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 كلية علوم الرتبية والتعليم      
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 تقرير ادلشرف

 بسم هللا الّرمحن الّرحيم
 :البماحثة قدعتوالذي  ماعي كم ىذا البحث اجلضرتإىل حتقدم 

 فرحية أفضل النيمة:    االسم
 00031115:   رقم القيد

    تطوير الكتماب التيليم  لتيليم عهمارة االستمماع على ادلنهج  : عوضوع البحث
عستوى الوحدة التيليمية يف عدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية 

 األوىل بسوركرتما سولو.
وقد نظرنما فيو حق النظر، وأدخلنما فيو بيض التيديالت واإلصالحمات الالزعة 
ليكون على الشكل ادلطلوب الستيفماء شروط ادلنماقشة إلمتمام الدراسة واحلصول على 

كلية علوم الرتبية والتيليم جبماعية عوالنما   اليربيةيف قسم تيليم اللغة  S1))درجة سرجمانما 
 م. 4102/4103لليمام الدراس   عية عماالنجعمالك إبراىيم اإلسالعية احلكو 

 
 

 4103 يوليو 0تقرير عماالنج، 
 ادلشرف
 
 

 الدكتور احلـاج نـــور هادي
 074210114111040110الرقم التوظيف: 
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    تطوير الكتماب التيليم  لتيليم عهمارة االستمماع على ادلنهج  : عوضوع البحث

عدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية عستوى الوحدة التيليمية يف 
 األوىل بسوركرتما سولو.

( يف قسم S1وقررت جلنة ادلنماقشة بنجماحهما واستحقماقهما على درجة سرجمانما)
 م.4103-4102تيليم اللغة اليربية لكلية علوم الرتبية والتيليم يف اليمام الدراس  

 :وتتكون جلنة ادلنماقشة عن سمادة
 (    )  سواللة ادلماجستري  ةجمااحل ةالدكتور  .0
 (   )  ة مملوءة احلسنة ادلماجسترياحلماج ةالدكتور  .4
 (   )   الدكتور احلماج نور ىمادي ادلماجستري .1

 
 4103 يوليو 0تقرير عماالنج،  

 والتعليم الرتبيةعلوم عميد كلية 
 
 

 الدكتور احلاج نـور عايل ادلاجســتري
   074312110776110114رقم التوظيف: 
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 تيليم اللغة اليربية : قسم
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 م. 4102/4103 الدراس  اليمام يف والتيليم الرتبية علوم
 
 

 4103 يوليو 0تقرير عماالنج،  
 العربية اللغة تعليم قسم رئيسة

 
 

 الدكتورة ممـلوءة احلســنة ادلاجســتري
 075204134111114110رقم التوظيف: 



 ط
 

 

 ةيون الدينوزارة الشؤ 
 براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إج 

 كلية علوم الرتبية والتعليم      
قسم تعليم اللغة العربية       

 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 إبراىيم عمالك عوالنما جبماعية والتيليم الرتبية علوملقد تسلمت  عميد كلية 
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 إقرار الباحثة 

 :كماآليت وبيمانمايت أدنماه ادلوقع ماأن
 النيمة فرحية أفضما:   االسم

 00031115:  رقم القيد
 الوسطىجماوى  – فوربمالينجما – كماراعموجنول  – فكريييمان:   الينوان

روط النجماح لنيل درجة أقرر بأن ىذا البحث اليلم  الذي حضرتو لتوفري ش
براىيم قسم تيليم اللغة اليربية لكلية علوم الرتبية والتيليم جبماعية عوالنما عمالك إسرجمانما يف 
الكتماب التيليم  لتيليم عهمارة  تطوير"حتت ادلوضوع:  حلكوعية عماالنجاإلسالعية ا

االستمماع على ادلنهج عستوى الوحدة التيليمية يف عدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية 
 ".األوىل بسوركرتما سولو

حضرتو وكتبتو بنفس  وعما زورتو عن إبداء غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى 
تأليف وتبني أنو فيال ليس عن حبث  فأنما أحتمل ادلسؤولية على أحد استقبماال أنو عن 
قسم تيليم اللغة اليربية جبماعية  سؤولية على ادلشر  أو على عسؤولذلك، ولن تكون ادل

 .براىيم اإلسالعية احلكوعية عماالنجعوالنما عمالك إ
 حرر ىذا اإلقرار بنماء على رغبيت اخلماصة وال جيربين أحد على ذلك.

 
 4103 يوليو 0عماالنج، 

 توقيع صماحبة اإلقرار
 

 فرحية أفضل النيمة
 00031115رقم القيد: 
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 بيان مواعيد اإلشراف

 النيميةفرحية أفضل :    االسم
 00031115:   رقم القيد

الكتماب التيليم  لتيليم عهمارة االستمماع على ادلنهج  تطوير : عوضوع البحث
عستوى الوحدة التيليمية يف عدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية 

 .األوىل بسوركرتما سولو
 : الدكتور احلماج نور ىمادي ادلماجستري   ادلشر 
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 ستهاللا
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 78سورةالنحلآية

78. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur. 
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 إهداء
أىديىذاالبحثاجلامعيإىل:

عفيدجماليلوأميسيتمرًنالذينربيايناحملبوبني،أيبواحملرتمنيووالديتالكرديتنيوالدي
،وغرس يقليبحبالعلموشجعاينعلى يبربىفاصطرباعلىتربيةواعتنيايبصغريا

طلبووأخذايدىإىلحتصيلوومنحاىنفضلووتوجيهاتوفجزىمهللاخرياجلزاءوبرك ي
عمرىاونفعبعلمهاوحفظهماهللاوأبقامها يسالمةواإلسالم يالدنيااألخرة.

***

بلماشعرتشجعايناحملبوبنياللذاينسريديفيوجتوفوزانوزأخيالكبريعفيد
الأنسابنتهمااحملبوبقراينأزبياراصربااجلامعي،و يإدتامىذاالبحثبتعبوملل

أنجيعلهمرزقاواسعا يحياتوعسىهللا

***

،نّورهللاقلوهبمبنورهويهديهمإىلحيبوناللغةالعربيةومعلومهالنشراإلسالملذينا
صراطاملستقيم
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 كلمة الشكر والتقدير

اّلذياليبلغخدمتوالقائلونوالحيصىنعموالعدونواليؤّدىحّقواجملتهدون،احلمدهلل
الذيليس
باحلمد أهلج سبحانو فلو البحث، ىذا إعداد من باالنتهاء علّي هللا مّن قد

نعمائكوعظيمعطائكويشرفينوالثناء،فلكاحلمدياهللاريبحّّتترضى،علىجزيل
والعرفانإىلالذينبانهلمفضل يأتقدمبالشكروالتقديرأن–بعدمحدهللتعاىل-

البحث فهذا طلبتو، بشيئ أحدىم يبخل ومل الوجود حيز إىل البحث ىذا خروج
األساتيذ من واملساعدات واالقرتاحات والتوجيهات باإلرشادات إال اليتم املتواضع

والتقديرلكلمنوفرالشكرواألستاذاتالكراموالزمالءاألحياء.لذلك،يقدمالباحثةأ
بذلجهده ياملساعدةعلىإدتامىذاالبحث.وختصبالشكر:

راىرجواملاجستري،مديرجامعةموالنامالكمساحةالربوفيسورالدبتوراحلاجموجيا.1
إبرهليماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

ال.2 علوم بلية عميد املاجستري، عايل نور احلاج الدبتور جامعةمساحة والتعليم رتبية
موالنامالكإبراىيماإٍلسالميةاحلكوميةماالنج.

3 الدبتوروة. العربيةاحلاجةمساحة اللغة تعليم قسم رئيسة املاجستري، احلسنة مملوءة
جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

.مساحةالدبتوراحلاجنورىادياملاجستري،املشرفالذيأفادالبحثعلمياوعمليا4
ووجوخطواتو يبلمراحلإعدادىذاالبحثمنذبدايةفكرةالبحثحّتاالنتهاء

منو،فلومنهللاخرياجلزاءومنالباحثةوعظيمالشكروالتقدير.



 د
 

5 تعليم قسم واملدرسات ي املدرسني مجيع والتعليم. الرتبية علوم بلية العربية اللغة
بل الباحث من فلهم ماالنج. احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة
الشكروالتقديرعلىماقدموهمنالعلومواملعارفوالتشجيعوجزاىمهللاعيّنخري

اجلزاء
ويةاإلسالميةاحلكومية.مساحةحمّمدىاريياديفورونتواملاجستري،مديراملدرسةالثان6

األوىلبسوربرتاسولو
الربنامجالّديينمدرسمهارةاالستماع ي.مساحةحمّمدلطفياألنصارياملاجستري،7

املدرسةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلبسوربرتاسولو.ب
أيباحملبوباحلاجعفيدجماليلوأمي8 . الذاينشجعاين ياحملبوبة سيتمرًن احلاجة

وعسىهللاأنيرمحهمابماربّياينصغرياوحفظهمامنمو يإدتامالبحثلبالعطل
البالءوجزىمهللاخرياجلزاءوبرك يعمرمهاوأبقامها يسالمةالدنياواألخرة.

قراين9 احملبوبة وأبنتهم سريديفي احملبوبة وزوجتو فوزان احملبوبعفيد الكبري أخي .
ين يإدتامالبحثوعسىهللاأنجيعلهمرزقاواسعاوأسرةأزبياراصرباالذينشجعا

سابنةومّودةورمحة يالدنياواألخرة.
العلوماملفيدة.مجيعاألساتيذواألستاذاتالذينيساعدونالباحثةللحصولعلى11

 ياملستقبل.
اإلسالمية.مجيعأصدقائي يقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةموالنامالكإبراىيم11

 يبتابةالبحث.واالقرتاحاتالاليتقدأعطويناملدخالتاحلكوميةماالمج
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.أصدقائيالغرفة"ب"نبيال،ىانا،لطيفة،خرياملأدبة،ديوي،العزة،ايان،امساح،12
رومي،أخيتفيفيت،أخيتنوفىى،أخيتريريس ياملعهداحلكمةالفاطميةللبنات

.صديقاطيباوفرحياالبحثوجيعلوينمالذينشجعاين يإدتا
ئياحملبوبني يالربنامجالّديين ياملدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىل.أصدقا13

صديقاطيباوفرحيا يحيايت.بسوربرتاسولوالذينجيعلوين
رإنىذاالبحثالخيلومناألخطاءوالنقائص.فرجوالباحثةمنالقارئالعزيزوآخ

تص حيحا جيعل حّت فيها املوجودة البحثألخطائها ونافعاىذا بامال حبثا العلمي
فيو ألذىانمناطلع  يالدارينوموافقة وديننا لنا ومفيدا تقبل. وتقبلهللاتعاىلمنا

حسنوجزاءىمهللاخرياجلزاء يالدينوالدنياواآلخرة،أمنيياربالعاملني.



الباحثة


النعمةفرحيةأفضل
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Abstrak 

Afdolu Ni'mah, Fariha. 2015. Pengembangan Buku Ajar Untuk Pelajaran Istima' 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Surakarta Solo. Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing: Dr. H.NurHadi, M.A 

Kata Kunci: Buku Ajar, Pembelajaran Istima', KTSP 

 

Buku Ajar mempunyai peranan penting di dalam proses pembelajaran di 

kelas agar berhasilnya pembelajaran yang efekrif. Banyaknya buku ajar Bahasa 

Arab yang digunakan di sekolah-sekolah, tetapi buku ajar tersebut tidak sesuai 

dengan Kurikulum Pendidikan dan kemampuan siswa. Adapun dalam pelajaran 

istima' guru dan siswa wajib menyiapkan dan menggunakan buku ajar yang baik, 

karena keterampilan menyimak merupakan keterampilan bahasa yang pertama 

yang harus dikuasai siswa dalam pelajaran Bahasa Arab. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pengembangan Buku Ajar 

untuk pelajaran istima' berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta, 2) mengetahui karaktersitik Buku 

Ajar untuk pelajaran istima' berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta, 3) mengetahui kelayakan Buku 

Ajar untuk pelajaran istima' berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Research and 

Development (R&D). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

menjelaskan proses pengembangan buku ajar untuk pelajaran istima' berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Surakarta dan hasil dari para ahli dan guru pelajaran istima' yang berkaitan dengan 

kritik dan saran terhadap produk yang dihasilkan. Adapun pendekatan kuantitatif 
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digunakan untuk menganalisis data dari hasil angket para ahli dan guru pelajaran 

istima' di Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta Solo. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Pengembangan Buku Ajar untuk 

pelajaran istima' terdapat delapan langkah, diantaranya: analisis kebutuhan dan 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi produk 

pertama, uji coba terbatas, revisi produk ke dua, produksi akhir. 2) Buku Ajar 

yang dihasilkan peneliti mempunya beberapa karakteristik, diantaranya: buku ajar 

tersebut sesuai dengan kurikulum pendidikan berdasarkan Tingkat Satuan 

Pendidikan yang terdiri dari 4 bab di dalamnya, yaitu: Madrasah, masjid, 

Pekerjaan dan Islam. Bahasa yang digunakan dalam buku ajar tersebut mudah dan 

sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan siswa di dalam memahami materi. Latihan 

yang di sajikan menarik dan bermacam-macam bentuknya, menyajikan media 

pendengaran (rekaman). 3) Buku Ajar yang dihasilan oleh peneliti layak 

digunakan untuk pelajaran istima' untuk kelas 2 Program Keagamaan di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Suaraka Solo. Hal ini dilihat dari hasil angket ahli materi 

pelajaran istima' yang menghasilkan peringkat 71 dengan predikat "Baik Sekali, 

dan ahli di bidang desain buku ajar yang menghasilkan peringkat 75 dengan 

predikat "Baik Sekali,  

 



 ل
 

Abstrack 

Afdolu Ni'mah, Fariha. 2015. The development of a Textbook for Istima’ lessons , 

' based on a curriculum unit level education (KTSP) at Islamic Senior High 

School 1 Surakarta, Solo. Department Arabic Language Education Thesis. Faculty 

of Tarbiyah. State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

Supervisor: Dr. H. NurHadi, M.A  

 

Keywords: Textbook,  Istima’Learning , KTSP 

 

Textbook has an important role in the learning process in the classroom in 

order to be a successful learning effectively. The number of Arabic language 

textbook used in schools, but the textbook is not in accordance with the 

curriculum of the education and abilities of students. As for the lesson in istima’, 

teachers and students are obliged to set up and use a good textbook, because the 

skills of listening is the first language skills must be mastered the Arabic language 

lessons in students.  

This research aims to: 1) know the development of Textbook for lessons to 

it, ' based on a curriculum unit level education (KTSP) at Islamic Senior High 

School 1 Surakarta, Solo 1, 2) know the Surakarta’s characteristic Textbook for 

lessons to it, ' based on a curriculum unit level education (KTSP) at Islamic Senior 

High School 1 Surakarta, 3) find out the feasibility of a Textbook for lessons to it, 

' based on a curriculum unit level education (KTSP) at Islamic Senior High 

School 1  Surakarta.                                                                                                     

In this study, researchers used the methods of Research and Development 

(R&D). As for the approach used was qualitative and quantitative approach. The 

researchers used a qualitative approach to explain the process of developing a 

textbook lesson for Istima’ lesson, this ' Curriculum based on unit level education 

(KTSP) at Islamic Senior High School 1 Surakarta and results from experts and 

teachers ' lessons to istima’ with regard to the criticisms and suggestions of 

product produced. As for the quantitative approach used to analyze data from the 

results of the now experts and teachers a lesson to istima' in the Islamic Senior 

High School 1 Surakarta, Solo.                                                                           



 م
 

As for the results of this study are: 1) the development of Textbook for  

istima’ lessons there are eight steps, including: analysis of needs and problems, 

data collection, product design, design validation, product revision first, limited 

trials, revision products to double, the final production. 2) Textbook produced 

researcher has several characteristics, including: the textbook in accordance with 

educational curriculum based on unit level Education consisting of 4 chapters in 

it, namely: the Islamic school, Mosque, and Islam. The language used in the 

textbook is easy and in accordance with the level and needs of the students in 

understanding the material. Exercises on present interesting and varied in shape, 

presenting auditory media (tape). 3) Textbook that is produced by a researcher 

worthy of use for it, this ' lesson for grade 2 Program in Religious Islamic Senior 

High School 1 Suarakarta Solo. It is seen from the results of the expert question 

form the subject matter to it, ' which produces a ranking of 71 with the predicate 

"good once, and experts in the field of the design of the textbook which produces 

a ranking of 75 with the predicate" very good”.  
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 مستخلص البحث

. تطوير الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع على 5102. ، فرحيةأفضل النعمة
ادلنهج مستوى الوحدة التعليمية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا 

تعليم اللغة العربية. كلية علوم الرتبية والتعليم. جامعة  مقسيف . البحث اجلامعي سولو
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. ادلشرف: الدكتور احلاج نور هادي 

 ادلاجستري. 
 

 الكتاب التعليمي، مهارة االستماع، ادلنهج مستوى الوحدة التعليميةالكلمة األساسية: 

مهم يف عملية التعليم يف الفصل لينجح الدراسة كان الكتاب التعليمي له دور 
فعالة. وكثري من الكتب التعليمية للغة العربية يستخدم يف ادلدارس، ولكن اليناسب 

ادلدرسني بادلنهج الدراسي وإستطاعة الطالب. أما يف تعليم مهارة االستماع فالبد على 
مهارة االستماع أول مهارات والطالب أن يعدوا ويستخدموا الكتاب التعليمي اجليد ألن 

 اللغوية اليت تستوعب الطالب يف تعليم اللغة العربية

عرفة تطوير الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع ( م0هتدف هذا البحث إىل: 
ومية األوىل على ادلنهج مستوى الوحدة التعليمية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلك

على مهارة االستماع  صفات الكتاب التعليمي لتعليمموا عرفة( م5بسوركرتا سولو، 
احلكومية األوىل بسوركرتا،  ادلنهج مستوى الوحدة التعليمية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية

مهارة االستماع على ادلنهج مستوى  صالحيات الكتاب التعليمي لتعليم عرفة( م3
 ومية األوىل بسوركرتا.الوحدة التعليمية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلك
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(. وإن مدخل البحث هو ادلدخل R&Dيستخدم هذا البحث البحث والتطويري )
تستخدم الباحثة ادلدخل الكيفي لتبني عن عملية تطوير الكتاب  الكيفي والكمي.

التعليمي لتعليم مهارة االستماع يف ادلدرسة الثانوية ونتائج من اخلرباء وادلدرس عن 
احات للمنتاج احملصول. وتستخدم الباحثة ادلدخل الكمي لتحليل التعليقات واالقرت 

درس مهارة االستماع يف ادلدرسة الثانوية تائج االستبانات من اخلرباء ومالبيانات من ن
 اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو. 

