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 اإلهداء
 

 

المرحوم و عبد الرحيم الحاج إلى والدي ووالدتي: 

 أْشِريفَـْة الحاّجة
و  الي  تليي  لل  ييي  الكرتمت ن أو  مااد  الدي  والواا  ولرا  يف املعلم األ

 نفسهما السمحة الطيـاة والسالمة الطوية 
 

 
 الصالحة ألفة نوفلين فكريا رباني   و ابنتيوإلى زوجتي المحبوبة مرية القبطية ، 

 وإلى جميع إخواني وأخواتي ؛ 
 مودة  وتيييرا ورغاة يف التييم العلمي

 
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية أساتذتي في وإلى 

 الذين يعلموني بالصبر و الجهد الكبير ،الحكومية ماالنج
 تيييرا وإجالال

 
 وإلى جميع أصدقائي في كلية الدراسات العليا 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج 
 ارك وأصدقائي في المعهد المب

  Omah Merjo و   Sunan Ampelو eM Kaو 
 أقو  شكرا جزيال مبساليتكم 
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 شكر و التقديركلمة ال
 

احلمي هلل الي  هيانا هليا وما كنا لنهتي  لوال أن هيانا اهلل، ونشكره لل  اضل  
املتوا ، ونسأل  جزيل النوا ، والثاات يف احلا  واملآ ، وندلي ونسلم لل  خري األنايا  

برين الدادق ن ولل  آل  وأصحاب  أمجع ن، ومن تاعهم بإحسان إىل يوم اليين، أما الدا
 بعي:

وقي مّن اهلل للي باالنتها  من إلياد هيا الاحث، ال  ساحان  أهلج باحلمي 
 –والثنا ، الك احلمي يا ريب حىت ترض ، لل  جزيل نعمائك ولظيم لطائك ويشراين 

لشكر والتييير والعراان إىل اليين كانوا هلم اضل يف أن أتييم با –بعي محي اهلل تعاىل 
 خروج هيا الاحث إىل حيز الوجود. ومنهم : 

مساحة األستاذ اليكتور احلاج إمام سفرايوغو، ميير جامعة موالنا مالك إبراهيم  
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

نا مالك ، رئيس كلية اليراسات العليا جامعة موالمهيمنمساحة األستاذ اليكتور 
 إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة اليكتور شهيأ صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية اليراسات 
 العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة اليكتور حممي للي كامل لاي اهلل، املشرف األو  الي  أااد الااحث 
اً ووج  خطوات  ىف كل مراحل إلياد هيا الاحث مني بياية اكرة الاحث للمياً ولملي

 حىت اإلنتها  من ، ال  من اهلل خري اجلزا  ومن الااحث لظيم الشكر والتييير.
مساحة اليكتور احلاج سعي إبراهيم، املشرف الثاين، احياً يعجز لساىن لن 

ارتة إلياد هيا الاحث الم شكره وتيييره ايي قيم للااحث كل العون والتشجيع طوا  
ياخل بعلم  ومل يضق صيره يوماً لن مسالية الااحث وتوجيه ، وكان لتفضل  مبناقشة 

هيا الاحث أكرب األثر ىف نفس الااحث ال  مين خالص الشكر والتييير ومن اهلل 
 لظيم الثواب واجلزا . 
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تعليم اللغة كما يتييم الااحث الشكر والتييير إىل األساتيي املعلم ن يف قسم 
يالعربية كلية اليراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
الهم من الااحث كل الشكر والتييير لل  ما قيموه من العلوم واملعارف والتشجيع  

 وجزاهم اهلل خري اجلزا . 
لاي الرحيم كما يتييم الااحث الشكر والتييير إىل أسرت  ولل  رأسها والي ؛ 

املرحوم، الكرمي الي  كان ل  بعي اهلل تعاىل اضل إمتام هيا الاحث مبا غرس  ىف نفسي 
من حب للعلم واملعراة واالخالص ىف العمل، ووالييت احلاياة؛ أشريفة، اليت شجعتين 

 للاحث بالتشجيع املعنو   ومجيع إخواين و أخوايت احملاوبة.
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  كلية اليراسات العليا ولزمالئي يف

وكل من ساهم ىف  Omah Merjoو   Sunan Ampelاحلكومية ماالنج وأصيقائي يف 
إخراج هيا العمل املتواضع إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص 

 الشكر ولظيم التييير واالمتنان.
 

 واهلل ويل التوايق
 
 م  1122أبريل  5ماالنج،    

 الااحث                
 
 

 محمد زاواوي             
 S2  /12011111رقم التسجيل : 
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 مستخلص البحث
)بالتطايق لل   االستماع واليرا ةهاريت إسرتاتيجية التعلم اليايت مل، 1122واو ، احممي ز 

الربنامج اخلاص لتتمية اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج(. 
رسالة املاجستري كلية اليراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية. املشرف األو : األستاذ 

 اليكتور احلاج سعي إبراهيم. اليكتور حممي للي كامل لاي اهلل،  واملشرف الثاين:
 : إسرتاتيجية التعلم اليايت، مهاريت االستماع و اليرا ة. الكلمات األساسية

وكان تعليم مهاريت االستماع واليرا ة العربية يف الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية 
ترياتيجية تيلييية مثال جتر  لملية ينحدر لل  إليا  املادة املوجودة يف الكتاب امليرر باس

تعليم مهارة اليرا ة بإلطا  املعىن املع ن وليم جتربة الطلاة لل  اهم امليرو  واستيعاب . وهيه 
أسئلة الاحث يف هيا الاجث  االسااب جتعل لملية التعليم غري اعا . وإنطالقا من ذلك، إن 

ما النتيجة و مهاريت االستماع واليرا ة ؟،  كيفية تطايق إسرتاتيجية التعلم اليات  ىف تعليمهي  
، وملاذا كيلك ؟. أما اروض الاحث هي األحسن واألكثر اعالية باسرتاتيجية التعلم اليات ؟

أن تطايق إسرتاتيجية التعلم اليات  يف تعليم مهارة االستماع أجيب وأكثر اعالية من مهارة 
  اليرا ة. 

جية التعلم اليات  يف تعليم مهاريت االستماع ملعراة تطايق إسرتاتيوأهياف الاحث هي 
أما املنهج املتاع هليا ملعراة أنسب مهارة مستخيمة باسرتاتيجية التعلم اليات . و واليرا ة. 

الاحث هو الكمي وأما نول  الوصف  التجرييب حيث يدف الااحث لل  اليراسة الواقعية أو 
كمي من خال  نتيحة االختاار اليالي الطاهرية بوصفها وصفا دقييا ويعربها بالتعاري ال

 ت"   –والاعي  يف مهاريت االستماع واليرا ة باستخيام الرموز االحدائية "اإلختاار 
ونتيجة هيا الاحث أن إسرتاتيجية التعّلم اليات  أنسب تطاييها يف مهارة االستماع. 

يجية التعلم اليايت مناساا ألن مهارة اإلستماع تعلم نادرا يف هيا الربنامج ليلك تعليم  باسرتات
احلساب ملهارة االستماع ألل  من قيمة  -و تشجيعا للطالب. ودليل لل  ذلك أن قيمة تـ

 احلساب ملهارة اليرا ة. -تـ
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ABSTRACT 

 

Moh Zawawi, 2011.Self Learning Strategy for Listening and Reading Skill (Experiment 
Research in Arabic Development – Islamic State University Maulana 
Malik Ibrahim of Malang).Thesis : Post Graduate Program, Islamic 
State University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor I : Dr. Ali 
Kamil Abdillah, Advisor  II : Dr.H. Sa’ad Ibrahim. 

 
Key words : Self Learning Strategy, Listening and Reading Skill. 
 

At the experiment which have been done by researcher, reading and listening skill 
learning in Arabic development Special Program is only limited on material which include in 
the book by using traditional methode such us Qiro’ah and tarjamah (Reading and 
translation) which often aside students understanding about reading text, this cause the 
learning process effective less. Therefore, research problems in this research are how to 
applying the self learning strategy in listening and reading learning ? which skill that more 
suitable ? and why ? The hypothesis is applying of self learning strategy in listening skill 
learning is more interesting and more effective than in reading skill.  

The purpose of this research are to know the applying of self learning strategy in 
listening and reading skill learning, and to know what skill that more suitable with self 
learning strategy.  

The method which is used in this research is quantitative, the kind is descriptive 
because in this research the researcher wants to describe the research result by 
questioner and score of pre-test and post test examination.  

The result of this research shows that self learning strategy is more suitable to 
apply in listening skill, because listening skill is seldom studied in Arabic development 
special program it can be proved by T score count in listening skill is more high than T 
score count in reading skill.  
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ABSTRAK 
 

Moh Zawawi, 2011.Strategi Pembelajaran Mandiri untuk Ketrampilan Mendengar dan 
Membaca  (Penelitian Eksperimen di Program Khusus 
Pengembangan Bahasa Arab - Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang) Program Pascasarjana Univesitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I : Dr. Ali Kamil Abdillah, 
Pembimbing II : Dr.H. Sa’ad Ibrahim.  

 
Kata Kunci : Strategi Pembelajaran Mandiri, Ketrampilan Mendengar dan Membaca 
 

Dalam pengamatan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian, Pembelajaran 
ketrampilan mendengar dan membaca di Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) 
hanya terbatas pada materi yang terdapat di dalam kitab ajar dengan memakai metode tradisional 
seperti metode qiroah wa at tarjamah (membaca dan menerjemahkan) yang cenderung 
mengesampingkan pemahaman siswa terhadap teks bacaan, hal ini dapat menyebabkan proses 
pembelajaran kurang efektif. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana penerapan strategi pembelajaran mandiri dalam pembelajaran ketrampilan mendengar 
dan membaca ? Ketrampilan manakah yang lebih sesuai penggunaanya dengan model strategi 
pembelajaran mandiri, apakah ketrampilan mendengar atau ketrampilan membaca ? dan 
Mengapa?. adapun hipotesa yang diambil bahwa penerapan strategi pembelajaran mandiri dalam 
pembelajaran ketrampilan mendengar lebih menarik dan lebih efektif dari pada ketrampilan 
membaca. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran mandiri 
dalam pembelajaran ketrampilan mendengar dan membaca, dan untuk mengetahui ketrampilan 
apa yang lebih sesuai dengan strategi pembelajaran mandiri. metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif, adapun jenisnya adalah deskriptif karena pada penelitian ini peneliti 
berusaha mendeskripsikan hasil penelitian yang berdasarkan pada nilai ujian pre test dan post test. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pembelajaran mandiri lebih sesuai 
penerapanya dalam ketrampilan mendengar, karena ketrampilan mendengar jarang sekali 
diajarkan tanpa media audiovisual dalam Program Khusus Pengembangan Bahasa arab (PKPBA). 
Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai T hitung dalam ketrampilan mendengar lebih tinggi dari pada 
nilai T hitung dalam ketrampilan membaca.  
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 قـائمـة المـالحـق
 
 املالحق األوىل لن أدوات الاحث 

 ورقة االستايان للطالب ترمجة
 ورقة االستايان يف مهارة االستماع قال التعليم 
 ورقة االستايان يف مهارة اليرا ة قال التعليم 

 ورقة االستايان يف مهارة االستماع بعي التعليم
 ورقة االستايان يف مهارة اليرا ة بعي التعليم

 س(االختاار اليالي يف مهارة االستماع )ورقة األسئلة للمير 
 االختاار اليالي يف مهارة االستماع )ورقة اإلجابة للطالب(

 االختاار اليالي يف مهارة االستماع )مفتاح األجوبة(
 االختاار اليالي يف مهارة اليرا ة 

 االختاار اليالي يف مهارة اليرا ة )مفتاح األجوبة(
 االختاار الاعي  يف مهارة االستماع )ورقة األسئلة للميرس(

 الاعي  يف مهارة االستماع )ورقة اإلجابة للطالب( االختاار
 االختاار الاعي  يف مهارة االستماع )مفتاح األجوبة(

 االختاار الاعي  يف مهارة اليرا ة 
 االختاار الاعي  يف مهارة اليرا ة )مفتاح األجوبة(

 
 املالحق الثانية لن تطايق التعلم اليايت ملهاريت االستماع واليرا ة 

 يريس لل  األسلوب التعلم اليايت يف مهارة االستماع خطة الت
 خطة التيريس لل  األسلوب التعلم اليايت يف مهارة اليرا ة

 ورقة العمل األوىل يف مهارة االستماع
 ورقة العمل الثانية يف مهارة االستماع
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  املالحق اإلضااية 

 6-ا  الطلاة ادل جأمس
 جيو  أنشطة الاحث 
 السرية الياتية للااحث 
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 الفصل األول 
 االطار العام و الدراسات السابقةالمقدمة 

 
 

 املييمة  -أ
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 االطار العام و الدراسات السابقةالمقدمة 
  ييمةامل -أ

اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم لن أغراضهم، وهي أداة االتدا  ب ن الناس، 
تفرلة من اللغة السامية. وتطورت كثريا بفضل بالغة اللغة العربية هي إحيى اللغات امل

 اليرآن الكرمي وأسلوب  الناصع املعجز. 
أشرب  قلوب املسلم ن حب اللغة العربية لل  اختالف لغاهتم وتااين مشارهبم و 

و قي . مشار  األرض ومغارهبا، بوصفها لغة اليرآن الكرمي والسنة الناوية الشريفة يف
احلضارة اإلنسانية بوصفها لغة الثيااة العربية اإلسالمية، وهي  يف أسهم  اللغة العربية

خمتلف امليادين وتتمتع مبكانة مرموقة  يفلغة األمة العربية الىت تشهي اليوم هنضة شاملة 
صيارة اللغات العاملية الىت تعتمي  يفاجملتمع اليويل. و من هنا أصاح  اللغة العربية  يف

التواصل  يفاحملاال والليا ات األممية، و  يفولية واإلقليمية، و املنظمات الي يفلغات لمل 
 . 1الفكر  واالجتمال  واالقتداد  ب ن خمتلف األقطار

 تيريسهاغة الثانية الىت جير  ويزداد االقاا  لل  تعلمها يف أحنا  العامل، وهي الل
كما أهنا هي اللغة الرابعة أو اخلامسة من ب ن أهم اللغات  يف بعض الاالد لزامياإ

إىل أمهية اللغة  4ليي أشار إرانج 1األجناية اليت يتم تعليمها يف كثري من الاالد األوروبية.
غة العربية لغة حية، ويناغي أن ينمو االهتمام هبا خال  العربية بيول : حنن نرى أن الل

 العيود اليليلة اليادمة.
وال شك أن تعليم أية لغة أجناية ل  مشكلة تستجق التفكري والاحث واالهتمام 
 هبا، ألن تعليم اللغة األجناية ليس باألمر السهل أو اهل ن، لكن  مع الاحث و اليراسة 

                                                 
 5 ص( 2121رياض : إيسيسكو ، تعليم اللغة لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه )شيى امحي طعيمة ،  ر  .2
ملنظمة )إيسيسكو: ا طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. حممود كامل الناقة ورشي  أمحي طعيمة ، 1

 22م( ص  1114اإلسالمية للرتبية والعلوم والثيااة، 

المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إلى . اتحي للي يونس و حممي لاي الرؤوف الشيخ، 4
 26م( ص  1114)الياهرة: مكتاة وهاة،  التطبيق
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 . 4 لية طر  تسالي الطالب ملعراتهااملستمرة أمكن ل  الوصو  إىل
خيتلف تعّلم اللغة العربّية لن تعّلم اللغة األّم، ااملايأ األساس من تعليمها خمتلف 

اللغوية إىل أربعة منها : مهارة يف طريي  وماّدت  ولملّية تينييات . وتنيسم املهارات 
، ومهارة  (Speaking Competence)ة الكالممهار و ،  (Listening Competence)االستماع 
 .  (Writing Competence)ة الكتابة مهار و  ، (Reading Competence)اليرا ة 

( تعليم 2: )يرى الّلغويّون أّن املايأ اأَلْوَلِويّل يف توصيل ماّدة الّلغة األجناّية هو
( استخيام الكلمة 4( تعليم الكلمة قال اجلملة، )1االستماع و الكالم قال الكتابة، )

السهلة واملألواة باحلياة اليومّية. جني االستماع والكالم مها يف الرتتيب األّو  قال الكتابة. 
لّلغة الطايعّية هيا املايأ انطالقا من االارتاض أّن تعليم الّلغة اجلّيية يعين يناسب بنمّو ا

من اإلنسان. والطفل سيايأه من االستماع واملالحظة والتيليي / احملاكة. هيه احلالة تيّ  
 لل  أّن مهارة االستماع يف الرتتيب األّو  و بعيها حماكاة النطق، اليرا ة، والكتابة.

كما لرانا سابيا أن املهارات اللغوية تنيسم إىل أربعة أقسام منها االستماع. 
الستماع ان من انون اللغة العربية، وهو من املهارات اللغوية اهلامة الىت تكسب اإلنسان ا

اخلربة يف احلياة من خال  االستماع ملا ييول  اآلخرون يف جمالسهم لل  خمتلف مستوياهتا 
وأهيااها، ووسيلة من وسائل تنمية ثيااة الفرد وزيادة معرات  يف مجيع اجملاالت واملناحي، 

  وسائل االتدا  املختلفة قيتمها وحييثها، وهو الفن اللغو  األو  لني اليين من خال
اييوا نعمة الادر، حيث كان وسيلتهم يف استيعاب األاكار واملفاهيم  قال اكتشاف 

واالستماع أيضا . 5الوسائل احلييثة لليرا ة يف الوق  احلاضر هليه الشرحية من اجملتمع
 لامل مهم يف لملّية االتدا  والتعليم والتعّلم. 

اليرا ة الىت ترج  أن تكون وهناك مهارة أخرى الىت تعترب من املهارات اللغوية هي 
ه اإلشارات تفسري اإلشارات احلراية، وتنيل هي يفلملية اليرا ة دراسة اللغة.  يفمثمرة 

                                                 
4 .Juwairiyah, Bahasa Arab untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta : Teras, 2009)p. xii 

 

 31(ص 1114، )رياض: مكتاة التوبة ، غة العربيةطرائق تعليم اللحممي بن إبراهيم اخلطيب، . 5 
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اىل املخ اتدري العلوم واملعراة. وإذا رجعنا اىل تاريخ تعليم االسالم وجينا أن أو  أْمر أمر 
 هو اليرا ة.  -صلعم–ب  اهلل ناينا حمميا 
لملية مركاة تتألف من لمليات هي احيى املهارات اللغوية وهي واليرا ة 

الكاتب، واستخالص  أو الادة  متشابكة ييوم هبا اليار  وصوال اىل املعىن الي  قديه
  6تنظيم ، واالاادة من .

االستماع يسالي ألن أما العالقة ب ن مهاريت االستماع و اليرا ة اعالقة واثية 
ات ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكيب، ولن طريي  أيضا اليارس لل  اكتساب املفرد

يكتسب املهارات األخرى للغة ، كالما ، وقرا ة وكتابة. أما اليرا ة اتسالي الطلاة لل  
 اكتساب املعارف واملفردات.

يت االستماع ، وكيلك مهار يف تعليمها لكل املهارات اللغوية هلا إسرتاتيجيات
للحدو  لل  األهيف التعليمية املنشودة. مثال، يجية اليرا ة. تستخيم هيه اإلسرتاتو 

حينما نطاق هيه اإلسرتاتيجية يف تعليم مهارة اليرا ة ااهليف منها لتسهيل اهم 
 ومن هيه اإلسرتاتيجية إسرتاتيجية التعلم اليات . الندوص العربية واستيعاهبا. 

