفي والكمي حيث طّور 

ية لغو لأللعاب ال لفصل األول من ادلدرسة العالية بالكتاب اإللكرتوين باستخدام ادلخترب

 لرتقية مهارة االستماع والكالم.

 التالية:وز على الرم ةقوم الباحثتى فرو  نتيجة التعلم لالختبارين ولتحليل مستو 
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  8(1نطلب قيمة ادلتوسط لكل رلموعة بالرمز ادلتوسط )  -1

 
 :البيانات

X : ادلتوسط 

 النتيجة رلموعة:  

N  :العينة عدد  

ي بني قيمة ادلتوسط يف القبلي وبعد ذلك نطلب قيمة اإلحنراف ادلعيار  -2

 9وقيمة ادلتوسط يف القبلي باستخدام الرمز

 
 :البيانات

Md  :والبعدي القبلي نتيجة بني الفرو  من ادلتوسط 

N : العينة عدد 
                                                           

8  Sukardi,  Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Bumi Akasara, 0222) Hal 

33. 

9  Ibid, Hal 34. 
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D∑ : أن يستطيع الذي وبعدي قبلي نتيجة بني الفرو  رلموعة 

 :بالرمز يعرفو

D X-Y∑ 

 

   X  :البعدي لنتيجة ادلتوسط 

   Y : القبلي لنتيجة ادلتوسط 

 10:بالرمز والبعدي قبلي ختباراال بني الفرو  مستوى نطلب -3 
 

 

 بحثمراحل تنفيذ ال -ز

 ، اما تنفيذه كما يلي:ستة األسبوع  يف  عملية التعليم يف ىذا البحث ستقضى الوقت

 مدير ادلدرسة  ةالباحث تأوال: استأذن

 مشكالت البحث ةعريف الباحثتثانيا: 

                                                           

10 Arikunto, Suharsimi,  Prosedur Penelitian  (Yogyakarta: Bina Aksara, 6435)  Hal 

646. 
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 : االختبار القبلي والتجربةثالثا

يف الطريقة  ةالباحث تادوات البحث كما قد ذكر تطبيق بادلالحظة و  ةقوم الباحثترابعا: 

 البياناتمجع 

 لغوية يف مهارة االستماع والكالم. لأللعاب العملية التعليم باستخدام ادلخترب خامسا: 

 االختبار البعدي سادسا: 

 حثسابعا: حتليل ومناقشة نتائج الب

 (3قم )ر  اجلدول

 معيار نتيجة الطلبة

 الرقم التقدير فئات النتائج النسبة ادلئوية 

 .1 جيد جدا 80-90 90%-80%

 .2 جيد 70-79 79%-70%

 .3 مقبول 60-69 69%-60%
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 .4 ناقص 50-59 59%-50%

 .5 ضعيف 00-49 49%-00%

 

 هيكل البحث - ط

   شتمل فصول وىي:وي نقسم ىذا البحث إىل مخسة أقسام، فيها أبوابت

الفصل األول: اإلطار العام والدراسات السابقة ويتكّون من ادلقدمة ومشكلة 

البحث وأسئلة البحث وأىداف البحث وفروض البحث وأمهية البحث وحدود 

 البحث وحتديد ادلصطلحات والدراسات السابقة.

 مفهوم وسائل تعليمية ، الفصل الثاين: اإلطار النظري ويشتمل فيو على

 مفهوم مهارة الكالم وأمهيتها، تعريف ادلخترب اللغة، مفهوم مهارة االستماع وأمهيتها،

 . مفهوم أأللعاب اللغوي

الفصل الثالث: منهجية البحث ويشرح فيو أمور وىي منهج البحث وأدوات 

البحث ومصادر البيانات وطريقة مجع البيانات وأسلوب حتليل البيانات ومراحل 

 يكل البحث.تنفيذ الدراسة وى
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مهارة استخدام ادلخترب اللغوي يف تتكون من ادلباحث فيها الفصل الرابع: 

. وفيو الثانوية  للطالب على ادلستوى والكالم بطريقة األلعاب اللغوي االستماع

وحتليل  حث ويشرح يف اخلطوات أو الطريقة لصناعة ىذا ادلادة بتلك الربرليةبي

 .جةحتصيل عملية التعليم بتلك الربمي

 الفصل اخلامس: االختتام وفيو اخلالنة والنتائج والتونيات واالختتام.
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الرابع فصلال  

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

. األول ىو حملة عن اؼبدرسة الثانوية التأىيلية روضة مباحثعلى ثالثة  فصلحيتوي ىذا ال

كالم واالستماع باستخدام اغبكمة كرسيك، والثاين ىو تعلم والتعليم ترقية مهارة ال

، حبث ذبرييب لتعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية التأىيلية لأللعاب اللغويةاؼبخترب 

روضة اغبكمة كرسيك، والثالث عرض البيانات وربليلها وتفسَتىا. وسيعرض الباحث  

 كلها فيما يلي:

حكمة  لمحة عن المدرسة الثانوية التاهيلية روضة الالمبحث األول: ا

 كرسيك 

 تأسيس المدرسةأوال: 

ىذه اؼبدرسة الثانوية التأىيلية روضة اغبكمة كرسيك، تقع يف 

تقع ىذه اؼبدرسة يف شارع تربية  الشمالية من مدينة كرسيك، اؼبنطقة

وىي جبانب اؼبعهد العايل ، (Ujung Pangkah) ، أوجوغ فاغكا9رقم 

 . (Wijaya Putra)وجيايا فًتا 
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ة التأىيلية روضة اغبكمة ىي إحدى اؼبدارس اؼبدرسة الثانوي

التأىيلية اليت تساوي باؼبدرسة الثانوية العامة، ىذه اؼبدرسة تابعة لوزارة 

الشؤون الًتبية احملالية. وكانت ىذه اؼبدرسة الثانوية التأىيلية روضة 

 اغبكمة اليت تشرف ربت مؤسسة معهد اإلسالمي روضة اغبكمة.

وية التأىيلية روضة اغبكمة يف مرة أوىل أقيمت ىذه اؼبدرسة الثان

وىذا من الربنامج التجديدي للمؤسسة الًتبوية ؼبدرسي  2008سنة 

 التأىيلي بسورابايا.

واحدا وىي الشعبة التقنية اغباسوبية   كان ىذه اؼبدرسة شعبة

والرابطة اغباسوبية. واما الربنامج التأىيلي وىي التقنية اغباسوبية 

نالت ىذه مدرسة الثانوية رسالة رظبية  2009نة واإلعالمية. ويف س

أخرج من وزيرة الشؤون الًتبية احملالية عبمهورية إندونيسيا، واما رقمها 

 يويل.-11م يف التاريخ 2009سنة  421.5/2889/4.3533

تقع ىذه اؼبدرسة يف طرف الغريب من قرية فاغكا كولون، أوجوغ 

نوية التأىيلية روضة اغبكمة  فاغكا  كرسيك. ربولت أحوال اؼبدرسة الثا

 كرسيك كثَتا، وكذلك أحوال الرياسة فهناك رئيسان ومها:
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 م(2010-م 2009) اغباج فتح الرازي  ( أ

 اآلن( -م 2010) اغباج سوفنو ( ب

ة تقوم ىذه اؼبدرسة شبنية خصص يف اليوم بدءت من الساع

 الساعة الثانية هنارا. السابعة إال الربع صباحا حيت

 ؼبدرسة، منها:واما أىداف ىذه ا

رفع الكفاءة وتشجيع الطلبة يف التعلم لتنمية العلوم  -1

 الدينية والتقنية.

 تكوين الناس متقُت وماىرين وعاملُت بالعلوم الكثَتة -2

 رفع الكفاءة األكادميية -3

 تسلط الكفاءة اإلنسانية -4

 تنمية التجريبية لنيل األمور اعبديدة للمستقبل -5

ية في المدرسة الثانوية التأهيلية المنهج التعليم اللغة العربثانيا: 

 روضة الحكمة كرسيك

 اؼبنهج الدراسي - أ
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تعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة بلخصص مهارة االستماع 

والكالم، إحدى عملية الدراسة للغة العربية وىو فهم اؼبسموع 

مع لو الطالب، وإستخدام تساوتشجيع الطلبة أن تعبَت فيما 

السليم، بالتعبَت الشفهي وتشجيع  اؼبفردات الصحيحة والنطق

الطلبة يف تعلم ماوجده الطلبة يف يومياهتم. وعند عملية 

الدراسة للغة العربية تشجيع الطلبة فعالية يف أداء عملية التعلم 

 وىو يف القراءة والكتابة وتعبَت األراء عن النصوص اػباصة.

 أىداف اؼبنهج - ب

 لربنامج للغة العربية أىداف، وىي:

 فاءة االستماع والكالم والقراءة والكتابة اعبيدةترقية ك - أ

 التعبَت النصوص العربية البسيطة - ب

 التحدث البسيط باللغة العربية عن اؼبفردات يف يوميات الطلبة - ج

 التعبَت بالكتابة البسيطة أو اإلنشاء - د
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 احملور  -ج

 أما احملور لدرس اللغة العربية باؼبدرسة الثانوية التأىيلية كما يلي:

 ر اللغويةالعناص - أ

 الصرف -1

 النحو -2

 اؼبفردات -3

 األنشطة اللغوية - ب

القراءة، فيها درس لًتقية مهارة القراءة وىي فهم اؼبقروء وتفهيم النصوص  -1

 البسيط

 الكالم، التعبَت اؼبفردات والكلمات البسيطة -2

 الكتابة، على وسيلة األنشطة يف اإلنشاء البسيط -3

 مع لو الطلبةتساما عاالستماع، التعبَت  -4

 الكفاءة مقياس -ج

 الكالم (1
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الكلمات اؼبتنوعة  كفاءة الطلبة يف تعبَت الشعور اؼبتنوعة وباستخدام

 العديدة

 القراءة (2

النصوص اؼبكتوبة  عن كفاءة الطلبة يف تفهيم النصوص البسيط والتعبَت

باألغراض اؼبتنوعة واألساليب اللغوية اؼبستخدمة يف الثقافة البالدية 

 والعبودية.