عليمي مهارة كتاب التعليمي لت( أن تطوير ال0أما نتائج هذا البحث فهي: 
حتليل احلاجات وادلشكالت، مجع البيانات، تصميم  مراحل، منها: متر بثماين االستماع

ادلنتاج، التحكيم من اخلرباء، اإلصالحات األوىل، التجربة األوىل احملدودة، إصالحات 
، منها:يناسب الكتاب التعليمي ادلتحصل ذلا مواصفات ( أن5الثانية واإلنتاج النهائي. 

ادلدرسة، ، وهي: تكومننأربعة أبوابالوحدة التعليمية اليت تبادلنهج الدراسي على مستوى 
اللغة ادلستخدمة سهلة ومناسبة مبستوى واالحتياجات ادلسجد، العمل واإلسالم. و 

، تقدمي وسيلة السمعية التتدريبات ادلوجودة جذابة ومتنوعة الطالب يف فهم ادلواد، 
ة الئقة الستخدامه لتعليم ( أن الكتاب التعليمي ادلتحصل الباحث3)التسجيالت(. 

درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلمهارة االستماع للفصل الثاين للربنامج الديين يف 
 52األوىل بسوركرتا سولو، بالنظر إىل نتيجة االستبانات من خبري ادلواد الدراسية بنسبة 

بدرجة  50بدرجة "جيد جدا"، والتحكيم من خبري تصميم الكتاب التعليمي بنسبة 
 "جيد جدا".   
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 مقّدمة - أ

. نظام عشوائي من اللغة عند أبن جّني ىي أصوات يعرب هبا كل قوم أغراضهم
من  ىذا النظام الناس يف ثقافة واحدة، أو من تعليم ىذه الثقافة،ميكن  الرموز الصوتية،

ملفوظة االتصال والعالقة مع بعضهم بعض. ويري بعض احملادثني بأهنا نظام من رموز 
  1بتعاون ويتعامل أعضاء اجملموعة اإلجتماعية ادلعينة. عرفية،

 مهارةب، أي الهبا الطيستوعب مهارات اليت جيب أن  للغة العربية أربعإن ا
عناصر يف اللغة  ثالثةوباإلضافة إىل ذلك، ىناك  والقراءة والكتابة. كالماالستماع وال
أو االنتباه  مهارة االستماع ىو فهم الكالم،و  .وادلفردات والًتاكيبصوت، أالعربية، ىو 

 2.إىل شيء مسموع مثل االستماع إىل متحديث خبالف السمع الذي حاستو وآلتو األذن
 مهارات اللغوية ومعرفة عن اللغة، ومهارة االستماع ىي مهارة اساسيية الستيعاب

دلهمة يف تعلم اللغة فإنو مهارة اللغة ا  يف تعلم اللغة ىو االستماع لذا،واخلطوات األوىل
وأمهية كبرية يف حياتنا، إنو الوسيلة اليت اتصل هبا اإلنسان  3األجنبية خصوصا اللغة العربية

يف مراحل حياتو األوىل باآلخرين. عن طريقو يكتسب االنسان ادلفردات، ويتعلم أمناط 
ات األخرى اجلمل والًتاكيب، ويتلقى األفكار وادلفاىيم، وعن طريقو أيضا يكتسب ادلهار 

                                                           
1
 13. القاىرة: مكتبة وىبة. ص: علم اللغة العامة م.1971.شهنيتوفيق زلمد   

2
 1994. القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية. ص:هاغة العربية بني النظرية والتطبيقتعليم اللحسن سحاشة.   

3
 Ahmad Fuad Effendi. 2005. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat. Hal: 102 
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أىم فنون اللغة إن كتاب "القائد لتعليم مهارة االستماع" يذكر أن االستماع يف   و 4للغة.
مل يكن أمهها على اإلطالق، وذلك ألني الناس يستخدمون االستماع والكالم أكثر من 
استخدامهم للقراءة والكتابة. لقد أثبتت إحدى الدراسة العلمية أن معظم الناس 

شلايصل إىل  %25أقل من  فقط شلا يسمعو، كما أثبتت معظمنا يتذكر %31يستوعب 
  .5أذنيو

أما يف تعليم مهارة  يف أي مادة ما، عملية التعليملو دور مهم يف  إن ادلدرس
 الكتاب التعليمي اجليدادلدرسني يف أي مادة أن يعدوا ويستخدموا على االستماع فالبد 

تكتسب إىتماما كثريا  كان التعليم يف إيندونيسيا  العصر،. ألن يف ىذا لية التعليمعميف 
كما ىو ادلعروف أن االىتمام األول يدل على قلة كفاءة متخرج من ادلدرسة   من العلماء،

اجلارية يف الدراسة. ومن اسباب قلة  عليم. وكل ذلك من عملية التعليمأو مؤسسة الت
الكتاب األىداف ادلنشودة، أن عدد مع  الكتاب التعليميجودة التعليم ىي عدم مناسبة 

يستخدم استخداما تاما ومل تطور كتب بادلنهج الدراسي ، وادلدرس مل زلددة التعليمي
 جيدا.

الكتاب التعليمي ىو الوعاء الذي حيمل ادلعلومات واإلذباىات ادلراد غرسها يف إن 
ة أو الواسطة ىو الوسيل درسوادل لبة فحسب بل للمدرسني يف أي مادة،الطلبة وليس للط

وىذه الوسيلة اليتوافر وجودىا دائما بل تكاد تكون  ليت تقدم بواسطتها اللقمة للطلبة،ا
  6.يف عدم إعداده  اإلعداد اجليد –معدومة أحيانا 

                                                           
4
إيسسكو.  –. مصر: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناىجو وأسالبوم.  1989رشدي أمحد طعيمة.   

 147ص: 

5
اإلسالمية احلكومية ماالنج.  ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم .2القائد لتعليم مهارة االستماع، ط: . 2113زلمد علي كامل وزلمد صالح الدين.   

 14ص:

6
. ص: للطبع والنشر والتوزيع. الرياض: دار الغايل أسس إعداد الكتاب لتعليمية لغري الناطقني بالعربية . 1991 ناصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا. 
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مل للغة العربية وخاصة دلهارة االستماع ل الكتاب التعليمييف ىذه احلال كثري من   
 ومكونات الكتاب من ناحية الغالف واحملتويات إما يكن تاما يف أسس اعدادىا،

يشعر الطالب الصعوبة  . فلذلك،بالنظام التعليمي وادلستخدم واألىداف اليت التناسب
فيظهر أثر  ستماع،اللغة العربية وخاصة مهارة االالكتاب التعليمي يف استخدام 

 . وسليفة السيكولوجية السلبيية ويظنيون أن اللغة العربية صعبة
رس ربت اإحدى ادلد سولو بسوركرتا األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية دلدرسةان إ

ظلة الوزارة الدينية. ىذه ادلدرسة ىي ادلدرسة األوىل دبنظمة ادلعهد اإلسالمي ويتعلم 
الطالب باستخدام لغتني أي اللغة اإلصلليزية واللغة العربية. وأما األىداف للتدريس 

فولدت عادلا ذكيا إسالميا الذي يستطيع باللغة.  اءة اللغوية،غتني ىنا لًتقية الكفبل
  ومازلت استخدام ىذه ادلدرسة ادلنهج مستوى الوحدة التعليمية لتعليم اللغة العربية.

 اإلسالمية الثانوية دلدرسةيف ادرس مهارة االستماع ادلوفقا لنتيجة ادلقابلة مع 
لدراسة أن تعليم مهارة االستماع من ادلادة يف ا ،7سولو بسوركرتا األوىل احلكومية

تعليم مهارة االستماع يف الدراسة الرئيسية عند الصباح. اإلضافية عند ادلساء والتوجد 
. ىذا الكتاب تصويرات وتسجيالت لتعليم مهارة االستماع والكتاب التعليمي ادلستخدم

ادلقرر يف ليس من إنتاج ادلدرسة وليس من اإلنتاج الذي يناسب بادلنهج التعليمي 
جامعة زلميد إبن سعود اإلسالمية ا الكتاب التعليمي ىو إنتاج من ىذ ادلدرسة. ولكن،

ادلنهج الدراسي ادلستخدم يف ىذه ادلدرسة أي و باستطاعة الطالب  واليناسب جاكرتا.
االستماع صعبة عند  يف كتاب مهارة ةواللغة ادلستخدم يةادلنهج مستوى الوحدة التعليم

حىت اآلن. فلذك ىذا الكتاب التعليمي كان استخدامها قدميا جدا ومل يطوير الطالب.  

                                                           
ة احلكومية األوىل بسوركرتا إدارة للربنامج الديّن يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمييف  من الساعة العاشرة والنصف إىل الساعة الواحدة صباحا 2115 فربايري  17  7

  سولو
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كفاءة   يمي لتعليم مهارة االستماع دلقياسىذه ادلدرسة ربتاج إىل تطوير الكتاب التعل
 الطالب يف اللغة.

( 1مخسة أبواب فهي:  التعليمي يتكون منوقد رأت الباحثة كذلك أن الكتاب 
تلك  ( النصوص الطويلة،5( احلوارات 4ت ( الفقرا3( اجلمل والًتاكيب 2ادلفردات 

والرلموعا يف باب واحد والتوجدادلوضوع األبواب مل ترتيب مرتيبا ألن مازلت منفصل 
وما وجدت مكونات الكتاب التعليمي، أن تأليف الكتاب  .اخلاص يف كل باب

تعليمي يشمل على مكونات الذي يناسب باحتياجات التعليمية لتعليم اللغة العربية، ال
تصف و  ،وأىداف التعلم خاصة أو عامية ،اإلرشادات الستخدام الكتاب ادلدرسي: 8فهي

وعند   .وواجلو الرد ومفتاح والتمرينات زلتوى ادلواد التعليمية، الرسم التوضيحي، وملخص
 على: التعليمي الكتاب يشمل( 9:1991ناصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا )

كتاب الطالب األساسي ومرشد ادلعلمي وكراسة التدريبات وادلعجم والوسائل السمعية 
       .والبصرية

 رة االستماعب التعليمي لتعليم مهاالكتا تطويرأن  الباحثة تريد فبناء على ماسبق
 األوىل احلكومية اإلسالمية الثانويةدلدرسة ايف  على ادلنهج مستوى الوحدة التعليمية

الكتاب التعليمي "تدريبات على فهم ادلسموع لغري الناطقني  من سولو بسوركرتا
ما عميقا وهبذا الكتاب ترجوا الباحثة استطاعة الطالب يف فهم اللغة العربية فه .بالعربية"

يتعلمون اللغة العربية وخاصة مهارة االستماع. ألن ىذا حني وىم يشعرون بسهولة 
واإلختبارات  بتكميلي التسجيالت الكتاب التعليمي حيتوى ادلواد الدراسية االستماعية

                                                           
8
 Abdul Hamid dkk. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media. Malang: UIN Press. Hal: 81 
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م يف فهم ادلواد االستماعية اليت فيها ويناسب باألىداف الدراسية ادلرجوة هتدلساعد
 وادلنشودة يف ادلنهج الدراسي.

 
 أسئلة البحث - ب

 توقفت الباحثة عن أسئلة البحث كما يلي: بعد النظرة عن خلفية البحث،
مستوى  الوحدة  على ادلنهجالكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع  كيف تطوير-1

 اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو ؟ درسة الثانويةادليف التعليمية 

على ادلنهج مستوى  االستماعكيف مواصفات الكتاب التعليمي لتعليم مهارة -2
 مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسورمرتا سولو؟يف الوحدة التعليمية  

على ادلنهج مستوى الكتاب التعليمي لتعليمي مهارة االستماع  صالحياتكيف -3
 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو؟ الوحدة التعليمية يف 

 

 أهداف البحث - ج

 فتهدف الباحثة ىذا البحث إىل: ة البحث،بالنظر إىل أسئل
على ادلنهج مستوى  الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع دلعرفة تطوير تطوير -1

 اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو ؟ يف مدرسة الثانويةالوحدة التعليمية 

على ادلنهج مستوى الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع دلعرفة مواصفات  -2
 رتا سولو؟اإلسالمية احلكومية األوىل بسورك مدرسة الثانويةالوحدة التعليمية 

على ادلنهج مستوى الكتاب التعليمي لتعليمي مهارة االستماع  دلعرفة صالحيات -3
 األوىل بسوركرتا سولو؟ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الوحدة التعليمية 
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  تاجاإلنخصائص  -د
لتعليم مهارة االستماع على ادلنهج مستوى  الكتاب التعليمي ينتج ىذا البحث 

 الوحدة التعليمية فيها:
تكميلي كان الكتاب التعليمي ادلنتج يناسب بادلنهج مستوى الوحدة التعليمية ب -1

 العربيني. وسيلة السمعية من الناطقني
الكتاب التعليمي ادلنتج لتعليم مهارة االستماع كتابني، فهما: كتاب يتكون  -2

ادلدرس وكتاب الطالب. كتاب ادلدرس يكمل بالسؤال ادلسموع من وسيلة 
 السمعية أما كتاب الطالب حيتوي كراسة األجوبة.

 الكتاب التعليمي يقدم التدريبات ادلتنوعة دبناسبة إستطاعة الطالب. -3
 نوية اإلسالمية. سيطة وسهلة عند طالب ادلدرسة الثاادلستخدمة فيو بادلفردات  -4

 
 أمهية التطوير -هـ

 إن ىذا البحث لو أمهية من الناحية النظرية والتطبيقية.
لتطويري الكتاب التعليمي لتعليم مهارة يرجى يف ىذا البحث النظرية: من الناحية  -1

 تناسب باألىداف الدراسية ادلكتوبةاالستماع اجلدييدة والفعالية واجلذابة اليت 
 وادلنهج ادلستخدم فيها.

من الناحية التطبيقية أن تطوير ىذا الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع ذلا  -2
 أمهية للطالب وادلدرس مهارة االستماع وادلؤسسة والباحثني كما تلي:
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اللغة العربية للطالب : يرجي ىذا البحث أن يعطي الطالب سهولة يف تعليم  -أ
وخاصة يف مهارة االستماع ويساعدىم على فهم مادة مهارة االستماع بوجود 

 ارشادات يف استخدامها. فيكون تعليميا سرورا وجذابا للطالب.
للمدرس مهارة االستماع: أن تطوير ىذا الكتاب التعليمي لتعليم مهارة  –ب 

ود ارشادات يف االستماع يساعده سهولة يف تعليم مهارة االستماع بوج
استخدامها وأىداف التعليم ادلرجوة والكتاب للمدرس. وبذلك سيحصل على 
زيادة معلومات مدرسي مهارة االستماع يف تطويري الكتاب التعليمي تطبيقو يف 

 تعليم مهارة االستماع. 
للمؤسسة: يرجي ىذا البحث يعطي ادلعلومات اجلديدات عن تطوير  -ج

مهارة االستماع على أساس ادلنهج الدراسي. ىذا إنتاج الكتاب التعليمي لتعليم 
الكتاب التعليمي مفيدا للمدرسة لكي يكون كتابا أساسيا و عملية التعليم 

 مهارة االستماع تسري سريا. 
للباحثني: أن ىذا البحث يزيد العلم عن تطوير الكتاب التعليمي لتعليم  -د

 .الكتاب التعليميمهارة االستماع ويكسب الباحثة خربة مفيدة يف تطويري 
  

 حتديد التطوير -و
تطوير الكتاب  اعتمادا على أىداف التطوير ادلرسومة وادلرجوة الىت تركز على 

 , وبيينت الباحثة ىذا البحث العلمي كما يلي:التعليمي لتعليم مهارة االستماع
 احلدود ادلوضوعية -1
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تقتصر احلدود ادلوضوعية للبحث يف تطويري الكتاب التعليمي مطبوعة وغري 
 من مطبوعة الكتاب التعليميمطبوعة لتعليم مهارة االستماع. وتطورت الباحثة 

جامعة الذي ينتاج من  "بالعربية الناطقني لغري ادلسموع فهم تدريبات " الكتاب
وسيلة غري مطبوعة من جاكرتا. والكتاب التعليمي  سعود اإلسالميةزلميد إبن 
الباحثة ىذا التطوير يف ادلرحلة وحددت  .شريط إىل شكل احلاسوب السمعية أي

   ادلسجد، العمل واإلسالم.األوىل فقط اليت تتكون من أربعة أبواب فهي: ادلدرسة، 
 احلدود ادلكانية  -2

 اإلسالمية الثانويةبادلدرسة  الديّن الربنامجالثاين يف الفصل قام ىذا البحث يف 
 جاوى الوسطى.   ،سولو بسوركرتا األوىل احلكومية

 احلدود الزمانية -3

يف  2115-2114العام الدراسي  يف فصل الدراسي الثاين من يعقد ىذا البحث
 .2115 شهر فربايري إىل ماريس

 
 حتديد املصطلحات -ز

ذلذا البحث مصطالحات مهمة جيب بياهنا ابتعادا بالقارئى عن التوىم, وأىم  
 ادلصطالحات الواردة ذلذا البحث ىي:

 التطوير -1

التطوير يف التعليم ىو اذباه نظامي لتصميم ومنتاج واستخدام وتقومي النظوم 
 لتعليم الكتاب التعليمي وتريد الباحثة يف ىذا البحث إنتاج. 9الكاملة للتعليم

                                                           
 55. القاىرة: دار غريب. ص:  لوجيا وتطوير التعليمتكنو . م2112 .عبد العظيم عبد السالم الفرجاين 9
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 احلكومية اإلسالمية الثانوية درسةالربنامج اخلاص الديّن بادليف مهارة االستماع 
 . سولو بسوركرتا األوىل

 الكتاب التعليمي -2

صحبو من ادلواد التعليمية ىو الكتاب األساسي للطالب وما ي الكتاب التعليميإن 
تحقيق وتقدم للدارسني ل قبل التخصصني يف الًتبية واللغة، واليت من مساعدة،

يف مرحلة معينة بل يف صف دراسي معني زمن  أىداف معينة يف مقرور معني،
 11زلدد.

 منهج مستوى الوحدة التعليمية -3
منهج مستوى الوحدة التعليمية ىو ادلنهج الذي تطوره الوحدة التعليمية أو ادلدرسة 

ال ادلدرسة وكفاءهتا وخصائصها وثقافة اجملتمع حوذلا مناسبا بأحوال مطابقا بأحو 
ويراد بادلنهج على مستوى الوحدة التعليمية  11الدارسني على أسس معايري احملتوى.