اليت  "ماريا مونتيسور "بيأ التعلم اليايت يف أوروبا وذلك لل  يي الطاياة اإليطالية 
امليالد  أسلوبا جيييا يف التعليم يشجع الطفل لل  التعلم  11طورت يف أوائل اليرن الـ

بنفس  ويكون اي  الطفل هو املعلم واملتعلم يف آن واحي، وقي أليت مونتيسور  غراة 
العملية تربوية للتعلم اليايت مت جتهيزها بكل ما حيتاج إلي  التالميي لتطوير مهاراهتم 

 واللغوية والرقمية واحلسية.
حتديل املعراة لني  يفييدي ب  تنمية مهارات االستيال   مفهومالتعلم اليات  

( ومتكين  من أن يوظف ما 165: 2121الطالب، هيا ما قال  رشيى أمحي طعيمة )
سايل زيادة قيرة لل  اهم الايئة  يفليي  من إمكانات، وما يستطيع احلدو  للي  منها 

احمليطة ب  واالستجابة هلا. وذلك باكتساب املهارات املتجيدة بتجييي العدر. من 

                                                 
( ص  2116. )الياهرة، دار املدرية اللانانية،  تعليم اللغة العربية :بين النظرية و التطبيق. حسن شحات .  6

215 
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واسعة إىل الطالب لل   مفهوم السابية نعرف أن هيه االسرتاجتية يعط  ارصة مثينة و
سايل ختطيط مايئي لل  نشاط ما، ومراقاة ب  وييوم  يفتنمية كفائتهم وقيرهتم، وذلك 

 ى ماحيي  من التييم، وما واجه  من مشكالت.بتيوتم  لل  نفس  ملعراة مي
لية أمور: منها ما هو سياسي الي  حنن بديده  إىل انتشار التعلم اليات  وداع

يرجع إىل انتشار مفاهيم اليتميراطية، وتأكيي حرية اإلنسان وحيوق . ومنها ما هو ثيايف 
و تربو  يرجع إىل لجز نفجار املعريف، والنمو الثيايف املضطرد. ومنها ما هااليرجع إىل 

امليرسة لن أن تالحق هيا العدر واالنفجار وذلك النمو. وليم قيرهتا لل  تزويي 
الطالب بكل شيئ. وصعوبة مالحية املعلم ن ملستوى طالهبم وتعرّاهم بشكل مستمر ملا 

قالة اليراسة من أهم أمور لرتقية محاسة  يفضور هيه االسرتاتيجية حيكتساون . ليلك 
 لل  تعلم اللغة العربية. الطالب

تعّلم اللغة العربية، ألن  يفملاذا حنن حنتاج إىل التعلم اليات   ،هناك أسااب أخر
هيه اإلسرتاجتية تستطيع أن توج  إىل حدو  اهليف اعليا ومتوجها وذاتيا. وكيلك 

ب اليراسة ويعودهم لل  ممارسة تعلم طو  احلياة. وجبان يفتستطيع أن متال  حاجة الفرد 
 7لتنمية الكفا ة االتدالية وما أشا  ذلك. ايف هبهتذلك أن هيه اإلسرتاجتية 

وتطورت اسرتاتيجية التعلم اليايت حسب تطور الزمن واملشكلة التعليمية املوجودة 
ية التعليم يف امليارس أو يف املعاهي التعليمية ، ومن هيه االسرتاتيجية هي اسرتاتيج

 Computer)  احلاسوب باستخيامالتعلم اليات  (، Programmed Intructionsاملربمج )

Assisted Instruction) ،( الفيييو املتفاللInteractive Video) السمعينظام اإلشراف 
(Audio-Tutorial System). 

لل  إليا   نحدري هيا الربنامج يفاليرا ة العربية يت االستماع و وكان تعليم مهار 
مثال جتر  لملية تعليم مهارة الكتاب امليرر باسترياتيجية تيلييية  يفاملادة املوجودة 

إلطا  املعىن املع ن وليم جتربة الطلاة لل  اهم امليرو  واستيعاب . وهيه االسااب اليرا ة ب
 جتعل لملية التعليم غري اعا .

                                                 
 165 ص، مرجع سابق. رشيى امحي طعيمة،  0
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اق إسترياتيجية التعلم هيا الاحث أن يط يفذلك، حياو  الااحث  منإنطالقا 
وذلك للحدو  لل  اهليف اليرا ة يت االستماع و مهار يف اليات  أثنا  لملية التعليم 

 امليدود. 
 مشكلة الاحث. -ب

 : تنحدر مشكلة الاحث كاألت 
 كيفية تطايق إسرتاتيجية التعلم اليات  يف تعليم مهارة االستماع ؟ -2

 ت  يف تعليم مهارة اليرا ة ؟كيفية تطايق إسرتاتيجية التعلم اليا -1

  ما النتيجة األحسن واألكثر اعالية باسرتاتيجية التعلم اليات  ؟  -4

 ملاذا كيالك ؟   -3

 

 .أهياف الاحث -ج
 حياو  هيا الاحث الكشف لن األمور التالية :

 ؟االستماع مهارة يف تعليم إسرتاتيجية التعلم اليات  تطايق ملعراة  -2

 مهارة اليرا ة ؟يف تعليم إسرتاتيجية التعلم اليات  ملعراة تطايق  -1

 أنسب مهارة مستخيمة باسرتاتيجية التعلم اليات  ؟ ملعراة  -4

ملعراة العوامل املؤثرة الىت جتعل أحيمها ) مهارة اإلستماع أو اليرا ة( أحسن   -3
 من آخر. 

 

  .اروض الاحث -د
 االستماع ت ات  يف تعليم مهار اارتض الااحث أن تطايق إسرتاتيجية التعلم الي

 .اليرا ة أجيب وأكثر اعاليةو 
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 .أمهية الاحث -ه

تطوير بهتم هيا الاحث يمن حيث النظرية، امهية هيا الاحث نظرية وتطاييية، و 
تحس ن لملية التعليم والتعلم. أما من لاليرا ة مهاريت االستماع و إسرتاتيجيات تيريس 

تعليم    العربية يف  اللغة  مليرسي   لملي  إرشاد ن هيا الاحث اإحيث التطايق، 
 يت مهار 
 

الربنامج  اخلاص  يف املرحلة الثانية يف  6-حالدف  يفالطلاة  لي اليرا ة  االستماع و 
 لتنمية اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

   
 حيود الاحث. -و

 :  ودور وهإطار حم يفيتم هيا الاحث 
 .احليود املوضولية -2

 يتمهار يف تعليم ييتدر هيا الاحث لل  تطايق إسرتاتيجية التعلم اليات  
كوهنا   يفيتدر لل  اسرتاتيجية التعليم املربمج الىت ياليرا ة العربية. و االستماع و 

  جز  من اسرتاتيجية التعلم اليات . 
  .احليود املكانية -1

يف تعليم مهاريت  ايق إسرتاتيجية التعلم اليات ييتدر هيا الاحث لل  تط
الربنامج   يف املرحلة الثانية يف  6-حالدف  يفاليرا ة العربية االستماع و 

اخلاص لتنمية اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
  ماالنج. 

 احليود الزمنية.  -4
 ييوم ب  الااحث تيجية اليتث لل  تطايق هيه اإلسرتاييتدر هيا الاح

 م.1121-1111العام اليراس   يف املرحلة الثانية يف
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 .حتييي املدطلحات -ز
الاحث مدطلحات جيب لل  الااحث أن يوضحها وذلك إلزالة سو   هيا يف

 :  وهي كاآلت الفهم والتفسري. 
 .اإلسرتاتيجية -2

هنا ان من "املنجي" أ يفمنها كما ورد  معان،لية  هيه املدطلح ل 
. وورد 3قيادة اجليوش يفالفنون العسكرية يتناو  الوسائل الىت جيب األخي هبا 

العلوم الستخيام غة االنيونيسية أهنا من الفنون و ياموس الكاري للال يفأيضا 
، أو سلمال يفاحلرب أم  يفالفردية ألدا  اليرار املع ن سوا  كان مجيع الطاقة 

احلرب، أو ختطيط منظم  يفالعلوم و الفنون لييادة اجليوش ملياومة األليا  
 للوصو  لل  ما ييدي.   

 
 .التعلم اليات  -1

واع ييوم ب  الفرد هبيف تغري شخديت  حنو  نشاطالتعلم اليات  
االرتيا . وهو االسلوب الي  ييوم ب  الفرد مستويات أاضل من النما  و 

باملرور بنفس  لل  املواقف التعليمية املختلفة الكتساب املعلومات واملهارات 
  9حبيث ينتيل حمور االهتمام من املعلم إىل املتعلم.

 .االستماع -4
 األو  إذا كان شخدا يريي أن يتعلم أية لغة. األساسستماع هو اال

ذلك االستماع ل  أمهية كربى وهي كوسيلة يف اكتساب اللغة من لناصرها 

                                                 
 21( ص1111، الطاعة الثامنة والثالثون )بريوت : دار املشر  ، ، المنجد في اللغة. لوبس معلوف2

ت السالسل ، لكوي  : ذا، الطاعة األوىل )ا التعلم الذاتى بين النظرية والتطبيقأمحي لاي اهلل أمحي العل  ، . 1 
 1( ص 2120



9 

 

ومهاراهتا كالكالم واليرا ة والكتابة ويف تعليم املعارف املختلفة ويف اكتساب 
 .21ة والتزود بالثيااة كل منااللغة وتنمية الشخدي

  .اليرا ة -3

الىت تتضمن جانيب التعريف: أوال، تغيري  األربع اللغويةاملهارات  إحيىهي 
إدراك معىن مجيع اإلشارات الكتابية االشارة الكتابية لتكون صوتا. وثانيا، 

لملية ليلية يتم من خالهلا تفسري املعىن ، وتشمل كما أهنا ، 22والدوتية
 التفكري و االستنتاج.

 اعالية. -5

إن تعريف الفعالية   12( يف اللغة اإلجنليزية،Effectiveمن كلمة اّعا  )
بشكل لام تشري اىل ميى حدو  اهليف الي  قي ساق تعيين . وهيا 

هياية" بأن الفعالية هي ”التعريف يناسب اىل تعريف الفعالية الىت قيمت  
املعيار اليى حييد ميى حدو  اهليف، حيث تزداد نساة اهليف احملدو  

   18ميا وزمنيا(.بازدياد الفعالة العالية  )كيفيا، ك
وللحدو  لل  االهياف املنشودة يف التعليم ال بي للطالب من أن 
يكون ل  ارصة كااية، والفرصة بالنساة اىل جناح الطالب هو أمر ضرور  
حيث تتم ايها لملية التعليم. ومن ََثّ كان  اعالية التعليم مرهتنة مبيى 

 ( 1( ِإنَّ اإِلْنَسـاَن َلِفْي ُخْسٍر)2فادة الفرصة ، وييو  لز وجل "َواْلَعْدِر )است

                                                 
ورقة عمل مقدمة للدورة لاي الوهاب راشي ، حنو اسرتاتيحية التعلم اليات  يف تعليم مهارة االستماع،  .21

)باملركز  التعلم اليات  باجلامعة اإلسالمية  التدريبية لمعلم اللغة العربية واإلنجليزية لمرحلة المتوسطة والعالية
 (1111مايو  41سا  احلكومية ماالنج: يوم ال

11 Effendi, Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.  (Malang: Misykat, 2004) p. 24 

( ص 2110 ، )بريوت : دار العلم للمالي ن ، عربي –موسوعة المورد : قاموس إنكليزي منري الاعلاكي ،  .21
413 

13. Danfar. 2009, Definisi Efektifitas. (online), (http://dansite.wordpress.com. Diakses 12 Februari 

2010)  
  

http://dansite.wordpress.com/
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 14("4ِإالَّ الَـِّيْيَن آَمُنوا َوَلِمُلوا الدَّاحِلَـاِت َوتـََوا َصْوا بِاحْلَـقِّ َوتـََواَصْوا بِالدَّرْبِ)
 

 اليراسة السابية. -ح

اسرتاتيجية ،  املوضوع: "(1113/  املاجستري رسالة) " الااحث : "رشي -2
الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية  يفتعليم مهارة اليرا ة  يفاالستفهام 

 امعة اإلسالمية احلكومية مباالنج". يهيف الااحث اىل : باجل

تعليم مهارة  معراة نوع االستفهام املستخيم لني امليرسي اللغة العربية يف -(أ
امعة اإلسالمية الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجل يف ليرا ةا

 احلكومية مباالنج. 

تعليم مهارة اليرا ة  معراة ميى اعالية استخيام اسرتاتيجية االستفهام يف -(ب
امعة اإلسالمية احلكومية الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجل يف

 مباالنج.

حتليل الايانات الىت تتكون من  يفة الوصفية النولية طرييالواستخيم  الااحث 
 يف حبث .ثالثة أنشطة )حتفيض الايانات ، لرض الايانات ، و االستخالص( 

اسرتاتيجية االستفهام الىت  يفالنظرية  تأكيي أن أما نتيجة هيا الاحث 
يستخيمها امليرسون نااعة ومفيية لتوجي  الطلاة ، وإصالح السلوك املعوجة ، 

تكوين اجلو التعليمي ، وتيومي لملية التعليم والتعلم ، وترقية اشرتاك الطلاة و 
 التفكري الناقي.  يفاهم الندوص امليرو  و أمناط قيرة الطلاة  يف

 

استخيام ، املوضوع: "(1112)رسالة املاجستري /   "أمحي زامراىن: " الااحث -1
 ارة اليرا ة ـــــــــــــــــتعليم مه يف( PQ4R  )ــــــــــــــــــوات الســــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــإسرتاتيجية اخل

 

 

 

                                                 
  4-2)العدر( 214. اليرآن ، 23
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امعة اإلسالمية الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجل" )بالتطايق لل  العربية
 ( يهيف الااحث اىل :احلكومية مباالنج

يف تعليم ( PQ4R)استخيام إسرتاتيجية اخلطوات الس  اعالية  ميى -(أ
 .ليرا ة العربيةمهارة ا

 يف( PQ4Rاستخيام إسرتاتيجية اخلطوات الس  ) تطايقمعراة كيف  -(ب
 .تعليم مهارة اليرا ة العربية

( PQ4Rإسرتاتيجية اخلطوات الس  ) معراة املهارات الفرلية الىت تنميها -(ج
 .  تعليم مهارة اليرا ة العربية يف

تعليم مهارة اليرا ة  يف( PQ4Rتيجية اخلطوات الس  )استخيم الااحث اسرتاو 
س  مراحل هي : نظرة متهييية لامة ، طرح األسئلة ،  يفالىت جتر  العربية 

. واستخيم اليرا ة ، التفكري ، التسميع أو كتابة النياط املهمة ، و املراجعة
 . حتليل الايانات يف( T-testالااحث حبث  الرموز اإلحدائي إختاار "ت" )

إدراك الفكرة الرئيسة و  يفأما نتيجة هيا الاحث هي تنّمي مهارة الطالب و 
النص واستنااط األاكار  يفاملسالية، وإدراك احليائق املكتوبة واملضمونة 

 النص ونييها.   يفاملوجودة 
يف اليراسة  السابية  من  الاحوث  التجرياية ،  واستخيم  الااحثان 

مهارة  اليرا ة ، لكنهما  ركزا   لل   اسرتاتيجية اسرتاتيجية التعليم  يف  
 التعليم باستخيام االستفهام و اخلطوات الس  يف تعليم مهارة اليرا ة.

اسرتاتيجية التعلم اليات  يف ي الااحث جي من خال  هات ن اليراست ن السابيت ن،مل
يت ييوم هبا لااحث أن اليراسة الاتضح ، ا. و لل  ضو  هيامهاريت االستماع واليرا ة

اسرتاتيجية التعلم اليات  يف ختتلف لن اليراسة السابية. ألن الااحث يريي أن ياحث 
جبامعة موالنا مالك اللغة العربية  الربنامج اخلاص لتنميةيف  مهاريت االستماع واليرا ة

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
 



12 

 

 الفصل الثانـي  
 تعلم الذاتي اإلطار النظري عن إستراتيجية ال

 مهارتي االستماع و القراءة و
 

 
 

 اإلستراتيجية:  المبحث األول 
 التعلم الذاتي:  المبحث الثاني  

 اإلستماع:  المبحث الثالث 
 القراءة:  المبحث الرابع 

 نبذة تاريخية عن البرنامج الخاص لتنمية اللغة العربية:  المبحث الخامس 
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 تيجية.المبحث األول : اإلسترا
 

 مفهوم االسرتاتيجية. -أ
أهنا ان من الفنون ))"املنجي"  يف، منها كما ورد معانلية هيه املدطلح ل  

 يف. وورد أيضا 15((قيادة اجليوش يفالعسكرية يتناو  الوسائل الىت جيب األخي هبا 
و العلوم الستخيام مجيع الطاقة الفردية  ياموس الكاري للغة االنيونيسية أهنا من الفنونال

، أو العلوم و الفنون لييادة اجليوش  سلمال يفاحلرب أم  يفألدا  اليرار املع ن سوا  كان 
 األلما  املع ن للوصو  لل  ما ييدي. يفاحلرب ، أو ختطيط منظم  يفملياومة األليا  

ليجعل لملية التعلم املتعلم ب  ييدي باسرتاتيجية التيريس هي أد ا خاص ييوم 
مواقف  يفالتوجي ، و أكثر قابلية للتطايق  يفأسهل وأسرع وأكثر إقنالا وأكثر ذاتية 

جما  التعليم هو منوذج لام  يفأن معىن اسرتاتيجية )) جييية. كما قا  أمحي روحاىن
. معىن مدطلح كلمة "لام" هنا، أن  ((أللما  امليرس والطالب لتحييق أنشطة التعليم

خمتلف األنشطة التعليمية. بعاارة أخرى  يفقام هبا امليرس والطالب الىت  ع االلما أنوا 
 أنشطة التعليم. يفجما  التيريس هي خدائص أنواع االلما   يفييدي باسرتاتيجية 

أدا  لملية  يفوإن إسرتاتيجية التيريس هي تينية خاصة استخيمها امليرس 
هياف التيريس اعليا. و ب ن أهنا كما العادة التيريس ليياع الطالب إىل احلدو  لل  ا

كتا  يف وحية اليراسة. وليلك  يم امليرس بتدميم التيريس و و ييقال أن ييرس امليرس، 
كان  تلك الوحية اليراسية هي من تدميم أو ختطيط التيريس يعىن مشروع: ماذا 

وط  هي سيفعل امليرس يف أنشطة التيريس اليادمة. ولملية أدا  هيا التدميم وخط
  16اسرتاتيجية التيريس.

 
 

                                                 
 21ص ، . لويس معلوف، مرجع سابق25

 
16 Rohani, Ahmad, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta : Rineka Cipta, 2004)p.34 
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 .اسرتاتيجية التعلم اليات  -ب
سرتاتيجية الىت تتفق االهيا الاحث هي  يفوإمنا ييدي باسرتاتيجية التعلم اليات  

تعلم، وإجيابت  ، ونشاط  ، ويتناسب مع قيرات  لل  حتييق تعليم يؤكي استيالليت  امل
 واحتياجات ،  ومن هيه الربامج ما يأت  : 

 ( Programmed Instructionالتعليم املربمج ) -2
كان  بياية االهتمام بالتعليم املربمج لنيما قام العامل النفسي ))
بتدميم أو  آلة تعليمية استخيم  يف قياس ميى حتديل   2111"بريسي" 

ليارس ن ، ويف الوق  نفس  تيوم بعملية التعليم ، وجتعل املتعلم يف نشاط ا
 17((.مستمر وتزوده باملعراة الفورية نتيجة الستجابت 

املربمج هو حماولة للوصو  إىل  ميشري" أمحي اللياين" إىل أن التعليو 
توصل إىل هيا اهليف حتليالً  هيف لن طريق حتليل اخلربات اليت من شأهنا أن

خطوات حىت يتمكن اليارس من  دقييًا َث تييتمها إىل اليارس تيرجيياً، ولل 
باستخيام استجابت  يف تيومي هيه  استيعاهبا واالستجابة هلا مبفرده، مع العناية

 األهياف املوضولة. لتأكي من حتييي اهليف أوالعملية وا
" يعرف التعليم املربمج 2126العربية " بينما املركز العريب ليو  اخلليج

أو الفرد  الي  يتم اي  التفالل ب ن  بأن  "أسلوب من أساليب التعلم اليايت،
درجات الكفاية، باستثنا  أن الي   التلميي والربنامج إىل أقد  درجة من

الربنامج ) املادة التعليمية املربجمة( والي   مع التلميي ليس املعلم بليتفالل 
املتخدد ن ولادة ما يطاق الربنامج يف كتاب  يعي مبهارة ودقة من قال

آلة تعليمية، وبواسطة الربنامج يستطيع  مربمج، أو لل  ايلم،أو يوضع يف
لليها، ويتلي   واألمثلة التوضيحية وجييب املادة العلمية  التلميي أن يتلي

                                                 
( ص 1112، الطاعة األوىل )لمان : دار املسرية ،  ، التعلم الذاتى بالحقائب التعليمية. لمر حممود غااين 20
33 
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ال،  صحيحة أمستجابة االاورًا هل كان   بعيها التوجيهات اجلييية ويعرف
 .13الربنامج وهكيا يستمر التفالل مع

 مج.التعليم املرب  مااد  -(أ
 .التلميي جيب أن يتعلم بنفس  -(2

التلميي بإلطائ  املسؤولية يف تعليم نفس   لني قوةز ااحلا يزداد -(1
 ولنيئي يتعلم ويتيكر ما تعلم  بدورة أكثر لميا.

كل حسب قيرات  يف خمتلف املراحل   التالميي تييمتفاوت سرلة  -(4
 التعليمية.

يف قيراهتم العيلية كعندر  ردية ب ن التالمييفمرالاة الفرو  ال -(3
 أساس لني ختطيط وتنفيي املناهج التعليمية.

( لنتائج Immediate Confirmationتواري لندر التأكي الفور  ) -(5
طوات اليرس واكتساب التعزيز لزيادة خاستجابة أ  خطوة من 

 سرلة تعلم التلميي.

االت تعليم إمكانية استخيام برامج التعليم املربمج يف كثري من جم -(6
املتفوق ن واملعوق ن من الطلاة ، ويف برامج إلياد املعلم ن والتعليم 

 . 19الفين والتكنولوجي ويف جماالت التيريب املهين
  املربمج التعليم أنواع -(ب

 مها : وهناك نولان من التعليم املربمج
ايها تييم املادة التعليمية جلميع املتعلم ن اليين الربامج اخلطية و  -(2

الربنامج، وجيياون لن األسئلة ذاهتا،  يفيستخيمون التتابع ذات  
 وخيتلفون يف سرلة تعلمهم. 