 الكتابة  (3

لبة يف التعبَت الكتابة على وجو اإلنشاء البسيط وتناسب كفاءة الط

 باألغراض االتصالية بالًتاكيب واألساليب اللغوية

 االستماع (4

 ومع لو، وتناسبتساالكلمات اؼبستخدمة فيما  عن كفاءة الطلبة يف التعبَت

 باألغراض االتصالية اؼبتنوعة.
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 الوسائل المعيناتثالثا: 

اؼبدرسة الثانوية التأىيلية روضة اغبكمة بكرسيك   أما الوسائل اؼبعينات ؽبذه

 كثَتة منها:

 البناء الواسع للمدرسة الثانوية التأىيلية روضة اغبكمة - أ

 لعبادةان امكاؼبسجد  - ب

 الغرف العديدة للتعلم -ج

 اؼبكتبة بعدة الكتب العلمية والدينية و العلوم التقنية -د

واؼبعمل للعلوم الطبيعية   اؼبعامل وىي اؼبعمل الديٍت واؼبعمل اللغوي  -ه

 واؼبعمل للعلوم التقنية

 اؼبقصف والدكان -و

 اؼبيدان واؼبلعب الواسع للرياضة -ز
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 مدرس اللغة العربيةرابعا: 

، معظمهم 2011-2010مدرسا يف السنة الدراسية  24ؽبذه اؼبدرسة 

ن شهادة حيملو  احيملون شهادة "سرجانا "، و شبانية عشرة مدرس

 سانس.لمل شهادة الدرسا واحدا حياؼباجستَت وم

 ىناك مدرسا واحدا معلم اللغة العربية ؽبذه اؼبدرسة، وىو: 

 فاطٍت ؿبمد، ىو اللسانس يف تعليم اللغة العربية . أ

قسم كفاءة جيدة يف اللغة العربية وتعليمها، ىو متخرج ذو  ىو 

 امعة ليفيا جاكارتا.عليم اللغة العربية جبت

 الطلبةخامسا: 

 144م 2011 – 2010يف ىذه اؼبدرسة للسنة الدراسية  عدد الطلبة

ؼبنطقة  كرسيك، أكثرىم من مدينة   طالبا. ىم جاؤوا من أحناء

كرسيك، وبعضهم من مدينة الموجنان. بعضهم أيضا جاؤوا من 

ينقسم ىؤالء اؼبنطقة اجملاورة كمثل دوكون، فاجنغ، و بوغا وغَتىا. 

الن، وىي فصل "أ" و .للفصل العاشر فصالطلبة إىل طبسة فصول

فصل "ب" وللفصل اغبادي عشر فصال. وللفصل الثاين عشر 
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فصالن. ينقسم لكل من الفصل العاشر والفصل اغبادي عشر إىل 

 الفصل الثاين عشر قسما. وىي قسم التقنية اغباسوبية.

 (4اعبدول رقم )

 جدول طلبة المدرسة الثانوية التأهيلية روضة الحكمة كرسيك

 المجموع عدد الطلبة لكل فصل الفصل الرقم

 85 ب أ العاشر 1

58 58 

الحادي  2

 عشر

 52 قسم التقنية الحاسوبية

الثاني  6

 عشر

 98 قسم التقنية الحاسوبية

 

 

 ب أ

66 65 
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 477 المجموع

 

لترقية  لأللعاب اللغويةتعلم وتعليم استخدام المختبر المبحث الثاني :  

م في المدرسة الثانوية التأهيلية روضة مهارة االستماع والكال

 الحكمة كرسيك

لترقية مهارة  لأللعاب اللغويةأوال: الخطوات التعليمية باستخدام المختبر 

 االستماع في المدرسة الثانوية التأهيلية روضة الحكمة كرسيك

ين إن اؼبواد الدراسية ؽبذه التجربة ىي من الكتاب" تعليم اللغة العربية" لألستاذ فطا

ؿبمد. أخذ الباحثة باب واحدا وىو الباب األول. من يوميات و الثقافية الطالب. 

 أخذت الباحثة بعض مفردات منهما.

 اإلرشادات العامة ( أ
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صة واحد ؼبهارة الكالم ن للغة العربية وحصتايف األسبوع الواحد ح -1

 )اغبوار( واػبصة واحدة ؼبهارة االستماع )فهم النصوص القصَتة(.

 .واحد لعبة واحدةكان للقاء  -2

 العملية اإلجرائية  ( ب

دقيقة  45كل األسبوع حصتان ؼبدة ىف   يومُت يف األسبوع، وجرى ىذا اإلجراء 

 يف اغبصة الثالثة والرابعة. يسماء يف اغبصة السابعة ويف اليوم اػباألربعيوم يف 

 ج( زبطيط اإلجراء

 اآليت:ىذه اؼبرحلة كأعدت الباحثة 

لًتقية مهارة االستماع والكالم لعبتُت،  أللعاب اللغويةلإعداد استخدام اؼبخترب  (1

 لعبة واحدة ؼبهارة االستماع ولعبة واحدة ؼبهارة الكالم.

يف ىذه اؼبرحلة عطت الباحثة كفاءات األساسية  إعداد التحضَت واػبطة الدراسية (2

كفاءة الطلبة يف تعبَت الشعور اؼبتنوعة وباستخدام وىي: كفاءة األوىل ،

و الكفاءة الثانية يستطيع الطالب أن يعرب اؼبفردات  ؼبتنوعة العديدةالكلمات ا

تعبَت الكلمات اؼبستخدمة فيما ظبع كفاءة الطلبة يف كفاءة الثالثة،  البسيطة و ال
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كفاءة الرابعة تعبَت اؼبفردات فيما الاسب باألغراض االتصالية اؼبتنوعة و لو، وتن

 ظبع لو الطالب.

 الختبار والورقة األجوبة و االستبانةإعداد أدوات البحث، وىي ا (3

االختبار و األجوبة  اإلجرائية معياره من حصول نتيجة ومعيار من جناح العملية (4

جيد، و جيد االستبانة، وذكر جناح االجراء إذا كان نتيجة االختبار يف مستوى 

 جدا و ممتاز و كذلك ايضا لنتيجة االستبانة يف اؼبستوى موافق جدا )إجيايب(.

 عملية اإلجراء الفصلي -د

 اللقاء األول (1

قبل تكون ىذه العملية التعليمية يف الغرفة اػباصة اى تكون يف اؼبخترب اللغوي، 

األستاذة بإستعدادا األجهزة اؼبخترب. و ؽبذا اللقاء  فستعدبدأت عملية التعليمية 

 لعبة واحدة ؼبهارة االستماع.

 دقائق( 5التمهيد ) (1)

م )السالم عليكم ورضبة ا هل وبركاتو( بدأت األستاذة بألقي السال

وسألت األستاذة فأجاب الطالب )وعليكم السالم ورضبة ا هل وبركاتو( 
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أحواؽبم بالكلمة )كيف حالكم( وجييبون بالكلمة )خبَت واغبمد  هل( 

ئية اللعبة ومساعدة اللعبة وعن إجراوبعد ذلك شرحت أستاذة كيفية 

اما اسم ىذا اللعبة ؼبهارة  اللعبة اليت استخدمت يف ىذا الفصل،

تخدام اؼبخترب االستماع "من أنا" ويستعدوا الطالب لعملية تعلمية باس

  لغوية.لأللعاب ال

 دقيقة( 30العرض ) (2)

لًتقية  لأللعاب اللغويةاألستاذة اؼبادة باستخدام اؼبخترب  استخدامت

 عبة ؽبذه اؼبهارة لعبة واحدة "من أنا"مهارة االستماع، وتكون ل

 لعبة لغوية "من أنا"عرض  ( أ

كما    الكاملةجرائية اإل بدأت األستاذة يف ىذه اؼبرحلة بشرح كيفية

 يأيت:

الدليل إجراءت اللعبة لغوية "من أنا" ىذا من اللعبة اؼبتسلسلة ، 

فقليال، الدليل طبس خطوات،  حاول ان أجب للصورة اؼبعربة قليال 

جابة، ضغط طوات تكون صورة وصبلة، أقل الدليل أجيد اإلكل اػب
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enter   الستمرار الدليل التايل، ميكن لكم أن زبتاروا األسئلة دون

 بة أو هنايتها.عترتيب الرقم يف بداية الل

 ربليل لعبة لغوية "من أنا" ( ب

اذة ىذه اللعبة ، ينقسم الطالب  إىل ثالثة قبل أوضحت األست

وعات وكل اجملموعة رئيسة شرحت أستاذة كل رئيسة البد مؾب

. لُتوكل اجملموعة الواحدة سؤا ن تعرب خصائص اإلجابةحاولت ا

، يف ىذه الشاسة يشمل عن بدأت األستاذة بشرح بيانات اللعبة

ر، الصورة األوىل صورة مكرب الصوت ىذا الصورة تدل أن ىذه الصو 

والصورة الثانية صورة للخروج من ىذه اللعبة اللعبة ؼبهارة االستماع 

رة الثالثة صورة البيت ىذه الصورة تدل على خروج اللعبة. والصو 

تدل على صفحة احملتويات اللعبة والصورة الرابعة الكلمة "سابق" 

رقم تدل على رجوع إىل صفحة احملتويات والصورة اػبامسة صورة "

صورة السادسة اإلشارة لألسئلة الو  "  تدل على منرة  األسئلة.واحد

خل اىل األسئلة وقبل د، تدل على الكلمة الصحيحة من األسئلة. 

يف ىذه اللعبة ضغط الرئيسة كلمة بداية اللعبة وىذه تشمل كلمة 
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األسئلة " أأنتم مستعدون؟ وىف ربتها الكلمة اختيارين كلمة "نعم" 

 وكلمة "ال"

تتكون ستة  أرقام وتطلع  enterمث ضغط الشاشة التايل بالضغط 

ولضغط ، ىذا تدل أن األسئلة يف ىذه اللعبة ستة األسئلة أرقام

عبة لالتشمل ىذه   الصورة اؼبتسلسة،التايل تطلع شكل اللعبة تأيت

لكن دبوضوع  من اؼبفردات، وبعض اؼبفردات من األنشطة اليومية،

يف ىذه اػبطوات حياول رئيسة اجملموعة ان تعرب خصائص  واحد.

الكلمة اؼبراد.و جيارب أعضاء اجملموعة ان جييب اإلجابة 

 .الصحيحة

اى  عبة لغوية شرحت األستاذة األجوبة اؼبعينةوبعد عملية ل 

اؼبفردات اؼبعينة بشرح واضح، وكذلك كتبت الطالب اؼبفردات 

ستاذة )ىل ىناك بعض األوبعد ذلك سألت اؼبعينة يف دفًتىم. 