 م.2118ىنا ادلنهج الذي قررتو وزارة الشؤون الدينية سنة 
 

 اتالسابقات الدراس  -ح
الكتاب التعليمي لتعليم مهارة اليت تتعلق بتطوير  تامن الدراسات السابق

 االستماع وما حوذلا، ذكر الباحثة ثالثة حبوث عملية وىي:

موضوعها إعداد الكتاب التعليمي وادلواد ادلسموعة على  م(،2112أم الفائدة ) -1
أسس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية )بالتطبيق على مدرسة 

امباك براس جومبانج(. ىذا البحث من وىاب حسب هللا العالية اإلسالمية ت
                                                           

 9. الرياض: دار االعتصام. ص: أسس إعداد الكتاب لتعليمية لغري الناطقني بالعربية . الغايل وعبد احلميد عبد هللاناصر عبد هللا  11

11
 Mulyasa, E. 2006. Kurikulum Tingkat Stuan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 
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ستري يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا لنوع حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجا
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.يستخدم الباحثة يف ىذا البحث دبنهج 

 التطويري والتجرييب.

االستماع يف الربنامج  ( إعداد الكتاب التعليمي دلهارة1ويهدف ىذا البحث ىو: 
(  معرفة مدى 2الديّن على أسس ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية. 

( معرفة مدى فعالية 3فعالية الكتاب التعليمي ادلعد لكتابة الكلمات ادلسموعة. 
( معرفة مدى فعالية 4الكتاب التعليمي ادلعد لفهم احلوار والنص العريب ادلسموع. 

يمي ادلعد لتعبري ما مسعو من احلوار والنص العريب ادلسموع سواء تعبريا الكتاب التعل
 شفهيا أم ربريريا.

أسس والنتيجة منو إن اجراءت إعداد الكتاب التعليمي دلهارة االستماع على 
ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليميةيف مدرسة وىاب حسب هللا العالية 

الدراسة ادلبدائية،  -1لتالية وىي فيو من االجراءات ااإلسالمية ربتاج إىل دقية دبا 
ذبربة ادليدان. وىذه  -4 ربكيم اخلرباء، -3إعداد الكتاب التعليمي،  -2

اخلطوات البد أن تعلمها الباحثة جبدي واجتهاد. وإن ىذا الكتاب كتاب تعليمي 
 فعال ويؤثر تأثريا حسنا.

اب التعليمي لًتقية مهاريت موضوعو إعداد الكت م(، 2112مشس األفندي ) -2
بّن ىاشم سنجاساري ماالنج جاوا  اإلبتدائية اإلسالمية االستماع والكالم دبدرسة

. ىذا البحث من النوع حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجيستري يف قسم تعليم الشرقية
خدم يست .اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ىذا البحث بادلدخل الكيفي الكمي على ادلنهج التجرييب والتطويري.الباحث 
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( إنتاج الكتاب التعليمي لًتقية مهارة االستماع 1ويهدف ىذا البحث ىو:
شم والكالم لدى تالميذ الفصل الرابع يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية بّن ىا

( معرفة فعالية استخدام الكتاب التعليمي 2 سنجاساري ماالنج جاوا الشرقية،
لًتقية مهاريت االستماع والكالم لدى تالميذ الفصل الرابع يف ادلدرسة اإلبتدائية 

 م سنجاساري ماالنج جاوا الشرقية.اإلسالمية بّن ىاش
عليمي الذي يتألف من غالف الكتاب، مقدمة، ( الكتاب الت1والنتيجة منو: 

، 1أبواب )التعارف 6درس  ، زلتويات الكتاب،توجيهات استخدام الكتاب
وادلراجع  ، األدوات ادلدرسية، التكنولوجيا، ادلهنة، أعضاء اجلسم(،2التعارف

( استخدام الكتاب التعليمي "عربييت اجلميلة" لو فعالية لًتقية مهارة 21
الذي يدل على  toاالستماع. الدليل يدل على فعاليتو يعرف من نتيجة اختبار 

( استخدام الكتاب التعليمي "عربييت اجلميلة" لو فعالية 3 ،45، 3جة: النتي
الذي  toلًتقية مهارة الكالم. الدليل يدل على فعاليتو يعرف من نتيجة اختبار 

. ونتيجة مهالريت االستماع والكالم أكرب من درجة تاء 88 ،2يدل عل النتيجة: 
على مستوى  ( ومن درجة تاء اجلدول2, 84% )51جدول على مستوى 

( signifikasiفعالة ) to(. من البيان السابق نعرف أن قيمة 2, %59 )1
 وخالصة البحث ىي التجريبة اليت قام هبا الباحث ذلا أثر يف اجملموعة التجريبة.

موضوعو تطوير ادلواد الدراسية دلهارة القراءة  (،2112أغوس موالمنا فردوس ) -3
ىذا البحث من النوع حبث كومية الثامنة ماالنج. الثانوية يف ادلدرسة الثانوية احل

تكميلي لنيل درجة ادلاجيستري يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك 
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يستخدم الباحث ىذا البحث بادلنهج  .إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 التطويري والتجرييب.

دلهارة القراءة الثانوية يف ( تطوير ادلادة الدراسية 1ويهدف ىذا البحث ىو: 
( ومعرفة مدى فعالية استخدام ادلواد 2ادلدرسة الثانوية احلكومية الثامنة ماالنج 

( أن ادلواد ادلطورة دلهارة القراءة تتكون من مثانية 1الدراسية ادلطورة. والنتيجة منو: 
افة اإلضأبواب. يعّن الضمائر ادللكية واجلنسية والضمائر والعدد و اسم اإلشارة و 

 ( أن ادلواد ادلطورة يف تعليم القراءة ذات فعالية.2 وظرف ادلكان والعدد الًتتييب،
 

 1.1اجلدول 
 وهذا البحث الشبه والفرق بني الدراسة السابقة

 الفرق الشبه العنوان
إعداد الكتاب التعليمي 
وادلواد ادلسموعة على 
أسس ادلنهج الدراسي 
على مستوى الوحدة 

)بالتطبيق على  التعليمية
مدرسة وىاب حسب 
هللا العالية اإلسالمية 
 تامباك براس جومبانج(

 )أم الفائدة (

أني ىذا البحث  -
متشابو ببحث 

الكتاب التعليمي 
 الدراسي وادلنهج

 ادلستخدم

متشابو لتعليم مهارة  -
 االستماع

دبنهج التطويري  -
أما ىذا  والتجرييب

البحث دبنهج البحث 
 والتطويري فقط.

وأىدافها  أسئلتها -
والتدريبات اليت تقدم 
 يف الكتاب التعليمي

إعداد الكتاب التعليمي 
لًتقية مهاريت االستماع 

أني ىذا البحث  -
متشابو ببحث الكتاب 

بادلدخل الكيفي   -
الكمي على ادلنهج 
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اإلبتدائية  والكالم دبدرسة
بّن ىاشم  اإلسالمية

سنجاساري ماالنج جاوا 
 (مشس األفندي) الشرقية

 التعليمي.

 
أما  التجرييب والتطويري
ىذا البحث دبنهج 
البحث والتطويري 

 فقط.

 أسئلتها وأىدافها  -

الفرق يف مستوى   -
 ادلدرسة ومهاراهتا

تطوير ادلواد الدراسية 
دلهارة القراءة الثانوية يف 

ادلدرسة الثانوية احلكومية 
الثامنة ماالنج )أغوس 

 موالمنا فردوس(

أني ىذا البحث  -
متشابو ببحث الكتاب 

 التعليمي

  

بادلنهج التطويري  -
أما ىذا  والتجرييب

البحث دبنهج البحث 
 والتطويري فقط.

 أسئلتها وأىدافها -

 الفرق يف مهارهتا -
 

يف اجلدول، أن ىذا البحث ىو البحث اجلديد يف  ظر إىل ما سبق من البيانن
تطويري الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع ألن البحوث السايقة اليبحث مثل ىذا 

 ادلوضوع.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
  املبحث األول: الكتاب التعليمي

 الكتاب التعليمي وأمهيتها - أ
ىي زلتوى تعليمي الذى نرغب يف تقددية للطالب بغرض ربقيق  الكتاب التعليمي  

أىداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية. وىي ادلضمون الذي يتعلمو التلميذ يف 
 1.علم ما

التعليمي ىي رلموعة اخلربات الًتبوية واحلقائق وادلعلومات اليت ترجي الكتاب   
أو ادلهارات احلركية اليت يراد  والقيم اليت يراد تنميتها عندىم، تزويد الطلبة هبا واالذباىات

إكساهبم إياىا هبدف ربقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداف ادلقررة يف 
 2.ادلنهج

ايصبحو من الدراسية أو الكتاب التعليمي ىو الكتاب األساسي للطالب ومادلواد   
وتقدم  قبل ادلتخصصُت يف الًتبية واللغة،واليت تؤلف من  ادلواد تعليمية مساعدة،

للدارسُت لتحقيق أىداف معينة يف مقرور معُت يف مرحلة معينة بل يف صف دراسي 
  3.معُت ويف زمن زلدد

                                                           
. ص: ف اإلسالمي ومشروع العربية للسمع. دون العنوان: مؤسسة الوقدروس الدورات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .1424 عبد الرمحن.  1

111  
 202. ص: عة أن القرى: معهد اللغة العربيةجام رى.جم اللغة العربية للنطقُت بلغات أادلرجع يف تعلي . م1989 .رشدي أمحد طعيمة 2

. ص: والتوزيعار الغارل للطبع والنشر الرياض: دأسس إعداد الكتاب لتعليمية لغَت الناطقُت بالعربية.  . 1991 .ناصر عبد هللا الغارل وعبد احلميد عبد هللا  3
9 
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مطلب ىام يف ميدان التعليم  الكتاب التعليمييف إعداد  يعترب إعداد دليل عمل  
  4ومطلب أىم يف برامج العربية خاصة.

 ي عنصرا أساسيا من مكونات ادلنهج،ككتاب التعليم  الكتاب التعليمييشكل   
فمن خالل زلتواه اللغوية والثقايف  زه األساسية يف أي مرحلة تعليمية،فهو إحدى ركائ

باإلضافة إذل ادلكونات األخرى  عليمية،د ربقيقها من العملية التتتحق األىداف الىت نري
 5للمنهج من أنشطة وطرق تدريس.

وإذا كان ادلعلم لو دور يف العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمي ىو الذى جيعل   
كتاب فال فسو حىت حيصل من التعليم ما يريد،ىذه العملية مستمرة بُت التلميذ وبُت ن

ومن مث صلد الكتاب التعليمي اجليد ىو الذى جيذب  نظر فيو كلما أراد،باق معو ي
 6التلميذ ضلوه ويشبع رغباتو وجيد فيو نفسو.

 
 وأنواعها الكتاب التعليميمكونات  -ب
أما إعداد الكتاب التعليمي يعٍت باللغة البسيطة وتكّمل بو مع الصور وادلعلومات   

 7واحملتوى وادلراجع.
الكتاب التعليمي الذي يناسب باحتياجات التعليمية لتعليم اللغة إن ادلكونات   

 8العربية ىّن اآلتية:

                                                           
. مكة ادلكرمة: حقوق الطبع زلفوظة دلعهد اللغة العربية جبامعة أم القرى. ص: دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربنامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة.   4

34 
 9. ص: ار الغارل للطبع والنشر والتوزيعالرياض: د الناطقُت بالعربية.أسس إعداد الكتاب لتعليمية لغَت  . 1991 ناصر عبد هللا الغارل وعبد احلميد عبد هللا. 5
  7ادلراجع السابق. ص:6   

7
 Ika Lestari. 2013. Pengembangan Bhan Ajar Berbasis Kompetensi. Pdang: Kademia Permata.. 

Hal: 5 

8
 Abdul Hamid dkk. Hal: 81 
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 اإلرشادات إلستخدام الكتاب ادلدرسي, بت .1
 الغرض التعلم خاصة أو عاّمة  .2
 زلتوى اإلطارى  .3
 تصف زلتوى ادلواد التعليمية .4
 الرسم التوضيحي /الرسم  .5
 ملخص .6
 التمرينات ومفتاح الرد   .7
 ادلهام .8

يشمل الكتاب ( 9:1991وأما عند ناصر عبد هللا الغارل وعبد احلميد عبد هللا ) 
 التعليمي اآليت:

 كتاب الطالب األساسي .1
 مرشد ادلعلمي .2
 كراسة التدريبات .3
 ادلعجم .4
 كتاب ادلطالعة اإلضايف .5
 الوسائل السمعية والبصرية .6

مها  رئيستُت،اسية تنقسم إذل رلموعتُت الكتاب التعليمي يف أسأما تصنيف   
الكتاب الكتاب التعليمي ادلطبوعة وغَت ادلطبوعة. ويف ىذا البحث تريد الباحثة لتصميم 

 باستخدام احلاسوب.  الوسيلة السمعيةمطبوعة وغَت ادلطبوعة بشكل التعليمي 
 



 
 

41 
 

 األسس إلعداد الكتاب التعليمي -ج
 األسس إلعداد الكتاب التعليمي ىي: 

 واالجتماعيةاألسس الثقافية  -1
ن لو طابع اجتماعي عند إعداد الكتاب لتعليم العربية لألجانب فينبغي أن يكو 

 :9دبعٌت أنو خيدم لغتنا وثقافتنا وذلك من خالل مراعاة اآليت وثقايف إسالمي،
وذلك بأن تقدمي ادلوضوعات اليت تتناول  أن يكون زلتواه عربيا إسالميا، -1

 ىذا اجلانب بصورة حقيقة الثقافة اإلسالمية.
تمامهم من تعلم اللغة انتفاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسُت واى -2

ومن الصعب أن نقدمها   ن الثقافة كثَتة ومتعددة ومتشعبة،حيث أوالثقافة،
تقي منها ما يتناسب مع كلها للدارسُت األجانب ومن مث ينبغي أن نن

 الدارسُت.
 الثقافة من احملسوس إذل ادلعنوي، ومن البسيط إذل ادلركب، التدرج يف تقدمي -3

 ومن اجلزء إذل الكل.
وىذا يتطلب أن  الجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا،مراعة التغَتات الثقافة وا -4

دث يكون ادلنهج مرنا حبيث ديكن تكييف ادلوضوعات مع التغَتات اليت رب
 داخل اجملتمع اإلسالمي.

مراعة تقدمي اجلانب الثقايف يف كتاب ادلدرسي دبا يتناسب مع عمرالدارس  -5
 ومستواه الفكري والثقايف.

 

                                                           
9
 36ادلراجع السابق. ص:  هللا.ناصر عبد هللا الغارل وعبد احلميد عبد   
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 سس الييكولوجيةاأل -2
الدراسية أو الكتاب الشروط النفسية اليت جيب مراعتها عند تصميم ادلواد  

 10التعليمي اآلتية:
 الدارسُت فكريا. أن يكون الكتاب مناسبا دلستوى -1
 أن يرعى مبدأ الفروق الفردية. -2
أن يثَت يف الدارس التفكَت ويساعد على تنميتو دبا يساعده على اكتساب   -3

 اللغة األجنبية )العربية(.
دبعٌت أن يدرس أو  عهم ويرضى رغباهتم ويناسب ميوذلم،أن يشبع دواف -4

 يعرف اليول والدوافع العامة للدارسُت الذين يؤلف ذلم الكتاب.
أن هتيء ادلادة ادلقدمة يف الكتاب ادلدرسي مشكلة حياول التغلب عليها عن  -5

 طريق تعلم اللغة.
 أن ربفز ادلادة الدارس على استخدام اللغة يف موافقها الطبيعة.  -6
ياتية اليت تساع الدارس على التكيف أن يقدم مادة علمية من ادلواقف احل -7

 مع الناطق األصلي للغة.
أن يعُت الكتاب على تكوين االذباىات والقيم ادلرغوب فيها لدى  -8

 الدارسُت.
 
 
 

                                                           
 35-34ادلراجع نفسو. ص:   10
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 سس اللووةة والبريية األ -3
يقصد هبذا اجلانب ادلادة اللغوية ادلكونة من أصوات ومفردات وتراكيب اليت تقدم 

 سلوب ادلناسب يف عرضها للدارسُت، الناطقُت هبا واأليف كتب تعليم العربية لغَت
 11ومدى سهولة أو صعوبة تلك ادلادة للدارسُت. 

وتناول اللغة ادلقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدم على ادلستوى اللغوي 
 12وادلستوى الًتبوي. ويركز ىذا اجلانب على اآليت:

يعٍت أن دارس اللغة العربية من غَت الناطقُت هبا يتعلمها  اللغة اليت ينبغى أن تعلم،  -1
وإما بدافع التعامل مع  لتعبَت عن فكره ومعرفة فكر العرب،إما بدافع وغرض ا

غة اليت ينبغى الناطقُت هبا واالتصال هبم. وىذا حيدد لنا منذ الوىلة األول نوع الل
وىي قد تكون اللغة العربية األصليُت وتسمى اللغة العربية  أن نعلمها لألجانب،

ادلعاصرة )لغة احلديث واللغة احلياتية الفصيحة( وإما اللغة ادلعربة عن الًتاث والفكر 
وتسمى اللغة العربية الفصحى )لغة الًتاث( فهي تفيده يف تنمية فكره عن العرب 

 وثقافتهم القددية.
من رلموعة من النظم ىي: النظام الصويت والنظام  وتتكون اللغة مكونات اللغة،  -2

 الًتاكييب والنظام ادلعجمى.
وتتنوع ادلهارات اللغوية إذل أربع مهارات رئيسية ىي: مهارة  مهارات اللغة،  -3

 االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
 
 

                                                           
 35ادلراجع نفسو. ص:   11
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 الكتاب التعليميالعوامل يف تصميم  -د
ىناك العوامل اليت جيب أن تؤخذ  و الكتاب التعليمي،الدراسية أقبل تصميم ادلواد  

لضمان أن يتم إنتاج الكتاب التعليمي لتلبية معايَت كتاب جيد. وفيما يلي األشياء 
 13للنظر يف تصميم الكتاب التعليمي اللغة العربية:

 ادلضمون الكتاب التعليمي -1
 صحيحة التغطية -2
ادلواد متماسكة وىناك األمثلة أو الرسوم يهضم ادلواد )ادلنطقي التعرض وعرض  -3

التوضيحية واألدوات تسهلة ومنظم ومتسق الشكل وأوضح أمهية وفوائد ادلواد 
 الدراسية(

 استخدام اللغة  -4
 ادلظهر أو التغليف -5
 توضيح -6
 اكتمال مكونات -7
 
 خطوات إعداد املادة التعليمية -ه

 14من أىم خطوات إعداد ادلادة التعليمية ىي: 
 وادإختيار ادل -1

يف عملية اختيار ادلواد البد أن يهتم ويعتمد على ادلنهج الذي قرره ادلدرسة واىدافو 
 وكفاءة التالميذ ورغبتهم وميوذلم ومرحلتهم وحاجات عملية التعليم والتعلم. 