                                                 
، الطاعة األوىل )لمان : دار املناهج  التعلم الذاتى بالموديوالت التعليمية. لاي الرمحن لاي السالم جامل ، 22
 11( ص 2112،

 00ص مرجع سابق، . أمحي لاي اهلل أمحي العل  ، 21 
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( جممولة من frameالربامج املتفرلة وايها تييم يف هناية كل إطار ) -(1
ي أهنا الايائل امليرتحة خيتار منها املتعلم اإلجابة الىت يعتي

صحيحة، يطلب من  دراسة إطار الحق ومتييم لن اإلطار 
السابق يف لرض املادة التعليمية، أما إذاكان  اإلجابة خطأ، 
ايطلب من  يف الغالب ، دراسة إطار جييي لالجي يا ن ل  ساب 
اخلطأ ، َث يرشيه ، بعي اتيان هيا اإلطار ، إىل دراسة إطار 

 جييي ملتابعة دراسة الربنامج. 
، إن التعليم املربمج تعلم ذايت ييوم لل  التحكم يف ترتيب املهارات

خطوات صغرية متيرجة ومتسلسلة بشكل دقيق ،  واخلربات التعليمية يف
لتحييق التييم التيرجيي من خال  تتابع احملتوى التعليمي من خطوة إىل أخرى 

ل  نتائج  ، مع تيليل أخطا  التعليم احملتملة. ويستطيع املتعلم احلدو  ل
مااشرة، ومراجعة معلومات  ، وهو يتمحور ، أساسا حو  املتعلم ، اهو يركز 
لل  النشاطات الىت ييوم هبا الطالب ، بيال من النشاطات الىت ييوم هبا 

 21.ةياملعلم. أما تطاييات  ايي مشل  املراحل االبتيائية ، والثانوية ، واجلامع
وكما أن التعليم املربمج ليس بييال لن املعلم اهو خيفف لن املعلم 
لب  تليين  للمعراة ويوار اجلهي ، والوق  الالزم ن لالهتمام بإمنا  أسلوب 
التفكري ، والعناية الفردية ب ن التالميي، وغري ذلك من النواحي األخرى يف 

احلاىل من أحيث طر   لملية التيريس ، ويعترب التعليم املربمج يف الوق 
التيريس املعاصرة وهو مؤسس لل  ذلك االجتاه املاين لل  التحكم والضاط 
اليات  للسلوك الي  يتم يف ضو  التغيية الراجعة الناجتة لما يكون ب  الفرد 

 للنشاط.

                                                 
 35لمر حممود غااين ، مرجع سابق ، ص .  11



17 

 

ويشري "اللياين" إىل أن هناك أساليب متعيدة للربجمة ، منها أسلوب 
ليمية املكتوبة ، حيث تيسم الوحيات اليراسية إىل التعلم لن طريق املواد التع

 21دروس ، وتيسم اليروس إىل ايرات ، مع أنشطة تيوتمية لكل ايرة.
 (Computer Assisted Instruction)  احلاسوب باستخيامالتعلم اليات   -1

ي كل من "أتكنسون ظهر التعليم مبسالية احلاسوب لل  ي
(Atknison ") 

(" وهو لاارة لن برامج يف Suppes("  و سوبس )Wilsonو ويلسون )
جماالت التعلم كااة ، تمكن من خالهلا تييمي املعلومات ، وختزينها ، مما يتيح 

أو التوصل الفرص أمام املتعلم ليكتشف بنفس  حلو  مسألة من املسائل ، 
الرغم من انتشار هيه الربامج انتشارا كاريا أو   من النتائج ، ولل إىل نتيجة 

األمر ، إال أن زيادة تكاليف إليادها وإغفاهلا لعندر التفالل الاشر  ، ب ن 
من أسااب التيليل من أمهيتها كأسلوب من  ااملعلم و املتعلم كانا ساا

  22.أساليب التعليم الفرد  يف الايئة العربية
 (Interactive Videoالفيييو املتفالل ) -4

احلاسوب ، إال أن هناك  مبسالية للتعليمبالرغم من الفوائي الكثرية 
بعض املواقف واألوضاع التعليمية ، يكون التعليم ايها مبسالية احلاسوب غري  
كاف ، أو مناسب ، امثال ، اخلاسوب ، بشكل لام، غري قادر لل  تعليم 

اهيات الادرية مثل العمليات اجلراجية ، أو التيريب لل  الطريان ، بعض املش
والىت تتطلب مشاهيات واقعية ، هيا من جهة، ومن جهة أخرى اإن الفيييو 

     كيا ـــــوب ، وهــــــــــــــــاســـــــاحل طريق  لن   توااره  ا ال تمكن ـــــا واقعيـــتعليم  يييم 
مي تأثريا كاريا يف كثري من املواقف التعليمية خسرها جني أن للفيييو التعلي

 و ال ـــــائل التفالل ، اهــــــــمن وس ليس  أمام التعليم باحلاسوب ، ولكن الفيييو 

                                                 
 42. لاي الرمحن لاي السالم جامل ، مرجع سابق ، ص 12

 36، ص لمر حممود غااين ، مرجع سابق . 11
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تميز كفاية املتعلم وقيرت ، وال يسمح بتييمي التغيية الراجعة أو التعزيز الفور ، 
 28.كما هو احلا  يف احلاسوب التعليمي

 (Audio-Tutorial System) السمعينظام اإلشراف  -3
هو صورة أخرى  من صور التعلم اليات  ،  السمعيإن نظام اإلشراف 

مثل  يف ذلك التعليم املربمج ، واحليائب التعليمية ، وخطة كيلر ، وغريها. 
ر ويرجع الفضل يف هيا النمط من التعليم إىل أستاذ الايولوجيا الربواسو 

. حيث بيأت الفكرة يف الاحث لن خطة 2162"صموئيل بوستليويث" لام 
لالجية جملمولة من الطلاة اليين مل يستطيعوا متابعة احملاصرات الىت كان 
يلييها، اأجرى تسجيال حملاضرات  لل  شريط ليستفيي منها الطلاة اليين 

بعي بعض يشعرون حبتياجتهم إىل مزيي من الفهم واليراية ، وأجري  ايما 
يارس استخيام امليدورات التعييالت لل  هيا النمط حبيث أصاح بإمكان ال

لم الىت حتتوى لل  تسجيالت اات ، ومراكز مدادر التعيف املكت املتواارة
وار ممتع، ومتسلسل ما حللمادة املنو  تعلمها، حبيث تأخي اليراسة شكل 

ة ريب لتييمي املساليوجودا يف مكان قم ب ن املعلم والطالب، ويكون املعلم
 24.الىت حيتاج إليها الطالب
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 المبحث الثانى : التعلم الذاتى
 

  .التارخيية اخللفية -أ
اليت  "ماريا مونتيسور "بيأ التعلم اليايت يف أوروبا وذلك لل  يي الطاياة اإليطالية 

يا يف التعليم يشجع الطفل لل  التعلم امليالد  أسلوبا جيي 11طورت يف أوائل اليرن الـ
بنفس  ويكون اي  الطفل هو املعلم واملتعلم يف آن واحي، وقي أليت مونتيسور  غراة 
تربوية للتعلم اليايت مت جتهيزها بكل ما حيتاج إلي  التالميي لتطوير مهاراهتم العملية 

 واللغوية والرقمية واحلسية.
  .اليات  التعلممفهوم  -ب

الرتبوية اليت دل  إليها متطلاات العدر،  من األساليب اعلم اليايت أسلوبيعي الت
بالتااره الوسيلة ودل  املناهج اليراسية إىل تأصيلها ليى النشئ مبجرد دخوهلم امليرسة، 

 وبالتااره مؤشرا الستيال  الشخدية  املستمر الي  يالزم اإلنسان طيلة حيات ، إىل التعلم
 . لل  اختاذ اليرار وحتمل املسؤوليةوقادرا  لل  ذات ، وتساليه لل  االلتماد

، ونشأت تعربفات يي تعيدت تعريفات التعلم اليايت بتعيد امليارس الرتبويةل
لييية ملفهوم التعلم اليات  ، استني كل منها إىل جممولة من اإلجرا ات وامليومات. ومل 

  جيمع العلما  لل  تعريف شامل هليا االجتاه يف التعلم.
اريى "لزيزحنا" أن التعلم اليات  لملية إجرائية ميدودة حياو  ايها املتعلم أن 
يكتسب بنفس  اليير املينن من املعارف واملفاهيم واملااد  واالجتاهات والييم، واملهارات  
مستخيما أو مستفييا من التطاييات التكنولوجية كما تتمثل يف الكتب املربجمة ووسائل 

 التينيات املختلفة.  وأالت التعليم و 
ويوج  "أمحي مندور" التعلم اليات  بأن  : التعلم الي  يواج  إىل كل ارد وايا 

 مليول  ، وسرلت  الياتية ، وخدائد  بطريية ميدودة و منهجية منظمة. 
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لل   تعريفا للتعلم اليايت اييو  هو األسلوب الي  يعتمي "أمحي اللياين"ويييم 
مستخيما يف ذلك  اليايت الي  يتوااق مع سرلت  وقيرات  اخلاصةنشاط املتعلم مبجهوده 

وأشرطة ايييو وبرامج  ما أسفرت لن  التكنولوجيا كاملواد املربجمة ووسائل تعليمية
النما  واالرتيا ، ولتحييق  تليفزيونية ومسجالت وذلك لتحييق مستويات أاضل من

 أهياف تربوية منشودة للفرد. 
أو هو  ن التعلم اليايت حيدل نتيجة تعلم الفرد نفس  بنفس بعض الرتبوي ن أ ىوير 

تأكيي ذايت  حتس ن التعلم لن طريق لل لاارة لن جممولة من التعليمات اليت تسالي 
اجتاهات ومهارات  خلق لل األاراد املتعلم ن من خال  برامج تعليمية ميننة تعمل 

التلميي بنفس  باملرور يف املواقف  السوا  أو هو قيام لل ضرورية ليى املعلم ن والطالب 
 .25واملهارات املطلوبة التعليمية املتنولة الكتساب املعلومات

رشي  أمحي طعيمة أن التعلم اليات  ييدي ب  تنمية مهارات  وقا  اليكتور
أن يوظف ما ليي  من إمكانات،  حتديل املعراة لني الطالب، ومتكين  من يفاالستيال  

لل  اهم الايئة احمليطة ب   ت سايل زيادة قير  يفوما يستطيع احلدو  للي  منها 
واالستجابة هلا. وذلك باكتساب املهارات املتجيدة بتجييي العدر. من مفهوم السابية 
 نعرف أن هيه االسرتاجتية يعط  ارصة مثينة وواسعة إىل الطالب لل  تنمية كفائتهم

سايل ختطيط مايئي لل  نشاط ما، ومراقاة ب  وييوم بتيوتم  لل   يفوقيرهتم، وذلك 
 نفس  ملعراة ميى ماحيي  من التييم، وما واجه  من مشكالت.

يزودهم باعض أساليب التيومي هو ومن بعض طر  تنمية الييرة لل  التعلم اليات  
من تييم، وما واجه  من  اليات  الىت يستطيع الفرد من خالهلا تعرف ميى ما حيي 

الفهم. وهناك نظرية  يفمشكالت. ومن هيه األساليب يستطيع أن يييس معي  السرلة 
جية يتعلم اللغة وهي إسرتات يفالتعلم اليات   يفجية ي( حنو إسرتاتOxfoxأوكسواك )

لل  جية التعلم املااشر حتتوى يجية التعلم غري مااشر. وأما اسرتاتيالتعلم املااشر واسرتات
جية غري ي. وكيلك اسرتاتالتعويضيةجية يواسرتات عرايةجية امليجية الياكرة واسرتاتيسرتاتا
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جية يجية السلوكية واسرتاتيواسرتات رايةعاو  املماية يجمااشر حتتوى لل  اسرتات
من هنا أراد الااحث أن يطاق هيه النظرية يف تعليم اللغة العربية. وأما اإلجتمالية. و 
 :  26سرتاتيجية كاألت تفديل هيه اال

 اللغة املااشر تعليم سرتاتيجيةإ  -2
 األمثلة املهارة النشاط التينية اسرتاتيجية 

اليرا ة، االستماع،  العمل باجلمالي ربط املعىن ذهنيا اسرتاتيجية الياكرة
 املفردات

املرادف، التضاد ، 
 الكلمات الرئيسة. 

اليرا ة، االستماع،  الكشف
 اليوالي

 ربط املفهوم املعلوم

استخيام املفردات 
أو اليوالي حسب 

 السيا 

مجيع املهارات 
 األربع

 

انتفاع التمثيل 
 والدوت

اليرا ة، االستماع،  استخيام  التمثيل
 املفردات

تركيب املفردات 
 املعرواة

تنظيم املييان 
 الياليل

مجيع املهارات 
 األربع

ة أو املفهوم الكلم
 املرتاطة

استخيام الكلمات 
 الرئيسة

مجيع املهارات 
 األربع

تيرير الكلمات 
 الرئيسة يف النص

الكالم، اليرا ة،  ذكر نطق الكلمة
 االستماع

 اللفظ املشجع

مجيع املهارات  اليراسة املنظمة االستيعاب
 األربع

 املراجعة

استخيام الرد  النشاط 
 اجلسي 

 العرض ستماعاليرا ة، اال

استخيام التينية 
 امليكانيكية

اليرا ة، االستماع، 
 الكتابة 

 بطاقة املفردات

مجيع املهارات  التكرار التطايق اسرتاتيجية املعراية 
 األربع
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تطايق تنظيم الكتابة 
 والتلفيظ

االستماع، الكتابة ، 
 الكالم

االدراك احلسي ضي 
املفهوم، تسجيل 
اللفظ  و امليارنة 

 الناطق األصليب

التعرف واستخيام 
الرموز ونوع 
 الكلمات

مجيع املهارات 
 األربع

 حتليل التعاري

تنظيم الوحية  الكالم، الكتابة إلادة التخليط
الياللية، تنظيم 
 العندر املعلوم

مجيع املهارات  التطايق العاد 
 األربع

 

ا ة السريعة، الير  اليرا ة، االستماع قاض  إيدا  الرواية وقاوهلا
 الشكل، واهليكل

استخيام املدادر 
إليدا  الرواية 

 وقاوهلا

مجيع املهارات 
 األربع

استخيام الياموس، 
 موسولة، اجمللة

 التحليل والتيكري
 
 
 
 
 
 
 

مجيع املهارات  التحليل االستيرائي
 األربع

النوع أو اليوالي 
 اللغة

كلمة تيطيع ال اليرا ة ، االستماع حتليل التعاري
 بأصغر ممكن

مجيع املهارات  التحليل مبيارنة اللغة
 األربع

اخلالاات واملساواة 
 باللغة األم

مجيع املهارات  الرتمجة
 األربع

الرتمجة احلراية 
 والسياقية

مجيع املهارات  نيل االستخيام
 األربع

نيل االستحيام 
املفهوم حسب 

 السيا 

تنظيم االدخا  
 والتخريج

يع املهارات مج الكتابة
 األربع

 شكل األشجار

تلخيص لرض اليرا ة، االستماع،  التلخيص
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 األخرون الكتابة

النظر إىل األشيا  
 املهمة

اليرا ة، االستماع، 
 الكتابة

 

اسرتاتيجية 
 التعويضية

استخيام حيل  التناؤ اليكي
 الياليل

 التنغيم اليرا ة، االستماع

استخيام اإلشارة 
 األخرى

   ة، االستماعاليرا

حل اقتدار التعاري 
 شفهيا و كتابيا

  الكتابة، الكالم النيل إىل اللغة األم

  الكالم طلب املسالية

استخيام مظهر 
 الوح  أو اإلشارة

  الكالم

االبتعاد لن 
 اإلتدا  املشت 

  الكالم ، الكتابة

  الكالم ، الكتابة اختيار املوضوع

  ابة، الكالم، الكت سيا  الرواية

الكشف لن 
 املفردات اجلييية

  

   استخيام املرادف

 اللغة غري املااشر تعليم سرتاتيجيةإ  -1
 األمثلة املهارة النشاط التينية اسرتاتيجية 

اسرتاتيجية ما او  
 املعراية

النظر إىل تلخيص  تركيز التيريس
املادة و يرابطها 
 باملادة املفهومة

مجيع املهارات 
 األربع

 

مجيع املهارات  االنتااه
 األربع

 

تأخري الكالم لرتكيز 
 االستماع

  الكالم، االستماع

مجيع املهارات  يتعلم تعليم اللغة تنظيم تعليم اللغة
 األربع

كيف تكون طالاا 
 حسنا خلي 

مجيع املهارات  تنظيم 
 األربع

الكشف لن املكان 
 املناسب، اجليو ، 
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و تعي ن اهليف 
 الغرض

مجيع املهارات 
 األربع

توجي  اهليف 
 امليكور

تعي ن اهليف 
التيريب لل  مجيع 

 املهارات اللغوية

مجيع املهارات 
 األربع

 

ختطيط التيرياات 
 اللغوية

مجيع املهارات 
 األربع

 

مجيع املهارات  طلب ارصة التطايق
 األربع

 

ت مجيع املهارا االنتااه اليات  تيومي التعليم 
 األربع

 

مجيع املهارات  التيومي اليات 
 األربع

 

التسلية ، الشهيق،  انياص اليلق اسرتاتيجية السلوكية
 التحنش

مجيع املهارات 
 األربع

 

مجيع املهارات  استخيام املوسييا
 األربع

 

مجيع املهارات  استخيام الفكاهة
 األربع

 

ارات مجيع امله الايان اإلجيايب الشجالة الياتية
 األربع

 

أخي املخاطرة 
 باحلكمة

مجيع املهارات 
 األربع

 

إلطا  التييير 
 اليات 

مجيع املهارات 
 األربع

 

التنا  لل   تنظيم االنفعا  
 االحساس اليات 

مجيع املهارات 
 األربع

 

صنالة قائمة 
 اجلياو 

مجيع املهارات 
 األربع

 

كتابة الكتاب 
 اليومي

مجيع املهارات 
 ربعاأل
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تعاري ما شعره إىل 
 األخرين

مجيع املهارات 
 األربع

 

اسرتاتيجية 
 ةاالجتمالي

  اليرا ة ، االستماع طلب التوضيح تييمي األسئلة 

الكتابة ، الكالم،  طلب التدحيح
 اليرا ة

 

مجيع املهارات  التعاون مع املساواة خرونالتعاون مع اآل
 األربع

 

املهارات  مجيع التعاون مع اخلاري
 األربع

 

مجيع املهارات  تنمية مفهوم الثيااة التعز 
 األربع

 املساواة واالختالف، 

معراة التفكري و 
 خرينالشعور اآل

مجيع املهارات 
 األربع

تيريب احلسي ، 
 التوج  اجلمالي

 .تطور التعلم اليايت -ج

مني الييم مااشرة، ايي بيل   للتعلم اليايت جيور تارخيية، وإن كان  غري
ملرالاة الفرو  الفردية ب ن املتعلم ن  حماوالت اردية من قال بعض الفالسفة واملرب ن

واستثارة دااعيتهم للتعلم بطريية ذاتي ، وحفزهم لل  استنتاج املعلومات بأنفسهم، ويف 
بن خليون، وابن وأاالطون، و أرسطو، والغزايل، و اسيراط،  : مييمة هؤال  الفالسفة

التعلم اليايت كميخل رئيسي حييق  اليرن العشرين مت الرتكيز لل  أساليبسينا يف 
 وحييق إجيابية املتعلم. االستجابة إىل مطلب رلاية الفرو  الفردية

اليايت يف ميينة "برل ن"، َث أليا   م ليي أو  مؤمتر لن التعلم2164ويف لام  
حت  إشراف منظمة  –م 2165اارنا"، ويف لام " م مؤمتر آخر يف ميينة2162يف لام 
بالتعلم اليايت مبيينة "الياهرة" ، وتوال  بعي ذلك  ليي مؤمتر خاص -اليونسكو

 .تتناو  موضوع التعلم اليايت املؤمترات والاحوث اليت
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إىل تزايي حجم ولمق برامج التعلم  وبالرغم من أن اليراسات تشري بدفة لامة
ىل املراحل األوىل، إال أن اليراسات تشري أيضاً إ اليايت يف مراحل التعليم العليا باليياس

اليايت يف مراحل التعليم األلل  أو مراحل العمر املتييمة  إىل أن ميى جودة التعلم
 نولية وطر  التعلم اليايت يف مراحل التعليم األلل  أو مراحل العمر تتوقف أصاًل لل 

خارجها، ليا  يف امليرسة أو املتييمة تتوقف أصاًل لل  نولية وطر  تعلم الدغار سوا 
ييوم مبتابعة تعلم  ذاتياً، ايجب  يناد  الكثري من رجا  الرتبية بأننا إذا أردنا من الفرد أن

حىت يكتسب املهارات والعادات واألساليب  إلياده ليلك يف مراحل التعليم املختلفة
يراسة، ومن هنا التعلم اليايت يف بعض موضولات ال الالزمة ليلك لن طريق إتااع طريية

 .يف مسالية الدغري لل  التعلم ذاتياً ويف حيود قيرات  تأيت أمهية الاي  ماكراً 
 : أهياف التعلم اليايت -د

  يهيف التعلم اليايت إىل ما يلي:
 التعلم وتكييف  للطالب حسب قيرات  واستعيادت . تطويع -2

 ار النشاط الي لرض املعلومات بشكليات خمتلفة تتيح للطالب حرية اختي -1

 يناسا  من حيث خلفيت  للمعراة السابية باملوضوع وسرلة تعلم  وأسلوب  يف

 التعلم.