منهم )بعض من اؼبفردات مل نعرف اؼبعٌت  األسئلة( فأجاب

 نة.اإلندونسية( فشرحت و ترصبت األستاذة  اؼبفردات اؼبعيب
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 دقيقة( 5) اإلختتام (3)

يدرسوا دروس اللغة العربية قبل اختتم عملية التعليمية عطت األستاذة الدوافع ل

لًتقية مهارة  لغويةلأللعاب ال باستخدام اؼبخترببعد عملية التعليمية يف بيوهتم.و 

لقاء األول وا ختتم ىذا الاالستماع لطالب فصل ذبريبة "فصل الثانية عشر" 

اجملليس( و السالم )السالم عليكم ورضبة ا هل وبركاتو( فأجاب  بالدعاء )كفرة

 الطالب )وعليكم السالم ورضبة ا هل(.

، األولاء اللق الث والرابع ؼبهارة االستماع كما جيري يفقاء الثاين والثوالل

 .دارة الفصلإيف  ىناك بعض اإلختالفلكن 

لترقية مهارة  للغويةلأللعاب اثانيا: الخطوات التعليمية باستخدام المختبر 

 في المدرسة الثانوية التأهيلية روضة الحكمة كرسيك الكالم

 عملية اإلجراء الفصلي -أ

 اللقاء األول )ؼبهارة الكالم(
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لعملية التعليمية ؼبهارة  لأللعاب اللغويةكما يف استخدام اؼبخترب 

تعد  قبل عملية التعليمية االستماع،كذلك ؽبذه اؼبهارة )الكالم(

 أجهزة اؼبخترب. اذة األست

 الدقيقة( 3التمهيد ) (1)

قبل بدأت األستاذة عملية التعليمية ،فتحت األستاذة بكلمة 

فأجاب الطالب )السالم عليكم ورضبة ا هل وبركاتو( السالم 

والكلمة  السالم )وعليكم السالم ورضبة ا هل وبركاتو(

وبعد ذلك سألت األستاذة الطالب يف ىذه  (ضبدلةالشكر)

فأجاب  (؟ىل أنتم مستعدون ؽبذه عملية التعليميةالفصل )

يا أستاذة( وبعد ذلك شرحت  استعدادالطالب )حنن نستعد ب

األستاذة  )سندرس يف ىذه اغبصة اعبميلة باستخدام ىذا 

لعبة فسأل احدا منهم )يا أستاذة أي  اؼبخترب بوصفو لعبة لغوية(

لكالم سندرس؟( فقالت أستاذة سندرس بالعبة لغوية ؼبهارة ا

الطالب ؽبذه العملية  ويستعد ".نعم الواسم ىذه العبة : "

 التعليمية.
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 الدقيقة(  30العرض )(2)

لغوية لًتقية لأللعاب الاستخدامت األستاذة اؼبادة باستخدام اؼبخترب 

مهارة الكالم، وتكون لعبة ؽبذه اؼبهارة لعبة واحدة كما لعبة لغوية ؼبهارة 

 "عم الىذه لعبة "نواسم  االستماع.

 "لعبة لغوية " نعم العرض  ( أ

ذة عن العبة اؼبعينة، ىذه العبة اللغوية ؼبهارة اوضحت األستا

الكالم،وشرحت األستاذة يف ىذه اغبصة كيفية اإلجرائية اللعبة 

 لغوية كما يلي: 

 اتؾبموع الطالب إىل ثالثقسم تن ( أ

 موعة ثالث صوريف كل ؾب  ( ب

اإلجابة الصحيحة وال     ال ليدل على /ج( يقول رئيس اجملموعة نعم 

 يقول دوهنا

حاول أعضاء اجملموعة ان جييبوا كل الكلمات اؼبكتوبة يف د( 

 الشاشة بالدليل من الرئيس
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 ه( استعمال الكلمات الكثَتة ؼبعرفة الصورة اؼبرادة هبا

 صفبدقيقة وند و( الوقت ؿبد

 لو قد وجدمت الكلمة الصحيحةز( اكتب سرعة 

  توجد الفرصة اآلخر ؼبواصلة عملكح( إذا انتهى الوقت فال

 خ( والنجاح من الذي يتّم عملو بثالث كلمات سباما.

وبعد شرحت األستاذة اإلجرائية العبة السابقة، بدأت عملية التعليمية 

 لغوية.  لأللعاب اللغويةباستخدام اؼبخترب 

 ال /نعم ربليل لعبة " ( ب

ة، و اسم لعبة وىي عبة لغويبّينت األستاذة الطالب كيفية اإلجرائية ل

الطالب على األستاذة  تقّسم ،ال " وىذه لعبة ؼبهارة الكالم. وبعد ذلك/"نعم

رئيسة، تقدمت الرئيسة اجملموعة امام أعضاء ل ؾبموعة كلو  ثالث ؾبموعات

 .اجملموعة )جانب اغبسوب األول(

ال، ولبست /رئيسة اجملموعة صورة تدل على اللعبة نعم ت ضغط

رئيسة اجملموعة اعات واؼبكروفون، وبعد ذلك ضغطت السم األعضاء اجملموعة
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وىل " الشاشة التالية، لكن قبل تبدأ ىذه اللعبة سألت األستاذة للمجموعة األ

ىذه اجملموعة"نعم، حنن مستعدون يا أستاذة" فإذ  تىل أنتم مستعدون ؟ فأجاب

ة، بل ، إذا موعة  كلمة  ابدأ وتبدأ اجملموعة األوىل ؽبذه العبت رئيسة اجملضغط

اختارت رئيسة اجملموعة األوىل كلمة "إجراءات" فطلعت كيفية اإلجراءات اللعبة  

ال" اختارت رئيسة /كما قد عرضت الباحثة يف اػبطوة عرض اللعبة "نعم 

اجملموعة كلمة"ابدأ" فستمر إىل الشاشة التالية، يف ىذه الشاشة وجدت الرئيسة 

ليقُت؟" فتحتها اخًتين كلمة "نعم" وكلمة اجملموعة كلمة السؤال " أأنتم على ا

 "ال"

كلمة "نعم" فبدأت اللعبة للمجموعة األوىل.   رئيسة اجملموعة ارت فخت

بعد عطت  ؽبذه اجملموعة كلمتُت والصورة واحدة فعطت رئيسة اجملموعة الدليل

. فحولت أعضاء الدليل ال ذبوز الرئيسة يقول شيء اال "كلمة نعم و ال"

يبوا كل الكلمة اؼبكتوبة و الصورة اؼبعينة يف الشاشة. فستعمل اجملموعة ان جي

وبعض  األعضاء اجملموعة  الكلمات الكثَتة ؼبعرفة الكلمة او الصورة اؼبرادة هبا.

من أعضاء اجملموعة األوىل كتب اإلجابة الصحيحة. حىت انتهى الوقت 

لكن ىناك  عبة للمجموعة الثانية و الثالثة،لللمجموعة األوىل، و وصلت ال
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للمجموعة األوىل كلمتُت االختالف من ناحية أشكال األسئلة، وجدت 

والصورة واحدة بل للمجموعة الثانية الصورتُت وكلمة واحدة، وللمجموعة الثالثة  

 كما  وجدت للمجموعة الثانية وحىت انتهى الوقت.

   دقيقة(  5ختتام )اال (2)

عطت اػبالصة يف ىذه و عينة شرحت  األستاذة اؼبفردات اؼبقبل انتهى التعليم 

اػبطوة وعطت اإلعالن اي اجملموعة الفائزة . فختتم األستاذة بالدعاء 

واللقاء الثاين والثالث والرابع ؼبهارة االستماع كما جيري يف اللقاء  والسالم.

 إدارة الفصل.ول، لكن ىناك بعض اإلختالف يف األ
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 المقابلة واالستبانةالثالث: عرض البيانات من االختبار و  المبحث

 أوال: عرض البيانات من االختبار

كما ذكرت الباحثة يف الباب الثالث أن ؾبتمع البحث يف ىذا البحث ىو صبيع الطالب 

اغبادى عشر يف  مدرسة ثانوية  تأىيلية روضة اغبكمة كرسيك جاوا الشرقية يف الفصل

ىذا الفصل ىو طالبا من فصل "أ" و  33م وعددىم  2011-2010العام الدراسي

 تجرييب.ال فصلالطالبا من فصل "ب" وىذا الفصل من  32فصل الضابط، و ال

 وأوضحت الباحثة النتائج االختبار كما اآليت:

 نتائج المجموعة الضابطة  -4

 يف الفصل الضابطعدي باالختبار القامت الباحثة  باالختبار القبلي  و 

ر القبلي يف ىذا الفصل وحصل النتائج كما يلي: متواسط نتيجة من االختبا

 :.  وتوضيحا يف اعبدول التايل68،18ىو 

 (5رقم ) اعبدول

 متوسط نتائج فصل الضابط
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 نتيجة االختبار رقم

 68،18 االختبار القبلي 1

 70،75 االختبار البعدي 2

 

نظر إىل اعبدول السابق يتضح أن نتائج الطالب ؽبذا الفصل يف 

ننظر اىل  معيار نتيجة االختبار فنعرف  فإذا 18،68االختبار القبلي يبلغ 

ىذا من  39،49  -0ضعيف، أن نسبة مئوية أن القدرة الطالب للمستوى 

 مستوى الضعيف.

البعدي لدى الطالب الفصل الضابط واما متوسط نتيجة من االختبار  

 -65،50و إذا نظر إىل معيار نتيجة  االختبار ان )  70،75يبلغ 

 يد" فنعرف قدرة الطالب للمستوى "جيد".( ىذا من مستوى "ج79،49
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  نتائج فصل التجربة -5

، لأللعاب اللغويةباستخدام اؼبخترب تعليم اللغة العربية بقامت الباحثة قبل 

ونالت الباحثة النتيجة هبذ االختبار )االختبار  قامت الباحثة االختبار القبلي

 :ضيحا يف اعبدول اآليتوتو  63، 43والنتيجة يبلغ  القبلي(

 (6رقم )اعبدول 

 بةفصل التجر  متوسط نتائج لدى الطالب

 نتيجة االختبار الرقم

 63،43 االختبار القبلي 1

 75،78 االختبار البعدى 2

 

يتضح أن نتائج االختبار القبلي للطالب من فصل نظر اعبدول السابق 

وإذا دخل اىل معيار نتيجة االختبار فيما بُت  63،43التجريبة يبلغ 

بة يف اؼبستوى فصل التجر الطالب ل( وتضح أن القدرة 64،49 -55،50)

 "متوسط".
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فقامت  لأللعاب اللغويةالتعليم اللغة العربية باستخدام اؼبخترب القيام  وبعد

ن انتائج االختبار، االختبار البعدى ونالت الباحثة  الباحثة يف ىذه الفصل

وإذا نظر  75،78لغ يب بة من االختبار البعدى للفصل التجر  متوسط نتيجة

ستوى ن قدرة الطالب يف مويتضح أ (79،49 -65،50إىل معيار نتيجة )

 "جيد".