                                                           
13

 Abdul Hamid dkk. Hal: 102 
14

 Nazri Syakur. 2010. Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, dari Pendekatan 

Komunikatif Ke Komunikatif Kambiumi . Yogyakarta: Pedagogia. Hal: 185 
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 الًتتيب -2
بعد أن خيتار ادلعلم ادلواد التعليمية وعليو معرفة ترتيب تعليمها ألنو الديكن 
للدارسُت أن يعلموا ادلواد كلها يف وقت واحد. لذا الًتتيب مهم إلعداد الكتاب 

الًتتيب حسب إجابة األسئلة كماذا، دباذا، كيف، دلاذا، مىت، التعليمي, وىذا 
سع، والكبَت قبل الصغَت، والقليل قبل ىل. وعامة، التلرتيب يفضل احلال األو 

القريب و  الكثَت، والقصَت قبل الطويل، والسهلة قبل الصعبة، والعام قبل اخلاص،
 غَتىا. قبل البعيد،

 العرض -3
العرض ىو طريقة تبليغ الشيئ إذل اآلخرين. وىذا ىو خطة من خطوات إعداد 

تالميذ. يف يبها إذا اليفهمها الادلواد التعليمية. دلاذا؟ ألن اليفيد اختيار ادلواد وترت
حيلل ادلعلم ادلواد درسا يدرسونو؟ كيف أشكال ادلواد  ىذه العملية أو اخلطة،

ومعانيها؟ ىل العدد اجلودة لكل ادلادة سلتلفة أم متساوية؟ ىل تزيد رغبتهم يف 
  قراءة الكتاب حينما يفتحونو؟

 التكرار -4
عملية تعليم ادلهارات, حىت يكون  يقام بتكرار ادلواد التعليمية دائما خاصة يف

 الطالب ماىر بعد تكرار ادلادة وتدريبتها.
 
 اختيار املادة التعليمية -و

 15جيب مراعاهتا يف اختيار ادلادة ىي:مبادئ عامة  
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صحة ادلادة: ادلادة صحيحة من مجيع الوجوه ويبعد ادلدرس اجلوانب اخلطئة  -1
 منها.

مستواىا, فالتكن فوق مستوى إدراكهم مناسبتها لعقول التالميذ من حيث  -2
 العقلى فيصعب فهمها, وال دون فيستهًتون هبا.

 جيب أن تكون ادلادة مرتبطة حبياة التلميذ وبالبيئة اليت يعيش فيها -3
جيب أن تكون مناسبة للوقت ادلخصص ذلا, فالتكون طويلة فيملها األطفال  -4

اقي من الزمن يف عبث واليستطيعون تذكرىا, والقصَتةهنا بسرعة ويضيعون الب
 غَت منتج.

جيب أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا, فيكون كل جزء مرتبطا سبام االرتباط دبا قبلو,  -5
وأن تكون حلقاهتا منصلة بعضها ببعض, وأن تكون نقطها األسلسية بارزة 

 واضحة.
جيب أن تكون مقسمة إذل وحدات رئيسية. وكل وحدة يف ذاهتا رلموعة  -6

. وادلقصود من تقسيمها إذل وحدات أن يفكر ادلدرس لوحدات اصغر منها
 مقدما يف برنامج عملو, وأن يقسم مادة الدرس اجلديد دبادة الدرس القدمي.

جيب أن ترتبط مادة الدرس اجلديد دبادة الدرس القدمي. ويستلزم ىذا زلاولة  -7
إجياد العالقة بُت درس القدمي واجلديد, ومجع أطراف كل درس قرب انتهائو, 

يث تتضح وحدتو. وحيسن إن أمكان إثارة ادلشكلة اليت ديكن نتخذىا حب
 أساساللدرس ادلقبل.

 ويف رأي طعيمة أن اختيار احملتوى ادلادة لو معايَت البد من اىتمام هبا, منها:
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احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصال وصحيحا (Validitas) :معيار الصدق  -1
 األىداف ادلوضوعية.علميا فضال عن سبشيو مع 

معيار األمهية : يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذاقيمة يف حياة الطالب, مع  -2
تغطيو اجلوانب ادلختلفة من ميادين ادلعرفة والقيمم وادلهارات مهتما بتنمية 
ادلهارات العقلية, وأساليب تنظيم ادلعرفة أو جعلها للمتعلم أوتنمية االذباىات 

 اإلجابية لديو.
يكون احملتوى متمشيا مع اىتمامات  :(interest)ار ادليول واالىتمامات معي -3

الطالب عندما خيتار على أساس من دراسة ىذه االىتمامات وادليول فيعطيها 
 األولوية دون التصحيح بالطبع يعترب مهماذلم.

احملتوى قابال للتعليم عندما يراعى قدرات (Learn ability): معيار قابلية للتعليم  -4
الطالب متمشيا على الفروق الفردية بينهم مراعيا دلبادئ التدرج يف عرض ادلادة 

 التعليمية.
: يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا من  (universality) معيار العادلية -5

التعليم التعًتف باحلدود اجلغرافية بُت البشر وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة 
 بط الطالب بالعادل ادلعاصر من حولو.احمللية للمجتمع ينبغى أن ير 

 
 توى املادةتنظيم حم -ز

 16تنظيم احملتوى أو ادلادة إما بالتنظيم ادلنطقي وإما بالتنظيم السيكولوجي. 

                                                           
-67. ص: 1989للًتبية والعلوم الثقافة. . إيسسكو: منشورات ادلنظمة اإلسالمية تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبورشدي أمحد طعيمة.   16
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التنظيم ادلنطقي ىو تقدمي احملتوى مرتبا يف ضوء طبيعة ادلادة ذاهتا, أي مراعة  -1
ادئ التدرج من التنظيم تراعى مبالًتتيب ادلنطقي للمعلومات وادلفاىيم. ويف ىذا 

 .ومن القدمي إذل احلديث وىكذا البسيط إذل ادلعقد، ومن السهل إذل الصعب،
ضوء حاجات الطالب وظروفهم التنظيم السيكولوجي ىو تقدمي احملتوى يف  -2

وليس يف ضوء طبيعة ادلادة وحدىا. وال يلتزم ىذا التنظيم بالًتتيب  اخلاصة،
 ادلنطقي.

 17فهي ما يلي: يف تنظيم احملتوى، وأما ادلعايَت
حبيث تؤدي كل خربة  عالقة الرئيسية بُت خربات ادلنهج،ويقصد هبا الاالستمرارية،  -1

 إذل إحداث أثر معُت عند الطالب تدعمو اخلربة التالية.
وأن يكون ىناك تسلسل يف  بو بناء اخلربات فوق بعضها البعض،ويقصد  التتابع، -2

 عرض ادلهارات.
 وىو العالقة األفقية بُت اخلربات حيث يكمل كل منها األخري. التكامل، -3
 

 : مهارة االستماع ايناملبحث الث
 ارة االستماعهتعرةف م - أ

, ويقصد باالستماع 18االستماع ىو عملية إنصات إذل الرموز ادلنطوقة مث تفسَتىا  
االنتباه وحسن اإلصغاء إذل شيئ مسموع, وىو يشمل إدراك الرموز اللغوية ادلنطوقة, 

وتفاعل  ،منة يف الرموز أو الكالم ادلنطوقوربديد الوظيفة االتصالية ادلتض ،وفهم مدلوذلا

                                                           
 69رشيدي أمحد طعيمة. مرجع سابق. ص:   17
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اخلربات ذه ونقد ى ،مع خربات ادلستمع وقيمة ومعايَتهاخلربات احملمولة يف ىذه الرموز 
  19واحلكم عليها يف ضوء ادلعايَت ادلوضوعة ادلناسبة لذلك. ،وتقميمها وزلاكمتها

 
 أمهية مهارة االستماع -ب

ن يف إنو الوسيلة اليت اتصال هبا االنسا لالستماع أمهية كبَتة يف حياتنا،
ويتعلم أمناط اجلمل  مراحل حياتو األول باألخرين، عن طريقو يكتسب ادلفردات،

أيضا يكتسب ادلهارات األخرى وعن طريقو  ًتاكيب، ويتلقى األفكار وادلفاىيم،وال
سبييز األصوات شرط أساسي لتعلمها، وكتابة. إن القدرة على  ،وقراءة للغة، كالما،

كما أن االستماع اجليد دلا يلقى من معلومات أو يطرح   سواء لقراءهتا أو كتابتها،
والتفاعل معها بل إن االستماع  فادة منها،من أفكار أمر البد منو لضمان االست

إن األصم يتعرض يف  النسان لتالقي أخطار كثَتة هتدده،اجليد شرط احلاجة ا
أو أن حيدد  اء اليت اليستطيع أن يدرك مصدرىا،حياتو للكثَت من األخط

 20اذباىها.
 
 أهداف تعليم مهارة االستماع  -ج

 21العربية إذل ربقيق ما يلي: لغَت الناطقُت باللغة يهدف تدريس االستماع
التعرف على األصوات العربية وسبييز ما بينها من اختالفات صوتية ذات داللة  -1

 عندما تستخدم يف احلديث العادي وبنطق صحيح.

                                                           
 26دون سنة. ص:  .. السبب: مكتبة الضامريالعربية األطر واإلجراءاتتعليم اللغة عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر.  19
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 تعريف احلركات الطويلة واحلركات القصَتة والتمييز بينها. -2
 التمييز بُت األصوات ادلتجاورة يف النطق. -3
 أو التشديد والتنوين وسبييزىا صوتيا.تعرف كل من التضعيف  -4
 ادراك العالقات بُت الرموز الصوتيو والرموز ادلكتوبة. -5
 االستماع إذل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم ادلعٌت. -6
 مساع الكلمات وفهمها من خالل سياق احملادثة العادية. -7
بنية الكلمة )ادلعٌت ادراك التغَتات يف ادلعٍت الناذبة عن تعديل أو ربويل يف  -8

 االشتقاقي(
فهم استخدام الصيغ ادلستعملة يف اللغة العربية لًتتيب الكلمات تعبَتا عن  -9

 ادلعٌت.
فهم استخدام العربية للتذكَت والتأنيث واألعداد واألزمنة واألفعال... إخل ىذه  -10

 اجلوانب ادلستخدمة يف اللغة من أجل توضيح ادلعٌت.
 باجلوانب ادلختلفة للثقافة العربية.فهم ادلعاين ادلتصلة  -11
إدراك أن ادلدى الدالرل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي تعطيو أقرب   -12

 كلمة يف لغة ادلتعلم الوطنية.
 فهم مايريد ادلتحدث التعبَت عنو من خالل وقع وإيقاع وتنغيم عادي. -13
 إدراك نوع االنفعال الذي يسود احملادثة واالذبابة لو. -14
دة من ربقيق كل ىذه اجلوانب يف متابعة االستماع إذل اللغة العربية يف االستفا -15

 ادلواقف اليومية احليوية.
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 22وتقسيمات أخرى ألىداف تعليم االستماع كما يلي:
 للًتديد ادلباشر. -1
 للحفظ. -2
 إلستخالص األفكار الرئيس. -3
 لالستيعاب والفهم. -4

 
 أنواع االستماع -د

 23األنواع اآلتية:ديكن أن نصّنف االستماع إذل 
 االستماع التحصيلي -1

وربط األفكار بعضها  كيز االنتباه يف ادلادة ادلسموعة،ويتضمن ىذا النوع تر 
وبيان  وتنظيمها، ،وتصنيف احلقائق ،لسياقببعض, وربديد ادلعٌت ادلسموع من ا

وكذا  ومعرفة األسباب والعلل ادلعروضة، أوجو الشبو فيما بينها مث التفريق بينها
 دلة,والقدرة على استنتاج النتائج من ىذه االدلة.األ

 االستماع من أجل ادلتعة والتقدير -2
االستماع دبحتوى ادلادة ادلسموعة، وتقديرما يقدمو ادلتكلم، واالستجابة ويتضمن 
منهج ادلتكلم يف التحدث ومزاياه، بل والتأثر دبنظره العام،  وربديد التامة لو،

 عث منو.وبنربات الصوت ادلنب وىيئتو،
 االستماع الناقد -3
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وىو االستماع يقوم على أساس من مناقشة مامسع ادلتحدث وإبداء الرأي فيو. 
 إما معو, وإما عليو.

 
 خطوات تعليم مهارة االستماع -ه

 24ويف مايلي تصور ذلذه اخلطوات: أن يسَت االستماع يف خطوات زلددة،ينبغي 
 هتيئة الطالب لدرس االستماع -1

يربز ذلم أمهية االستماع وأن يوضح ذلم طبيعة ادلادة العلمية اليت على ادلعلم أن 
ا وأن حيدد ذلم اذلدف سوف يلقيها عليهم أو التعلمات اليت سوف يصدرى

أي يوضح ذلم مهارة االستماع اليت يريد تنميتها عندىم وأن  الذي يقصده،
ها إن كان يبطئ يف القرآة إن كان ادلطلوب تنمية مهارة االستماع وأن يسرع في
 ادلطلوب تدريب التالميذ على اللحاق بادلتحدثُت مسرعى احلديث.

 تقدمي ادلادة العلمية بطريقة تتفق مع اذلدف احملدد. -2
 توقَت ما يراه الزما لفهم ادلادة العلمية ادلسموعة. -3
مناقشة الطالب يف ادلادة اليت قرأت عليهم أو التعليمات اليت أصدرىا. ويتم  -4

أسئلة زلددة ترتبط باذلدف ادلنشود. مناقشة الطالب يف ذلك عن طريق طرح 
ادلادة اليت قرأت عليهم أو التعليمات اليت أصدرىا. ويتم ذلك طريق طرح أسئلة 

 زلددة ترتبط باذلدف ادلنشود.
 تكليف بعض الطالب بتلخيص ماقيل وتقدمي تقرير شفوي لزمالئهم. -5

                                                           
 150: . صسالمية للًتبية والعلوم الثقافة. إيسسكو: منشورات ادلنظمة اإلتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو . 1989 رشدي أمحد طعيمة.  24
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وأقرب إذل اذلدف  قا،ب عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمتقومي  أداء الطال -6
 ادلنشود شلا ديكن من قياس مستوى تقدم الطالب خبصوصو.

  
 املواد التعليمية األساسية ملهارة االستماع -و

 25ولكي يكون الدارس مستمعا جيدا ينبغي فيو توافر ادلهارات األتية:
 أن يعرف أصوات اللغة العربية وسلارجها حىت الحيدث لديو ليس عند استماعها. -1
 دييز بُت األصوات ادلختلفة.أن  -2
 أن يكون قادرا على التعرف على الفروق بُت األصوات ادلتميزة -3
 أن يكون ملما بقواعد اللغة حلل الرموز الصوتية -4
 أن يكون على علم دبعاين ادلفردات اللغوية. -5
 القدرة على إعطاء االنتباه مدة طويلة. -6
 اذا يستمعوجود دوافع تدفعة لإلستمرار يف االستماع, أي يعرف دل -7
أن يكون يف حالة نفسية تسمح لو باالستماع حىت اليشرد ذىنو أوديل من  -8

 حديث ادلتحدث 
 إدراك التغيَتات اليت ربدث يف ادلعٌت نتيجة التنغيم والنرب. -9

 
 اإلختبارات يف تعليم مهارة االستماع -ز

فالبعض  م،ات دورا ىاما وضروريا يف التعلييف كل االنظمة التعليمية تلعب االختبار  
منها عن األىداف الًتبوية من خالل االختبارات ومن مث نضع الربامج وادلواد التعليمية 

                                                           
01

: . صار الغارل للطبع والنشر والتوزيع. الرياض: دأسس إعداد الكتاب لتعليمية لغَت الناطقُت بالعربية .1991 ناصر عبد هللا الغارل وعبد احلميد عبد هللا.  
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ألن االختبار اجليد  ج االختبار اجليد لعملية تعليمية،وذلذا حيتا  26إلجياد منادج تقوديية.
ى أساسي للتعليم اجليد والتعلم اجليد, ولقد تبُت دائما أن ادلعلمُت والطالب يركزون عل

 27ماتركز عليو االختبارات.
ك كما أن مكونات اللغة ادلسموعة زبتلف عن مكونات اللغة ادلكتوبة وإدرا  

فاللغة ادلسموعة ذلا عناصر صوتية عديدة وعناصر النرب  األوذل خيتلف عن إدراك الثانية،
وىي عناصر زبلوا منها اللغة ادلكتوبة.  وضوح النطق ووضوح التمييز السمعي،والتنغيم و 
 28ىناك أنواع عديدة من االختبارات وىي ما يأيت: مهارات االستماع ادلختلفة،ولقياس 

( اختبار الكلمات 3( اختبار الصور والكلمة، )2كلمات، )( اختبار الصورة وال1)
( اختبار 6ة، )( اختبار اجلملة ادلختلف5( اختبار الكلمتُت ادلتطابقُت، )4ادلختلفة، )

( اختبار 9( اختبار الثنائية، )8ة ادلسموعة، )( اختبار الكلم7) الصوت ادلسموع،
( 12( اختبًت الكلمة ادلنبورة، )11( اختبار ادلقطع ادلنبور، )10الصوت ادلسموع، )
( 15( اختبار الصور واجلملة، )14صورة، )( اختبار اجلملة وال13) اختبار نوع اجلملة،

 اختبار كتابة األرقام،( 17) ( اختبار النص ادلسموع،16ال واالجابات، )اختبار السؤ 
( اختبار االستماع 20) ( اختبار حفظ ادلسموع،19( اختبار ادلوضوع العام، )18)

 ادلشوش.
 ح. معينات ووسائل تعليم مهارة االستماع

يف حصة فهم ادلسموع يستمع الطالب عادة إذل النص من شريط أو يستمعون  
إذل ادلعلم وىو يقرأ عليهم نصا من كتاب. وحيتاج الطال يف حصة فهم ادلسموع إذل 
                                                           

 136ص:  .. القاىرة: دار الثاقافةأساسيات تعليم اللغة العربية. 1977س وزلمد كامل الناقة.فتحي علي يون 26
 155زلمد علي اخلورل. مرجع سابق. ص:  27
 100-75. األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع. ص: االختبارات اللغوية م.  200ورل.زلمد علي اخل  28
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بعض ادلعينات البصرية اليت تساعدىم على الًتكيز والفهم. وىذه ىي ادلعينات 
  29البصرية:
 ي للتعريف دبعناه(.اإلشارة )كأن يشَت ادلعلم إذل الكرس -1
 استعمال النماذج )كتقدمي منوذج للحصان مثالللتعريف دبعٌت حصان(. -2
 استعمال الصور والرسوم التوضيحية. -3
 التمثيل لبيان معاين األفعال مثال وبعض الصفات. -4
السياق: ويشمل اللفظي )مثل: ذىبت إذل ادلكتبة ألنبحث عن كتاب جديد(  -5

 اقف ادلوضحة للمعٌت(والسياق الطبيعي )ادلوقف أو ادلو 
 االشتقاق وبيان تركيب الكلمة الصر يف وعالقتو بأخرى معروفة. -6
الًتادف: تعريف معٌت الكلمة دبرادفاهتا، أو شرح معٌت اجلملة جبملة أخرى  -7

 مرادفة ذلا يف ادلعٌت، وىو مايعرف بإعادة صياغة اجلملة.
 التضاد أي إعطاء عكس الكلمات لبيان معانيها. -8
 التعريف. -9

الًتمجة: ويشمل ىذا ترمحة النصوص األساسية وكذلك ادلسارد الشئية  -10
 اللغة يف صلب الدرس أو يف جزء خاص من الكتاب الدراسي. 