حتييق األهياف الرتبوية والتعليمية املرغوب ايها إىل درجة اإلتيان حت   -4
 إشراف حميود من املعلم.

 كاألت  :  اليايتمااد  التعلم  -ه

 مرالاة الفرو  الفردية.  -2

 الياتية ليى املتعلم.  السرلة -1

 اتيان التعلم. -4

 إجيابية املتعلم ومشاركت  الفاللة يف التعلم. -3

 التوج  اليات  للمتعلم. -5
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 التغيية الراجعة والتعزيز الفور .  -6

 التنويع يف مدادر التعلم وأساليا . -0

 27ومشوليت .استمرارية التيييم  -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  31. لمر حممود غااين ، مرجع سابق ، ص 10



23 

 

 المبحث الثالث : االستماع
 

  االستماعمفهوم  -أ

جمرد التياط  هو السماع، منها املتعّلية باالستماع دطلحاتامليف هيا الاحث 
أى انتااه ، وهو لملية سهلة غري  األذن ليبيبات صوتية من مديرها دون إلارهتا
العضوية ، وقيرهتا لل  إلتياط  هامعيية ، تعتمي لل  ايسيولوجية األذن ، وسالمت

ما يسمع  اإلنسان من أجل حتييق غرض  تركيز االنتااه لل  هي اإلنداتو  اليبيبات.
  مع ن.

ايها الشخص املستمع املتحيث كل اهتمامات ،  مهارة معيية يعطي هو االستماعأما 
 23.وسكنات  أصوات ، وإما ات ، وكل حركات ، ويركز  انتااه  إىل حييث ، وحياو  تفسري

واالستماع هو تلي  أية مادة صوتية بيدي اهمها، والتمكن من حتليلها واستيعاهبا 
ارة أساسية من مهارات االستياا ، والييرة لل  نييها. واالستماع هبيا املفهوم مه

وحيتاج اىل قير من الييظة واالنتااه والرتكيز. ولل  هيا االساس اهو ان لغو  ال غىن 
لن ، أو هو شرط أساسي للنمو اللغو  والفكر ، ولتعلم  املعارف املختلفة، اضال لن 

  29دوره يف تيوية الشخدية وتنميتها ومتكينها من التزود بالثيااة.
يتضمن االستماع ثالث خطوات : االستياا  ، االنتااه ، وإلطا  معىن 

سمعية للمسموع. يف اخلطوة األوىل يستيال املستمعون املثريات السمعية أو املثريات ال
الادرية،وألن هناك مثريات لييية حتيط بالطلاة يف غراة الدف اإن لليهم االنتااه اىل 
رسالة املتحيث، مركزين االنتااه لل  أكرب املعلومات أمهية يف تلك الرسالة.  أما يف 

 يعطون معىن أو يفهمون رسالة املتحيث. ويف إلطا   املستمع ن  اان  الثالثة      اخلطوة

                                                 
مهارات االستماع وكيفية التدريب عليها،    حممي زياد، مسعي. 12

http://www.geocities.com/mosad_ziyad  ، :1111-21-21تاريخ التسجيل . 

 الوائلي ، الطرائق العملية يف تيريس اللغة العربية ، )لمان : دار  الكرميي حس ن اليليمي و سعاد لاي ط  لل.11
 215(ص 1114الشرو  ، 
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واملوا مة Assimilation  &  Accommodation يستخيم املستمعون لملييت املماثلة  املعىن 
للرسالة وييخلوهنا اىل األبنية االدراكية لييهم أو أهنم يعملون لل  ابتكار أبنية جييية 

 .   81إذا كان  ذلك ضروريا
 االستماع مهارةأمهية  -ب

ليلك . يريي أن يتعلم أية لغة ااالستماع هو األساس األو  إذا كان شخد
االستماع ل  أمهية كربى وهي كوسيلة يف اكتساب اللغة من لناصرها ومهاراهتا كالكالم 

والكتابة ويف تعليم املعارف املختلفة ويف اكتساب اللغة وتنمية الشخدية والتزود  واليرا ة
 .بالثيااة كل منا

أن طالب امليارس الثانوية يف  لل وتمكن اهم هيه األمهية لل  اليراسات األولية 
من الوق  املخدص ليراسة اللغة    % 30ة األمريكية ييضون املتحيإحيى الواليات 
يف   % 45للكتابة،   % 9لليرا ة،   % 16م أو التحيث، كل يوم يف الكال

وحييثا وجي أن أطفا  امليرسة االبتيائية  ييضون سالت ن وندف من مخس  .االستماع
أن طعيمة أمحي رشيى أكي وقي  .81سالات ييضوهنا يوميا يف امليرسة يف االستماع

مع أن  الوسيلة اليت اتدل هبا اإلنسان يف مراحل ، االستماع ل  أمهية كارية يف حياتنا
، ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكيب، ن طريي  يكتسب املفردات، لحيات  األوىل باآلخرين

  كالما ،ولن طريي  أيضا يكتسب املهارات األخرى للغة، ويتلي  األاكار واملفاهيم
 .82وقرا ة وكتابة

 .وكيلك رأى اللغويون الانائيون لل  أن احلييث املنطو  هو أصل اللغات مجيعا
أن كل لغات العامل قي بيأت أوال   –يف رأيهم   –ومن الشواهي لل  صحة ذلك 

 ا لني هيه املرحلة وملا يتعيها إىل مرحلة ـــــــازا  متوقفــــــــــــــــــــا مــــكثري منهـــالم  َث أن الــــــبالك

                                                 
تدريسها المهارات القرائية و الكتابية : طرائق . راتب قاسم لاشور و حممي اخر  ميياد  ، 41

 215( ص 1111الطاعة الثانية )لمان : دار املسرية ، ، واستراتيجياتها

  55( ص 2123، )كوي  : مكتاة الفالح، ، تدريس فنون اللغة العربيةلل  أمحي ميكور  .42

 230. رشي  أمحي طعيمة ، مرجع سابق، ص 41
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الكتابة، كما أن اللغة املنطوقة أكمل من اللغة املكتوبة ألهنا حتتوى لل  تنغيم وتأكيي مما 
 .يوضح معىن لاارهتا

ليلك إمها  االستماع يف املنهج امليرسي يؤد  إىل ضرر بالغ من الكالم واليرا ة 
ب ذلك أن مهارة االستماع تتدل اتداال وثييا بالكفا ة يف لييي من والكتابة وجبان

وجممع اليو  أن االستماع من أهم انون اللغة العربية إن مل يكن  .امليادين األكادتمية
أمهها لل  اإلطال ، وذلك ألن الناس يستخيمون االستماع وكيلك الكالم أكثر من 

 .88ليرا ة والكتابةااستخيام 
 االستماع. تيريسأهياف  -ج

 إىل :  االستماعيهيف 
 التالميي لل  متابعة اجلييي. قيرةتنمية  -2

 التمييز ب ن األاكار الرئيسة والثانوية. -1
 تنمية اجتاهات احرتام اآلخرين وأخي أحاديثهم بالتاار شييي. -4
 حتديل املعراة من خال  االستماع. -3
 التالميي لل  التياط أوج  التشاب  واالختالف ب ن اآلرا .تشجيع  -5
 تنمية قيرة التالميي لل  استخالص النتائج من ب ن ما يسمعون . -6
 . 84تيرياهم لل  حتليل ما يسمعون  وتيوتم  يف ضو  معايري حميدة -0

 مستويات االستماع  -د
 مستويات لالستماع :  أربعةهناك 

 اهلامشي و اخللفي. -2
حييث لادة لنيما يكون مبييار الفرد أن تميز ب ن صوت شخض ما 
وب ن الضوضا  اليادمة من الشوارع. جيي بعض الطلاة أن بإمكاهنم اليراسة 

 بنجاح أكرب مع توار خلفية مزلجة، االستماع اىل املوسيي  أثنا  املطالعة. 
                                                 

 اشي  ، مرجع سابق  . لاي الوهاب ر 44

 31. حممي بن إبراهيم اخلطيب، مرجع سابق، ص 43
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 ر .االستماع التييي -1
حييث لنيما يستمع الفرد اىل قار  أو متحيث أو مغن أو موسيي  من 
أجل املتعة. وهكيا اإن االستماع التييير  يتضمن االستماع اىل املمثل ن يف 
 املسرحية أو اىل صييق يرو  قدة شائية يدف هزة أرضية أو اشتعا  نريان.

 االستماع املركز. -4
 الل  من  جانب  املستمع ليؤكي اهم  ويتطلب  هيا النوع  الرتكيز  والتف

للرسالة احملكية ، يف هيا املستوى لل  املستمع أن يدنف وخيترب ويربط 
ويسأ  و ينظم املعلومات ليعمل لل  اهمها ليكزن قادرا لل  تطاييها يف 
املستيال. قي يتضمن هيا االستماع احلدو  لل  تعليمات شفوية ملوقع غري 

التلفزيون وطلب رقم تليفون وحضور حماضرة ، معروف مشاهية أخاار يف 
وألن  من املطلوب اختيار اسرتاتيجية مناساة الستياا  نوع خاص من الرسائل 

 اان  يناغ  للمستمع أن يعرف غرض الرسالة قال مسالها.
 االستماع الناقي.   -3

ويتطلب من املستمع أن يييم أو حيكم لل  امليخالت السمعية ، ولل  
     85لك أن يداح معاجلا يعكس انطاالت  حو  الرسالة املسمولة.املستمع لي
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 المبحث الرابع : القراءة
 

 اليرا ة. مفهوم -أ
ييرأ ، تيو  )قرأ( الكتاب قرا ة وقرأنا تتاع كلمات  نظرا  –اليرا ة لغة مدير قرأ 

وتتاع كلمات  ومل ينطق هبا ومسي  )حييثا( باليرا ة الدامتة. وهيا التعريف ونطق هبا 
  86.اللغو  يشمل لل  اليرا ة اجلهرية و اليرا ة الدامتة

. ايجب لل  اإلنسان أن يشكر اهلل 87يلاأللل  للع ائفاليرا ة من إحيى الوظ
اهلل تعاىل   ألن اهلل قي خليهم يف أحسن تيومي وذلك خبالف املخلوقات األخرى. ألط

 .االنسان العيل للتفكر، لليرا ة وغريها
اليرا ة هي الييرة لل  تعرف األمناط الدوتية من خال  الرموز املكتوبة، وإدراك 
العالقات اليت جتمع هيه األمناط والرموز وتكون منها وحيات لغوية تامة، ومعراة 

كان، و لالمات أاعا  وظروف زمان ومو دالالت الوحيات من حيث أمسا  وحروف 
الرتقيم..َث متابعة املعىن واستخالص  وتوقع املعاين التالية من خال  معايش  كاملة 

 42للسيا .
حرف أو الكلمات اليرا ة من املهارات اللغوية األربع، وال تيتدر يف نطق األ

ايط، بل أهنا نشاط يناغ  أن حيتو  لل  كل أمناط التفكري والتيومي واحلكم ، والتحليل 
، والتعليل ، وحل املشكالت الفكرية الىت تساهم العيل إللطا  النتيجة واليرارات، و 
حلل املشكلة. اليلك أحيانا لل  اليار  أن يتوقف من لملية قرائت  للحدو  لل  اهم 

 .  89امليرو  النص

                                                 
  011( ص 1113، الطاعة الرابعة )مدر : مكتاة الشرو  اليولية ،  المعجم الوسيط. معجم اللغة العربية ، 46

37. Shaffat, Idri, Optimized Learning Strategy : Pendekatan Teoritis dan Praktis Meraih 

Keberhasilan Belajar (Jakarta: Prestasi Pustaka , 2009)p.100 

 226( ص 2125، )مكة : جامعة أم اليرى ، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى. حممود كامل الناقة، 42

39 . Hamid, Abdul dkk, Pembelajaran Bahasa Arab : Pendekatan Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang ; Uin Malang Press, 2008) p. 46 
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(" يف أمريكا لن لملية اليرا ة : N S S Eالرتبية ) ليراسةويييم "الرابطة اليومية 
رة ألية بسيطة كما أهنا ليس  أداة ميرسية ضيية..إهنا أساسا إن اليرا ة  ليس  مها

مركب يتكون من أمناط ذات لملية ليلية   لملية ذهنية تأملية. ويناغي أن تنّمي كتنطيم
 . 41لليا
 .أهياف اليرا ة -ب

 .األهياف العامة -2

لعرب هو أن يكون الطالب قادرا اهليف العام من تعليم اليرا ة لغري ا
لل  أن ييرأ اللغة العربية من اليم ن إىل اليسار بشكل سهل ومريح أ  

فظا املعىن مااشرة من ليستطيع الطالب أن ييرأ يف صم  وسرلة ويسر مت
الدفحة املطاولة دون توقف لني الكلمات أو الرتكيب ودون االستعانة مرات 

 32لييية باملعجم.
 .األهياف اخلاصة -1

العربية للناطي ن بلغة أخرى لية أهياف خاصة  اللغة تعليم يستهيف
 منها:

 أن يتمكن اليارس من ربط الرموز باألصوات العربية. -(أ
 .قرا ة نص قرا ة جهرية بنطق صحيحأن يكون الطالب قادرا لل   -(ب
 .اج املعىن وإدراك تغري املعىن بتغري الرتاكيبأن يتمكن الطالب من استنت -(ج
 .أن يفهم معاين اجلمل يف الفيرات -(د
 .أن يتعرف معاين املفردات من معاين السيا  -(ه
 .أن يفهم األاكار اجلزئية وأن ييرك العالقات املكونة للفكرة الرئيسة -(و
 .لالمات الرتقيم ووظيفة كل منهالل  أن يتعرف  -(ز
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 .ييرأ دون االستعانة باملعاجم أو الكتب املسالية األخرى أن -(ح
أن ييرأ قرا ة واسعة من قرا ة الدحيفة وقرا ة األدب والتاريخ والعلوم  -(ط

 .وغريها
 تعليم اليرا ة. مستويات -ج

تميز اخلربا  ب ن ثالثة مستوبات لتعليم اليرا ة تتمش  مع مستويات تعليم العربية، 
ي  ، واملتوسط ، واملتييم. ولكل مستوى نوع من املهارات يتم الرتكيز أ  املستوى املات

للي . وقي ساق أن لاجلنا لمليات اليرا ة األربعة األساسية من تعرف إىل اهم إىل نيي 
إىل تفالل وذلك بإجياز لني مفهوم اليرا ة ومهارات اليار   املاهر.ويدنف جرنرت 

(Gritnerمستويات تعليم اليرا ة كالت ): اىل 
 األوىل لتنمية مهارات اليرا ة. املرحلة -2

يهيئ الطالب لليرا ة. وتنّم  املهارات األساس. ويتكون ايها  وايها
 رصيي الطالب لغويا.

 املرحلة املتوسطة لتنمية مهارات  اليرا ة. -1
لل  إثرا  مفردات الطالب، وتنمية رصييه يف الرتاكيب  الرتكيزوايها يتم 
 أمام  موضولات اليرا ة إىل حي ما. اللغوية. و تتسع

 املرحلة املتييمة : االستيال  يف اليرا ة.  -4
ويف هيه يتيرب الطالب لل  تنمية مفردات  ذاتيا. ويتعلم كيف يستخيم 

  42اليواميس ويايأ أوىل خطوات االستيال  يف اليرا ة.
 
 
 
 
 

                                                 
 200شيى امحي طعيمة، مرجع سابق ، ص ر . 31



85 

 

 تاريخية المبحث الخامس : نبذة
 عن البرنامج الخاص لتنمية اللغة العربية.

 
 خلفية اكرية -أ

رأت هيه اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج أن تطور اللغة العربية ايها ذا أمهية  
ماسة وضرورية، وقي شكا امليرسون والعلما  وكيلك وزارة الشؤون اليينية، أهنم يأسفون 

عربية يف اجلامعات اإلسالمية بإنيونيسيا مع أهنا مفتاج لل  حيائق نتائج تعلام اللغة ال
وأساس لفهم اليرآن والعلوم اإلسالمية املكتوبة هبا مثل كتب التفسري و احلييث و الفي  

 وغريها ومن املستحيل ألحي أن يفهمها بيون االستيعاب لليها.
ىت تعو  ومهما شاهينا النمو والتييم ليى املسلمون اليوم وجينا املشكالت ال 

أدا  إجرا  التعليم املرام. ومن أمهها نيدان األسوة احلسنة ليى العلما  املثيف ن اليين 
يلعاون دورا هاما لني املسلم ن. وجينا التفريق يف العلوم الىت استخيم  حلل 
التحييات، هناك العلما  السلفيون وامليليون يف اهم اليين ومل يطلعوا األخاار وتطورات 

ييثة وهي تؤد  إىل تأخر دراستهم اليينية واهمها وال تتناسب املشكالت الىت العامل احل
يواجهوهنا. بالعكس وحينا خرجيي اجلامعة اليين يعراون التطورات املعاصرة وكانوا بالرغاة 
الشييية يف اليراسة اإلسالمية املعاصرة احلرة بل ال يعراون العلوم التيلييية وتساب إىل 

 يينية احلرة.تييمي الرباه ن ال
نظرا إىل مشولية املشكالت الىت حتتاج حلها إىل املراحل املتعيدة ، اعلينا إجياد  

العلما  اليين يستولاون النول ن من العلوم اليينية و احلييثة وطايا لشعارنا ومدطلحاتنا 
اليوم حنن حنتاج إىل العلما  املثيف ن واملؤهل ن يعىن وجود استيعاب أحي نولي العلوم 

 وارولهما. 
 العدر ملتطلااتاستجابة اجلامعة   -2
  العربيةضعف كفا ة اللغة   -1

 اللغة العربية  يفحماولة لرتقية كفا ة الطلاة   -4
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 العلوم اإلسالمية لفهماللغة العربية شرط الزم   -3
 هيف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية -ب

ة يف اللغة العربية الىت تكون أداة أو يهيف هيا الربنامج إىل تنمية مهارة الطلا
التعليم املكثف أن يكون الطلاة قادرين  هيا  من  مفتاحا يف اليراسة اإلسالمية. يرج  

 لل  اهم 

 الكتب أو املراجع العربية بأنفسهم حىت يستطيعوا تطوير العلوم يف مستيالهم. 
 إجرا  الربنامج -ج

اإلسالمية احلكومية ماالنج مكثفة وإبيالية ليي ليي تعليم اللغة العربية باجلامعة 
 يف تنميتها. وأما أنواع إجرائها وأشكاهلا ما يل  : 

 يتم إجرا  هيا الربنامج مكثفا يف السنة الكاملة -2
 استخيم الطلاة و امليرسون اللغة العربية لني التعليم  -1
إىل يوم اجلمعة أجرى هيا الربنامج مخس أيام يف األساوع بي ا من يوم االثن ن  -4

دقيية. وأضيف بالتطايق  211بثالث حدص كل يوم، وكل حدة ميهتا 
 اللغو  كل يوم السا .

قام بإشراف هيا الربمانج وتيبريه مسؤلو تنمية اللغو العربية وهم يتكونون من  -3
 املتأهل ن ايها. 

 جعل مسؤو  خاص لتيبري هيا الربنامج. -5

 هيا الربنامج.مناسب ليلم إجرا   مناختكوين  -6

ليي توزيع الفدو  وتيسيم الطلاة حسب كفا هتم اللغوية لتسهيل لملية  -0
 التعليم والتعلم.