 بةن نتائج فصل الضابطة و فصل التجر الفرق بي -6

 ل التجربةالقبلي لفصل الضابط وفصاالختبار  (4

بة وجدت فصل التجر ، فصل الضابط و قامت الباحثة االختبار للفصلُت أبعد 

ى وىذا توضيحا يف ختبار البعدواال قبليختبار الالق بُت االباحثة االرتفاع وفر 

 :اعبدول كما يلي
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 (7رقم ) اعبدول

 متوسط نتائج فصل الضابط وفصل التجربة

 

 الرقم

  الفصل

 فصل الضابطال

 

 االختبار بةفصل التجر 

 43،63 68،18 االختبار القبلي 1

 75،78 70،75 االختبار البعدي 2

 12،35 2،57 االرتفاع

 

لفصل نعرف من اعبدول السابق، إن متوسط نتيجة االختبار القبلي ل

ىو  للفصل الضابطومتوسط نتيجة االختبار البعدى  68،18ىو   الضابط

. ومتوسط 2،57ومن ىذا النتائج يدل أن ىناك ارتفاع قليل وىو   70،75

ار ومتوسط نتيجة االختب 63،43ة ىو يجة االختبار القبلي لفصل التجربنت

ومن ىذا النتائج يدل أن ىناك ارتفاع كثَت  75،78البعدى لفصل التجريبة وىو 

 .12،35وىو 
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االختبار القبلي للفصل ر من اعبدول السابق أن متوسط نتيجة ونظ

واما متوسط نتيجة االختبار القبلي للفصل التجربة وىو  68،18وىو الضابط 

ىنا يدل أن ومن  0،475وىو ومن ىذه النتيجة يدل أن ىناك الفرق  63،43

أكرب من نتيجة االختبار القبلي للفصل  صل الضابطنتيجة االختبار القبلي للف

 التجربة.

 االختبار القبلي واالختبار البعدي لفصل التجربة (5

توضحا ؼبعرفة مدى فعالية تعليم اللغة العربية باستخدام اؼبخترب 

اؼبدرسة الثانوية  يفلغوية لًتقية مهارة االستماع والكالم لأللعاب ال

 التأىيلية 

و نتيجة روضة اغبكمة كرسيك، نظر على نتيجة االختبار القبلي 

 فتستخدم الباحثة بالرموز: بةفصل التجر البعدى يف 

 

 وأما خطوات حسبها وىي كما يلي:
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 (Ha) والفروض البديل  (Ho)تقدم الفروض الصفر  (1

(Ho) = غَت فعال   غوية للأللعاب الباستخدام  تعليم اللغة العربية

 لًتقية مهارة االستماع والكالم

(Ha)  = فعال لغوية لأللعاب التعليم اللغة العربية باستخدام اؼبخترب

 لًتقية مهارة االستماع والكالم

 

 (8رقم )اعبدول 

 يطلب عن اؼبتوسط ومعيار اإلحنراف (2

االختبار  الرقم

 القبلي

االختبار 

 البعدي

 d 2 d xd d۲X /الفروق

1 75 85 10 100 -2334 5347 

2 85 95 10 100 -2334 5347 
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3 60 65 5 25 -7334 53387 

4 60 75 15 225 2366 7307 

5 60 75 15 225 2366 7307 

6 75 80 5 25 -7334 53387 

7 65 75 10 100 -2334 5347 

8 60 70 10 100 -2334 5347 

9 60 75 15 225 2366 7307 

10 65 70 5 25 -7334 53387 

11 50 70 20 400 7366 58367 

12 50 65 15 225 2366 7307 

13 50 65 15 225 2366 7307 

14 60 70 10 100 -2334 5347 
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15 75 80 5 25 -7334 53387 

16 85 95 10 100 -2334 5347 

17 65 75 10 100 -2334 5347 

18 55 65 10 100 -2334 5347 

19 70 75 5 25 -7334 53387 

20 55 75 20 400 7366 58367 

21 65 80 15 225 2366 7307 

22 65 80 15 225 2366 7307 

23 60 75 15 225 2366 7307 

24 60 80 20 400 7366 58367 

25 75 80 5 25 -7334 53387 

26 40 65 25 625 12.66 16032
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7 

27 60 75 15 225 2366 7307 

28 80 90 10 100 -2334 5347 

29 45 60 15 225 2366 7307 

30 60 80 20 400 7366 58367 

31 55 65 10 100 -2334 5347 

32 85 95 10 100 -2334 5347 

84930  5725 395 2425 2030 ؾبموع

4 

 26353  178،9 12،35 75،78 63،43 اؼبتوسط

 

 اؼبتوسطأما  و 75, 78 =(X)  البعدي االختبار لنتيجة اؼبتوسط أنمن ىنا 

 القبلي االختبار نتيجةوؾبموعة الفروق بُت  63, 43 = (Y) القبلي راالختبا لنتيجة
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 االختبار نتيجة بُت الفروق من واؼبتوسط D)∑ ( =395  البعدي االختبار نتيجةو

 نتيجة بُت الفروق مربع وؾبموع 12, 35= (Md)  البعدي االختبار نتيجةو القبلي

 االختبار يف العينة وعدد ،X2d∑ =849304 البعدي االختبار نتيجةو القبلي االختبار

(N) =  32  فتجد قيمةt-  :كما يلي 

 

           
 

 

21,43 

 

 

 

 

 

 

 

43,22 = 
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0,22 

 

                      t   = 24,32 

 

 

 ,63 القبلي االختبار يف اؼبتوسط أن تعرف أن تستطيع اعبدول، ىذا انطالقا من

 وإذا ،12335ف أن الفروق بينهما فتعر  78 ,75 البعدي االختبار يفواؼبتوسط 43

للمجموعة اؼبستقلة  t االختبار الباحثة فتستعمل بينهما اؼبقارنة إىل اغبصول أرادنا

(Independent group T-Test)  فتحصل أن قيمة .t-test ا بالنسبة إىل ىذ

 :5فتجد يف درجة الداللة   :1و  :5فتفسر ىذه القيمة جبدول يف الدرجة 24,32

  t-test، فتعرف باؼبقرانة بُت 2375ىي  :1ويف درجة  2304ىي ، 32نة لعدد العي

 .2,75< 13341 > 2304ىي  تحصل عليهااؼب

مردود والفرض   (Ho)فالفرض الصفر  t-tabelأكرب من قيمة   t-oألن قيمة 

تعليم اللغة العربية باستخدام اؼبخترب مقبول. وسنجد ىنا أن  (Ha)البديل 

 لًتقية مهارة االستماع والكالم. يةللغوية فعالأللعاب ال
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 ةاناالستبثانيا: نتائج 

 (XII A)الثاين عشرة "أ"لفصل  االستبانة الباحثة قدمت

 وؼبعرفة أسئلة، عشرة من يتكون واالستبانة طالبا، 32 وىم التجربة فصل وىو  

 :الرمز الباحثة متاستخد اؼبتوسط، نتيجة

 

 :البيانات

X : اؼبتوسط 

 النتيجة ؾبموعة:  

N  :العينة عدد  

 

 :اؼبعروفة اؼبأوية بالنسبة اؼبختارة االجابية حنو استجابات الباحثة تعرض مث

   النتيجة ؾبموعة        

100اؼبتوسط درجة    % 

  الطالبات عدد        
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 نتائجو،على  الباحثة فحصلت ،التجربة فصل يف االستبانة الباحثة قامت أن بعد

 :يلي كما وىي

 (1،2ة يف عملية التعليم والتعلم )السؤال الرغب (1

كان تالميذ ؽبم الدوافع الكبَت عند عملية تعلمية اللغة العربية خصصا ؼبهارة 

ىذا كما إجابة ، و لأللعاب اللغوية باستخدام اؼبخترب  والكالم االستماع

عندكم الدوافيع الكبَت ىف التعليم اللغة العربية ؼبهارة . 1،2التالميذ ىف سؤال 

توضحا ىذا نظر  ؟لأللعاب اللغوية باستخدام اؼبخترب والكالم االستماع 

 اعبدول:

 (9رقم ) اعبدول

 والتعلم التعليم عملية يف الرغبة
 

 البيان اؼبائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم

 موافق :31325 10 1 .1

 موافق جدا 62350% 20
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 غَت موافق :6325    2

غَت موافق  - -

 جدا

  4551 32 المجموع

 موافق :25300 8 2 .2

 موافق جدا 37350% 12

 غَت موافق :21387 7

غَت موافق  :153625 5

 جدا

  4551 32 المجموع

 

 (6،7،8،9،10التعلوم  )السؤال فعالية التعليم و  (2

وبعد تعلم التالميذ باستخدام لعبة لغوية يستطعوا ان يقول مفردات صحيحة 

ية تستطعوا ان يقول بة لغو ل السادسة" بعد تتعلم باستخدام لعب سؤاىذا مناس
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يحة.وكذلك يف اؼباداة االستماع يفهم بفهم جيد. ويرتق مهارة حصمفردات 

االستماع. وكذلك ايضا ؼبهارة الكالم.كان عملية تعلمية ؼبهارة االستماع 

تعريف فعال ىو أما والكالم فعالية بعد تتعلم اللغة العربية باستخدام لعبة لغوية. 