وأما الوسائل اليت ديكن أن يستخدمها ادلدرس لتدريس مهارة االستماع فيما 
 :30يلي

 األشياء احلقيقة. -1
 النماذج. -2

                                                           
. الرياض: عمادة شؤون ادلكتبات جامعة مالك سعود. ص: 1ادلعينات البصرية يف تعليم اللغة, ط. .1984.  زلمد إمساعيل صيٍت وعمر الصديق عبد هللا.  29

169 
 46. ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج. ص: 2013. القائد لتعليم مهارة االستماعزلّم< عي كامل وزلمد صالح الدين.   30
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 الصور الثابتة. -3
 

 (KTSPاملنهج ميتوى الوحدة التعليمية )املبحث الثالث: 
 تعرةف املنهج ميتوى الوحدة التعليمية  -أ

ادلنهج مستوى الوحدة التعليمية ىو ادلنهج اإلجرائي تصممو تطوره وتطبقو كل 
يراد بادلنهج اإلجرائي ألنو يفسر معيار  31الدراسية أي ادلدرسة قائمة بتدوينو وتنفيذه.

احملتوى وكفاءة ادلتخرجُت الذين قررهتم احلكومة. وادلبدأ األساسي وىيكل ادلنهج، 
واألىداف التعليمية العامة واخلاصة لكل ادلواد التعليمية يف كل مستوى من كل ادلرحلة 

  32االبتدائية وادلتوسطة والثانوية ىي قسم معيار احملتوى.
مكتوب  15ف "مولياسا" يف معيار الًتبية الدولة يف الفصل األول رقم ويضا

ومقرر بأن ادلنهج مستوى الوحدة التعليمية ىو ادلنهج الذي تطوره الوحدة التعليمية أو 
ادلدرسة مطابقا بأحوال ادلدرسة وكفاءهتا وخصائصها وثقافة اجملتمع حوذلا مناسبا بأحوال 

  33فاءة األساسية.الدارسُت معايَت الكفاءة والك
 

 أهداف املنهج ميتوى الوحدة التعليمية -ب
 :34لو ىدفُت، وىي مستوى الوحدة التعليميةادلنهج   

                                                           
31

 Mansur Muslich. 2007. KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Konstektual. Jakarta: 

Bumi Aksara. Hal: 17 
32

 Khairuddin, dkk. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan Implementasinya di 

Madrasah.Cet.1. Yogyakarta: Pilar Media. Hal: 53 
33

 Mulyasa, E. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 

Hal: 19-20 
34

 Ibid, hal. 22 
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األىداف العامة: االعتماد على الوحدة التعليمية بطريقة إعطاء القدرة للمؤسسة  -1
الًتبية أي ادلدرسة، حيث يدفع ادلنهج كل مدرسة إذل أن تعل وتشًتك يف تنمية 

 نهج.ادل
 األىداف اخلاصة، وىي: -2

( لًتقية درجة جودة الًتبية بوسيلة مستقلة بنفسها وىي ادلدرسة يف تنمية ادلنهج، 1
 يعملو ويساعده عليو اجملتمع أي اإلنسان ادلستعد

( لًتقية مسؤلية رلتمع ادلدرسة واجملتمع يف تنمية ادلنهج باألخذ وسيلة اإلشًتاك 2
 يف إزباذ القرار

لًتقية السياق الصحي بُت مكونات الوحدة التعليمية عما يتعلق بدرجة جودة ( 3
 الًتبية ادلرجوة وادلنشودة

 
 باد  لتطوةر املنهج ميتوى الوحدة التعليميةامل -ج

 :35يطور ادلنهج مستوى الوحدة التعليمية بعدة مبادئ، فهي 
 تركيز قدرة وحاجة الطلبة وبيئتهم -1
 متنوع ومتكامل -2
 استجاب بتطوير العلوم والتكنولوجيا والفنية -3
 مناسبة حبياةاجملتمع -4
 استمرار ومشول -5
 تعّلم طول احلياة -6
 توازن بُت احلاجة الشعوبية واحلاجة احملّلية -7

                                                           
35

 Mulyasa. Op cit. hal. 152-153 



 
 

21 
 

 مكونات املنهج ميتوى الوحدة التعليمية  -د
 :36لو أربعة مكونات، وىي ادلنهج مستوى الوحدة التعليمية  
 الًتبية ذلذا ادلنهج يعتمد على ىدف عام من الًتبية كما يلي:ىدف  -1
 ىدف الًتبية ذلذا ادلنهج يعتمد على ىدف عام من الًتبية كما يلي:  

( ىدف الًتبية االبتدائية وىو وضع األساس من الذكاء وادلعرفة واالسًتاك يف 1
 الًتبية التالية

وادلعرفية والشخصية واألخالق الكردية ( ىدف الًتبية ادلتوسطة وىو ترقية الذكاء 2
 وادلهارة دلستقبل احلياة النفسية واالشًتاك يف الًتبية التالية

( ىدف الًتبية الثانوية وىيو تالقية الذكاء وادلعرفة والشخصية واألخالق الكردية 3
 وادلهارة دلستقبل احلياة النفسية واالشًتاك يف الًتبية التالية

 بناء ومضمونو -2
 األوقات الدراسية -3

يستطيع ىذا ادلنهج تدوين أوقات الدراسة حسب حاجة ادلنطقة وخصائص 
ادلدرسة وحاجات الطلبة واجملتمع مع االىتمام بأوقات الدراسة كما ىي مكتوبة يف 

 معيار احملتوى.
 (RPP) ( وزبطيط تنفيذ التعليمsilabus( اخلطة الدراسية )4

أو اخلالصة أو االختصار احملتوى. وىذا تعٍت نقطة رئيسية  اخلطة الدراسية
االصطالح يستخدم لذكر نتاج تطوير ادلنهج الذي يتمثل بالتفسَت من معيار 
الكفاءة والكفاءة األساسية اليت أرادت حصوذلا وادلادة الرئيسية مع تفصيلها اليت 

 البد للتلميذ بتعّلمها للحصول على األىداف التعليمية العامة واخلاصة. 
                                                           
36

 Mansur Muslich. Op cit. hal. 13-14 
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 فصل الثالثال
 منهجية البحث

 
 Reseach and)تستخدم الباحثة يف ىذا البحث البحث والتطويري 

Development) وىي طريقة البحث ادلستخدمة للحصول على إنتاج معني وجتربة .
بتكميلي التسجيالت من وسيلة  وحتاول الباحثة القيام بإنتاج الكتاب التعليمي 1.فعالة

  السمعية لتعليم مهارة االستماع.
وإن مدخل البحث ىو ادلدخل الكيفي والكمي. تستخدم الباحثة ادلدخل الكيفي 
ألن تبني وتشرح الباحثة عن عملية تطوير الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع يف 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو ونتائج ادلنتاج احملصول يف ىذا 

حتتاج الباحثة بنتائج من اخلرباء وادلدرس عن التعليقات البحث والتطوير. لذلك 
واالقًتاحات للمنتاج احملصول باستخدام ادلقابلة واالستبانة. وتستخدم الباحثة ادلدخل 
الكمي لتحليل البيانات من نتائج االستبانات من اخلرباء وادلدرس مهارة االستماع يف 

 بسوركرتا سولو. ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Cet-15. Bandung: Alfabeta. Hal 407 
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 منوذج البحث والتطوير - أ
تخدم الباحثة النماذج اإلجراءات وىو النموذج الوصفي ىو خيّط اخلطوات  إجراءت تس

تعد الباحثة ىذا البحث باختيار منوذج التطويري اإلجرائي،  2ادلتبوعة لتحصيل ادلنتاج.
 :3أما منوذج اإلجرائي ادلستخدم الباحثة ىو النموذج لسوغييونو

 حتليل احلاجات وادلشكالت -1

 مجع البيانات -2

 تصميم ادلنتاج -3

 التحكيم من اخلرباء -4

 اإلصالحات األوىل -5

 التجربة األوىل -6

 اإلصالحات الثانية -7

 التجربة الثانية -8

 اإلصالحات الثالثة -9

 ادلنتج اجلماعي -11
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Universitas Negeri Malang. 2000. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi keempat. Malang: 

UM. Hal: 37 
3
 Sugiyono. op.cit: 409 
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 3.1صورة 
 منوذج تطوير لـسوغييونو يف تطوير الكتاب التعليمي  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 إجراءات البحث والتطويري   - ب

منوذج تطويره إجرائية، فاإلجراء إجراء التطوير سلتلف مع منوذج التطوير. إذا كان 
تسري الباحثة يف عملية تطوير  4تطويره يتبع اخلطوات ادلذكورة يف منوذج البحث والتطوير.

الباحثة عملية التطوير إىل التجربة ، وحددت الكتاب التعليمي باإلجراءات سوغييونو
 ، والبيان كما يلي:األوىل واإلصالحات الثانية

 
  

                                                           
4
 Universitas Negeri Malang. 2000. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi keempat. Malang: 

UM. Hal: 37 

 حتليل احلاجات
 وادلشكالت

 مجع البيانات

اإلصالحات 
 الثالثة

التحكيم  تصميم ادلنتاج
 من اخلرباء

اإلصالحات  التجربة الثانية
 الثانية

التجربة 
 األوىل

اإلصالحات 
 األوىل

 االنتاج النهائي
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 شكالتحتليل احلاجات وادل -1
( ىي احلاجات وادلشكالت. كانت R & Dاخلطوة األوىل يف البحث والتطويري )

احلاجة ىي كل أمر لو امكانية لتنميتها وأما ادلشكلة ىي الزيع بني ما يتوقع وما حيدث 
 زلّمد يف ىذه اخلطوة قامت الباحثة ادلقابلة مع ادلدّرس مهارة االستماع 5يف ادليدان.

لطفي األنصاري ادلاجستري دلعرفة عملية تعليم مهارة االستماع يف تلك ادلدرسة 
يف عملية التعليم والكتاب ادلستخدم فيها.  وادلشكالت اليت تواجهها ادلدرس والطالب

يف ادلدرسة  للربنامج الديين والحظت الباحثة الكتاب التعليمي ادلستخدم للفصل الثاين
الذي ألفو ناصف مصطفى العزيز  مية األوىل بسوركرتا سولوالثانوية اإلسالمية احلكو 
 "التدريبات على فهم ادلسموع".    يىو  زمصطفى أمحد سليمان

 مجع البيانات -2
اخلطوة الثانية ىي مجع البيانات اليت متكن استخدامها يف عملية تطوير الكتاب  

بحث حتاولت ىذا الويف على ادلشكالت ادلوجودة.  ادلعني ليتوفقكمواد لتخطيط منتاج 
احلاجات وادلشكالت ادلوجودة قبل تطوير الكتاب التعليمي الباحثة مجع البيانات من 

لتعليم مهارة االستماع يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو. 
على الكتاب التعليمي ادلستخدم يف تلك  مجعت الباحثة البيانات الوثائق سوى ذلك،

 رسة والكتب ادلرجعية ادلساعدة لتصميم الكتاب ادلنتج.ادلد
 تصميم الكتاب -3

اخلطوة الثالثة ىي إثبات تطوير الكتاب ادلنتج. ويف ىذا البحث قامت الباحثة 
تطوير الكتاب لتعليم مهارة االستماع حتت ادلوضوع "التدريبات على فهم ادلسموع" 

                                                           
5
 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Cet-15. Bandung: Alfabeta. Hal: 298-

299 
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نوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا للفصل الثاين للربنامج الديين يف ادلدرسة الثا
سولو. صممت الباحثة ىذا الكتاب مبنيا على احتياج الطالب وادلدرس ليسهلهم ىف 

كتابني ومها   عملية تعليم مهارة االستماع. إن الكتاب التعليمي ادلنتاج الباحثة تتكون من
ات ادلتنوعة دلدرس على شكل التدريبكتاب الطالب وكتاب دلدرس. ويكون كتاب ا

لطالب عدم ، وأما كتاب اموعة من وسيلة السمعية وادلواد الدراسيةمبملوءة السؤال ادلس
 .  كراسة األجوبة مباشرةالسؤال فيو وتقدًن  

 التحكيم من اخلرباء -4
ادلراد بالتحكيم من اخلرباء ىي عملية لتقسيم ادلناسبة والفعالية للكتاب ادلطّور.  

ليقوم بالتقوًن  رلال اللغة العربية باالستبانةعليمي للخبري يف قدمت الباحثة الكتاب الت
واالقًتاحات والتعليقات البناءة لتكون الكتاب التعليمي على صورهتا ادلرجوة. 
واستخدمت الباحثة التحكيم من اخلبري يف رلال ادلادة، واخلبري يف رلال تصميم الكتاب 

  .التعليمي
 اإلصالحات األوىل  -5

تصديق و تصحيح على منتاج ادلطور بناء على مداخالت ىي سة اخلام اخلطوة 
جذابا وحسنا وكامال وسهال استخدامو للطالب و اقًتاحات من اخلرباء حىت أن يكون 

 وادلدرس يف عملية تعليم مهارة االستماع.
 التجربة األوىل -6

ت ر يف ميدان البحث. قامادلراد بالتجربة األوىل ىي عملية جتربة الكتاب ادلطوّ 
بتقدًن االستبانة للمدرس مهارة االستماع  التعليمي الكتاباحملدودة  تجربةالباحثة ال

 للربنامج الديين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو. 
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 اإلصالحات الثانية -7
النقصان ادلطور بناء على  وإصالح الكتاب عملية لتصحيحالسابعة ىي  اخلطوة

وادلدخالت وادلقًتحات من ادلدّرس مهارة االستماع بعد استخدامو يف اجملموعة ادلوجودة 
 التجريبية حىت يكون الكتاب الذي أعدتو الباحثة كامل من قبل.

 االنتاج النهائي -8
عدت الباحثة الكتاب التعليمي حسب نتائج إجراءات البحث، سواء عن 

من ادلدرس مهارة االستماع. وحتصل التجربة احملدودة  تصحيح اخلرباء ونتيجة االستبانة 
الباحثة على إنتاج الكتاب التعليمي "التدريبات على فهم ادلسموع" للفصل الثاين 

 للربنامج الديين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو.
 

 جتربة املنتاج -ج
ة إنتاج التطوير ويقصد من ىذه التجربة مجع ادلعلومات لتعيني مستوى فعالي 

 وكفاءتو. 
 تصميم التجربة -3

يف الكامل، تصميم جتربة ادلنتاج تسري على ثالثة مرحالت وىي مرحلة التجربة 
يف ىذا البحث تسري  6الشخصية، ومرحلة التجربة الصغرية، ومرحلة التجربة ادليدانية.

الباحثة اال التجربة الشخصية، وىي التجربة احملدودة للمدرس مهارة االستماع يف 
 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو بتقدًن االستبانة.

 

                                                           
6
 Universitas Negeri Malang. 2000. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi keempat. Malang: 

UM. Hal: 38 
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 مواضيع التجربة -2

 مواضيع التجربة يف ىذا البحث تتكون من:
 خبري ادلادة (1

التجربة إىل اخلبري يف رلال تعليم اللغة العربية وىو الدكتور قامت الباحثة مبوضوع 
شهداء ادلاجستري. كان الدكتور شهداء ادلاجستري مدّرس يف قسم تعليم اللغة 
العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

خلبري يف إعداد الكتب التعليمية يف ماالنج واخلبري يف رلال تعليم اللغة العربية، وا
 اللغة العربية، واخلبري يف حتليل نصوص اللغة العربية.

 خبري تصميم الكتاب التعليمي (2

قامت الباحثة مبوضوع التجربة الثانية إىل اخلبري يف رلال تصميم تعليم اللغة العربية 
اجستري مدرس يف وىو الدكتور توفق الرمحن ادلاجستري. كان الدكتور توفق الرمحن ادل

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم 
اإلسالمية احلكومية ماالنج واخلبري يف رلال تعليم اللغة العربية، واخلبري يف رلال 

 إعداد الكتب التعليمية يف اللغة العربية، ولو الكفاءة واالىتمام بفّنو. 

 ستماع مدرس مهارة اال (3

لطفي  زلّمد قامت الباحثة مبوضوع التجربة اآلتية إىل ادلدرس مهارة اإلستماع وىو
لطفي األنصاري مدرس مهارة االستماع للربنامج  زلّمد األنصاري ادلاجستري. كان

الديين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو ولو الكفاءة 
 يف تلك ادلدرسة. اللغة العربية واالىتمام بعملية التعليم
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 البيانات ومصادرها -1

ادلعلومات بناء على كون ىذا البحث البحث البحث والتطويري يهدف إىل نيل 
حول العالمات أو الوقائع احلالية أو ادلاضية، فًتكز ىذا البحث على ما جيرى أثناء 
إجراءات البحث. ومن فوائد ىذا الًتكيز، قدرة البحث على حّل ادلشكالت الًتبوية 

حىت اليعتمد رلرى التحليل على البيانات  7التطبيقية وترقية نوعية عملية التعليم،
والبيانات ادلقصودة ىي مجيع ما أخذتو الباحثة عند نيها أيضا. فحسب، بل على معا

إجراءا البحث يف مكانو شلا كتب أو مسع أو نظر إليو. وأما البيانات وادلعلومات اليت 
 حتصلها الباحثة يف ىذا البحث كاآليت:

( ادلعلومات عن عملية تعليم مهارة االستماع الذي يشمل على الكتاب 1
ومشكالت يف تعليم مهارة الستماع عند ادلدرس والطالب،  التعليمي ادلستخدم

ومنهج ووسيلة تعليم مهارة االستماع. مصدر ىذه البيانات ىو ادلدرس مهارة 
االستماع للفصل الثاين للربنامج الديين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 األوىل بسوركرتا سولو.
ادلواد ما تتعلق بادلواد الدراسية. مصادر ىذه البيانات ىي الؤثائق من كتب  (2

 للمدرسة الثانوية اإلسالمية.تعليم اللغة العربية 
معيار الكفاءة والكفاءة األساسية للفصل الثاين للربنامج الديين من ادلدرسة  (3

من 2ينية رقم الثانوية اإلسالمية. مصدر ىذه البيانات ىي مقرر وزارة الشؤون الد
 .2118سنة 

                                                           
7
 Nana Sudjana dan Awal Kusumah. 2000. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Cet III. 

Bandung: Sinar Baru Algesindo. Hal: 64 
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( التعليقات واالقًتاحات العامة عن الكتاب التعليمي ادلتحصل للباحثة ونتيجة 4
من الكتاب التعليمي ادلنتج. مصدر ىذه البيانات ىي اخلرباء يف رلال تعليم اللغة 

       ويف إعداد الكتب التعليمي. العربية
 أدوات مجع البيانات -4

 مجع البيانات اليت تتكون من:استخدمت الباحثة أدوات 
 ادلقابلة  (1

ات والبيانات إن ادلقابلة ىي استبيانا شفويا يقوم من خالذلا الباحثة جبمع ادلعلوم
أداة ىامة للحصول على ادلعلومات من خالل الشفوية من ادلفحوص، وىي 

وادلقابلة اليت قامت هبا الباحثة يف ىذا البحث ىي ادلقابلة . 8مصادرىا البشرية
لطفي  زلّمد درس مهارة االستماع الذي يعّلم مهارة االستماعمع مادلغلوقة 

األنصاري ادلاجستري جلمع ادلعلومات عن عملية التعليم والتعلم الذي يشمل على 
تعليم مهارة االستماع عند ادلدرس يف الكتاب التعليمي ادلستخدم، ومشكالت 

فيها، ووسيلة تعليم مهارة والطالب، ومنهج تعليم اللغة العربية  ادلستخدم 
 االستماع ادلستخدم فيها.