 طالاا. 45إىل  41ليد الطلاة يف كل ادل يرتاوح ما ب ن  -2
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 لتعليم اللغة العربية  اخلاصهيكل الربنامج إجرا  العمل و  -د
 العمل إجرا   -2

لغة العربية هي وحية تعليمية تابعة للجامعة لتنمية ال اخلاصالربنامج 
اإلسالمية مباالنج. وهي مسؤولة لن إجرا  تعليم اللغة العربية املكثفة وتطويرها 
داخل حرم اجلامعة. وهيه الوحية متلك برنامج العمل املوحي مع توزيع العمل 
املناسب حسب األقسام املوجودة لني الوحية، ويكون العمل ايها مهنيا يشي 

 بعض  بعضا.
ولتنفيي برامج العمل يف تطوير اللغة العربية يف اجلامعة ، كان ميير 
اجلامعة ورجا  اإلدارة مع جممولة املييرين لكل مستوى وأوليا  الفدو  
وامليرسون مجيعا يعملون كفالل ومفعو  يف إحيا  اللغة العربية وتطويرها، وأن 

 م. توزيع املناصب اإلدارية ايط هو الفار  بينه
 اخلاص لتعليم اللغة العربية الربنامجهيكل   -1

، الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةألجل التطوير والتنظيم اإلدار  
ولكل مسؤو  ل  دليل العمل الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية مسؤول  ينظم 

 اإلدار . 
  والتعليمقسم الرتبية  -ه

حدة.  22امج اخلاص لتعليم اللغة العربية كلها إن ليد احلدص املوجودة يف الربن 
حدص،  1وهيه احلدص تيسم إىل الفدل ن اليراسي ن، الفدل اليراسي األو  

 حدص. وتفديلها ما يلي :  1والفدل اليراسي الثاىن 
 املستوى األو  

 حدتان  1:  مهارة االستماع 

 حدتان 1:  مهارة اليرا ة 

 حدتان 1:  مهارة الكتابة 

 حدص 4:  رة الكالم مها
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 حصص 1:  المجموع  

 املستوى الثاىن 
 حدتان  1:  مهارة االستماع 

 حدتان 1:  مهارة اليرا ة 

 حدتان 1:  مهارة الكتابة 

 حدص 4:  مهارة الكالم 

 حصص 1:  المجموع  

 العامة  األهياف -و
 هي : واألهياف الىت تريي اجلامعة أن حتييها يف هيا الربنامج اخلاص 

 استيعاب اللغة العربية شفهيا وحتريريالل   الييرةالطلاة  تزويي -2

 تزويي الطلاة الييرة لل  اهم الندوص العربية لليراسات اإلسالمية  -1
 امليخل  -ز

، امليخل املستخيم لتعليم اللغة العربية يف هيا الربنامج هو امليخل االتدايل 
وجيعل هيا امليخل هيا  النهائي اكتساب اليارس الييرة لل  استخيام اللغة العربية 

 وسيلة اتدا  ، لتحييق أغراض  املختلفة.    
 الطريية  -ح

الطريية املستخيمة لتعليم اللغة العربية يف هيا الربنامج هي الطريية االنتيائية، بأهنا 
تفيي ايها من كل لناصر الطر  األخرى الىت يف احلييية طريية املعلم اخلاصة الىت يس

 يشعر أهنا اعالة. 
 التعليمية  واألساليب األهياف -ط

 االستماع -2

  اإلستماع أهياف -(أ
 تيريب الطلاة وتعوييهم يف استماع األصوات العربية  -(1
 تزويي الطلاة بالييرة لل  اهم النص املسموع -(2
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 لنص املسموعتزويي الطلاة لل  اهم وتلخيص ا -(8
 أسلوب اإلستماع  -(ب

 االستماع بكل انتااه  -(1
 االستماع واهم النص املسموع  -(2
 االستماع و احملاكاة  -(8
 إجابة أسئلة  -(4

 اليرا ة -1
 أهياف اليرا ة -(أ

 تعريف احلروف العربية ولالمة الرتقيم -(1

 تيريب اليرا ة واهم النص امليرو  صحيحا -(2
 ليرا ةأسلوب ا -(ب

 قرا ة الندوص العربية قرا ة واضحة وصحيحة -(1
 اهم النص امليرو  -(2
 مناقشة النص امليرو  -(8
 اليرا ة مجاليا وارديا -(4

 املراحل الىت تمر هبا تعليم مهارة اليرا ة كاآلت  :  -(ج
 اليرا ة الدوتية -(1

 اليرا ة الدامتة )للفهم( -(2

 ع اهم النص(اليرا ة السريعة العادية )م -(8

 اليرا ة السريعة جيا )مع اهم النص( -(4
 طالب الربنامج  - 

هم مجيع الطلاة اجليد اليين  يا الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةهاملشرتكون يف 
جيلسون يف اليور األو  والثاين والطلاة الييما  اليين مل يشرتكوا يف هيا الربنامج من 

 قال. 
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ن إىل لية ادو  لل  جسب قيراهتم يف اللغة العربية ، وهؤال  الطلاة ييسمو 
وهيه الفدو  تتكون من الفدل املتييم والفدل املتوسط والفدل االبتيائي، وليد 

 طالاا. 45-41الطلاة لكل الفدل ترتاوح ب ن 
 التيومي واالختاار  -ك

ختاار  التيومي الي  ييوم ب  هيا الربنامج اخلاص هو لن طريق االختاار، وهيا اال
 يكون شفويا أو حتريريا. ومن أنواع االختاارات الىت قام هبا هيا الربمامج كاآلت  :

اختاار التدنيف : يهيف إىل تدناف الطلاة إىل ادو  لل  حسب قيراهتم  -2
 يف اللغة العربية

اختاار التحديل : يهيف ليياس معراة وقيرة الطلاة اللغوية الىت درسوها من  -1
 قال

الشامل : يهيف ليياس معراة الطلاة اللغوية الشاملة الىت حتتو  لل   اختاار -4
 مجيع املواد امليروسة. 

 

 التيييم وشهادة التييير - 
تؤخي النتيجة من اختاارات التحديل املرحلية واالختاارات الشاملة والوظائف 

 ما يل  :اجلامعية وحضور الطلاة يف اشرتاك احملاضرة داخل الفدل. ومعيار النتيجة ك
 A 21-211 جيي جيا 

 B 65-01 جيي

 C 51-63 مياو 

 D 1-31 راسب
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث

 
 

 منهج الاحث  -أ
 جمتمع الاحث ولينت   -ب
 متغريات الاحث  -ج
 أدوات الاحث  -د
 مدادر الايانات  -ه
 أسلوب حتليل الايانات  -و
 مراحل تنفيي الاحث   -ز
 ل الاحث  هيك -ح
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 منهجية البحث
 

 الاحث.منهج  -أ
الوصفي التجريييب الكمي، أما نول  املستخيم هليا الاحث هو  يخلإن امل

اليرا ة يت االستماع و تيريس مهار  ية، ويسم  بالوصفي ألن الااحث يدف كيفوامليارنة
تنمية اللغة يف الربنامج اخلاص ل 6-الدف جباستخيام إسرتاتيجية التعلم اليات  يف 

لل  صورة وصفية من  ماالنجالعربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
حيث املعلومات املوجودة أثنا  أنشطة التعليم والتعلم  يف الدف. كان الوصف يعتمي 

يراسة الواقعية أو الظاهرية، ويهتم بوصفها وصفا دقييا ويعرب لنها تعاريا كيفيا ال لل 
 34.ا كمياأوتعاري 

ويسم  بالتجريييب ألن الااحث ال يلتزم حبيود الواقع إمنا حياو  إلادة تشكيلة لن 
وبعي  44.طريق إدخا  تغيريات للي  وقياس أثر هيه التغيريات وما حتيث من نتائج

معراة النتائج تعليم اللغة العربية باسرتاتيجية التعلم اليايت، يعمل الااحث دراسة ميارنة 
ليات .  حتليلية ملعراة أنسب مهاريت االستماع واليرا ة لني استخيام  باسرتاتيجية التعلم ا

صورة ليدية، أو  لل حيتاج إليها الااحث تكون الىت ويسم  بالكمي، ألن الايانات 
يعطي وصفا رقميا يوضح ميير هيه الظاهرة أوحجمها ودرجات ارتااطها مع الظواهر 

  35املختلفة األخرى.
 

 جمتمع الاحث ولينت . -ب
 الربنامج  يف  6-ج  ولينت   هو مجيع  الطالب  يف الدف  الاحث  جمتمعإن 

                                                 
، ص )2110دار اسامة،  :رياض (، ، البحث العلمي : مفهومه، أدواته، أساليبهوأخرون. ذوقان لاييات 34

121 

44 Ainin, Moch, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007) p. 78 
 121، مرجع سابق، ص وأخرونذوقان لاييات  .35
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يف  اخلاص لتنمية اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

واستخيم الااحث  الطريية العشوائية ىف اختيار لينة   .1111/1121لسنة اليراسية ا
  الاحث. 

 
 الاحث. متغريات -ج

هيا الاحث مها العامل أو املتغري املستيل هو العامل  يفاملتغريان العامالن أو و 
الي  يريي الااحث أن يييس أثره لل  املتغري التابع . والعامل أو املتغري التابع هو العامل 

التعلم اليات   وواملتغري املستيل يف هيا الاحث هالي  ينتج لن تأثري العامل املستيل. 
هاريت االستماع و اليرا ة. وهناك املتغري املستيل واملتغري التابع أما املتغري التابع هو امل

األخرى هو مهارة االستماع واليرا ة وذلك للحدو  لل  نتيجة امليارنة ب ن مهاريت 
يف مهاريت هيا الاحث يعتمي لل  جتربة إسرتاتيجية التعلم اليات  االستماع واليرا ة. و 

 اليرا ة.االستماع و 
 

 ث.أدوات الاح -د
 يستخيم الااحث أدوات الاحث التالية:

 .انياالستا -2
مجيع الطالب ن جلمع الايانات املتعلية مبيو  يايستخيم الااحث االستا

 ىف الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية ىف املرحلة الثانية 6-ج ىف الدف
مهاريت اليرا ة وخربهتم طوا  تعلم مهاريت االستماع و واهتمامهم بتيريس 

اليرا ة باستخيام يت االستماع و اليرا ة وموقفهم من تيريس مهار  ستماع واال
 إسرتاتيجية التعلم اليات .

 .االختاار -1
  جلمع الايانات املتعلية مبهارة الطلاة يف  االختاار   الااحث  يستخيم



44 

 

اليرا ة. هيا االختاار يتكون من االختاار اليالي يت االستماع و مهار  تعليم 
 الاعي .واالختاار 

 .امليابلة -4
اايال من كتابة  اشفوي اناستايا -حي كاري  إىل -تعترب امليابلة 

اإلجابات. اإن املستوجب يعطي معلومات  شفويا، وإذا ما قام مبيابلة شخص 
 36.ماهر، اإن امليابلة تداح أاضل وألل  من طر  مجع الايانات األخرى

( بالربنامج اخلاص 6-قام الااحث لملية امليابلة مع ويل الفدل )ج
 مكتوبة يف املالحق.  امليابلةلتنمية اللغة العربية، أما نتيجة 

 
 مدادر الايانات. -ه

من نتائج امتحان مهاريت االستماع واليرا ة قال مدادر الايانات يف هيا الاحث 
 يع الطالب يف الدف، ومجوميرس اللغة العربيةسرتاتيجية التعلم اليات  وبعيها، إجرا  إ

الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  يف 6-ج
 ماالنج. –احلكومية 
 

 أسلوب حتليل الايانات. -و
أسلوب وجودة. وأما وبعي مجع الااحث الايانات ايايأ الااحث بتحليل الايانات امل

وللحدو  هو أسلوب اإلحدا  االستياليل،  حتليل الايانات املستخيم يف هيا الاحث
لل  املعراة لن املهارة األنسب واألكثر جيابا بإسرتاتيجية التعلم اليات  ب ن مهاريت 
االستماع واليرا ة ايحلل الااحث الايانات احملتاجة حسب كفائة الطالب يف االستماع 

يرا ة. اليلك يييم الااحث النتائج ب ن اجملمولت ن من خال  االمتحان اليال   و ال
 واالمتحان الاعي  

 :  47( التايلtest-Tباستخيام الرموز اإلحدائية "اختاار ت" )
                                                 

 451( ص 2120كوي : جامعة الكوي ، ، )الأصول البحث العلمي ومناهجه. أمحي بير، 36
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    t = 
(Mx-My) 

∑x2 + ∑y2 

N (N-1)  

 حيث :
M معي  النتائج لكل ارقة = 
N جمموع العينة = 

2x∑ جمموع االحنراف مربعا جملمولة األوىل = 
∑y2  جمموع االحنراف مربعا جملمولة الثانية =  

 :  43وأما الرمز املستخيم للاحث لن معي  نتيجة كفا ة الطالب هو
∑x 

X = 
N 

 حيث : 
x معي  النتائج لكل ارقة = 
∑x ليد النتائج احملدولة لليها من مجيع الطالب = 
n ليد الطالب =  

من خال  الرموز السابية، يستطيع الااحث معراة درجة املعيلة يف تعليم مهاريت 
 االستماع واليرا ة بإسرتاتيجية التعلم اليايت.   

 
 راحل تنفيي الاحثم -ز

 وهيه اإلجرا ات ييوم الااحث بتنفييها باخلطوات اآلتية:
الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية أن ييوم الاحث يف إستأذن الااحث ميير  -2

تطايق استخيام إسرتاتيجية  التعلم اليات  يف تيريس إحيى الفدو  لن 
 اليرا ة مهاريت االستماع و

أن ييوم الاحث لن تطايق استخيام يل الفدل و  معالااحث ميابلة  -1
 . اليرا ة مهاريت االستماع وإسرتاتيجية  التعلم اليات  يف تيريس 

                                                                                                                                      
47. Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2002)p. 275  
 163ع نفس ، ص املرج. 43
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لن تطايق استخيام ويل الفدل يكتسب الااحث توجيهات وإرشادات من  -4
 اليرا ة.مهاريت االستماع و إسرتاتيجية  التعلم اليات  يف تيريس 

 ة وييوم بتحليلها إىل ويل الفدل.يعطي الااحث أورا  اإلستاان -3
 يوزع الااحث أورا  اإلستاانة وييوم بتحليلها قال اإلختاار اليالي.  -5
  مولة الضابطة.اجملمولة التجرياية و اجملحتييي وتعي ن جممولت ن وهي  -6
مولة التجرياية اجملييوم الااحث باالختاار اليالي هلات ن اجملمولت ن ومها  -0

 .بطةمولة الضااجملو 
 يدمم الااحث خطة التيريس. -2
يت االستماع لم اليات  يف تيريس مهار عتعليم باستخيام إسرتاتيجية التتطايق  -1

 جملمولة الضابطة. االيرا ة جملمولة التجرياية وتعليم بيون استخيامه و
ييوم الااحث باملالحظة العميية من خال  استخيام إسرتاتيجية التعلم  -21

 اليرا ة يف مجع املعلومات للتيومي. مهاريت االستماع وس اليات  يف تيري
يشمل لملية التعليم، حديلة  ىتأن ييوم الااحث يف مجع املظاهر التعليمية ال -22

 التعليم  وأن ييام بالتيومي  أثنا  اليراسة وهنايتها.
 اليتمولة التجرياية اجملييوم الااحث باالختاار الاعي  هلات ن اجملمولت ن ومها  -21

اليرا ة مهاريت االستماع و لم اليات  يف تيريس عإسرتاتيجية التب تعلِّمها
لم اليات  يف تيريس عإسرتاتيجية التب تعلِّمهامولة الضابطة اليت ال اجملو 

 اليرا ة.  مهاريت االستماع و
 يوزع الااحث أورا  اإلستاانة وييوم بتحليلها بعي اإلختاار الاعي . -24
 الايانات املوجودة للحدو  لل  نتيجة الاحث، َث يفسرها.  حيلل الااحث  -23
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 هيكل الاحث. -ح
 هيا الاحث حيتو  لل  مخسة ادو :

 الفدل األو :  -2
 خلفية الاحث. -(أ

 .الاحث مشكلة -(ب
 .الاحث أهياف -(ج
 .اروض الاحث -(د
 .حيود الاحث -(ه
 .أمهية الاحث -(و
 .حتييي املدطلحات -(ز
 السابية. اتاليراس -(ح

 .الفدل الثاين: اإلطار النظر  -1
 مفهوم االسرتاتيجية. -(أ

 مفهوم التعلم اليات . -(ب
 مفهوم االستماع. -(ج
 مفهوم اليرا ة. -(د
 .لن الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية تارخييةناية  -(ه

 منهجية الاحث.الفدل الثالث:  -4
 منهج الاحث. -(أ

 مع الاحث ولينت .جمت -(ب
 متغريات الاحث. -(ج
 أدوات الاحث. -(د
 مدادر الايانات. -(ه
 أسلوب حتليل الايانات. -(و
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 ع الفصل الراب
 عرض البيانات والتحليل ومناقشتها 

 
 
 

 عرض ومناقشة البيانات   -أ
 تحليل وتفسير نتائج البحث  -ب
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 عرض البيانات والتحليل ومناقشتها
 

حتليل وتفسري َث  لرض ومناقشة الايانات،لل  ماحث ن مها  الفدليشمل هيا 
 .فحات التاليةيف الد حثارح تلك املااو  الااحث شحينتائج الاحث. و 

 لرض ومناقشة الايانات -أ
 لرض الايانات من االستايان -2

والضابطة قال و   التجرياية ت ن ولمقيم الااحث هيا االستايان إىل اجمل
قام . تطايق إسرتاتيجية التعلم اليايت يف مهاريت االستماع واليرا ة لملية بعي 

يت للغة العربية خاصة يف مهار هيا االستايان ملعراة ميو  التالميي لن االااحث 
 . االايان لنها كما يلي:االستماع واليرا ة لييهم

 االستايان ىف مهارة اليرا ة -أ
 م.يالتعل لمليةاالستايان قال  (أ

 أسئلة كالتايل: مخسةهيا االستايان يف استخيم الااحث 
 ؟يرا ة هل حتب درس ال -(2

 التايل:وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها ك  
 

 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 2،1 4 موااية جيا 2

 % 52،2 11 موااية 1

 % 41،4 22 غري املوااية 4

 - - غري املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة

يتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون املوااية حب درس  
 مياو  املستوى ايي  لل  أن  يف  % 52،2اليرا ة ييع 
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 هل حتب أن تيرا  )أ  كتاب( يف الاي  ؟ -(1

 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  
 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 22،2 3 موااية جيا 2

 % 30،2 26 املوااية 1

 % 32،2 23 غري املوااية 4

 - - غري املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة

يتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون املوااية قرا ة  
  ضعيفايي  لل  أن  يف املستوى  % 30،2الكتب يف الاي  

 تفهم درس مهارة اليرا ة بعي مشاركتكم ىف لملية هل  -(4

 ؟التعليم 
 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  

 سبة المئوية ) % (الن العدد اإلجابة النمرة

 % 20،6 6 موااية جيا 2

 % 55،1 21 املوااية 1

 % 16،5 1 غري املوااية 4

 - - غرب املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة

يتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون املوااية بعي  
يف  ايي  لل  أن  % 55،1مشاركتهم يف تعليم مهارة اليرا ة ييع 

 ياو ماملستوى 
 ما املشكلة الىت تواجهها يف تعليم مهارة اليرا ة ؟  -(3

 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  
 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة
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 % 41،4 22 ضعف الرغاة و الشجع 2

 % 11،3 21 ضعف الوسيلة املتواارة  1

 % 42،4 24 ضعف االسرتاتيجية املتواارة  4

 - - غري ذلك  3

 % 377 13 المجموعة

يتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون ضعف  
ايي  لل   أن  يف  % 42،4اإلسترياتيجية التعليم يف مهارة اليرا ة ييع 

 املستوى ضعاف
 مهارة اليرا ة اعالة ؟يف تيريس  ةاملستخيم هل اإلسرتاتيجية -(5

 الايان لنها كالتايل:وللوقوف لل  هيه اإلجابة، ا  
 النسبة المئو ية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 11،6 0 موااية جيا 2

 % 45،4 21 املوااية 1

 % 11،6 0  غري املوااية 4

 % 14،5 2 غري املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة

األسلوب يتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون املوااية  
ايي  لل  أن  يف  % 45،4مهارة اليرا ة ييع تيريس املستخيم يف 

 املستوى ضعيف.
 االستايان بعي لملية التعليم. (ب

 هيا االستايان أربعة أسئلة كالتايل:يف استخيم الااحث 
باستخيام مهارة اليرا ة  تتعلم ماحين حاكهل تزيي  -(2

 ؟اسرتاتيجية التعلم اليايت 
 ان لنها كالتايل:وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االاي  

 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 04،5 15 موااية جيا 2
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 % 20،6 6 املوااية 1

 % 2،1 4 غري املوااية 4

 - - غري املوااية جيا 3

 % 377   13 المجموعة

يتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون موااية جيا  
ليايت ويزييهم احلب يف تعليم اليرا ة ييع اسرتاتيجية التعلم اباستخيام 

 ايي  لل  أن  يف املستوى جيي. 04،5%
باستخيام اهمك حينما تتعلم مهارة اليرا ة هل تزيي  -(1

 ؟اسرتاتيجية التعلم اليايت 
 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  

 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 11،6 0 ياموااية ج 2

 % 01،3 10 املوااية 1

 - - غري املوااية 4

 - - غري املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة

باستخيام يتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون املوااية  
 %01،3اسرتاتيجية التعلم اليايت و يزييهم السهلة يف اهم امليروؤ ييع 

 .جييايي  لل  أن  يف املستوى 
باستخيام تشعر أكثر ذاتيا بعي  تعليم مهارة اليرا ة هل  -(4

 ؟اسرتاتيجية التعلم اليايت 
 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  

 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 25،4 11 موااية جيا 2

 % 23،0 5 املوااية 1

 - - غري املوااية 4
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 - - جياغري املوااية  3

 % 377 13 المجموعة

عي بيتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون موااية جيا  
اسرتاتيجية التعلم اليايت وهم يشعرون كأهنم يتعلمون استخيام اتااع 

ايي  لل  أن  يف املستوى  % 25،4بنفس  يف تعليم مهارة اليرا ة وييع 
 جيي جيا.