فعالية ىي اكتساب ىدف جوىري او اختيار ىدف جوىري من اختيارات.وأما  

لىمقياس النجاح  صول ع وتوضحا ؽبا ىذا ، 1ىدف معُت او قد تعُت حل

 ىو اعبدول: 

 (10رقم ) اعبدول

  والتعلم التعليم فعالية
 

 البيان اؼبائوية الكمية التقريرات بنود رقم الرقم

 موافق :15362 5 6 .1

 موافق جدا :78312 25

                                                           

1
 Alifian,Doflamingo, 2022, Pengertian Efektif dan Efesien, Dalam 

http://mancinginfo.blogspot.com/2022122/Pengertian-efektifdan 

efesien.html?m=2 

 

http://mancinginfo.blogspot.com/2012/12/Pengertian-efektif
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 غَت موافق - -

غَت موافق  :6325 2

 جدا

  :100 32 المجموع

 موافق :25300 8 7 .2

 موافق جدا :46387 15

 غَت موافق :18375 6

غَت موافق  :9367 3

 جدا

  :100 32 المجموع

 موافق :28312 9 8 .3

 موافق جدا :65362 21
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 غَت موافق :6325 2

غَت موافق  - -

 جدا

  :100 32 المجموع

 موافق :18375 6 9 .4

 موافق جدا :75300 24

 غَت موافق :3312 1

غَت موافق  :3312 1

 جدا

  :100 :32 المجموع

 موافق :25300 8 10 .5

 موافق جدا :713875 23
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 غَت موافق - -

غَت موافق  :3312 1

 جدا

  :100 :32 المجموع

 

 (3،4،5االىتمام وانطباعة الطلبة )السؤال  (3

ان التالميذ لغوية كلأللعاب البعد تعليم اللغة العربية باستخدام اؼبخترب 

وكذالك ؼبهارة الكالم، توضحا ىذا نظر إىل رعة ؼبهارة االستماع، يفهم بس

 اعبدول التايل:

 (11رقم ) اعبدول

 الطلبة وانطباعة االىتمام

 البيان اؼبائوية الكمية التقريرات نودب رقم الرقم

 موافق 12350% 4 3 .1
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 موافق جدا :78312 25

 غَت موافق :6325 2

غَت موافق  :3312 1

 جدا

  4551 32 المجموع

 موافق :31325 10 4 .2

 موافق جدا :56325 18

 غَت موافق :9367 3

غَت موافق  :3312 1

 جدا

  4551 32 المجموع

 موافق :18375 6 5 .3
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 موافق جدا :43375 14

 غَت موافق :18375 6

غَت موافق  :18375 6

 جدا

  4551 32 المجموع

 

اللغة باستخدام اؼبخترب لأللعاب تعليم  وأما نتيجة صبيع استجابات الطلبة على

      فيما يف اعبدول التايل:اللغوية 

 (12رقم ) اعبدول

اللغة باستخدام اؼبخترب لأللعاب اللغوية لًتقية تعليم  لطلبة علىنتيجة صبيع استجابات ا

 مهارة االستماع والكالم
 

 النسبة اؼبئوية العدد األعلى العدد الكلي التقريرات بنود رقم اؼبؤشرات الرقم

 28312 100 28312 1،2 الرغبة .1
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 8،41 337،48 28341 6،7،8،9،10 واالقتناع فعالية .2

 14302 178312 24399 3،4،5 نطباعةوا االىتمام .3

 50،55 العدد

 16،85 اؼبعدل

 

انطالقا من ىذه اؼبالحظات أن معدل النسبة اؼبئوية من صبيع نتيجة استجابات 

يبلغ  لًتقية مهارة االستماع والكالملأللعاب اللغوية باستخدام اؼبخترب تعليم الطلبة على 

. 33-0( فيكون فيما)اعبدول الثاين ةاناالستبمعيار نتيجة  نظرناوإذا . %16،85

باستخدام تعليم  على يف الفصل الثاين عشر  الطالبالباحثة أن استجابات  وجدت

 (فاشلكانت على مستوى ) لغوية لًتقية مهارة االستماع والكالملأللعاب الاؼبخترب 

 المقابلة نتائجثالثا: 

 لتأىيلية روضة اغبكمة كرسيكاؼبقابلة مع مدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية ا - أ

لًتقية مهارة االستماع والكالم،  لأللعاب اللغوية قبل القيام باستخدام اؼبخترب

قامت الباحثة باؼبقابلة مع مدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية التأىيلية 

روضة اغبكمة كرسيك للحصول على اؼبعلومات عن تعليم اللغة العربية يف 
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ع لتعليم اللغة العربية لدى اؼبدرس، والصعوبات يها، والدوافىذه اؼبدرسة في

عند التدريس اللغة العربية أو اؼبشكالت الىت تواجو يف العملية التعليمية، 

 والطريقة تعليمها والوسائل اؼبستخدمة، وحصلت الباحثة اإلجابة اآلتية:

 يف كان مدرس يف ىذه اؼبدرسة لتعليم اللغة العربية لو الدوافع الكبَت -

 .اللغة العربية  العملية التعليمية

اؼبدرس يف التعليم اللغة العربية كتاب اللغة العربية الذى ألفو   استخدام -

 أستاذ فطاين ؿبمد، وىو أستاذ يف ىذه اؼبدرسة.

تعليم اللغة العربية قد ابتدأت منذ الفصل األول الثانوى التأىيلي بتعليم  -

 وص البسيط.اؼبفردات الصحيحة والتعرف اىل النص

استعمر أستاذ يف تعليم اللغة العربية  للفصل الثاىن التأىلي بتعليم اؼبفردات  -

 واالستخدام اؼبخترب لًتقية االستماع

كان مدرس يستخدم مهارة الكالم بالعبة لغوية البسيطة كمثل ما يف  -

 صندق؟

واستخدام مدرس يف عملية التليمية باللغتُت، بُت اللغة العربية واللغة  -

 ندونسيةاإل
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و يف الفصل الثالث تعليم اؼبفردات اليت ؽبا عالقة بُت دراسة يف الفصل  -

الثاين والفصل الثالث يف الكتاب اؼبقرر للفصل اػبامس، ومل يكن مادة 

 معينة لكل فصل اال يف الفصل اػبامس.

ويف تعليم اللغة العربية ؼبهارة الكالم يشعر التالميذ بالصعوبات يف استخدام  -

 ما عدى يف التصال بُت الكلمة الواحدة و الكلمة األخر الكلمات

ففى رأي اؼبدرس ان مهارة االستماع والكالم البد ان يرتقية يف شكل  -

االستخدام التعليم اللغة العربية لًتقية ىذه اؼبهارتُت يف اؼبثال استخدام 

قية مهارة االستماع والكالم كما  تستخدم لًت  لأللعاب اللغويةاؼبخترب 

 حثة يف حبثها.البا
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 لأللعاب اللغويةالمبحث الرابع: فعالية تعليم باستخدام المختبر 

 لترقية مهارة االستماع والكالم 

قامت الباحثة البحث التجرييب يف الفصل الثاين عشر "أ" الطالب يف 

توضحا ؼبعرفة فعالية تعليم مدرسة ثانوية تأىيلية روضة اغبكمة كرسيك. 

لدى الطالب  لًتقية مهارة االستماع والكالم لعاب اللغويةلأل باستخدام اؼبخترب

يف ىذه مدرسة، استخدمت الباحثة االختبار واالستبانة لقياس النجاح تعليم 

قبل تعليم  لًتقية مهارة االستماع والكالم.لأللعاب اللغوية استخدام اؼبخترب 

الم يف الفصل لًتقية مهارة االستماع والكلأللعاب اللغوية باستخدام اؼبخترب 

التجربة نالت الباحثة نتيجة االختبار القبل، وبعد تعليم باستخدام اؼبخترب 

لًتقية مهارة االستماع والكالم ىناك النتيجة االختبار البعدى لأللعاب اللغوية 

 وبينهما فرق وارتفاع كثَت، توضحا ؽبا ىذا ىو اعبدول:

 (13رقم )اعبدول 

 بةاالرتفاع متوسط نتائج فصل التجر 

 فصل التجربة الفصل الرقم
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 االختبار

 63،43 االختبار القبلي 1

 75378 االختبار البعدى 2

 12335 االرتفاع

 

 12،35أن نتيجة التدريج يف االختبار نعرف من اعبدول السابق، 

ىذا تدل على ترقية  كفاءة الطلبة يف مهارة االستماع والكالم 

ونتيجة استجابات الطالب يف . لأللعاب اللغويةباستخدم اؼبخترب 

لأللعاب اؼبخترب تخدموا ساإذا  ، فاشل االستبانة تدل على مستوى

   16،85 لغوية لًتقية مهارة االستماع والكالم وىيال

لأللعاب  وخالصت الباحثة أن فعالية تعليم باستخدام اؼبخترب 

 Significantذو معٌت غَت لغوية لًتقية مهارة االستماع والكالم ال
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث - أ

 :التالية النتائج الباحثة تقدمت السابقة البيانات ومناقشة العرض على بناء

لغوية لرتقية مهارة االستماع لأللعاب المت الباحثة املخترب استخد (1

تأىيلية روضة احلكمة، تقيم جتربة يف والكالم يف املدرسة الثانوية ال

كون اللعبتني و اسم ىذه . ت XIIAالفصل الثاين عشر "أ" 

مت نعم ال". ملهارة االستماع استخداللعبة"اللعبة من أنا" و "اللعبة 

مت الباحثة دالباحثة اللعبة "من أنا" وكذلك ملهارة االستماع استخ

بيانات تتكون منهما احملتويات، اإلجراءات اللعبة،  اللعبة "نعم ال".

ويتعلم الطالب والنشاطات التعليمية  واملفردات. ا صوراللعبة، وفيه

 بالرغبة يف العملية التعليمية.

غوية لرتقية مهارة االستماع والكالم يف أللعاب الللاستخدام املخترب  (2

تقيم جتربة يف الفصل الثاين  املدرسة الثانوية التأىيلية روضة احلكمة،
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واالختبار ، قامت الباحثة االختبار القبلي XIIAعشر "أ" 

البعدى.من ناحية االختبار فعالية، تدل على نتيجة االختبار القبلي 

ك ارتفاع وىنا 75،78و نتيجة االختبار البعدى تبلغ  63،43تبلغ  

كثري.لكن من جهة االستبانة ذو معىن غري فعالية )فاشل( توضح ىذا 

 . %16،85على نتيجة 

 التوصيات - ب

 :التالية التوصيات الباحثة تقدم سابقةال البيانات ومناقشة العرض على ناءب

أستاذ اللغة العربية املخترب اللغوي بوصف ترجوا الباحثة ان يستخدم  (1

 لعبة لغوية.