 الوثائق (2

وىي الطريقة للحصول على البيانات من الوثائق والكتب واجملالت والرسائل وغريىا 
 9من ادلواد ادلكتوبة، وكذلك الصورة وادلسجالت والسيديات من ادلواد غري ادلكتوبة.

 ومن بيانات البحث اليت نشأت يف وثقة تشمل على:

                                                           
 135ص: .عمان: دار الفكر. أسالبو -أدواتو  -مفهومو البحث العلمي . 1987. ذوقان عبيدات وأصحابو 8

9
 Moch. Ainin, dkk. 2006. Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Cet-1. Malang: Misykat. 

Hal: 122 
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ادلنهج الدراسي لتعليم مهارة االستماع يشتمل على معيار الكفاءة والكفاءة  -1
 األساسية

كتاب مهارة االستماع ادلستخدم يف تلك ادلدرسة )التدريبات على فهم  -2
 ادلسموع(

 وادلسجالت من كتاب مهارة االستماع يف تلك ادلدرسة -3

 كتاب مهارة االستماع )إنتاج ىذا البحث( -4

 االستبانة (3
انة ىي أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة إن االستب

بواقع معني, ويقدم بشكل عدد مثن األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد 
ونوع االستبانة ادلستخدمة جلمع ادلعلومات . 11األفراد ادلعينني مبوضوع االستبانة

الستبانة ادلقيدة ىي االستبانة نوعان ومها االستبانات ادلقيدة واالستبانة ادلفتوحة. ا
اليت تطلب من ادلستجوب أن خيتار إحدى اإلجابات ادلكتوبة يف تلك االستبانة 
دون غريه، وأما االستبانة ادلفتوحة ىي االستبانة اليت تعطي ادلستجيب الفرصة 
ليجيب على كل األسئلة فيها حبرية حسب رأيو وباجلمل أو العبارات اليت من 

دلعرفة عن آراء اخلرباء وادلدرس يف  االستبانة ادلقيدة مت الباحثةواستخد 11عنده.
تطوير الكتاب التعليمي مهارة االستماع ومناسبة إنتاج الكتاب التعليمي ووضوحو 

االستبانة ىو سكاال ليكريت  ومنوذج ىذهوجذابتو يف تعليم مهارة االستماع. 
skala likkert يد، وغري جيد، وغري جيد تتكون من أربع اختيارات: جيد جدا، وج

 جدا.  

                                                           
 121ص: .عمان: دار الفكر. أسالبو -أدواتو  -مفهومو البحث العلمي . 1987. ذوقان عبيدات وأصحابو  11

11
 Moch. Ainin, dkk. Op.cit, hal: 119 
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 أسلوب حتليل البيانات   -5

تقصيد بتحليل البيانات عملية ترتيب وتنظيم البيانات وتنسيقها وتشخيصها يف 
استخدمت الباحثة حتليل  12رلموعة من اجملموعات ادلعينة لتكون موضوعة معينة.
 البيانات الكيفية وحتليل البيانات الكمية. والبيانات كاآليت:

 حتليل البيانات الكيفية (1

استخدمت الباحثة حتليل البيانات الكيفية من ادلقابلة والوثائق. حتليل البيانات من 
ادلقابلة مع ادلدرس مهارة االستماع عن عملية تعليم مهارة االستماع يف الفصل 
وادلنهج الدراسي ادلستخدم فيها واألحوال الطالب يف تعليم مهارة االستماع 

دلوجهها الطالب وادلدرس يف تعليم مهارة االستماع والكتاب وادلشكالت ا
 ادلستخدم فيها وغري ذلك.

وأما حتليل البيانات من الوثائق الكتاب التعليمى ادلستخدم يف ىذه ادلدرسة 
"التدريبات على فهم ادلسموع". إن حتليل البيانات اليت حصلت عليها الباحثة ما 

تاب مهارة االستماع ونتائج مالحظة منهج تتعلق مبحتوى ادلواد ادلصممة من ك
 ادلقرر حسب معيار الكفاية والكفاية االساسية. من مقرر وزارة الشؤون الدينية سنة

  بأسلوب حتليل ادلضمون. 2118

 حتليل البيانات الكمية (2
استخدمت الباحثة حتليل البيانات الكمية من نتائج االستبانات ادلقيدة اليت يقومها 

إن حتليل البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من ائمة التدقيق. ادلستجيبون بق
الكتاب التعليمي مهارة االستماع "التدريبات على فهم ادلسموع" جتربة إنتاج تطوير 

 يكون حتليال وصفيا. أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من االستبانة من 
                                                           
12

 Lexy.J.  Moleong.2000.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Hal: 103 
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على واألدىن لكل بند من البنود خبري ادلادة فاستعملت الباحثة بتثبيت القيمة األ
 13ييونو:ادلوجودة يف االستبانة، برمز لسوغ

 
 

 
الكتاب التعليمي ادلطّور يف ىذا البحث  وأما ادلعيار لنتيجة االستبانة من خبري ادلادة 

 كما يف اجلدول اآليت:
 

 3.1اجلدول 
 املعيار لنتيجة االستبانة من خبري املادة 

 الدرجة النتيجة الرقم
 جيد جدا 81 – 61 1
 جيد 61 – 41 2
 غري جيد 41 – 21 3
 غري جيد جدا 21 – 1 4

 
االستبانة من خبريتصميم الكتاب انات من أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البي

فاستعملت الباحثة بتثبيت القيمة األعلى واألدىن لكل بند من  التعليمي ادلطور
 14ييونو:ادلوجودة يف االستبانة، برمز لسوغالبنود 

                                                           
13

 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cet-15. Bandung: 

Alfabeta.hal: 305 

 رلموع بنود األسئلة xالقيمة األعلى = النتيجة األعلى 

 رلموع بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 21  =81 

1 x 21  =21 
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وأما ادلعيار لنتيجة االستبانة من خبري تصميم الكتاب التعليمي ادلطور يف ىذا 
 البحث كما يف اجلدول اآليت:

 2.1اجلدول 
 املعيار لنتيجة االستبانة من خبري تصميم الكتاب التعليمي املطور

 الدرجة النتيجة الرقم
 جيد جدا 81 – 61 1
 جيد 61 – 41 2
 غري جيد 41 – 21 3
 غري جيد جدا 21 – 1 4

 
درس مهارة االستماع مأما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من االستبانة من 

فاستعملت الباحثة بتثبيت القيمة األعلى واألدىن لكل بند من  بعد التجربة احملدودة
 15ييونو:ادلوجودة يف االستبانة، برمز لسوغالبنود 
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 Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Cet-15. Bandung: Alfabeta. 

Hal: 305 
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 Ibid,. 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األعلى = النتيجة األعلى 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 22  =88 

1 x 22 =  22 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األعلى = النتيجة األعلى 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 21  =81 

1 x 21 =  21 
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وأما ادلعيار لنتيجة االستبانة من ادلدّرسات بعد التجربة احملدودة على الكتاب 
 اآليت:التعليمي ادلطّور يف ىذا البحث كما يف اجلدول 

 
 1.1اجلدول 

 دّرس مهارة االستماعميار لنتيجة االستبانة من املع
 الدرجة النتيجة الرقم
 جيد جدا 88 – 67 1
 جيد 66 – 45 2
 غري جيد 44 – 23 3
 غري جيد جدا 22 – 1 4
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 لفصل الرابعا
 حتليلها عرض البيانات و 

 
عرض البيانات كحتليلها إجابة ألسئلة البحث الذم ذكرهتا الباحثة يف الفصل 

حيتوم ىذا الفصل على ثالثة مباحث: ادلبحث األكؿ إلجابة أسئلة البحث األكؿ. 
اإلسالمية وية يف ادلدرسة الثانمهارة االستماع  تطوير الكتاب التعليمي لتعليمكيفية   األكؿ

مواصفات ما  . كادلبحث الثاين إلجابة أسئلة البحث الثايناحلكومية األكىل بسوركرتا سولو
صالحية الكتاب التعليمي ادلنتاج أما البيانات الثالثة ما  الكتاب التعليمي ادلنتاج الباحثة

 الباحثة.
  

  عملية تطوير الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماعاملبحث األول: 
 عملية تطوير الكتاب التعليمي )مطبوعة( لتعليم مهارة االستماع -1

قامت الباحثة يف عملية التطوير اخلطوات الكثَتة. كرتبت الباحثة خطوات التطوير 
ىي حتليل االحتياجات، مجع البيانات، تصميم ادلنتج، التحكيم من اخلرباء، 

الثانية، التجربة ادليدانية، اإلصالحات اإلصالحات األكىل، التجربة األكىل، اإلصالحات 
الثالثة، ادلنتج. كىذه اخلطوات مناسبة باخلطوات اليت قدمتها الباحثة بياهنا من خطوات 

 .ثانيةاإلصالحات الك  التجربة األكىل حددت الباحثة عملية التطوير إىللكن سوغيونو. ك 
لكتاب التعليمي يف ىذه العملية، قامت الباحثة عمليتُت، فهمي عملية تطوير ا

 كعملية إعداد الوسيلة السمعية أم التسجيل.
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 حتليل احلاجة كادلشكالت -1

للربنامج  الفصل الثاين طالبقبل تطوير الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع  ل
مت الباحثة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بسوركرتا سولو، قا الديٍت

من االحتياجات كادلشكالت  درس مهارة االستماع كالوثائق حتليالم مبقابلة مبدئية مع
  أما البياف كاآليت: ادلوجودة يف الكتاب التعليمي.

  درس مهارة االستماع( ادلقابلة مع م1
ي درس مهارة االستماع فصل الثاين "زلّمد لطفقامت الباحثة بادلقابلة مع م 

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل األنصارم ادلاجستَت" يف إدارة ادلدرس 
 . حصلت البيانات كما تلي:1بسوركرتا سولو

رة االستماع يف الربنامج الديٍت  إف الكتاب التعليمي ادلستخدـ يف تعليم مها - أ
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بسوركرتا سولو تصويرات من 

ناصف الذم ألفو  دلسموع"، كىي "التدريبات على فهم اكتسجيالت
 سعود إبن زلّمد جامعة من مصطفى أمحد سليمافك  مسطفى العزيز

إف كتاب "التدريبات على فهم  .جدا قدميا كاستخدامها جاكرتا، اإلسالمية
   ادلسموع يكّمل بالوسيلة السمعية كىي الشريط.

صة ألف اخلادلنهج الدراسي إف تعليم مهارة االستماع يف تلك ادلدرسة ماا - ب
تعليم اللغة العرببية ك تعليم مهارة االستماع الدراسة اإلظافية يف ىذه ادلدرسة. 

فأىداؼ  التعليمية. مستول الوحدة على ادلنهجتستخدـ  ادلدرسة ىذه يف

                                                           
1
احلكومية األكىل بسوركرتا  ةيف إدارة للربنامج الديٍت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمي من الساعة العاشرة كالنصف إىل الساعة الواحدة صباحا 5115 فربايَت  17  

 سولو
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اللغة العربية لفصل الثاين للربنامج الديٍت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية كفقا ذلذا 
 ادلنهج الدراسي كىي كما يلي:

نمية قدرة الطلبة على اإلتصاؿ باللغة العربية شفاىة ككتابة، اليت تشمل ت  -
ادلهارات األربع كىي مهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة 

 الكتابة. 
تنمية كعي الطلبة على أمهية اللغة العربية اليت ىي أداة للتعلم، كخاصة لتعلم   -

 مصادر تعاليم اإلسالـ.
ة الطلبة على فهم العالقة الوثيقية بُت اللغة كالثقافية كتوسيع تنمية قدر   -

خرباهتم. كبذلك تزداد معرفتهم بالثقافت ادلختلفة، كأف يكوف ذلم دكر يف 
  تطورىا.

 فهم ادلواد الدراسية كادلفردات ألف اللغة إف الطالب يشعركف بالصعب يف - ج
 الطالب.ادلستخدمة يف الكتاب التعليمي غَت مناسبة مبستول 

تواجو ادلدرس ادلشكالت حينما تعليم مهارة االستماع باستخداـ الكتاب  - د
"التدريبات على فهم ادلسموع"، منها: عدـ كتاب ادلدرس كالطالب ختصيصا، 

. ككاف الوسيلة فصلفلذلك البد ادلدرس يدرس ادلواد الدراسية قبل داخل ال
ل مبدأ الدراسة البد كك كىو كسيلة قدميا جدا. السمعية ادلستخدمة شريطا،

 ادلدرس يدّكره الذم يناسب بادلادة الدراسية يف كل بداية التعليم.
إف ادلدرس حيتاج على الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع بتكميلى  -ىػ

مكونات الكتاب التعليمي كعلى أساس ادلنهج الدراسي ادلقرر أم ادلنهج 
 مستول الوحدة التعليمية.
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 ( الوثائق1
"التدريابت  ت الباحثة بعرض البيانات من الكتاب التعليمي مهارة االستماعقام

فصل الثاين للربنامج الديٍت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  على فهم ادلسموع"
احلكومية األكىل بسوركرتا سولو الذم ألفو ناصف مسطفى العزيز كمصطفى 

كالحظت الباحثة . جاكرتا اإلسالمية سعود إبن زلّمد جامعة من أمحد سليماف
 . ادلستخدـ يف ىذه ادلدرسة الكتاب التعليمي

يتكوف  كجدت الباحثة أف الكتاب التعليمي ادلستخدـ لتعليم مهارة االستماع
( 4( الفقرات 3( اجلمل كالًتاكيب 5( ادلفردات 1مخسة أبواب فهي: من 

 مازلت منفصل فمل ترّتب مرتّبا أل ( النصوص الطويلة، تلك األبواب5احلوارات 
، جبانب ذلك باب كل  ادلوضوع اخلاص يف كالتوجد كاحد بابيف  كالرلموعا

كادلفردات ادلستخدمة يف الكتاب التعليمي التناسب باستطاعة الطالب  ادلواد
  كمستول الطالب.

الذم  يشتمل على مكونات الكتاب التعليمي الكتاب التعليميتأليف  إف
اإلرشادات ( 1: 5يناسب باحتياجات التعليمية لتعليم اللغة العربية، فهي

( زلتول 3الغرض التعلم خاصة أك عاّمة ( 5 إلستخداـ الكتاب ادلدرسي, بت
( 6الرسم التوضيحي /( الرسم5( تصف زلتول ادلواد التعليمية 4اإلطارل 
 ( ادلهاـ.7( التمرينات كمفتاح الرد 7ملخص 

تأليف الكتاب  (9:1991) كعند ناصر عبدهللا الغايل كعبد احلميد عبد هللا 
(  3( مرشد ادلعلمي 5( كتاب الطالب األساسي 1التعليمي يشتمل على : 

( الوسائل السمعية 6( كتاب ادلطالعة اإلضايف 5( ادلعجم 4كراسة التدريبات 
                                                           
2 Abdul Hamid dkk. Hal: 81 
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، كما يلي: فيوكلكن ما كجدت الباحثة مكونات الكتاب التعليمي  كالبصرية.
التمهيدية، دليل استخداـ الكتاب، كاإلرشادات إلستخداـ الكتاب ادلدرسي، 

كتاب الطالب، كتاب   كالغرض التعلم خاصة أك عامة، كزلتويات الكتاب،
 كادلعجم.ادلدرس، 

إف الكتاب "التدريبات على فهم ادلسموع" يكّمل الوسيلة السمعية كىي 
قدميا جدا كيصعب لة الشريط ىي كسيلة  عركؼ، أف كسييف ادلالشريط. كما 

 ادلدرس يف عملية التعليم.
ا على ىذا، استنبطت الباحثة أف الطالب حيتاجوف على الكتاب ستأسي 

 ُت األصلييُتمن الناطق فهم ادلواد يفمارسة عمع الطالب التعليمي السهل دل
التعليمي كحيتاج ادلدرس على الكتاب . كليسهلهم يف تعليم مهارة االستماع

كحيتاج ادلدرس على الكتاب التعليمي  ليسهلو يف عملية تعليم مهارة االستماع.

 ليسهلو يف عملية التعليم مهارة االستماع.
 مجع البيانات -5

احلاجات كادلشكالت ادلوجودة قبل تطوير قد حصلت الباحثة البيانات عن 
يم مهارة االستماع ، فأردت الباحثة تطوير الكتاب التعليمي لتعلالكتاب التعليمي

ألف ىذا التعليمية على مستول الوحدة  . كاختارات الباحثة ادلنهجالتسجيالتبتكميلي 
بسوركرتا األكىل ستخدـ يف الفصل الثاين بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلنهج ي

 مجعت الباحثة األشياء احملتاجة قبل تطوير الكتاب التعليمي فهي كما يلي: سولو.
ادلنهج الدراسي دلهارة االستماع للفصل الثاين للربنامج الديٍت يف ادلدرسة الثانوية  (1

 اإلسالمية. كالبيانات كما يلي:
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  1.1 اجلدول
 املنهج الدراسي ملهارة االستماع

 الكفاءة األساسية معيار الكفاءة 

 االستماع -
فهم ادلعلومات شفهيا من النص أك 

ادلدرسة، احلوار العريب ادلسموع عن 
 ادلسجد، العمل كاإلسالـ

تعّرؼ الصوت أك اجلمل أك  1.1
الكلمة اليت تستخدـ يف احلاالت 

 الرعمية
فهم ادلعاين كاألفكار الرئيسية من  5.1

النص العريب ادلسموع فهما عميقا من 
 فهم التعبَت شفهيا كانت أف حتريرية

 
 الكتب ادلساعدة يف تطوير الكتاب التعليمي  (5

كىي: الكتاب  الباحثة الكتب ادلساعدة يف تطوير الكتاب التعليميأعدت 
العربية بُت يديك، كتاب الطالب جز األكؿ كالثاين، كالكتاب التعليمي لتعليم 

 لمدرسة الثانوية اإلسالمية. فو الدكتور ىداية للفصل الثاين لاللغة العربية الذم أل
 تصميم ادلنتج -3

 الباحثة األشياء اإلحتياجات فيها: صممتقبل تطوير الكتاب التعليمي، 
 ادلأشرات مبناسبة معيار الكفاءة كالكفاءة األساسيةتصميم  (1

ادلنهج  يفصممت الباحثة ادلأشرات حسب مبعيار الكفاءة كالكفاءة  األساسية  
إف تعليم مهارة االستماع حسب ادلنهج على  على مستول الوحدة التعليمية.