باستخيام مهارة  اليرا   تشعر أكثر اعاليا يف تعليمهل  -(3
 ؟اسرتاتيجية التعلم اليايت 

 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  
 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 14،5  2 موااية جيا 2

 % 06،5 16 املوااية 1

 - - غري املوااية 4

 - - غري املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة

عي اتااع بح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون املوااية يتض 
 06،5اسرتاتيجية التعلم اليايت يزيي مهارهتم يف اليرا ة ييع   استخيام 

 ويي  لل  أن  يف املستوى جيي. %
 االستايان يف مهارة االستماع  -ب

 م.ياالستايان قال لملية التعل (أ
 أسئلة كالتايل: سةمخهيا االستايان يف استخيم الااحث 

 ؟االستماع هل حتب درس  -(2
 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  

 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 23،0 5 موااية جيا 2
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 % 51 20 موااية 1

 % 45،4 21 غري املوااية 4

 - - غري املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة

يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون املوااية حب درس يتضح لنا  
 ايي  لل  أن  يف املستوى مياو .  % 51االستماع ييع 

 هل حتب أن تسمع )أ  كتاب( يف الاي  ؟ -(1
 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  

 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 2،1 4 موااية جيا 2

 % 42،4 24 ملواايةا 1

 % 51،1 22 غري املوااية 4

 - - غري املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة

يتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون غري املوااية يف  
ايي  لل  أن  يف املستوى   % 51،1استمالتهم خارج امليرسة ييع 

  مياو .
م ىف لملية تفهم درس مهارة االستماع بعي مشاركتكهل  -(4

 ؟التعليم 
 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  

 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 5،1 1 موااية جيا 2

 % 52،2 11 املوااية 1

 % 11،3 21 غري املوااية 4

 % 5،1 1 غري املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة
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التالميي ييولون املوااية يف اهم  يتضح لنا يف هيا اجليو  أن 
يف  ايي  لل  أن  % 52،2درس االستماع بعي لملية التعليم ييع 

 .مياو املستوى 
 ما املشكلة الىت تواجهها يف تعليم مهارة االستماع ؟  -(3

 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  
 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 32،2 23 عف الرغاة و الشجعض 2

 11،3 21 ضعف الوسيلة املتواارة  1

 11،3 21 ضعف االسرتاتيجية املتواارة  4

 - - غري ذلك  3

 % 377 13 المجموعة

يتضخ لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون املوااية يف ضعف  
  % 11،3ييع كل منهما  ضعف االسرتاتيجية املتواارةالوسيلة املتواارة و

 .ضعيفايي  لل  أن  يف املستوى 
 مهارة االستماع يف تيريس  ةتخيماالسرتاتيحية املسهل  -(5

 اعالة ؟
 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  

 النسبة المئو ية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 5،1 1 موااية جيا 2

 % 11،3 21 املوااية 1

 % 52،2 11 غري املوااية 4

 % 5،1 1 غري املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة
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يتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون غري املوااية  
ايي  لل  أن   % 52،2ييع  االستماعاألسلوب املستخيم يف تيريس 

  مياو .يف املستوى 
 االستايان بعي لملية التعليم. (ب

 أسئلة كالتايل:استخيم الااحث هيا االستايان أربعة    
باستخيام مهارة االستماع  تتعلم ماحين حاكهل تزيي  -(2

 ؟اسرتاتيجية التعلم اليايت 
 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  

 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 14،5 2 موااية جيا 2

 % 04،5 13 املوااية 1

 - - غري املوااية 4

 - - املوااية جيا غري 3

 % 377 13 المجموعة

باستخيام يتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون املوااية  
 04،5اسرتاتيجية التعلم اليايت ويزييهم احلب يف تعليم االستماع ييع 

 ايي  لل  أن  يف املستوى جيي. %
باستخيام اهمك حينما تتعلم مهارة االستماع هل تزيي  -(1

 ؟ية التعلم اليايت اسرتاتيج
 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  

 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 20،6 6 موااية جيا 2

 % 21،3 12 املوااية 1

 - - غري املوااية 4

 - - غري املوااية جيا 3
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 % 377 13 المجموعة

باستخيام يولون املوااية يف هيا اجليو  أن التالميي ي لنايتضح  
اسرتاتيجية التعلم اليايت ويزييهم السهلة يف اهم النص املسموع ييع 

 ايي  لل  أن  يف املستوى جيي جيا. % 21،3
باستخيام تشعر أكثر ذاتيا بعي  تعليم مهارة االستماع هل  -(4

 ؟اسرتاتيجية التعلم اليايت 
 تايل:وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كال  

 النسبة المئوية ) % ( العدد اإلجابة النمرة

 % 01،3 10 موااية جيا 2

 % 11،6 0 املوااية 1

 - - غري املوااية 4

 - - غري املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة

عي بيتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون موااية جيا  
م يشعرون كأهنم يتعلمون اسرتاتيجية التعلم اليايت وهاستخيام اتااع 

ايي  لل  أن  يف املستوى  % 01،3بنفس  يف تعليم االستماع ييع 
 جيي.
باستخيام تشعر أكثر اعاليا يف تعليم مهارة االستماع هل  -(3

 ؟اسرتاتيجية التعلم اليايت 
 وللوقوف لل  هيه اإلجابة، االايان لنها كالتايل:  

 ) % (النسبة المئوية  العدد اإلجابة النمرة

 % 14،5 2 موااية جيا 2

 % 04،5 15 املوااية 1

 - - غري املوااية 4

 - - غري املوااية جيا 3

 % 377 13 المجموعة
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عي اتااع بيتضح لنا يف هيا اجليو  أن التالميي ييولون املوااية   
اسرتاتيجية التعلم اليايت ويزيي مهارهتم يف االستماع ييع استخيام 
 أن  يف املستوى جيي. ايي  لل  % 04،5

 
 لرض الايانات من االختاار -1

قيم الااحث باالختاار  اليالي والاعي  للمجموليت التجرياية والضابطة. قام 
الااحث باالختاار اليالي للمجموليت التجرياية والضابطة يف مهاريت اليرا ة 

 اليرا ة ، أما االختاار الاعي  يف مهاريت1111من مارس  22واالستماع بالتاريخ 
 . 1111 مارسمن  41واالستماع أقام  الااحث بالتاريخ 

وقال حتليل وتفسري نتائج االختاار لي  الطالب للمجموليت التجرياية 
 والضابطة، اييم الااحث نتائج االختاار ما يلي: 

 سسساجليول
 يف مهارة اليرا ة للمجمولة التجريايةنتائج االختاار 

 طالبأسماء ال رقم
 ختبارنتائج اال

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 65 30 ف ت 2

 01 51 أ م م 1

 05 65 أ ب 4

 06 61 س و 3

 22 63 ر ه 5

 01 60   ج 6

 11 04 أ خ 0

 25 03 ف ر 2

 01 55   ف 1

 04 61 ف ن إ 21

 65 54 م خ ر 22
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 60 30 ف أ س 21

 11 03 م ع 24

 05 62 م ص م 23

 02 61 ه ف 25

 01 51 أ أ  26

 02 51 س ب 20

 2112 2114 المجموعة 

 يف مهارة اليرا ة للمجمولة الضابطةنتائج االختاار 

 طالبأسماء ال رقم
 نتائج االختبار

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 00 04 خ   2

 65 61 م ص 1

 65 61 ف ن إ 4

 62 64   ر إ 3

 61 30 أ ش أ 5

 02 61 ح ع ف 6

 21 01 خ 0

 01 62 س م 2

 02 05 ص 1

 01 65 د ع 21

 61 55 إ ب س 22

 21 02   خ 21

 64 52 ف إ 24

 06 61 أ ح 23

 05 52 م   25

 60 53 ف ع أ 26

 65 61 أ د   20
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 2213 2164 المجموعة

 للمجمولة التجريايةاالختاار يف مهارة االستماع   نتائج

 طالبأسماء ال رقم
 نتائج االختبار

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 25 02 خ   2

 61 61 م ص 1

 03 60 ف ن إ 4

 01 60   ر إ 3

 61 35 أ ش أ 5

 65 31 ح ع ف 6

 24 01 خ 0

 04 64 س م 2

 22 66 ص 1

 06 61 د ع 21

 61 35 إ ب س 22

 12 00   خ 21

 60 52 ف إ 24

 05 64 أ ح 23

 05 61 م   25

 62 52 ف ع أ 26

 65 52 أ د   20

 3032 3731 المجموعة
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 للمجمولة الضابطةنتائج االختاار يف مهارة االستماع 

 طالبأسماء ال رقم
 نتائج االختبار

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 61 30 ف ت 2

 65 51 أ م م 1

 60 65 أ ب 4

 60 61 س و 3

 01 63 ر ه 5

 01 60   ج 6

 21 04 أ خ 0

 22 03 رف  2

 61 55   ف 1

 61 61 ف ن إ 21

 55 54 م خ ر 22

 52 30 ف أ س 21

 05 03 م ع 24

 02 62 م ص م 23

 62 61 ه ف 25

 61 51 أ أ 26

 61 30 س ب 20

 3313 3707 المجموعة
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 حتليل وتفسري نتائج الاحث -ب
ي يف هيا الااب بتحليل وتفسري نتائج الاحث اليت قي وج الااحثقام 

 وحدل لليها الااحث من اليراسة املييانية اليت لرضها يف املاحث السابق. 
 6-وبعي تنا  بيانات مهاريت اليرا ة واالستماع ليى الطالب الفدل ج

يف االختاار اليالي والاعي  يف اجملمولة التجرياية والضابطة، َث حل الااحث 
 6-الطالب الفدل جنتائجها لتعي ن مستوى مهاريت اليرا ة واالستماع ليى 

 بامليى اليرجات ايما يلي:
 مدى الدرجات املستوى النمرة

 211 - 21 ممتاز 2

 01 – 01 جيي جيا 1

 61 - 61 جيي 4

 51 - 51 مياو  3

 31 - 11 ضعيف 5

 
والتمادا لل  ما ساق ذكره يف الفدل األو  لن أسئلة الاحث هي الي  

 أراد الااحث أن جيياها هي:   
 ؟ مهارة اليرا ةىف تعليم إسرتاتيجية التعلم اليات  تطايق  كيفية -2
 ؟ االستماعمهارة ىف تعليم إسرتاتيجية التعلم اليات  تطايق كيفية  -1
 ؟النتيجة األحسن واألكثر اعالية باسرتاتيجية التعلم اليات ما  -4
ة ملاذا تكون مهارة االستماع أحسن و أكثر اعالية لني تطايي  باسترياتيجي -3

 التعلم اليايت ؟
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 آليت: ااآلن أراد الااحث أن حيلل ويفسر الايانات لنها كا
في البرنامج الخاص  1-مهارة القراءة لدى طالب الفصل جتطبيق  -3

 لتعليم اللغة العربية بإستراتيجية التعلم الذاتي. 
إن أسلوب تيلييية يسم  أيضا بالطريية الييتمة أو طريية اليوالي 

 وهي أقيم طرائق تعليم اللغات املعرواية.والرتمجة 
وقي مسي أسلوب تيلييية بطريية اليوالي والرتمجة ألهنا هتتم بتيريس 

حيث  اليوالي، بأسلوب نظر  مااشر، وتعتمي لل  الرتمجة من اللغة األم وإليها؛
ي والكلمات واجلمل. وقي يكون ينم التيريس باللغة األم،وترتجم إليها اليوال

اليوالي غاية يف ذات ؛حيث ينظر إلي  لل  أن  هو أن تيريس هو  يةالتسمساب 
اللغة، أو أن  وسيلة لتنمية ملكات العيل وطرائق التفكري، كما أن الرتمجة من 

 49األم هي اهليف الرئيس من دراسة اللغة. اللغة اهليف إىل اللغة
بطريية اليرا ة  6-استخيم امليرس األسلوب يف هيا الفدل ج

واليوالي والرتمجة يعين ييرأ امليرس اليرس قرا ة منوذجية متيطعة أو متدلة 
يرؤون. بعي جهرية ليعطي طالب  النموذج الي  يتوقع منهم تيليية ح ن ي

انتها  اليرا ة النموذجية اليت يييم  امليرس، يطلب امليرس من بعض 
 الطالب أن ييرؤوا قرا ة اردية جهرية، وييوم امليرس بتدويب أخطائهم.

َث بعي ذلك ترجم امليرس اليرس حراا احراا أو كلمة اكلمة أو 
يحة ترمجة مجل النص ولاارات  إىل اللغة األم، حىت أن يكون ترمجة صح

وكاملة. وبعي إنتها  اليرس، طرح امليرس لل  الطالب أحيانا، أو ألط  
امليرس الواجب املنزيل.  أما تطايق إسترياتيجية التعلم اليايت يف هيا الفدل 
أقام  الااحث بتوزيع ورقة العمل للطالب يف جممولة التجرياة مع توضيح 

ح هيه اخلطوات خطوات اليرس الىت تتناسب هبيه اإلسرتاتيجية.ولتوضي
 صمم الااحث خطوات التعليم باستخيام إسترياتيجية التعلم اليايت كاأليت : 

                                                 
)الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود طقين بلغات أخرى، ظرائق تدريس اللغة العربية للنا. عبد العزيز بن إبرهيم العصيلي، 49 

  84( ص: 2112اإلسالمية، 
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 القراءةالتطبيق التعّلم الذاتى فى مهارة 
 
 خطط التيريس لل  األسلوب "التعّلم اليات "ىف مهارة اليرا ة 

 (6-املتوسطة / الثانوية )ج املرحلة
 اجلامعي  املستوى
 دقيية 61 الزمن
 يستطيع الطالب أن يفهموا النص الاسيط امليروؤ. ياف العامةاأله

 اليرا ة / مع اسرتاجية "التعلم اليات  " الياكرة والعيلية  الطريية
 العربية ب ن يييك املراجع
 اإلسالم و الطهارة ، و نظااة الايئة املوضوع

 خطوات التيريس:
 و الشريط أو األسطواىن .يستعي املعلم املادة امليروؤة لل  ورقة العمل أ .1
يعلن املعلم لل  الطالب أن ىف هيه املناساة لملية التعلم باستخيام  .2

 اسرتاجتية التعّلم اليات 
يعط  املعلم احلماسة حنو الطالب أهنم يستطيعون أن بفهموا النص امليروو   .8

 بنفسهم
بعي أن  يعط  املعلم التوجيهات واإلرشادات لل  الطالب لّماذا سيفعلون .4

 ييرؤوا النص
يوزّع املعلم األورا  التيرياية لل  الطالب، وإن تمكن مع املادة امليرو ة ىف  .5

 الشريط أو األسطواين
 ييرأ النص الاسيط إىل الطالب ثالث مرات َث يفوضهم أن يفهموا بنفسهم .6
 يفوضهم بإليا  األسئلة إذا وجهوا مشكلة .7
 ايلزم لليهم أن يعملوا بالنشاط. قل إليهم أن الفرصة حميودة،  .3
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 ميى مهارة اليرا ةومن خال  تطايق هيا التعليم، وجي الااحث 
باستخيام أسلوب تيلييية الي  ليي الااحث  6-جالفدل  طالبليى 

 باالختاار ما يلي:
 اجليو 

 باستخيام أسلوب تيلييية تدنيف وحتييي مهارة اليرا ة يف االختاار اليالي
 مدى الدرجات المستوى النمرة

 211 - 21 ممتاز 2

 01 – 01 جيي جيا 1

 61 - 61 جيي 4

 51 - 51 مياو  3

 31 - 11 ضعيف 5

 اجليو 
 باستخيام التعلم اليايت تدنيف وحتييي مهارة اليرا ة يف االختاار الاعي 

 مدى الدرجات المستوى النمرة

 211 - 21 ممتاز 2

 01 – 01 جيي جيا 1

 61 - 61 جيي 4

 51 - 51 مياو  3

 31 - 11 ضعيف 5

أيت الايانات من حيث جممولة ليد املستوى والنساة املئوية واآلن ي
االختاارين اليالي باستخيام أسلوب تيلييية والاعي  من جيو  نتائج 

 باستخيام التعلم اليايت كما اآليت:
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 اجليو 
 التجرياية اليالي والاعي  للمجمولة  االختاارمهارة اليرا ة يف نتائج 

 رقم
أسماء 
 الطالب

 المستوى االختبار البعدي المستوى االختبار القبلي

 جيي 65 ضعيف 30 ف ت 2

 جيي جيا 01 مياو  51 أ م م 1

 جيي جيا 05 جيي 65 أ ب 4

 جيي جيا 06 جيي 61 س و 3

 ممتاز 22 جيي 63 ر ه 5

 جيي جيا 01 جيي 60   ج 6

 ممتاز 11 جيي جيا 04 أ خ 0

 ممتاز 25 جيي جيا 03 ر ف 2

 جيي جيا 01 مياو  55   ف 1

 جيي جيا 04 جيي 61 ف ن إ 21

 جيي 65 مياو  54 م خ ر 22

 جيي 60 ضعيف 30 ف أ س 21

 ممتاز 11 جيي جيا 03 م ع 24

 جيي جيا 05 جيي 62 م ص م 23

 جيي جيا 02 جيي 61 ه ف 25

 جيي جيا 01 مياو  51 أ أ  26

 جيي جيا 02 مياو  51 س ب 20

 - 3013 - 3701 المجموعة
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 اجليو 
 نتائج النساة املؤية لن مهارة اليرا ة يف االختاار اليالي والاعي 

 النسبة المؤية طالبعدد ال المستوى النمرة

 االختاار الاعي  االختاار اليالي االختاار الاعي  االختاار اليالي

 % 14،5 - 3 - ممتاز 2

 % 52،2 % 20،0 21 4 جيي جيا 1

 % 20،0 % 32،2 4 0 جيي 4

 - % 11،3 - 5 مياو  3

 - % 22،2 - 1 ضعيف 5

 %211 % 211 20 20 اجملمولة

يف هيا اجليو  يوضح لنا لل  أن مهارة اليرا ة ليى طالب الفدل 
باستخيام أسلوب تيلييية ال يؤثر لل  تنمية مهارة قرا هتم، يعين أن  6-ج

يف املستوى جيي جيا لني االختاار اليالي ييع  ثالثة طالب قي حدلوا
. ويف % 52،2، ولشرة طالب يف االختاار الاعي  ييع % 20،0

، %11،3املستوى مياو  مخسة طالب قي حدلوا يف االختاار اليالي ييع 
وال وجي الااحث يف االختاار الاعي  الطالب الي  حدل املستوى مياو . 

ث طالاان اثنان قي حدال يف االختاار وأما يف املستوى ضغيف وجي الااح
 .وال وجي الااحث يف االختاار الاعي  % 22،2اليالي ييع لل  

أما حتليل نتائج مهارة اليرا ة للمجمولة الضابطة  باستخيام طريية 
 التيلييية قال وبعي االختاار، كما يلي:

 اجليو 
 يف مهارة اليرا ة للمجمولة الضابطة نتائج االختاار 

 رقم
ماء أس

 الطالب

 المستوى االختبار البعدي المستوى االختبار القبلي

 جيي جيا 00 جيي جيا 04 خ   2
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 جيي  65 جيي 61 م ص 1

 جيي  65 جيي 61 ف ن إ 4

 جيي  62 جيي 64   ر إ 3

 جيي  61 ضعيف 30 أ ش أ 5

 جيي جيا 02 جيي 61 ح ع ف 6

 ممتاز 21 جيي جيا 01 خ 0

 جيا جيي 01 جيي  62 س م 2

 جيي جيا 02 جيي جيا 05 ص 1

 جيي جيا 01 جيي 65 د ع 21

 جيي 61 مياو  55 إ ب س 22

 ممتاز 21 جيي جيا 02   خ 21

 جيي  64 مياو  52 ف إ 24

 جيي جيا 06 جيي 61 أ ح 23

 جيي جيا 05 مياو  52 م   25

 جيي  60 مياو  53 ف ع أ 26

 جيي  65 جيي 61 أ د   20

 - 3313 - 3711 المجموعة

  
 اجليو 

 نتائج النساة املئوية لن مهارة اليرا ة يف االختاار اليالي والاعي 
 النسبة المؤية طالبعدد ال المستوى النمرة

 االختاار الاعي  االختاار اليالي االختاار الاعي  االختاار اليالي

 % 22،2 - 1 - ممتاز 2

 % 32،1 % 14،5 0 3 جيي جيا 1
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 % 30 % 30 2 2 جيي 4

 - % 14،5 - 3 مياو  3

 - % 6 - 2 ضعيف 5

 %211 % 211 20 20 اجملمولة

يف هيا اجليو  يوضح لنا لل  أن مهارة اليرا ة ليى طالب الفدل 
للمجمولة الضابطة باستخيام أسلوب تيلييية قال وبعي االختاار  6-ج

وا يف املستوى يؤثر لل  تنمية مهارة قرا هتم، يعين أن أربعة طالب قي حدل
، وساعة طالب يف االختاار % 14،5جيي جيا لني االختاار اليالي ييع 

. ويف املستوى مياو  أربعة طالب قي حدلوا يف % 32،1الاعي  ييع 
، وال وجي الااحث يف االختاار الاعي  %14،5االختاار اليالي ييع 

الطالب الي  حدل املستوى مياو . وأما يف املستوى ضعيف وجي 
وال  % 6ااحث طالب واحي قي حدل يف االختاار اليالي ييع لل  ال

أما املستوى ممتاز يف االختاار الاعي   .وجي الااحث يف االختاار الاعي 
، وبيية  الطالب يعىن مثانية % 22،2وجي الااحث طالاان اثنان ييع لل  

 .% 30طالب قي حدلوا لل  املستوى جيي يف االختاارين ييع لل  
في البرنامج الخاص  1-لدى طالب الفصل ج االستماعمهارة ق تطبي -0

 لتعليم اللغة العربية بإستراتيجية التعلم الذاتي.
ييوم امليرس بتييمي املفردات اجلييية وشرحها قال لملية التعليم، 
وبعي شرح املفردات اجلييية شرحا كامال يلي  امليرس اليرس بوسيلة 

املسموع ثالث مرات تيرياا َث يأمر األسطوانة، ويستمع الطالب النص 
 امليرس لل  الطالب أن جيياوا األسئلة املوجودة يف الكتاب. 