لغوية لرتقية مهارة لأللعاب الاستخدام املخترب تعليم اللغة العربية ب (2

االستماع والكالم حيتاج إىل االستمرار وال حيتص يف مهارة االستماع 

 ملهارة األخرى.والكالم ديكن 
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 المقترحات -ج

 املقرتحات الباحثة تقدمت السابقة البيانات ومناقشة العرض على ناءب

 :التالية

لغوية لرتقية مهارة لأللعاب الإن ىذا البحث يهتم باستخدام املخترب  (1

وان يصل ىذا البحث األوسع من الوسائل التعليمية  االستماع والكالم

 اسوب وغريىم.األخرى. املثل اإلذاعة احل

 الباب ىذا يصل وأن الثانوية املرحلة يف قام التجريـيب البحث ىذا إن (2

ني ومها هارتيف م خيتص وال اإلبتدائية واملتواسطة مرحلة يف جتريـيب حبث

فحسب بل حيتاج أوجو أوسع على سبيل املثال يف   االستماع والكالم

 .هارة الكتابة والقراءةم
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 أمساء انطهبت فصم انتدرييب
 

 أمساء انطهبت انرقى
 اًىط ثىدَبٗزى 1
 امحذ كىصإ 2
 امحذ ٓظجبذ اُُىعق 3
 آش ادلؤٓ٘ني 4
 اٗب عؼُذح خُِِخ 5
 اسَ٘ب ٛذاَخ اُغشَخ 6
 ديف ٗىس كزشَبين 7
 آًب ٓىُذَخ 8
 آيل آسٗبوايت 9
 آهب شُق اُ٘هً 10
 كدش اَِّىب 11
 حبسص ػجذ اهلل 12
 إَزب سمحىايت 13
 خُْ٘ ٓزًش اهلل 14
 محُذ اهلل 15
 ُُِخ احملظىٗخ 16
 ُىهٍ اششايف 17
 ٓشَخ أُلخ 18
 زلٔذ ػجبد اُشمحٖ 19
 زلٔذ هبعْ اصٛشي 20
 زلٔذ ٓؼظُْ 21



 زلٔذ ٗؤٖٓ اٌُشاّ 22
 زلٔذ سصاٍ اُلٌشٌ 23
 ٗظُلخ اُوبػذح 24
 ساكن شُق اذلىدي 25
 عريَ٘ب ساٛبَىُٗؾ كشارُىٌ 26
 طـُخ صٛشَزخ 27
 شلبء اُظشوس 28
 رشٌ دَ٘ب ثشَخ ٗغىرُىٕ 29
 ػشكخ 30
 كين وُذح كٌشَخ 31
 وَىَذ آسٗىايت 32
33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 أمساء انطهبت فصم انضابط
 أمساء انطهبت انرقى
 ػجذ اُؼضَض 1
 ػجذ اهلل كبسد 2
 أخغ ػجُذ اهلل 3
 اًىط ثبعىًٍ 4
 خبٛبَب وٍٛ ٛذاَبٗب 5
 دوٌ ٓبشُطخ 6
 دعٍ َىالٗذا أعزشَذ 7
 دَ٘ب ٓضَخ 8
 آُُظ عضعبٗزى 9
 كبسَذح ٛبُْٗ 10
 ٛشٓبٕ عىعبٗزى 11
 إَي ًشرٌُب عبسٌ 12
 إسٛبط طبثشَٖ 13
 إسشبد كهْ 14
 خىٛش كؤادٌ 15
 مخغخ ٗىكزخ عبسٌ 16
 ُ٘زظ طبحلخ 17
 ٓغ٘ىٗخ كبئضح 18
 زلٔذ ثين 19
 زلٔذ كٌشٌ كىالىن 20
 زلٔذ سصٍ اسرَ٘شب 21
 ٗىس ػُِٔخ 22



 ٗىس كزٔىايت 23
 ٗىس ٓىُذَخ 24
 سكي دوٌ اع٘ني 25
 ساين اُلُبين 26
 عُيت ٗىس كضُِخ 27
 عُيت صُُخخ 28
 عىُُظ رُبوايت 29
 شُق اهلل واحذ 30
 شُق اُـبصٌ 31
 طُت ؿبصايل 32
 صُُخ شلشاين 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 خدول نتيدت االختبار انقبهي واالختبار انبعدي نطهبت فصم انتدرييب
 اُشهْ اُطِجخ االخزجبس اُوجٍِ االخزجبس اُجؼذٌ

ػذد  اُ٘زُدخ ػذد اُظحخ اُ٘زُدخ
 اُظحخ

85 17 75 15 1 
95 19 85 17 2 
65 13 60 12 3 
75 15 60 12 4 
75 15 60 12 5 
80 16 75 15 6 
75 15 65 13 7 
70 14 60 12 8 
75 15 60 12 9 
70 14 65 13 10 
70 14 50 10 11 
65 13 50 10 12 
65 13 50 10 13 
70 14 60 12 14 
80 16 75 15 15 
95 19 85 17 16 
75 15 65 13 17 
65 13 55 11 18 
75 15 70 14 19 
75 15 55 11 20 



80 16 65 13 21 
80 16 65 13 22 
75 15 60 12 23 
80 16 60 12 24 
80 16 75 15 25 
65 13 40 8 26 
75 15 60 12 27 
90 18 80 16 28 
60 12 45 9 29 
80 16 60 12 30 
65 13 55 11 31 
95 19 85 17 32 

 رلٔىع 406 2030 485 2425
 ادلزىعط  63،43  75،78

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 خدول نتيدت االختبار انقبهي واالختبار انبعدي نطهبت فصم انضابط
اُشهْ  االخزجبس اُوجٍِ االخزجبس اُجؼذٌ

ػذد  اُ٘زُدخ اُطِجخ
 اُظحخ

ػذد  اُ٘زُدخ
 اُظحخ

65 13 60 12 1 
60 12 55 11 3 
70 14 60 12 4 
85 17 80 16 4 
75 15 70 14 5 
60 12 60 12 6 
65 13 50 10 7 
60 12 60 12 8 
75 15 75 15 9 
70 14 70 14 10 
65 13 60 12 11 
80 16 80 16 12 
85 17 80 16 13 
85 17 85 17 14 
70 14 65 13 15 
65 13 60 12 16 
80 16 75 15 17 
75 15 75 15 18 
70 14 70 14 19 
65 13 65 13 20 



75 15 70 14 21 
60 12 50 10 22 
70 14 65 13 23 
85 17 85 17  

24 
70 14 70 14 25 
80 16 80 16 26 
65 13 65 13 27 
65 13 65 13 28 
60 12 60 12 29 
75 15 75 15 30 
60 12 55 11 31 
70 14 80 16 32 
75 15 85 17 33 

 رلٔىع 452 2250 467 2335
 ادلزىعط  68،18  70،75

 
 
 
 
 

 

 

 
 



 انفروق بني نتائح فصم انضابط وفصم انتدربت
 كظَ اُضبثط كظَ اُزدشثخ

االخزجبس  اُلشم
 اُجؼذٌ

االخزجبس 
 اُوجٍِ

اُشهْ 
 اُطِجخ

االخزجبس  اُلشم
 اُجؼذٌ

االخزجبس 
 اُوجٍِ

اُشهْ 
 اُطِجخ

10 85 75 1 5 65 60 1 
10 95 85 2 5 60 55 2 
5 65 60 3 10 70 60 3 
15 75 60 4 5 85 80 4 
15 75 60 5 5 75 70 5 
5 80 75 6 ..,.. 60 60 6 
10 75 65 7 15 65 50 7 
10 70 60 8 ..،..  60 60 8 
15 75 60 9 ..,.. 75 75 9 
5 70 65 10 ..,.. 70 70 10 
20 70 50 11 5 65 60 11 
15 65 50 12 ..,.. 80 80 12 
15 65 50 13 5 85 80 13 
10 70 60 14 ..,.. 85 85 14 
5 80 75 15 5 70 65 15 
10 95 85 16 5 65 60 16 
10 75 65 17 5 80 75 17 
10 65 55 18 ..,.. 75 75 18 
5 75 70 19 ..,.. 70 70 19 
20 75 55 20 ..,.. 65 65 20 



15 80 65 21 5 75 70 21 
15 80 65 22 10 60 50 22 
15 75 60 23 5 70 65 23 
20 80 60 24 ..,.. 85 85 24 
5 80 75 25 ..,.. 70 70 25 
25 65 40 26 ..,.. 80 80 26 
15 75 60 27 ..,.. 65 65 27 
10 90 80 28 ..,.. 65 65 28 
15 60 45 29 ..,.. 60 60 29 
20 80 60 30 ..,.. 75 75 30 
10 65 55 31 5 60 55 31 
10 95 85 32 10-  70 80 32 
    10-  75 85 33 

 رلٔىع 2250 2335 75 رلٔىع 2030 2425 395
 ادلزىعط 68،18 70،75 2,27 ادلزىعط 63،43 75،78 12,34

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Petunjuk Pengisian Angket 

1) Tulislah Nama dan Kelas Anda 

2) Pilihlah Alternatif  jawaban yang sesuai menurut anda dengan member 

tanda (X) pada jawaban 

3) Mohon mengembalikan angket ini, apabila telah selesai di isi 

 

Nama:         Kelas: 

1. Anda lebih bersemangat mengikuti pelajaran istima’ (mendengar) ketika 

menggunakan media laboratorium bahasa. 

A. Setuju       B. Sangat Setuju     C. Tidak Setuju       D. Sangat Tidak 

Setuju 

2. Anda lebih bersemangat mengikuti pelajaran Kalam (berbicara) ketika 

menggunakan media laboratorium bahasa 

A. Setuju       B. Sangat Setuju     C. Tidak Setuju       D. Sangat Tidak 

Setuju 

3. Anda lebih cepat mengerti pelajaran istima’ (mendengar) setelah belajar 

dengan menggunakan permainan bahasa (lu’bah luqhowiyah) 

A. Setuju       B. Sangat Setuju     C. Tidak Setuju       D. Sangat Tidak 

Setuju 

4. Anda lebih cepat mengerti pelajaran kalam (berbicara) setelah belajar 

dengan menggunakan permainan bahasa (lu’bah luqhowiyah) 

A. Setuju       B. Sangat Setuju     C. Tidak Setuju       D. Sangat Tidak 

Setuju 

5. Anda termotivasi mempelajari bahasa arab setelah belajar menggunakan 

permainan bahasa 

A. Setuju       B. Sangat Setuju     C. Tidak Setuju       D. Sangat Tidak 

Setuju 

6. Setelah anda belajar dengan menggunakan media permainan bahasa anda 

dapat mengucapkan mufradat dengan benar 

A. Setuju       B. Sangat Setuju     C. Tidak Setuju       D. Sangat Tidak 

Setuju 



7. Setelah anda belajar dengan menggunakan media permainan bahasa anda 

dapat memahami materi istima’ dengan benar. 