معيار الكفاءة كاحد كالكفائتُت األساسيتُت. الكفاءة  مستول الوحدة التعليمية ذلا
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األساسية األكىل تطّورت الباحثة ادلأشرتُت أما الكفاءة األساسية الثانية تطّورت 
 كما يلي:بياهنا  ك  .الباحثة ثالث مأشرات

 
  4.1 اجلدول

 املنهج الدراسي لتعليم مهارة االستماع
 املأشرات الكفاءة األساسية معيار الكفاءة

 االستماع -
فهم ادلعلومات شفهيا من 

النص أك احلوار العريب 
ادلسموع عن ادلدرسة، 

 ادلسجد، العمل كاإلسالـ

تعّرؼ الصوت أك  1.1
اجلمل أك الكلمة اليت 
تستخدـ يف احلاالت 

 الرعمية 

يستطيع الطالب أف  1.1
يفرقوا صوت أحرؼ 

اذلجائية ادلتساكم من 
 الكلمات ادلسموعة

يقدر الطالب أف  5.1
يتعرفوا اجلملة الصحيحة 

 من اجلملة ادلسموعة 
فهم ادلعاين كاألفكار  5.1

الرئيسية من النص العريب 
ادلسموع فهما عميقا من 
فهم التعبَت شفهيا كانت 

 أف حتريرية

يقدر الطالب أف  1.1
يصنفوا العبارة الصحيحة 

كالعبارة اخلطيئة من احلوار 
 ادلسموعة

يستطيع الطالب أف  5.1
يركز االجابة الصحيحة أك 

اإلجابة اخلطيئة من 
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األسئلة ادلسموعة من 
 كسيلة ادلسموعة

يستطيع الطالب أف  3.1
يتعرفوا الصورة ادلناسبة 

 بالعبارة ادلسموعة
 
 ( تعيُت ادلواد الدراسية 5

 كىلللمرحلة األ فصل الثاينلمستول الوحدة التعليمية لنهج ادللقد قرر حسب 
يف   لتعليم اللغة العربيةللربنامج الديٍت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية موضوع مادة 

 أبوابفصل الثاين للمرحلة األكىل تتكوف من أربعة لإف اللغة العربية ل .كل باب
تول على باب حي. ككل اإلسالـ( 4( العمل، 3( ادلسجد، 5( ادلدرسة، 1كىي: 
التدريب يف تعّرؼ الكلمات، كالتدريب اجلديدات ك الدراسية عن الكلمات ادلواد 

، كمادة عن فهم ايف تعّرؼ اجلمل, كمادة عن فهم النص ادلسموع بالعربية كتدريبه
الصور اليت تتعلق مبوضوع يف  ، كالتدريب يف تعّرؼ ااحلوار ادلسموع بالعربية كتدريبه

 كل باب.
فصل الثاين لالكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع ل قامت الباحثة تطوير

فهي كتاب  من كتابُت كيتكوف للربنامج الديٍت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف ىذا البحث
ادلدرس ككتاب الطالب. إف كتاب ادلدرس تقدًن ادلواد الدراسية كالسؤاؿ ادلسموعة من 

 األجوبة فقط.كسيلة السمعية، أما كتاب الطالب تقدًن كراسة 
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كالكتاب التعليمي ادلطور الباحثة لتعليم مهارة االستماع حتت ادلوضوع "التدريبات 
( الغالؼ 1 :حيتوم على على ادلنهج مستول الوحدة التعليمية على فهم ادلسموع"

 الكتاب إلستخداـ اإلرشادات( 4( مضموف ادلواد الدراسية، 3( ادلقدمة، 5األمامي، 
تقدًن كعرض ادلواد يف ( 7( زلتويات الكتاب، 6برنامج التعّلم، ( حتليل 5، ادلدرسي

 -5ادلدرسة،  -1الكتاب التعليمي ) للمرحلة األكىل تشمل على مخسة أبواب كىي: 
كالبياف عن زلتول  ( ادلراجع.9( قائمة ادلفردات، 8اإلسالـ (  -4العمل،  -3ادلسجد، 

لى ادلنهج مستول الوحدة التعليمية الكتاب التعليمي ككصفو لتعليم مهارة االستماع ع
 فصل الثاين للمرحلة األكىل للربنامج الديٍت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية كما يلي:لل
 الصفحة التمهيدية -أ

 ( الغالؼ األمامي1
تعرض فيو موضوع الكتاب "التدريبات على فهم 
ادلسموع"، صورة كسيلة السمعية، كأسس ادلنهج 

مدرسة كمرحلة يستخدـ ىذا الدراسي، كيف أم 
كىذه الصفحة موجودة يف كتاب الطالب  الكتاب.

 أيضا.
 ( ادلقدمة5

حتتوم على التمهيد من الكاتبة فيها كصف تعليم 
مهارة االستماع حسب ادلنهج مستول الوحدة 

كىذه الصفحة  .التعليمية كزلتويات الكتاب
 موجودة يف كتاب الطالب أيضا.
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 الدراسية( مضموف ادلواد 3
مضموف ادلواد الدراسية اليت تتكوف تعرض فيو 

( 1مخس ادلواد يف كل باب كىي: من 
( 3( التدريبات اجلمل، 5التدريبات الكلمات، 

( 5( التدريبات النص، 4التدريبات احلوار، 
كىذه الصفحة موجودة يف  التدريبات الصورة. 

    كتاب الطالب أيضا.
 ادلدرسي الكتاب إلستخداـ ( اإلرشادات4

مة ااإلرشادات كالتوجيهات العحتتوم على 
كاخلطوات للمدرس يف تعليم مهارة االستماع. 
كىذه اإلرشادات تساعد ادلدرس عند عملية 

كىذه الصفحة غَت  تعليم مهارة االستماع.
 موجودة يف كتاب الطالب. 

 يم( حتليل برنامج التعل5
برامج التعليم الذم يتكوف معيار تعرض فيو 

كىذه  الكفاءة، الكفاءة األساسية كادلأشرات.
 الصفحة موجودة يف كتاب الطالب أيضا.
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 ( زلتويات الكتاب6
تعّد احملتويات مهمة يف تأليف ككتابة الكتاب  

عامة، كخصوصا يف الكتاب التعليمي لتعليم 
مهارة االستماع. كذلك يهدؼ إىل إرشاد 

تقدميها  القارئُت لتسهيل البحث عن ادلواد ادلراد
كىذه الصفحة موجودة يف كتاب  ذلم يف الكتاب.

 الطالب أيضا.
 ( صفحة موضوع الدرس8

اليت تتعلق الصورة موضوع الدرس ك  تقدـ فيها 
 .ع. ىذه الصفحة تقدًن يف أكؿ الدرسبادلوضو 

 كىذه الصفحة موجودة يف كتاب الطالب أيضا.
 
 
 ادلواد الدراسية -ب

تقدًن ادلواد الدراسية  سلتلف بكتاب الطالب. كتاب ادلدرس إف كتاب ادلدرس
، أما كتاب الطالب ككراسة األجوبة بتكميل السؤاؿ ادلسموعة من كسيلة السمعية

كىي:  أبوابحتتوم على أربعة  .كعدـ السؤاؿ فيو مباشرةتقدًن كراسة األجوبة 
كىي:  ريباتالتدعلى مخس  يشملادلدرسة، ادلسجد، العمل كاإلسالـ. ككل باب 

التدريبات يف فهم  اجلمل، ككالتدريبات يف تعرؼ  الكلمات،التدريبات يف تعرؼ 
 كالبياف كما يلي:الصور. ، كالتدريبات يف فهم النصالتدريبات يف فهم احلوار، ك 
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الكلمات اليت دتلك صوت أحرؼ تقدًن فيو :  الكلماتالتدريبات يف تعرؼ ( 1
 ادلسموعةاذلجائية ادلتساكم من الكلمات 

 كالتدريب عن تعرؼ الكلمات ادلسموعة.
تقدًن فيها التدريبات على تركيب اجلمل. :  اجلمل التدريبات يف تعرؼ (5

   .يتعّرؼ الكلماتكالطالب 
القصَت. كتقدًن : مادة احلوار تكوف من احلوار  احلوارالتدريبات يف فهم ( 3

التدريبات دلقياس كفاءة الطالب يف فهم فيو 
 احلوار ادلسموع من كسيلة السمعية.  

وضوع : تقدًن فيو النص القصَتة اليت تتعلق مب النصالتدريبت يف فهم ( 4
الدرس كالتدريبات دلقياس كفاءة الطالب يف فهم 

 النص ادلسموع من كسيلة السمعية.
تنوعة الصوار اليت تتعلق مبوضوع تقدًن فيها م :  الصورالتدريبات يف فهم ( 5

الدرس دلقياس ذاكرة الطالب على السؤاؿ 
 ادلسموعة من كسيلة السمعية. 

 قائمة ادلفردات -ج
حتتوم على ادلفردات اجلديدات كمعانيها لكل  

مادة ليساعد الطالب كادلدرسُت يف تعلم كتعليم 
مهارة االستماع، كيسهل على الطالب التعرؼ على 

 .دراسيةالكلمات الواردة بادلواد المعاين 
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 قائمة ادلراجع -د
ترصد الباحثة فيها ادلراجع اليت قد استخدمتها يف 
إعداد ادلواد يف الكتاب التعليمي، كهبذه القائمة تساعد 
ادلدرسُت كالطالب أف يعرفوا ادلراجع كادلصادر الرئيسة 

 كاألساسية ادلستخدمة يف كتابة الكتاب التعليمي.
 تحكيم من اخلرباءال -4

بعد تطوير الكتاب التعليمي، قامت الباحثة بتقدميها إىل اخلبَت يف رلاؿ تعليم  
ادلمتحصل عن كتاب "التدريبات على فهم ادلسموع"  دلعرفة عن أراء اخلرباءللغة العربية ا

 االستبانة التقديرية. كللحصوؿ على االقًتاحات كالتعليقات إلصالح الكتاب ادلطّور ب
كالدكتور سيف  الدكتور شهداء ادلاجستَتقدمت الباحثة االستبانة إىل خبَتين كمها 

 . حصلت الباحثة البيانات كما يلي: ادلصطفى ادلاجستَت
 االستبانة من خبَت ادلادة ( 1

لتحكيمها مضموف ادلواد الدراسية إىل خبَت بتقدًن الكتاب التعليمي  مت الباحثةقا  
الدكتور كتقوميها باالستبانة التقدرية. كاخلبَت الذم قدحّكم ادلواد الدراسية كقّومها ىو 

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم  ، كىو مدّرسشهداء ادلاجستَت
جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كاخلبَت يف رلاؿ تعليم اللغة 

 حصلت الباحثة البيانات كما يلي: العربية كاخلبَت يف إعداد الكتب التعليمية. 
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  4.1 اجلدول
 يف إنتاج الكتاب االستبانة من خبري املادة ةجنتي

 اجلوانب ادلنتجة الرقم
 دراجة النتيجة

1 5 3 4 
1 

دقة ادلادة
مناسبتها مبعيار الكفاءة كالكفاءة األساسية  

 كادلؤشرات
   √ 

 √    مناسبتها بإحتياجات الطالب 5
 √    مناسبتها ادلادة بإحتياج ادلواد الدراسية 3
1 

زلتول ادلادة
 

  √   صدؽ ادلواد الدراسية
  √   تكميل ادلادة 5
 √    كضوح ادلادة 3
  √   استخداـ اللغة 4
 √    تقدًن ادلادة 5

ادلفردات 1
ادلفردات يف كل باب مطابقة حباجة  

 الطالب يف اإلجابة السؤاؿ
   √ 

  √   ادلفردات ادلستخدمة سهلة 5
1 

التدريبات
 √    مناسبة التدريبات باألىداؼ التعليمية  

  √   مناسبة التدريبات بادلواد الدراسية 5
 √    كضوح أسئلة التدريبات 3
 √    كضوح إرشاد التدريبات 4
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 √    تنوع التدريبات ككجود األىداؼ 5
 √    تقدًن التدريبات من السهلة إىل الصعبة 6
1 

ارشاد ادلدرس
 √    ىذا الكتاب يشتمل على إرشاد ادلدرس 

 √    ارشاد ادلدرس يعطى اإلرشادات الكفاية 5

3 
ارشاد ادلدرس يعطي ادلعلومات عن طريقة 

 لتخطيط التعليم
   √ 

ادلراجع 1
 √    مناسبة الكتاب ادلراجع ادلستخدـ 

      

 
 ( االستبانة من خبَت تصميم الكتاب التعليمي5

قامت الباحثة بتقدًن الكتاب التعليمي إىل خبَت تصميم الكتاب التعليمي   
لتحكيمها كتقوميها باالستبانة التقدرية. كاخلبَت الذم قدحّكم تصميم الكتاب 

يف قسم تعليم التعليمي كقّومها ىو الدكتور سيف ادلصطفى ادلاجستَت، كىو مدّرس 
اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
احلكومية ماالنج كاخلبَت يف رلاؿ تعليم اللغة العربية كلو الكفاءة االىتماـ بفّنو. 

 حصلت الباحثة البيانات كما يلي:ك 
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 1.1اجلدول 
 تصميم الكتاب نتيجة االستبانة من خبري 

 اجلوانب ادلنتجة الرقم
 دراجة النتيجة

1 5 3 4 
1 

تصميم الكتاب
 

  √   تصميم الكتاب جبذب الطالب للتعليم
تصميم الكتاب مناسب للمرحلة ادلدرسة  5

 الثانوية
 

  
√ 

 √    الغالؼ جذاب 3
 √    الكتابة كاضحة كتسهل القراءة 4
1 

التصوير
 

  √   استخداـ احلركؼ )النوع كاحلجم(
 √    ختطيط النوذج الطباعي 5
 √    توضيخ بالرسـو كالصورة 3
 √    تأّلف اللوف 4
  √   كثافة الفقرة   1
  √   كجود ادلكاف الفراغ 5
1 

كجو الكتاب
 √    اجلمل قصَتة  

 √    الصورة ذلا معٌت 5
 √    الضبط يف تتابع رقم الصفحة 3
 √    الثبات يف تتابع األرقاـ 4
الكباعة ط 1

تاب
 

  √   تكميل الصفحة حسب احملتويات
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  √   شكل الكتاب يسهل الطالب يف القراءة 5
  √   كضوح الطباعة 3
  √   صفحة الكتابة 4
  √   كجود التحليد 5
  √   السهولة يف فتح الكتاب 6

  
 اإلصالحات األكىل -5

ادلواد الدراسية كرلاؿ تصميم الكتاب  مضموف تصديق من اخلرباء يف رلاؿ بعد
 كالتصحيح. األخطاء توجد يف انتاج الكتاب التعليمي كحتتاج إىل التعديلكثرة   التعليمي،

الكتاب التعليمي الذم يقًتحو اخلرباء، حىت جتعل الكتاب  يف التصحيحقامت الباحثة 
 كما يلي:  ب كادلدرس يف استخدامو. كالبيافالتعليمي أحسن كأجذب كأسهل للطال

 من خبَت ادلواد الدراسية "الدكتور شهداء ادلاجستَت" -1
 

 4.1 اجلدول
 تعديل وتصحيح من ناحية املواد الدراسية

 التصحيح اخلطأ اجلزء الرقم
موضوع  1

الكتاب 
 العليمي

التدريبات على فهم 
 ادلسموع

 التدريبات يف فهم ادلسموع

يذىب حسن إىل ادلدرسة يذىب حسن إىل  احلوار 5
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 مبّكرا ادلدرسة مبّكر

 النص 3
مخس خصص  كيدرس
 يف اليـو

مخس حصص يف  كيدرس
 اليـو

4 
استخداـ 

 عالمات الًتقيم

 مثاؿ:
. أمحد يذىب إىل 1

 ادلدرسة مع أصدقائو
. يدرس حسن العلـو 5

 اإلجتماعية

أمحد يذىب إىل  -1
 ادلدرسة مع أصدقائو

يدرس حسن العلـو  -5
 اإلجتماعية

5 
 استخداـ

 عالمات األمر

 مثاؿ:
استمع كأعد ىذه 

 ادلفردات!

استمع كأعد ىذه 
 ادلفردات!