وبعي إنتها  اليرس، قام امليرس بتدحيح األجوبة لن األسئلة الىت 
 طرحتها امليرس املوجودة يف  الكتاب امليرر. 
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أما الطريية الىت تستخيمها الااحث يف تعليم مهارة اليرا ة هي 
رياتيجية التعلم اليات  الىت تطايها لل  الطالب يف اجملمولة الضابطة، إست

 ولتوضيح هيه اإلسترياتيجية صمم الااحث اخلطوات التعليمية كاألت  :  
 

 التطبيق التعّلم الذاتى فى مهارة االستماع
 خطط التيريس لل  األسلوب "التعّلم اليات "ىف مهارة االستماع 

 (6-انوية )جاملتوسطة / الث املرحلة
 اجلامعي  املستوى
 دقيية 61 الزمن

يستطيع الطالب أن يفهموا النص الاسيط املسموع ويعربه  األهياف العامة
 شفويا وحتريريا

 السمعية الشفوية / مع اسرتاجية "التعلم اليات . "  الطريية
 العربية ب ن يييك املراجع
 نظااة الايئة )النص و احلوار( املوضوع

 
 ت التيريس:خطوا
 يستعي املعلم املادة املسمولة لل  الشريط أو األسطواين .1
يعلن املعلم لل  الطالب أن ىف هيه املناساة لملية التعلم باستخيام  .2

 اسرتاجتية التعّلم اليات 
يعط  املعلم احلماسة حنو الطالب أهنم يستطيعون أن بفهموا النص  .8

 املسموع بنفسهم
جيهات واإلرشادات لل  الطالب لّماذا سيفعلون بعي يعط  املعلم التو  .4

 أن يسمعوا النص
وزّع املعلم األورا  التيرياية لل  الطالب، وإن تمكن مع املادة املسمولة  .5
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 ىف الشريط أو األسطواين
يستمع النص الاسيط إىل الطالب ثالث مرات َث يفوضهم أن يفهموا  .6

 بنفسهم
 وجهوا مشكلةيفوضهم بإليا  األسئلة إذا  .7
 قل إليهم أن الفرصة حميودة، ايلزم لليهم أن يعملوا بالنشاط .3

اليت استخيم  الااحث، وجي إسترياتيجية التعلم اليات  امن خال  
ربنامج اخلاص بال 6-جالفدل  طالبليى ميى مهارة اإلستماع الااحث 

يي الااحث لتعليم اللغة العربية باستخيام إسترياتيجية التعلم اليات  الي  ل
 باالختاار كما يلي:

 اجليو 
باستخيام أسلوب  تدنيف وحتييي مهارة االستماع يف االختاار اليالي

 تيلييية
 مدى الدرجات المستوى النمرة

 211 - 21 ممتاز 2

 01 – 01 جيي جيا 1

 61 - 61 جيي 4

 51 - 51 مياو  3

 31 - 11 ضعيف 5

 اجليو 
 باستخيام التعلم اليايت االختاار الاعي  تدنيف وحتييي مهارة االستماع يف

 مدى الدرجات المستوى النمرة

 211 - 21 ممتاز 2

 01 – 01 جيي جيا 1

 61 - 61 جيي 4
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 51 - 51 مياو  3

 31 - 11 ضعيف 5

أيت الايانات من حيث جممولة ليد املستوى والنساة املئوية واآلن ي
أسلوب تيلييية والاعي  االختاارين اليالي باستخيام من جيو  نتائج 

 باستخيام التعلم اليايت كما اآليت:
 اجليو 

 اليالىي والاعي  للمجمولة التجرياية  االختاارمهارة االستماع يف نتائج 

 رقم
أسماء 
 الطالب

 المستوى االختبار البعدي المستوى االختبار القبلي

 ممتاز 25 جيي جيا 02 خ   2

 جيي  61 جيي  61 م ص 1

 جيي جيا 03 جيي 60 إف ن  4

 جيي جيا 01 جيي 60   ر إ 3

 جيي  61 ضعيف 35 أ ش أ 5

 جيي  65 ضعيف 31 ح ع ف 6

 ممتاز 24 جيي جيا 01 خ 0

 جيي جيا 04 جيي  64 س م 2

 ممتاز 22 جيي  66 ص 1

 جيي جيا 06 جيي 61 د ع 21

 جيي 61 ضعيف 35 إ ب س 22

 ممتاز 12 جيي جيا 00   خ 21

 جيي  60 مياو  52 ف إ 24

 جيي جيا 05 جيي 64 أ ح 23

 جيي جيا 05 جيي 61 م   25
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 جيي  62 مياو  52 ف ع أ 26

 جيي  65 مياو  52 أ د   20

 - 3032 - 3731 المجموعة
 

 اجليو 
 نتائج النساة املؤية لن مهارة االستماع يف االختاار اليالي والاعي 

 بة المؤيةالنس طالبعدد ال المستوى النمرة

 االختاار الاعي  االختاار اليالي االختاار الاعي  االختاار اليالي

 % 14،5 - 3 - ممتاز 2

 % 45،4 % 20،0 6 4 جيي جيا 1

 % 32،1 % 30 0 2 جيي 4

 - % 20،0 - 4 مياو  3

 - % 20،0 - 4 ضعيف 5

 %211 % 211 20 20 اجملمولة

ة االستماع ليى طالب يف هيا اجليو  يوضح لنا لل  أن مهار 
باستخيام أسلوب تيلييية ال يؤثر كثريا لل  تنمية مهارة  6-الفدل ج

استمالهم وباالستخيام التعلم اليايت يؤثر كثريا لل  تنمية مهارة 
استمالهم، يعين أن ثالثة طالب قي حدلوا يف املستوى جيي جيا لني 

الاعي  ييع ، وستة طالب يف االختاار % 20،0االختاار اليالي ييع 
. ويف املستوى مياو  ثالثة طالب قي حدلوا يف االختاار اليالي % 45،4
، وال وجي الااحث يف االختاار الاعي  الطالب الي  حدل %20،0ييع 

املستوى مياو . وأما يف املستوى ضعيف وجي الااحث ثالثة طالب قي 
وال وجي الااحث يف  % 20،0حدلوا يف االختاار اليالي ييع لل  

أما يف املستوى ممتاز، وجي الااحث أربعة طالب قي  .االختاار الاعي 
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وال وجي الااحث يف االختاار  % 14،5حدلوا يف االختاار الاعي  ييع 
 اليالي.

أما حتليل نتائج مهارة االستماع للمجمولة الضابطة اليت تتعلموا 
 باستخيام طريية التيلييية قال وبعي االختاار، كما يلي:

  اجليو 
 يف مهارة االستماع باجملمولة الضابطة نتائج االختاار 

 المستوى االختبار البعدي المستوى االختبار القبلي أسماء الطالب رقم

 جيي  61 ضعيف 30 ف ت 2

 جيي  65 مياو  51 أ م م 1

 جيي  60 جيي 65 أ ب 4

 جيي  60 جيي 61 س و 3

  جيا جيي 01 جيي 63 ر ه 5

 يي جياج 01 جيي 60   ج 6

 ممتاز 21 جيي جيا 04 أ خ 0

 ممتاز 22  جيا جيي 03 ف ر 2

 جيي  61 مياو  55   ف 1

 جيي  61 جيي 61 ف ن إ 21

 ضعيف 55 مياو  54 م خ ر 22

 ضعيف 52 ضعيف 30 ف أ س 21

  جيا جيي 05 جيي جيا 03 م ع 24

 جيي جيا 02 جيي 62 م ص م 23

 جيي  62 جيي 61 ه ف 25

 جيي  61 مياو  51 أ أ 26

 جيي  61 ضعيف 30 س ب 20

 - 3313 - 3707 المجموعة
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 اجليو 
 نتائج النساة املؤية لن مهارة اليرا ة يف االختاار اليالي والاعي 

 النسبة المؤية طالبعدد ال المستوى النمرة

 االختاار الاعي  االختاار اليالي االختاار الاعي  االختاار اليالي

 % 22،2 - 1 - ممتاز 2

 % 14،5 %20،0 3 4 جيي جيا 1

 % 54 % 32،1 1 0 جيي 4

 - % 14،5 - 3 مياو  3

 % 22،2 % 20،0 1 4 ضعيف 5

 %211 % 211 20 20 اجملمولة

يف هيا اجليو  يوضح لنا لل  أن مهارة االستماع ليى طالب 
للمجمولة الضابطة باستخيام أسلوب تيلييية قال وبعي  6-الفدل ج

تاار ال يؤثر كثريا لل  تنمية مهارة استمالهم، يعين أن ثالثة طالب قي االخ
، وأربعة % 20،0حدلوا يف املستوى جيي جيا لني االختاار اليالي ييع 

. ويف املستوى مياو  أربعة % 14،5طالب يف االختاار الاعي  ييع 
، وال وجي الااحث يف %14،5طالب قي حدلوا يف االختاار اليالي ييع 

ختاار الاعي  الطالب الي  حدل املستوى مياو . وأما يف املستوى اال
ضغيف وجي الااحث طالاان اثنان قي حدال يف االختاار الاعي  ييع لل  

ووجي الااحث ثالثة طالب يف االختاار اليالي ييع يف  % 22،2
أما املستوى ممتاز يف االختاار الاعي  وجي الااحث طالاان اثنان  .20،0%

، وبيية اجملمولة الطالب يعىن تسعة طالب قي حدلوا % 22،2ييع لل  
لل  املستوى جيي يف االختاار الاعي  وساعة طالب يف االختاار اليالي 

 .% 32،1ييع لل  
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 النتيجة األحسن واألكثر باستراتيجية التعلم الذاتى فعالية -1
ولة وتمكن نظر الفرو  ب ن نتائج مهاريت اليرا ة واالستماع للمجم

 :SPSS Versi 14والاعي  بتحليل  الياليالتجرياية يف االختاار 
   التجريبية في مهارة القراءةتحليل االختبار للمجموعة  -أ

 الجدول 
في مهارة  ةيبيتـ إلحصاء العينات الزوجية للمجموعة التجر  -تقويم 

 القراءة 
 عييلأخطا  املعيار  امل احنراف معيار  العيد املعي  نوع االختاار

 1،26112 2،12014 20 61،2065 االختاار اليالي

 2،12332 0،21451 20 05،1321 االختاار الاعي 

يف هيا اجليو  وجي لل  أن املعي  يف االختاار اليالي من اجملمولة 
، أما بعي 61،2065التجرياية يف مهارة اليرا ة قال استخيام التعلم اليايت 

املعي  يف االختاار الاعي  من اجملمولة استخيام التعلم اليايت لل  أن 
 . هيه النتيجة تي  أهنا تنتمي.05،1321التجرياية 

 الجدول
 في مهارة القراءة ةلعينات الزوجية للمجموعة التجريبيارتباط ا
 قيمة معنوية االرتااط العيد نوع االختاار

 .111 252. 20 االختاار اليالي والاعي 

 متغريين )اختاارين قالي وبعي ( إىل وتدل النتيجة االرتااطية ب ن
)الييمة املعنوية  1،15مع قيمة احتمالية أقّل باعيي من  252.ليد 

نتيجة (. ويعين ذلك أن هناك ارتااطا وثييا وحييييا ب ن  1،111للمخرجات 
 .االختاار قال استخيام التعلم اليايت وبعيه
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 الجدول
 في مهارة القراءة ةلعينات الزوجية للمجموعة التجريبياختبار ا

 
 

االختاار 
اليالي 
واالختاار 
 الاعي 

 
 
 
 
 املعي 

 
 
 

احنراف 
 معيار 

  اختالف الزوجية
 
 
 
 تـ

 
 
 
درجة 
 احلرية

 
 
 
 

 احتمالية

 
أخطا  
املعيار  
 املعييل

%15 
 ارتة ثية االختالف

 أكثر أقل

-25،06302 3،52101 2،22421 -22،21356 -24،31325 -23،261 26  
111. 

 SPPS versiالتمادا من هيه اجليو  اليت تستخيم بربامج احلاسوب 

 تنا  الايانات كما يلي: 14
 p (1،111 )< a)نتيجة حيييية(  23،261 ← 23،261-تـ حساب= 

(1،15) 
 2،20تـ جيو =

( االفروض مردود. إًذا اي  2،20تـ جيو  ) >( 23،261-ألن تـ حساب )
جة مهارة اليرا ة لي  الطلاة يف اجملمولة التجرياية قال االختالف ب ن معي  نتي

تطايق التعلم اليايت وبعيه هلا ار  ظاهر، أو باملعىن أن استخيام التعلم اليايت 
 يؤثر تأثريا تفالليا يف نتيجة مهارة اليرا ة ليى الطلاة التجرييب.

 تحليل االختبار للمجموعة الضابطة في مهارة القراءة   -ب
ر الفرو  ب ن نتائج االختاار اليالي والاعي  للمجمولة وتمكن نظ

 الضابطة يف مهارة اليرا ة كما يلي:
 الجدول

 في مهارة القراءة تـ إلحصاء العينات الزوجية للمجموعة الضابطة -تقويم 
 أخطا  املعيار  املعييل احنراف معيار  العيد املعي  نوع االختاار

 2،12222 0،22120 20 61،5113 االحتاار اليالي

 2،60154 6،22006 20 01،1454 االختاار الاعي 



31 

 

يف هيا اجليو  وجي الااحث لل  أن املعي  يف االختاار اليالي من 
، أما يف االختاار 61،5113اجملمولة الضابطة باستخيام طريية التيلييية 

 .01،1454الاعي  من اجملمولة الضابطة 
 

 الجدول 
 لمجموعة الضابطةارتباط العينات الزوجية ل

 قيمة معنوية االرتااط العيد نوع االختاار

 111. 212. 20 االختاار اليالي والاعي 

وتدل النتيجة االرتااطية ب ن متغريين )اختاارين قالي وبعي ( إىل 
)الييمة املعنوية  1،15مع قيمة احتمالية أقّل باعيي من  212.ليد 

ب ن نتيجة  رتااطا وثييا وحييييا(. ويعين ذلك أن هناك ا 1،111للمخرجات 
 .االختاار يف اليالي والاعي  باستخيام طريية التيلييية

 الجدول 
 في مهارة القراءة اختبار العينات الزوجية للمجموعة الضابطة

االختاار 
اليالي 
واالختاار 
 الاعي 

 
 
 
 املعي 

 
 

احنراف 
 معيار 

  اختالف الزوجية
 
 
 تـ

 
 
درجة 
 احلرية

 
 
 

 احتمالية

أخطا  
املعيار  
 املعييل

%15 
 ارتة ثية االختالف

 أكثر أقل

-0،01522 3،33101 2،10015 -1،12121 -5،31163 -0،255 26 .111 

 SPPS versiالتمادا لل  هي اجليو  اليت يستخيم بربامج احلاسوب 

 تنا  الايانات كما يلي: 14
 p (1،111 )< a)جنيجة حيييية( 0،255 ←0،255-تـ حساب= 

(1،15) 
 2،20تـ جيو = 

( االفروض مردود. إًذا اي  2،20تـ جيو  )> ( 0،255-ألن تـ حساب )
االختالف ب ن معي  نتيجة مهارة اليرا ة ليى الطلاة باستخيام طريية 
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التيلييية قال وبعي االختاار، أو باملعىن أن طريية التيلييية يف مهارة اليرا ة 
 نتيجة مهارة اليرا ة ليى الطلاة الضابط. تؤثر تأثريا تفالليا يف 

      في مهارة القراءة ة والضابطةتحليل االختبار للمجموعة التجريبي -ج
 الجدول 

  في االختبار القبلي ة والضابطةقويم تـ إلحصاء للمجموعة التجريبيت
 
 
مهارة 
 اليرا ة

أخطا  املعيار   احنراف معيار   املعي  العيد اجملمولة
 املعييل

اجملمولة 
 التجرياية

20 61،2065 2،12014 1،26112 

اجملمولة 
 الضابطة

20 61،5113 0،22120 2،12222 

التمادا لل  الايانات السابية تايو أن نتيجة اليرا ة املعيلة 
، وأما نتيجة اليرا ة املعيلة للمجمولة 61،2065للمجمولة التجرياية تيع يف 

اارة أخرى لل  أن نتيجة اليرا ة . إًذا بع61،5113الضابطة تيع يف 
 للمجمولة التجرياة هلا نتيجة معيلة أقل من اجملمولة الضابطة.

 الجدول 
 في االختبار القبلي تبار العينات المستقلةاخ

متغريات  
متساوية 
 مفرتضة

متغريات 
متساوية غري 
 مفرتضة

اختاار 
تساو  

 املتغريات لني

F 1،510 - 

 - 335. قيمة معنوية

 225.- 225.- تـ

 42،515 41 درجة احلرية



32 

 

 312. 312. احتمالية

 1،45113- 1،45113- اختالف املعي 

 1،22602 1،22602 اختالف األخطا  املعيار 

%15 
 ارتة ثية االختالف

 2،14651- 2،14422- أقل

 4،54102 4،51014 أكثر

 = df ،225،-التمادا لل  هي اجليو  ينا  الايانات تـ حساب = 

32 ،(p<0,05) إًذا ب ن طريية التيلييية واستخيام التعلم اليايت يساو  تفالليا ،
يف ترقية مهارة اليرا ة ليى الطلاة ولكن ايهما اختالف لن املعي  بينهما 

( وللمجمولة الضابطة 61،2065واملعي  للمجمولة التجرياية )
  ملهارة اليرا ة ليى (، أما الفروض مياو  باملعىن أن ترقية املعي61،5113)

الطلاة باستخيام طريية التيلييية ألل  بالنساة من التعلم اليايت وليس هلما 
 االختالف.

 أما لالختاار الاعي  يف مهارة اليرا ة، كما يلي:
 الجدول 

  في االختبار البعدي  ة والضابطةقويم تـ إلحصاء للمجموعة التجريبيت
 
 
مهارة 
 اليرا ة

أخطا  املعيار   احنراف معيار   عي امل العيد اجملمولة
 املعييل

اجملمولة 
 التجرياية

20 05،1321 0،21451 2،12332 

اجملمولة 
 الضابطة

20 01،1454 6،22006 2،60154 

التمادا لل  الايانات السابية تايو أن نتيجة اليرا ة املعيلة 
لة للمجمولة ، وأما نتيجة اليرا ة املعي05،1321للمجمولة التجرياية تيع يف 
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. إًذا بعاارة أخرى لل  أن نتيجة اليرا ة 01،1454الضابطة تيع يف 
 للمجمولة التجرياة هلا نتيجة معيلة ألل  من اجملمولة الضابطة.

 الجدول 
 في االختبار البعدي تبار العينات المستقلةاخ

متغريات  
متساوية 
 مفرتضة

متغريات 
متساوية غري 
 مفرتضة

اختاار 
تساو  

 ات لنياملتغري 

F 1،140 - 

 - 231. قيمة معنوية

 1،136 1،136 تـ

 42،314 41 درجة احلرية

 141. 141. احتمالية

 5،01522 5،01522 اختالف املعي 

 1،53123 1،53123 اختالف األخطا  املعيار 

%15 
 ارتة ثية االختالف

 51664 54145 أقل

 21،22523 21،22232 أكثر

 = df، 1،136اجليو  ينا  الايانات تـ حساب =  التمادا لل  هي

32 ،(p<0,05) إًذا ب ن طريية التيلييية واستخيام التعلم اليايت يساو  تفالليا ،
يف ترقية مهارة اليرا ة ليى الطلاة ولكن ايهما اختالف لن املعي  بينهما 

( وللمجمولة الضابطة 05،1321واملعي  للمجمولة التجرياية )
الفروض مردود باملعىن أن ترقية املعي  ملهارة اليرا ة ليى (، ا01،1454)

الطلاة باستخيام التعلم اليايت ألل  بالنساة من طريية التيلييية، وهلما 
 اختالف.