A. Setuju       B. Sangat Setuju     C. Tidak Setuju       D. Sangat Tidak 

Setuju 

 

8. Setelah belajar dengan menggunakan permainan bahasa mampu 

meningkatkan kemampuan istima’ anda 

A. Setuju       B. Sangat Setuju     C. Tidak Setuju       D. Sangat Tidak 

Setuju 

9. Setelah belajar dengan menggunakan permainan bahasa mampu 

meningkatkan kemampuan kalam anda 

A.Setuju       B. Sangat Setuju     C. Tidak Setuju       D. Sangat Tidak 

Setuju 

10.Setelah belajar dengan menggunakan permainan bahasa, pelajaran istima’ 

dan kalam lebih efektif. 

A. Setuju       B. Sangat Setuju     C. Tidak Setuju       D. Sangat Tidak 

Setuju 

 

 

  



 أسئلة مقابلة

Daftar pertanyaan wawancara untuk Guru 

Nama Interviuwer: 

Subjek Interviuw: 

Pekerjaan: 

Hari / Tanggal: 

Jam: 

Tempat: 

Jawablah Pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas 

1. Apakah anda mempunyai semangat dalam mengajarkan kalam dan istima’ 

pada saat mengajar bahasa arab? 

2. Kalau ya, apa yang selalu memotivasi  anda untuk mengajar kalam dan 

istima’? 

3. Kalau tidak bersemangat, menurut anda kenapa? 

4. Kesulitan apa yang sering anda hadapi ketika mengajar kalam dan istima’? 

5. Menurut anda apakah kalam dan  istima’ itu penting untuk mendapatkan 

perhatian yang besar dalam pembelajaran bahasa arab? 

6. Ketika anda mengajar bahasa arab seberapa banyak atau sering anda 

menggunakan bahasa ibu dalam pengajaran kalam dan istima’? 

7. Bagaimana menurut anda jika pembelajaran materi kalam dan istima’ 

memakai aplikasi ikhtibar? 

8. Bagaimana pemahaman siswa jika anda menggunakan bahasa arab ketika 

proses pembelajaran kalam dan istima’ berlangsung? 

9. Menurut anda jika permainan bahasa diaplikasikan, apakah dapat 

meningkatkan kemampuan kalam dan istima’? 

10. Kalau ya, menurut anda jenis permainan bahasa seperti apa yang dapat 

meningkatkan kemampuan kalam dan istima’ siswa? 

 

  



Catatan: Bila anda seorang guru bahasa arab yang mencintai profesinya dan selalu 

ingin mencari solusi untuk meningkatkan kinerjanya dan prestasi 

siswanya, maka bantulah kami dengan menjawab sebaik mungkin 

Quesioner ini, karena ini adalah bagian dari usaha perbaikan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إختبار انقبهي
 ادلدرست انثانويت انتأهيهيت روضت احلكًت

 و2012-2011انعاو اندراسي 
 :....إعْ

 اُِـخ اُؼشثُخ: ادلبدح
 : ....كظَ

I. Dengarkan kalimat berikut ini,dan pilihlah salah satu jawaban 

yang paling benar,dan berilah tanda (X) pada lembar jawaban 

yang tersedia 

 (ػٔبساد)ػٔبسح (1
 (ة (أ

 



 (          د(ج

 
 

 (         ٛـ

 شبطئ اُجحش (2
 (ة                                                     (أ



 
 (د                                                     (ج

 
 (ٛـ



 
 شالٍ (3
 (ة                                                     (أ

 
 (د                                                     (ج



 
 (ٛـ

 
 َجٌٍ -ثًٌ (4

 



(ة(أ

 
 

(    د(ج

 



 (          ٛـ

 

 حوُجخ (5
 (                                                  ة ( أ

 
 (د                                                                            (ج

 

          (ٛـ



 
 

 

 

 

II. Lihatgambar di bawahini,danpilihlahjawaban yang paling benar. Dan 

berilahtanda (x) padalembarjawaban yang tersedia. 

 

6) 
 
 حبكِخ - أ

 علُ٘خ - ة
 دساخخ خببسَخ - ج

 دساخخ-     د
 عُّبسح-   ٙ



7) 
 
 حبكِخ - أ

 علُ٘خ - ة
 دساخخ خببسَخ - ج

 دساخخ-     د
 عُّبسح-   ٙ
 
 

8) 
 حبكِخ - أ

 علُ٘خ - ة
 دساخخ خببسَخ - ج

 دساخخ-     د



 عُّبسح-   ٙ

9) 
 طذاع - أ

 ٓجطىٕ - ة
 عؼبٍ- ج
 مّحً- د

 صًبّ- ٛـ

10) 
 طذاع - أ

 ٓجطىٕ - ة
 عؼبٍ- ج
 مّحً- د

 صًبّ- ٛـ
 

 



III Pilihlahsalahsatugambar di 

bawahinidanceritakandenganlisandantulisandenganmemakaibahasaarab yang 

benar! 

1 )

 
 

2) 

 
 
 

3) 
  



 إختبار انبعدي
 ادلدرست انثانويت انتأهيهيت روضت احلكًت

 و2012-2011انعاو اندراسي 
 :....إعْ

 اُِـخ اُؼشثُخ: ادلبدح
 : ....كظَ

III. Dengarkan kalimat berikut ini,dan pilihlah salah satu jawaban 

yang paling benar,dan berilah tanda (X) pada lembar jawaban 

yang tersedia 

 (ػٔبساد)ػٔبسح (1
 (ة (أ

 



 (          د(ج

 
 

 (         ٛـ

 شبطئ اُجحش (2
 (ة                                                     (أ



 
 (د                                                     (ج

 
 (ٛـ



 
 شالٍ (3
 (ة                                                     (أ

 
 (د                                                     (ج



 
 (ٛـ

 
 َجٌٍ -ثًٌ (6

 



(ة(أ

 
 

(    د(ج

 



 (          ٛـ

 

 حوُجخ (7
 (                                                  ة ( ة

 
 (د                                                                            (ج

 

          (ٛـ



 
 

 

 

 

IV. Lihatgambar di bawahini,danpilihlahjawaban yang paling benar. Dan 

berilahtanda (x) padalembarjawaban yang tersedia. 

 

6) 
 

 حبكِخ - د
 علُ٘خ - س
 دساخخ خببسَخ - ذ

 دساخخ-     د
 عُّبسح-   ٙ



7) 
 

 حبكِخ - د
 علُ٘خ - س
 دساخخ خببسَخ - ذ

 دساخخ-     د
 عُّبسح-   ٙ
 
 

8) 
 حبكِخ - د
 علُ٘خ - س
 دساخخ خببسَخ - ذ

 دساخخ-     د



 عُّبسح-   ٙ

9) 
 طذاع - د
 ٓجطىٕ - س
 عؼبٍ- ج
 مّحً- د

 صًبّ- ٛـ

10) 
 طذاع - د
 ٓجطىٕ - س
 عؼبٍ- ج
 مّحً- د

 صًبّ- ٛـ
 

 



III Pilihlahsalahsatugambar di 

bawahinidanceritakandenganlisandantulisandenganmemakaibahasaarab yang 

benar! 

1 )

 
 

2) 

 
 
 

3) 
  



ورقت األخوبت 

I. 

 

 منرة أ ب ج د ه
     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  

        ورقت األخوبت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اخلطت اندراست
 

 خبوي اُششهُخ ٓذسعخ ثبٗىَخ رأُُِٛخ سوضخ احلٌٔخ ًشعُي:  ادلذسعخ    
 اُِـخ اُؼشثُخ ثبعزخذاّ ادلخزرب ثىطلٚ ُؼجخ ُـىَخ ُزشهُخ ٓهبسح االعزٔبع واٌُالّ: ادلبدح    

  اُثبين /(XII SMKA)اُثبين ػششأ :اُظق واُلظَ اُذساعٍ 
 دهُوخ 8x 45:اُضٖٓ    

 َزؼشف اُطبُت األطىاد اُؼشثُخ (1 :ادلؼُبس اٌُلبءح   
ٗطن األطىاد اُؼشثُخ ٗطوب طحُحب  (2    : 

 
 ادلراخع انزين انتقومي ادلؤشراث األنشطت انتعهيًيت ادلادة انكفاءة األساسيت

1 2 3 4 5 6 7 

َغزطُغ اُطبُت إٔ  (1)
ميُض ثني احلشًبد 

اُطىَِخ واُوظريح،  
وإٔ ميُض األطىاد 

اُِـخ اُؼشثُخ  (1)
ٓهبسح )

 (االعزٔبع

 
 

َالحع اُطالة ػُِٔخ اُزؼُُِٔخ و اشزشاى ثزِي 

 (ٓهبسح االعزٔبع)اُِؼجخ اُِـىَخ ادلهبسرني 

 

رؼُني اُطالة االطىاد 
ادلغٔىػخ اُيت رؼبمل هبب 

. األعزبرح ثزِي اُِؼجخ اُِـىَخ
 
 

األعئِخ اُشلهُخ 
 
 
 
 

45 
 دهُوخ

رؼُِْ 
اُِـخ 
" اُؼشثُخ

ُألعزبر 
كطبين 



 (.ادلضؼلخ وادلشبدد

 
َغزطُغ اُطالة إ  (2)

اُزُُٔض ػ٘ذ اُ٘ظن، ثني 
األطىاد ادلزشبهبخ متُُضا 

ر،ظ،ص، :واضحب ٓثَ
إٔ َؼرب ػٖ أكٌبسٙ و

رؼجريا ثغُطب 

 

 

 

 
 

اُِـخ اُؼشثُخ  (2)
 (ٓهبسحاٌُالّ)

 
 
 

 

َالحع اُطالة ػُِٔخ اُزؼُُِٔخ و اشزشاى ثزِي 

 (ٓهبسح اٌُالّ)اُِؼجخ اُِـىَخ ادلهبسرني 

 
متثَُ ورؼجري اُطالة ثبدللشداد 

ادلذسوعخ اُيت رؼبمل هبب 
 .األعزبرح ثزِي اُِؼجخ اُِـىَخ

 
 األعئِخ اُشلهُخ

 .زلٔذ

 
 



 انتحضري
 ثبٗىَخ رأُُِٛخ سوضخ احلٌٔخ ًشعُيٓذسعخ : ادلذسعخ 
 (XII A) "أ "ثبين ػششاٍ: اُلظَ  

 حغٖ اُلؤادح اُ٘غبء: ادلذسعخ  
 اُِـخ اُؼشثُخ ثبعزخذاّ ادلخزرب ُألُؼبة اُِـىَخ ُزشهُخ ٓهبسح االعزٔبع: ادلبدح  

 2011ٓبسط 17: اُزبسَخ  
 اخلُٔظ دهُوخ، َىّ 45: اُُىّ /اُضٓبٕ

 إٔ ميُض األطىاد ، ،إٔ ميُض ثني احلشًبد اُطىَِخ واُوظريح) (1 :األٛذاف األعبعُخ
 (.ادلضؼلخ وادلشبدد

 إٔ ، (ًزبة) اُز٘ىَٖ ًٔب يف أٌُِخ  اُطالةإٔ َزؼشف(2
 (.ميُض ثني أٌُِبد ثبُ٘ظش إىل ضجطهب أو رشٌُِهب

   األطىاد اُؼشثُخ اُطبُتإٔ َزؼشف( 1:األٛذاف اُؼبٓخ . 2

 اُغٔؼُخ اُجظشَخاُطشَوخ : اُطشَوخ   . 3
 اعزخذٓذ األعزبرح ادلبدح ثبعزخذاّ ادلخزرب ُألُؼبة اُِـىَخ :ادلىاد اُزؼُُِٔخ . 4

ُزشهُخ ٓهبسح االعزٔبع ورٌىٕ ُؼجخ ذلزٙ ادلهبسح ُؼجخ واحذح 
 "ٖٓ أٗب"واعْ ٛزٙ ُؼجخ 

: األعِىة  . 5
 ( دهبئن3)اُزٔهُذ    (1

 ٓغبػذد األعزبرح األخهضح ( 1            )
 ثذأد ػُِٔخ اُزؼُُِٔخ ثبُغالّ ومحذُخ( 2)
  مث إدسح اُلظَ (3)

 ( دهبئن39)اُؼشع  (2
  اُِؼجخػشع (1 )



 ششحذ األعزبرح ًُلُخ اإلخشائُخ 

  أٗب"إخشاءاد اُِؼجخ ٖٓ" 

 اُزطجُن (2 )

  ادللشداد 

 اُظىس 

 ( دهبئن3)االخززبّ  (3

  األعزبرح اُذواكُغ ُطالة يف ٛزٙ اُلظَاػطبء 

 وخززْ األعزبرح ثبُذػبء ًلشح اجملُِظ 

 ادلخزرب: اُىعبئَ   . 6
أعزبر اُِـخ اُؼشثُخ )ًزبة اُِـخ اُؼشثُخ ُألعزبر كطبين امحذ : ادلظذس اُزؼٍُِٔ . 7

 (يف ٛزٙ ادلذسعخ
 .األعئِخ اُشلهُخ: اُزوىًن  . 8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انتحضري
 ثبٗىَخ رأُُِٛخ سوضخ احلٌٔخ ًشعُيٓذسعخ : ادلذسعخ 
 (XII A) "أ "ثبين ػششاٍ: اُلظَ  

 حغٖ اُلؤادح اُ٘غبء: ادلذسعخ  
 اُِـخ اُؼشثُخ ثبعزخذاّ ادلخزرب ُألُؼبة اُِـىَخ ُزشهُخ ٓهبسح اٌُالّ: ادلبدح  

 2011ٓبسط 23: اُزبسَخ  
 األسثؼبء دهُوخ، َىّ 45: اُُىّ /اُضٓبٕ

هذسح اُطالة إ اُزُُٔض ػ٘ذ اُ٘ظن، ثني األطىاد ادلزشبهبخ  (1 :األٛذاف األعبعُخ
 ر،ظ،ص:متُُضا واضحب ٓثَ

 إ َؼرب ػٖ أكٌبسٙ رؼجريا ثغُطب(2

 ٗطن األطىاد اُؼشثُخ ٗطوب طحُحب( 1:األٛذاف اُؼبٓخ . 2
 اُغٔؼُخ اُجظشَخاُطشَوخ : اُطشَوخ   . 3

 اعزخذٓذ األعزبرح ادلبدح ثبعزخذاّ ادلخزرب ُألُؼبة اُِـىَخ :ادلىاد اُزؼُُِٔخ . 4
ُزشهُخ ٓهبسح اٌُالّ ورٌىٕ ُؼجخ ذلزٙ ادلهبسح ُؼجخ واحذح 

 "ٗؼْ ال"واعْ ٛزٙ ُؼجخ 
: األعِىة  . 5

 ( دهبئن3)اُزٔهُذ    (1
 ٓغبػذد األعزبرح األخهضح ( 1            )
 ثذأد ػُِٔخ اُزؼُُِٔخ ثبُغالّ ومحذُخ( 2)
  مث إدسح اُلظَ (3)

 ( دهبئن39)اُؼشع  (2
  اُِؼجخػشع (1 )

 ششحذ األعزبرح ًُلُخ إخشائُخ 



  ٗؼْ ال"إخشاءاد اُِؼجخ" 

 اُزطجُن (2 )

  ادللشداد 

 اُظىس 

 ( دهبئن3)االخززبّ  (3

 خالطذ األعزبرح ادلبدح ادلؼُ٘خ 

 وخززْ األعزبرح ثبُذػبء ًلشح اجملُِظ 

 ادلخزرب: اُىعبئَ   . 6
أعزبر اُِـخ اُؼشثُخ )ًزبة اُِـخ اُؼشثُخ ُألعزبر كطبين امحذ : ادلظذس اُزؼٍُِٔ . 7

 (يف ٛزٙ ادلذسعخ
 .األعئِخ اُشلهُخ: اُزوىًن  . 8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 صور عًهيت انتعهيى وانتعهى
 

 
 

 
 

 



TABEL NILAI “ t” UNTUK  BERBAGAI df 

Harga kritik “ t” Pada taraf signifikansi Df atau db 

1% 5% 

63,66 12,71 1 

9,92 4,30 2 

5,84 3,18 3 

4,60 2,78 4 

4,03 2,57 5 

3,71 2,45 6 

3,50 2,36 7 

3,36 2,31 8 

3,25 2,26 9 

3,17 2,23 10 

3,11 2,20 11 

3,06 2,18 12 

3,01 2,16 13 

2,98 2,14 14 

2,95 2,13 15 

2,92 2,12 16 

2,90 2,11 17 

2,88 2,10 18 

2,86 2,09 19 

2,84 2,09 20 

2,83 2,08 21 

2,82 2,07 22 

2,81 2,07 23 

2,80 2,06 24 

2,79 2,06 25 

2,78 2,06 26 

2,77 2,05 27 

2,76 2,05 28 

2,76 2,04 39 

2,75 2,04 30 

2,72 2,03 35 

2,71 2,02 40 

2,69 2,02 45 

2,68 2,01 50 

2,65 2,00 60 

2,65 2,00 70 

2,64 1,99 80 

2,63 1,99 90 

2,63 1,98 100 

2,62 1,98 125 

2,61 1,98 150 

2,60 1,97 200 



2,59 1,97 300 

2,59 1,97 400 

2,59 1,96 500 

2,58 1,96 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 ترمجت انباحثت
 
 
 
 

 
 ادلعهوياث انشحصيت                        . أ

 حغٖ اُلؤادح اُ٘غبء: االعْ   -1
 1986 ٓبَى 17ؿشعُي، : ٓغوط اُشأط  -2
 أٗـثً: اجل٘ظ   -3
 إٗذوُٗغُخ: اجل٘غُخ   -4
 ٓغِْ: اُذَبٗخ   -5
 إٗذوُٗغُخ: اُِـخ   -6
 احلبج سلِض: اُىاُذ   -7
 احلبخخ ٓؼشوكخ: اُىاُذح   -8
 زلٔذ كُظَ ًشًن، ٓلزحخ اُؼُِٔخ: اإلخىح   -9

 زلٔذ أٓني اُذَٖ ٓلبصح: اُضوج   -10
 ٓىخى كزىؽ، ؿشعُي، خبوا اُششهُخ: اُؼ٘ىإ   -11
 085648267273: اذلبرق اجلىايل  -12
 nesa_din@yahoo.com: اُربَذ اإلٌُزشوين  -13

 

mailto:nesa_din@yahoo.com
mailto:nesa_din@yahoo.com


 اندراست
 انسنت اندراست انرقى
ٓىخى كزىؽ دوًىٕ " ٓغِٔبد" ادلذسعخ اإلػذادَخ 1

 ًشعُي
1990-1992 

ٓىخى كزىؽ دوًىٕ " رشثُخ اُلالحُخ" ادلذسعخ االثزذائُخ 2
 ًشعُي

1992-1998 

" ٓ٘جغ اُظبحلني"ادلذسعخ ادلزىعطخ اإلعالُٓخ احلٌىُٓخ 3
 عىخٍ ٓبُٗبس ًشعُي

1998-2001 

رجىوؽ دوًىٕ " اٌُشًن"ادلذسعخ اُثبٗىَخ اإلعالُٓخ  4
 ًشعُي

2001-2004 

شؼجخ اُِـخ اُؼشثُخ وأدهبب ًُِخ اُؼِىّ اإلٗغبُٗخ واُثوبكخ  5
 ثبجلبٓؼخ ٓىُ٘ب ٓبُي إثشاُْٛ اإلعالُٓخ احلٌىُٓخ مببالٗح

2004-2008 

ثشٗبٓح اُذساعبد اُؼُِب ختظض رؼُِْ اُِـخ اُؼشثُخ  6
آؼخ ٓىالٗب ٓبُي إثشاُْٛ اإلعالُٓخ احلٌىُٓخ ثبجل

مببالٗح 

2009 -2011 

 
 
 
 
 
 

 


	PENDAHULUAN.pdf
	BAB 1.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	LAMPIRAN.pdf