 في مهارة االستماع، كما يلي: SPPS versi 14وتحليل 
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   التجريبية في مهارة االستماعتحليل االختبار للمجموعة  -أ
 اجليو  

 يف مهارة االستماع  ةيايتـ إلحدا  العينات الزوجية للمجمولة التجر  -تيومي 
 أخطا  املعيار  املعييل احنراف معيار  العيد املعي  نوع االختاار

 1،12502 1،31314 20 62،1454 االختاار اليالي

 1،12222 2،52114 20 04،3222 االختاار الاعي 

اار اليالي من اجملمولة يف هيا اجليو  وجي لل  أن املعي  يف االخت
، أما بعي 62،1454التجرياية يف مهارة االستماع قال استخيام التعلم اليايت 

استخيام التعلم اليايت لل  أن املعي  يف االختاار الاعي  من اجملمولة 
 . هيه النتيجة تي  أهنا تنتمي.04،3222التجرياية 

 اجليو 
 يف مهارة االستماع ةلعينات الزوجية للمجمولة التجريايارتااط ا
 قيمة معنوية االرتااط العيد نوع االختاار

 .111 133. 20 االختاار اليالي والاعي 

وتدل النتيجة االرتااطية ب ن متغريين )اختاارين قالي وبعي ( إىل 
)الييمة املعنوية  1،15مع قيمة احتمالية أقّل باعيي من  133.ليد 

نتيجة ك ارتااطا وثييا وحييييا ب ن (. ويعين ذلك أن هنا 1،111للمخرجات 
 .االختاار قال استخيام التعلم اليايت وبعيه
 الجدول

 في مهارة االستماع ةلعينات الزوجية للمجموعة التجريبياختبار ا
 
 

االختاار 
اليالي 
واالختاار 

 
 
 
 
 املعي 

 
 
 

احنراف 
 معيار 

  اختالف الزوجية
 
 
 
 تـ

 
 
 
درجة 
 احلرية

 
 
 
 

 احتمالية

 
أخطا  
املعيار  
 املعييل

%15 
 ارتة ثية االختالف

 أكثر أقل
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- الاعي 
21،20630 

4،21012 .
05236 

-
24،02344 

-
21،56262 

-
26،15
3 

26  
111. 

 SPPS versi 14التمادا من هيه اجليو  اليت تستخيم بربامج احلاسوب 
 تنا  الايانات كما يلي:

 p(1،111)< aيية( )نتيجة حيي26،153 ← 26،153-تـ حساب= 
(1،15) 

 2،20تـ جيو = 
( االفروض مردود. إًذا اي  2،20تـ جيو  ) > (26،153-)ألن تـ حساب 

االختالف ب ن معي  نتيجة مهارة االستماع لي  الطلاة يف اجملمولة التجرياية قال 
ر تطايق التعلم اليايت وبعيه هلا ار  ظاهر، أو باملعىن أن استخيام التعلم اليايت يؤث

 تأثريا تفالليا يف نتيجة مهارة اليرا ة ليى الطلاة التجرييب.
   االستماعتحليل االختبار للمجموعة الضابطة في مهارة  -ب

وتمكن نظر الفرو  ب ن نتائج االختاار اليالي والاعي  للمجمولة 
 الضابطة يف مهارة االستماع كما يلي:
 اجليو 

 يف مهارة االستماع جمولة الضابطةتـ إلحدا  العينات الزوجية للم -تيومي 
 أخطا  املعيار  املعييل احنراف معيار  العيد املعي  نوع االختاار

 1،11211 1،25244 20 61،1111 االختاار اليالي

 2،23543 0،61254 20 66،5113 االختاار الاعي 

يف هيا اجليو  وجي الااحث لل  أن املعي  يف االختاار اليالي من 
، أما يف االختاار 61،1111ضابطة باستخيام طريية التيلييية اجملمولة ال

 .66،5113الاعي  من اجملمولة الضابطة 
 الجدول 

 ارتباط العينات الزوجية للمجموعة الضابطة



36 

 

 قيمة معنوية االرتااط العيد نوع االختاار

 111. 116. 20 االختاار اليالي والاعي 

اختاارين قالي وبعي ( إىل وتدل النتيجة االرتااطية ب ن متغريين )
)الييمة املعنوية  1،15مع قيمة احتمالية أقّل باعيي من  116.ليد 

ب ن  (. ويعين ذلك أن هناك ارتااطا وثييا وحييييا 1،111للمخرجات 
 .نتيجة االختاار يف اليالي والاعي  باستخيام طريية التيلييية

 الجدول 
 في مهارة االستماع اختبار العينات الزوجية للمجموعة الضابطة

االختاار 
اليالي 
واالختاار 
 الاعي 

 
 
 
 املعي 

 
 

احنراف 
 معيار 

  اختالف الزوجية
 
 
 تـ

 
 
درجة 
 احلرية

 
 
 

 احتمالية

أخطا  
املعيار  
 املعييل

%15 
 ارتة ثية االختالف

 أكثر أقل

-6،51132 4،14220 .15541 -2،55351 -3،51314 -6،245 26 .111 

 SPPS versiمادا لل  هي اجليو  اليت يستخيم بربامج احلاسوب الت

 تنا  الايانات كما يلي: 14
 p (1،111 )< a)جنيجة حيييية( 6،245 ←6،245-تـ حساب= 

(1،15) 
 2،20تـ جيو = 

( االفروض مردود. إًذا اي  2،11تـ جيو  )> ( 6،245-ألن تـ حساب )
ليى الطلاة باستخيام طريية االختالف ب ن معي  نتيجة مهارة االستماع 

التيلييية قال وبعي االختاار، أو باملعىن أن طريية التيلييية يف مهارة اليرا ة 
 تؤثر تأثريا تفالليا يف نتيجة مهارة االستماع ليى الطلاة الضابط. 

      في مهارة االستماع ة والضابطةتحليل االختبار للمجموعة التجريبي -ج
 الجدول 

  في االختبار القبلي ة والضابطةاء للمجموعة التجريبيقويم تـ إلحصت
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مهارة 
 االستماع

أخطا  املعيار   احنراف معيار   املعي  العيد اجملمولة
 املعييل

اجملمولة 
 التجرياية

20 62،1454 1،31314 1،12502 

اجملمولة 
 الضابطة

20 61،1111 1،25244 1،11211 

أن نتيجة االستماع املعيلة  التمادا لل  الايانات السابية تايو
، وأما نتيجة االستماع املعيلة 62،1454للمجمولة التجرياية تيع يف 
. إًذا بعاارة أخرى لل  أن نتيجة 61،1111للمجمولة الضابطة تيع يف 

 االستماع للمجمولة التجرياة هلا نتيجة معيلة أكثر من اجملمولة الضابطة.
 الجدول 

 ي االختبار القبليف تبار العينات المستقلةاخ
متغريات  

متساوية 
 مفرتضة

متغريات 
متساوية غري 
 مفرتضة

اختاار 
تساو  

 املتغريات لني

F .125 - 

 - 113. قيمة معنوية

 422 422 تـ

 42،103 41 درجة احلرية

 012. 012. احتمالية

 2،14511 2،14511 اختالف املعي 

 4،22012 4،22012 اختالف األخطا  املعيار 

%15 
 ارتة ثية االختالف

 5،15015- 5،15623- أقل

 0،01063 0،01034 أكثر
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، df = 32، 422التمادا لل  هي اجليو  ينا  الايانات تـ حساب = 

(p<0,05) إًذا ب ن جممولة التجرياية والضابطة تساو  تفالليا يف نتيجة ،
اختالف لن املعي  مهارة االستماع باستخيام طريية التيلييية ولكن ايهما 

( وللمجمولة الضابطة 62،1454بينهما واملعي  للمجمولة التجرياية )
(، أما الفروض مياو  باملعىن أن ترقية املعي  ملهارة االستماع 61،1111)

ليى الطلاة باستخيام طريية التيلييية للمجمولة التجرياية والضابطة ليس 
 هلما االختالف يف نتيجة االختاار.

 
 ختبار البعدي في مهارة االستماع، كما يلي:أما لال

 الجدول 
  في االختبار البعدي  ة والضابطةقويم تـ إلحصاء للمجموعة التجريبيت

 
 
مهارة 
 االستماع

أخطا  املعيار   احنراف معيار   املعي  العيد اجملمولة
 املعييل

اجملمولة 
 التجرياية

20 04،3222 2،52114 1،12222 

اجملمولة 
 ةالضابط

20 66،5113 0،61254 2،23543 

التمادا لل  الايانات السابية تايو أن نتيجة االستماع املعيلة 
، وأما نتيجة االستماع املعيلة 04،3222للمجمولة التجرياية تيع يف 
. إًذا بعاارة أخرى لل  أن نتيجة 66،5113للمجمولة الضابطة تيع يف 

 ة ألل  من اجملمولة الضابطة.اليرا ة للمجمولة التجرياة هلا نتيجة معيل
 الجدول 

 اختبار العينات المستقلة في االختبار البعدي
متغريات  

 متساوية مفرتضة

متغريات 
متساوية غري 
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 مفرتضة

اختاار تساو  
 املتغريات لني

F 111 - 

 - 652. قيمة معنوية

 1،303 1،303 تـ

 42،532 41 درجة احلرية

 121. 121. احتمالية

 6،22145 6،22145 ف املعي اختال

 1،02230 1،02230 اختالف األخطا  املعيار 

%15 
 ارتة ثية االختالف

 2،12431 2،12662 أقل

 21،55212 21،53214 أكثر

 = df، 1،303التمادا لل  هي اجليو  ينا  الايانات تـ حساب = 

32 ،(p<0,05)يساو  ، إًذا ب ن طريية التيلييية واستخيام التعلم اليايت 
تفالليا يف ترقية مهارة االستماع ليى الطلاة ولكن ايهما اختالف لن 

( وللمجمولة 04،3222املعي  بينهما واملعي  للمجمولة التجرياية )
(، االفروض مردود باملعىن أن ترقية املعي  ملهارة 66،5113الضابطة )

طريية االستماع ليى الطلاة باستخيام التعلم اليايت ألل  بالنساة من 
 التيلييية، وهلما اختالف.

ومن هيه النتيجة من االختاارين )اليالي والاعي ( للمجمولة 
التجرياية والضابطة يف مهاريت اليرا ة واالستماع تي  لل  أّن التعلم اليايت 

 األحسن تطاييا يف مهارة االستماع.
 

 

راءة التى تجعل مهارة اإلستماع أنسب من مهارة الق المؤثرةالعوامل  -3
 عند تطبيقه باستخدام التعلم الذاتي 

لرانا أن املهارات الغوية تنيسم إىل أربعة أقسام : أوال مهارة اإلستماع ، ثانيا 
مهارة الكالم ، ثالثا مهارة اليرا ة  و رابعا مهارة الكتابة. يف هيا الاحث، خيدص 
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 ة الىت حاو  الااحث الااحث حبث  يف مهارت ن ايط و مها مهارة اإلستماع و مهارة اليرا
 تطاييهما باستخيام التعلم اليايت. 

لكن، بعي تطايق تلك املهارت ن، وجي الااحث أن مهارة اليرا ة أنسب وأكثر 
اعاليت  من مهارة االستماع لني تطايي  باستخيام التعلم اليايت، وذلك باألسااب التالية 

 : 
 تطايها امليرس أثنا  لملية التعليم. إسترياتيجية التعليم املناساة و املتنولة الىت .1
تعلم مهارة اليرا ة يف الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية نادرا، ليلك تعليم مهارة  .2

 اليرا ة يف هيا الربنامج تشجيعا للطالب. 
 ليم اإلنتفاع بالوسائل التعليمية املوجودة.   .8

ت و الشريط األسطواين، هناك لييي من وسائل التعليمية املوجودة مثل املسجال
لكن قليل من امليرس ن اليين يستحيمون تلك الوسائل التعليمية و من هنا جتعل لملية 

 التعليم غري اعا .
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 الخاتمة
 
 
 

 البحثالصة خ -أ
 صيةتو ال -ب
 االقتراحات  -ج
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 الخاتمة
 

 خالصة البحث -أ

 إليها الااحث يف هيه اليراسة تتلخص ايما يأيت: إن نتائج اليت وصل    
تماع يف اجملمولة التجرياية هي أن خطوات تيريس مهاريت اليرا ة واالس -2

يستعي املعلم  وأما خطوات التيريس هي: باستخيام طريية التعلم اليايت.
يعلن املعلم لل  الطالب أن ىف ، املادة املسمولة لل  الشريط أو األسطواين

يعط  املعلم ، هيه املناساة لملية التعلم سنستخيم اسرتاجتية التعّلم اليات 
، أهنم يستطيعون أن بفهموا النص املسموع بنفسهم احلماسة حنو الطالب

يعط  املعلم التوجيهات واإلرشادات لل  الطالب لّماذا سيفعلون بعي أن 
وزّع املعلم األورا  التيرياية لل  الطالب، وإن تمكن مع املادة ، يسمعوا النص

يستمع النص الاسيط إىل الطالب ثالث ، املسمولة ىف الشريط أو األسطواين
يفوضهم بإليا  األسئلة إذا وجهوا ، ت َث يفوضهم أن يفهموا بنفسهممرا

 .قل إليهم أن الفرصة حميودة، ايلزم لليهم أن يعملوا بالنشاط، املشكلة
يف الاعي   واالختاارالااحث الايانات من نتائج االختاار اليالي  استخيم -1

واالستماع. وأما ارو  ة يف مهاريت اليرا ة الضابط اجملمولةو  ةالتجرياـي اجملمولة
 نتيجة االختاار اليالي والاعي  يف اجملمولة التجرياية والضابطة ما يلي:

ملعّيلة لالختاار اليالي يف مهارة اليرا ة قال الييام مبعاملة االنتيجة ا (أ
املة االنتيجة . أّما بعي الييام مبع61،2065التجرياية  من اجملمولة

جترياية قال  جممولةواملشرتكون يف .  05،1321املعّيلة احملدولة 
. ومن َثّ، نتيجة االختاار طالاا 20معاملة وبعيها يالغ ليدهم 

نتيجة و  املعّيلة قال معاملة وبعيها غري متماثل/ هلا ار  ظاهر.
املعّيلة من اجملمولة الضابطة  يف مهارة اليرا ة االختاار اليالي
.  01،1454بينما نتيجة االختاار الاعي  منها  61،5113
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واملشرتكون يف اجملمولة الضابطة قال االختاار وبعيه يالغ ليدهم 
طالاا. ومن َثّ، نتيجة االختاار املعّيلة قال معاملة وبعيها غري  20

 متماثل/ هلا ار  ظاهر.

ملعّيلة لالختاار اليالي يف مهارة قال الييام مبعاملة االنتيجة اأما  (ب
املة . أّما بعي الييام مبع62،1454ية التجريا االستماع من اجملمولة

 جممولةواملشرتكون يف .  04،3222االنتيجة املعّيلة احملدولة 
. ومن َثّ، نتيجة طالاا 20جترياية قال معاملة وبعيها يالغ ليدهم 

 االختاار املعّيلة قال معاملة وبعيها غري متماثل/ هلا ار  ظاهر.
املعّيلة من اجملمولة  اعيف مهارة االستم نتيجة االختاار الياليو 

بينما نتيجة االختاار الاعي  منها  61،1111الضابطة 
. واملشرتكون يف اجملمولة الضابطة قال االختاار وبعيه  66،5113
طالاا. ومن َثّ، نتيجة االختاار املعّيلة قال معاملة  20يالغ ليدهم 

 وبعيها غري متماثل/ هلا ار  ظاهر. 

  -وقيمة تـ 1،303    ارة االستماع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه يف  حلساب ا  -تـ  بالنظر إىل قيمة -4

 ترقية املعي  ملهارة االستماع  أن  باملعىن    الفروض مردود ــــــــــــــــــــا    2،635اجليو  
م التعلم اليايت ألل  بالنساة من طريية التيلييية، وهلما اليى الطلاة باستخي

  -قيمة تـ    و  1،136    احلساب    -تـ  قيمة    ارة اليرا ة ــــــــــــا ملهـــــــاختالف. أم
 املعي  ملهارة اليرا ة ليى باملعىن أن ترقية   مردود روض االف 2،635يو  ــــــــــــــــــــــــــــــــاجل
 وهلما  التيلييية،   طريية  من  بالنساة ألل   لم اليايت ـــــالتع    ة باستخيام ــــــالطلا 

 تطيع ــرا ة نســــــــــــــاع واليــــــــاريت االستمــــــــــاب للمهــــاحلس -ة تـــــــقيم تلك  اختالف. من 
  -قيمة تـ من  ألل   االستماع    ملهارة  اب ــــاحلس    -قيمة تـ ص أن ــالخـن أن 
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هارة اليرا ة و تي  لل  أّن التعلم اليايت األحسن نطاي  يف مهارة احلساب مل
 االستماع.

 
 التوصية -ب

 لتنمية كفا ة الطلاة يف مهاريت االستماع واليرا ة  نالحظ األمور اآلتية:
جيب أن يأيت مترين اليرا ة بعي شرح امليرس ترتيب الفهم الي  يعاجل  التمرين  -2

 .وتيريب الطالب للي  شفويا
يتم تدحيح التمرين لن طريق التدحيح اليايت حيث ييوم كل طالب  -1

بتدحيح ما كتب مبيارنت  مع اإلجابات النموذجية، أو لن طريق تدحيح 
 امليرس ملا كتب كل طالب.

جيب أن يناقش امليرس مع طالب  يف أخطائهم الشائعة ويعطيهم املزيي من  -4
 طا .التيرياات والتمرينات ملعاجلة هيه األخ

 
 االقتراحات -ج

كثريا باللغة   ونيهتم ناليي أن يكون نتائج الاحث مفيية لليرا  الااحث يرجو  -2
 ، ألن يف هيا الاحث، قيمالعربية وتعليمها يف امليرسة واجلامعة اإلسالمية

الطريية التعليمية الفعالة يف تيريس مهاريت االستماع واليرا ة حىت الااحث 
يكون تعلم اللغة ل ية يف لملية التعليم داخل الفدل،تمكن تطايق هيه الطري

 .العربية سهال ومرحيا وال ملال

يرجو الااحث لل  امليرس أن يتعلم مااد  طريية التعليم النجاح قال تنفيي   -1
 الاحث متسويا.  

الاحث كتابة ل  هيا الاحث مرجعا من املراجعيكون ن أ الااحث يرجو  -4
 .وضوع لغريها من الااحث نالعلمي املتعلق  هبيا امل
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يناغي لل  الااحث ن اآلخرين أن يطوروا هيا الاحث يف تطايق هيه الطريية   -3
التعليمية األخرى يف واقع تيريس اللغة العربية، وأيضا أن يطوروا تطايق هيه 

 الطريية التعليمية يف املوضولات األخرى. 

 

 
 
 
 
 
 

 أعلم بالصوابواهلل  
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 ئمة املدادر واملراجعقا
 : املراجع العربية -أ

 :  مدادر -
 )العدر(214اليرآن ،  -1

، بريوت : دار املشر   الثامنة والثالثون، الطاعة  اللغة في، المنجد لوفعس ملوي -2
 م1111، 

بريوت : دار  ، عربي –موسوعة المورد : قاموس إنكليزي منري الاعلاكي ،  -8
 م2110العلم للمالي ن ،

 

 كتب :   -
، الكوي  : جامعة الكوي ، ومناهجه أصول البحث العلميأمحي بير،  -4

 م2120
، ، الطاعة األوىل التعلم الذاتى بين النظرية والتطبيقأمحي لاي اهلل أمحي العل ،  -5

 م2120الكوي  : ذات السالسل ، 

الياهرة : دار .  تعليم اللغة العربية :بين النظرية و التطبيق  ،حسن شحات  -6
 م 2116املدرية اللانانية، 

 :ياض ر ، ، البحث العلمي : مفهومه، أدواته، أساليبهآخرونن لاييات و ذوقا -7
 م2110دار اسامة، 

المهارات القرائية و الكتابية : و حممي اخر  ميياد  ،  لاشورراتب قاسم  -3
 م1111لمان : دار املسرية ، ، ، الطاعة الثانية طرائق تدريسها واستراتيجياتها

رياض : غة لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه ، الل تعليمرشيى امحي طعيمة ،  -9
 م2121إيسيسكو ، 
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، الطاعة بالموديوالت التعليمية اليات التعلم  ،لاي الرمحن لاي السالم جامل -11
 م2112 لمان : دار املناهج ، ،األوىل

ات تدريس اللغة العربية للناطقين بلغطرائق لاي العزيز بن إبراهيم العديلي ،  -11
 م1111جامعة اإلمام حممي بن سعود اإلسالمية ،  ،أخرى

لمان : ، ، الطاعة األوىلالتعلم الذاتى بالحقائب التعليميةلمر حممود غااين ،  -12
 م1112دار املسرية ، 

المرجع في تعليم اللغة العربية اتحي للي يونس و حممي لاي الرؤوف الشيخ،  -18
 م1114مكتاة وهاة، الياهرة: ، لألجانب من النظرية إلى التطبيق

رياض: مكتاة التوبة ،  ،تعليم اللغة العربية طرائقمي بن إبراهيم اخلطيب، حم -14
 م1114

، مكة : جامعة أم تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرىحممود كامل الناقة،  -15
 م2125اليرى ، 

مكتاة الشرو  ، الطاعة الرابعة ، مدر :  الوسيط، المعجم معجم اللغة العربية  -16
 م1113اليولية ، 

 

 ورقة لمل : -
لاي الوهاب راشي ، حنو اسرتاتيحية التعلم اليات  يف تعليم مهارة االستماع،  -17

ورقة عمل مقدمة للدورة التدريبية لمعلم اللغة العربية واإلنجليزية لمرحلة 
ية ماالنج: يوم باملركز التعلم اليات  باجلامعة اإلسالمية احلكوم .المتوسطة والعالية

 م1111مايو  41السا  

 
 جمالت ودوريات ونشرات :  -

 مهارات االستماع وكيفية التدريب عليها،  حممي زياد، مسعي -13

http://www.geocities.com/mosad_ziyad  ، :م1111-21-21تاريخ التسجيل  
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