 
 من خبَت تصميم الكتاب التعليمي "الدكتور سيف ادلصطفي ادلاجستَت" -5
  

 4.1 اجلدول
 تعديل وتصحيح من ناحية تصميم الكتاب التعليمي

 التصحيح اخلطأ الرقم
 استخداـ الكتابزيادة دليل  عدـ دليل استخداـ الكتاب 1
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 التجربة األكىل -6
درس مهارة االستماع مصل إىل تالكتاب التعليمي احملاحملدكدة جتربة قدمت الباحثة 

الكتاب ادلتحصل عن لتقييم كتقوًن  نصارم ادلاجستَت بتقدًن االستبانةاأللطفي زلّمد 
 منوذج كاستخدمت الباحثة فهم ادلسموع". يف"التدريبات  الكتاب تطويرمن إنتاج 

(skala likert) سكاال ليكَتت
3

الذم يتكوف من أربع درجات  االستبانة نتيجة سابحل 
 كأما ادلعيار لكل درجة فهي: .التقوًن
 

 4.1اجلدول 
 معيار درجة االستجابات

 املستوى درجة التقومي
 جيد جدا 4
 جيد 3
 غَت جيد 5
 غَت جيد جدا 1

 
احملصولة من ادلدرس مهارة االستماع يف االستبانة التقديرية  عن تعرض النتيجة ك 

 :الكتاب التعليمي كما يلي
 
 

                                                           
 (134. ص: 5115. )سوغييونو: سكاال ليكَتت تستخدـ دلقياس موقف كرأم الناس  أك اجملتمع عن ظاىرة اجملتمع  3
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 8.1اجلدول 
 نتيجة االستبانة من مدرس مهارة االستماع

 الدراجة النتيجة اجلوانب ادلنتجة الرقم
1 

ادلادة
 

 جيد  3 تكميل ادلادة 
 جيد  3 كضوح ادلادة  5
 جيد  3 صدؽ ادلادة  3
 جيد 3 استعماؿ اللغة  4
 جيد جدا 4 تقدًن ادلادة  5
ادلفردات 1

 

 جيد  4 ادلفردات مناسبة بإحتياجة الطالب
 جيد  4 ادلفردات التقدمية سهلة 5
1 

التدريبات
 

 جيد جدا 4 مناسبة التدريبات باألىداؼ التعليمية
 جيد جدا 4 مناسبة التدريبات بادلواد الدراسية 5
 جيد  3 إرشاد التدريباتكضوح  3
 جيد  3 تنوع التدريبات 4

5 
تستطيع األسئلة لقياس كفاءة الطالب يف 

 فهم الكلمات ادلسموعة
 جيد 3

 جيد  3 مناسبة التدريبات بادلرحلة الطالب 6
ارشاد ادلدرس 1

 جيد  3 ىذا الكتاب يشتمل على إرشاد ادلدرس 
 جيد  3 اشاد ادلدرس يعطى اإلرشادات الكفاية 5
 جيد  3ارشاد ادلدرس يعطي ادلعلومات عن طريقة  3
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 لتخطيط التعليم
1 

تصميم الكتاب
 

 جيد  3 تصميم الكتاب جبذب الطالب للتعليم

5 
تصميم الكتاب مناسب للمرحلة ادلدرسة 

 الثانوية
 جيد  3

 جيد 3 الغالؼ جذاب 3
 جيد  3 الكتابة كاضحة كتسهل القراءة 4
1 

استعماؿ 
الكتاب

 جيد 3 سهولة استخداـ الكتاب يف عملية التعليم 

5 
ىذا الكتاب مهم لفهم ادلواد مهارة 
االستماع ك شلارسة الطالب يف استماع 
 الكلمات اللغة العربية من الناطقُت األصليُت

 جيد جدا 4

 جيد جدا 41 عدد
 

فاستخدمت الباحثة أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من ىذه االستبانة 
 بتثبيت القيمة األعلى كاألدىن لكل بند من البنود ادلوجودة يف االستبانة، برمز لسوغيونو:

 
 
 

 
 
 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األعلى = النتيجة األعلى 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 55  =88 

1 x 55 =  55 
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 1.4اجلدول 
 املعيار لنتيجة االستبانة من خبري املواد الدراسية

 الدرجة النتيجة الرقم
 جيد جدا 88 – 67 1
 جيد 66 – 45 5
 غَت جيد 44 – 53 3
 غَت جيد جدا 55 – 1 4

 
كفقا ذلذا اجلدكؿ، فالنتيجة عن تصديق الكتاب التعليمى من مدرس مهارة 

 كالنتيجة احملصولة منها:، كىي على مستول "جيد جدا". 71االستماع ىي 
 (16"جيد " )النتيجة ادلادة من ناحية  (1
 (6ادلفردات "جيد" )النتيجة من ناحية  (5
 (51من ناحية التدريبات "جيد" )النتيجة  (3
 (9من ناحية ارشاد ادلدرس "جيد " )النتيجة  (4
 (13من ناحية تصميم الكتاب "جيد " )النتيجة  (5
 (7)النتيجة من ناحية استعماؿ الكتاب"جيد جد"  (6
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 اإلصالحات الثانية -7
بتوزيع  بعد جتربة ادلنتج الكتاب التعليمي ادلتحصل من مدرس مهارة االستماع

يف  كثرة األخطاء  توجد ، ىذه األداة تقييما كتقوميا جبودة الكتاب التعليمي.االستبانة
 مي كحتتاج إىل التعديل كالتصحيح، منها:انتاج الكتاب التعلي

 
 11.1 اجلدول

 ستماعتعديل وتصحيح من مدرس مهارة اال
 التصحيح اخلطأ جزء الرقم

1 
اليستقم يف استخداـ 

كلمات "صحيح" 
 يف كلمة األمر

 مثاؿ:
 التدريب الكلمات -

"استمع إىل الكلمة. 
( √مث ضع عالمة )

داخل  صحيحة
 القيسُت.

 التدريب اجلمل -
استمع إىل اجلملة. 

( √)مث ضع عالمة 
أماـ اجلملة  صحيح

اليت تسمعها يف كل 
 رلموعات.

 التدريب الكلمات -
"استمع إىل الكلمة. مث 

 صحيح( √ضع عالمة )
 داخل القيسُت.

 التدريب اجلمل -
استمع إىل اجلملة. مث ضع 

أماـ  صحيح( √عالمة )
اجلملة اليت تسمعها يف كل 

 رلموعات.
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5 
مل يكن مرتبا يف 
   استخداـ الصورة

 
كالتصحيح السابق، كاف النص ادلستخدـ طويال كيناسب باستطاعة جبانب التعديل 

الطالب.كحيتاج التصحيح لكي جيعل الكتاب التعليمي أحسن كأسهل للطالب كادلدرس 
 يف استخدامو.

 11.1 اجلدول
 النصتعديل وتصحيح من 

 النص الثاين النص األول
 الدرس األكؿ   -

 يف ادلدرسة
. ىو الثانويّةفوزاف تلميذ يف ادلدرسة 

 ةيسكن يف سورابايا كاآلف عمره ثالث عشر 
سنة. ىو تلميذ رلتهد. فوزاف يذىب إىل 
ادلدرسة يف الّساعة الّسادسة صباحا, 

, كىي كيدرس الّدين  مخس خصص يف اليـو
اإلسالمّي كالرّياضّيات كالّلغة العربّية كالعلـو 
كالثقافة اإلسالمية. فوزاف مسلم يصّلي 

, كىو صا  دؽ كأمُت.كيصـو

 الدرس األكؿ   -
 يف ادلدرسة

. ىو فوزاف تلميذ يف ادلدرسة الثانويّة
 ةيسكن يف سورابايا كاآلف عمره ثالث عشر 

سنة. ىو تلميذ رلتهد. فوزاف يذىب إىل 
، ادلدرسة يف الّساعة الّسادسة صباحا

، كىي كيدرس الّدين  مخس حصص يف اليـو
اإلسالمّي كالرّياضّيات كالّلغة العربّية كالعلـو 

 كالثقافة اإلسالمية. 
فوزاف يريد أف يكوف طبيبا ليعاجل  



 
 

55 
 

فوزاف يريد أف يكوف طبيبا ليعاجل  
ادلرضى يف مدينتو. كىو يدرس اللغة العربّية  
كثَتا ألنو يريد أف يدرس الّدين اإلسالمّي 

 كيكوف طبيبا مسلما صاحلا.
ذىب أخو فوزاف إىل جاكرتا قبل سنة.  

كىو اآلف يدرس اذلندسة يف اجلامعة 
االندكنيسّية احلكومّية. يكتب فوزاف رسالة 
إىل أخيو يسألو عن جاكرتا كعن الّدراسة 

 ىناؾ.  
 
 

ادلرضى يف مدينتو. كىو يدرس اللغة العربّية  
ا ألنو يريد أف يدرس الّدين اإلسالمّي كثَت 

 كيكوف طبيبا مسلما صاحلا.
 

 الدرس الثاين -
 مسجد االستقالؿ

 االستقالؿ جامع أك االستقالؿ مسجد  
. بالدنا يف مسجد أكرب كىو ،جباكرتا
 أرض قطعة على االستقالؿ مسجد أُنِشئ
 حتُيط كادلسجد ِىكتارا 15 مساحتها تبُلغُ 

 تّتِسع كاسعة كساحة كبَتة حديقة بو
 مخسة من ادلسجد يتكّوف ،سّيارة لثمامنائة

 :أدكار

 الدرس الرابع -
 مسجد االستقالؿ

 االستقالؿ جامع أك االستقالؿ مسجد
. بالدنا يف مسجد أكرب كىو ،جباكرتا
 أرض قطعة على االستقالؿ مسجد أُنِشئ
 حتُيط كادلسجد ِىكتارا 15 مساحتها تبُلغُ 

 تّتِسع كاسعة كساحة كبَتة حديقة بو
 مخسة من ادلسجد يتكّوف ،سّيارة لثمامنائة

 :أدكار
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 العاّمة ادلرافق أنواع, األّكؿ الّدكر يف صلد  
اإلداريّة  كادلكاتب إسالمّية كتبةادل كىي

كصلد فيو ادلراحيض كاحلنفّيات ادلمتازة 
  ادلخّصصة للوضوء.

 مكشوفة ساحة: الثّاينّ  الّدكر يف كصلد
 جتعل ىكتارات ثالثة حوايل تهامساف

  .مصلّ   ألف دلائة تّتسع ادلسجد
 أمتار 3 ُقطرُه يبلغ ىالؿ القّبة كيعلو  

 فيبلغ ادلئذنة أّما. مخاسّية بنجمة كينتهي
 يساكم عدد، سنتيمًتا 6666 ارتفاعها

 !القرآنّية اآليات عدد
ذىب أخو فوزاف إىل جاكرتا قبل سنة.  

كىو اآلف يدرس اذلندسة يف اجلامعة 
االندكنيسّية احلكومّية. يكتب فوزاف رسالة 
إىل أخيو يسألو عن جاكرتا كعن الّدراسة 

 ىناؾ.  
 

 العاّمة ادلرافق أنواع ،األّكؿ الّدكر يف صلد  
اإلداريّة  كادلكاتب إسالمّية كتبةادل كىي

كاحلنفّيات ادلمتازة كصلد فيو ادلراحيض 
  ادلخّصصة للوضوء.

 مكشوفة ساحة: الثّاينّ  الّدكر يف كصلد
 جتعل ىكتارات ثالثة حوايل تهامساف

 .مصلّ   ألف دلائة تّتسع ادلسجد

 الدرس الثالث -
 العمل

 دّرسادل منهم، متنّوعة الّناس مهن  

 الدرس الثالث -
 العمل

 كىو ،الّطَتاف كلّية يف درس ،طّيار   عمر
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 طّيارالك  فالحالك  هندسادلك  طبيبالك 
 كوفلت يعملوف ىم. ذلك كغَت تاجرالك 

 .كسعيدة يسَتة الّناس حياة
 كىو, الّطَتاف كلّية يف درس, طّيار   عمر

 مبّكرا عمر يذىب. الّطَتاف شركة يف يعمل
 الّسادسة الّساعة العمل يبدأ. الّشركة إىل

. ظهرا الواحدة الّساعة كينتهي ،صباحا
 كيعمل, اليـو يف ساعات سبع عمر يعمل
 يـو العطلة. األسبوع يف أيّاـ مخسة

 إىل عمر يذىب. اجلمعة كيـو, اخلميس
  .بالّسّيارة الشركة

 اذلندسة كلّية يف درس ،مهندس كعليّ   
 كالعمارات البنياف يبٍتّ  أف يريد كىو

 يبٍت ىو. فيها وفكيعملفيها الناس  ليسكن
 .ضعيفة بنيانا يبٍتّ  كلن قويّا بُنيانا

 كيريد مزرعتو حيرث ىو. فاّلح كأمحد
 للّناس الطّعاـ لُيِعدّ  يعمل ىو. الّرزّ  يزرع أف

 .عملو ينتهى أف قبل يسًتيح كلن
 

 مبّكرا عمر يذىب. الّطَتاف شركة يف يعمل
 الّسادسة الّساعة العمل يبدأ. الّشركة إىل

. ظهرا الواحدة الّساعة كينتهي ،صباحا
 كيعمل, اليـو يف ساعات سبع عمر يعمل
 يـو العطلة. األسبوع يف أيّاـ مخسة

 إىل عمر يذىب. اجلمعة كيـو ،اخلميس
  .بالّسّيارة الشركة

 اذلندسة كلّية يف درس ،مهندس كعليّ   
 كالعمارات البنياف يبٍتّ  أف يريد كىو

 يبٍت ىو. فيها وفكيعملفيها الناس  ليسكن
 .ضعيفة بنيانا يبٍتّ  كلن قويّا بُنيانا

 كيريد مزرعتو حيرث ىو. فاّلح كأمحد
 للّناس الطّعاـ لُيِعدّ  يعمل ىو. الّرزّ  يزرع أف

 .عملو ينتهى أف قبل يسًتيح كلن
 

 الدرس الرابع - الدرس الرابع -
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 حقيقة اإلسالـ
اإلسالـ دين التوحيد. )الإلو إال هللا 

زلّمد رسوؿ هللا(, الذم بعث هللا بو الّرسل 
مجيعا. كأّكذلُم آدـ )عليو الّسالـ( كآخرىم 

. قاؿ هللا -صّلى هللا عليو كسّلم  –زلّمد 
تعاىل: ) إفَّ الّديَن ِعنَد هللِا اإلسالـ (. 

كاإلسالـ ىو الّدين الباقي الذم نسخ مجيَع 
ت قبلو. كىو صاحل لكّل زماف الّرساال

ـّ جلميع البشر لذا  ،كمكاف. كىو دين عا
 فقد تكّفل هللا تعاىل حبفظو.

صّلى هللا  –د كادلسلم اليؤمن مبحمّ 
كإمّنا يؤمن كذلك  ،كحده -عليو كسّلم

 جبميع الّرسل الذين سبقوه.
فع الظّلم عن كاإلسالـ يدعو إىل ر 

إليو انقادت لذا فقد  ،األفراد كاجملتمعات
ت فيو ادلساكاة فوجد ،الّشعوب رغبة الرىبة

كإف اختلفت ألواهنم,  ،بُت الّناس مجيعا
صّلى هللا  –كبيئاهتم. قاؿ الّرسوؿ  ،كلغاهتم

"كّلكم آلدـ كآدـ من  –عليو كسّلم 
. الفضل لعريّب على أعجميّ  كال  ،تُراب 

 حقيقة اإلسالـ
الذم بعث هللا  اإلسالـ دين التوحيد.

بو الّرسل مجيعا. كأّكذلُم آدـ )عليو الّسالـ( 
. صّلى هللا عليو كسّلم –كآخرىم زلّمد 

كاإلسالـ ىو الّدين الباقي الذم نسخ مجيَع 
 الّرساالت قبلو.
صّلى هللا  –كادلسلم اليؤمن مبحّمد 

كإمّنا يؤمن كذلك  ،كحده -عليو كسّلم
 الذين سبقوه.جبميع الّرسل 

كاإلسالـ يدعو إىل رفع الظّلم عن 
لذا فقد انقادت إليو  ،األفراد كاجملتمعات

فوجدت فيو ادلساكاة  ،الّشعوب رغبة الرىبة
 ،كإف اختلفت ألواهنم ،لّناس مجيعابُت ا
صّلى هللا  –كبيئاهتم. قاؿ الّرسوؿ  ،كلغاهتم

"كّلكم آلدـ كآدـ من  –عليو كسّلم 
. الفضل لعريّب على أعجميّ  كال  ،تُراب 

 ألسود على أمحر إال بالّتقول".
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 ألسود على أمحر إال بالّتقول".
 

 
 اإلنتاج النهائي -8

ادلرحلة الثمانية ىي ادلنتج األخَت. يف ىذه ادلرحلة، حصلت الباحثة إنتاج  
يف فهم ادلسموع" على ادلنهج مستول الوحدة التعليمية الكتاب التعليمي "التدريبات 

لتعليم مهارة االستماع للفصل الثاين للربنامج الديٍت مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 األكىل بسوركرتا سولو.

 
 عملية إعداد الكتاب التعليمي )غري مطبوعة( لتعليم مهارة االستماع -4

التعليمي غَت مطبوعة كالوسيلة التعليمية، منها كما ىو ادلعركؼ، أف الكتاب  
احلاسوب، فيديو، الصورة كغَت ذلك. كيف ىذا البحث أعدت الباحثة كسيلة السمعية 

 أم التسجيل على شكل احلاسوب.
قامت الباحثة إعداد الوسيلة السمعية أم التسجيالت بعد تطوير الكتاب 

ادلدرس يف عملية التعليم يف الفصل التعليمي لتعليم مهارة االستماع ليساعد كيسهل 
 لكي ادلدرس اليدّكر الشريط يف كل بداية الدرس. 

قد سجلت الباحثة مع الناطق األصلي من العرب، كىو األستاذ قريب هللا بابكر 
مصطفي. كاف أستاذ قريب هللا بابكر مصطفى مدرس اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة 

مهرة االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو العربية كلية ادلاجستَت كمدرس 
 كالًتبية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كىو جاء من سوداف. 
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قامت الباحثة التسجيالت مرتُت لكي حيصل التسجيالت الوضيحة كاجليدة يف 
ة احلكومية ماالنج )مبٌت غرفة ادلدرس لألجنايب يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمي

ادلاجستَت(. كجعلث الباحثة إىل البيانات يف كل باب كدخلت إىل احلاسوب منفصل يف  
 كل باب 

 
 املبحث الثاين: املواصفات من الكتاب التعليمي

لكل الكتاب التعليمي خصائص، فيو ادلزايا كادلعايب، ككذلك بالكتاب التعليمي 
 الكتلب التعليمي لتعليم مهارة االستماع ىي:الذم ألفتها الباحثة يف تطوير 

إف الكتاب التعليمي يألف مبناسبة ادلنهج الدراسي على مستول الوحدة التعليمية  ( أ
، كىي: أربعة أبواب تتكوف من)معيار الكفاءة، الكفاءة، كادلأشرات( اليت 

 ادلدرسة، كادلسجد، كالعمل، كاإلسالـ.
التعليمي سهلة كمناسبة مبستول ادلستخدمة يف تقدًن الكتاب ادلفردات   ( ب

 كاالحتياجات الطالب يف فهم ادلواد.
 التتدريبات ادلوجودة جذابة كمتنوعة حسب مستول الطالب. ( ج
ليسهل ادلدارس يف  احلاسوباليت تعّد يف  )التسجيالت( السمعيةتقدًن كسيلة  ( د

 عملية التعليم.
تعرؼ يف ادلواد قائمة ادلفردات ادلساعدة الطالب يف حبث ادلفردات اليت الق( 

 كمساعدهتم يف التعلم الذايت.
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 صالحية الكتاب التعليمي املبحث الثالث:
قامت الباحثة صالحية الكتاب التعليمي إىل اخلرباء إلنتاج ادلنتج الذم حصلتها  

الباحثة يف تطوير الكتاب التعليمي لتعليم معارة االستماع. فوزعت الباحثة االستبانات 
 كالبياف األكضح كما يلي:. خبَتينإىل 

 
 تصديق خبري املادة  -1

ادلواد الدراسية  مضموفقامت الباحثة بتقدًن الكتاب التعليمي إىل اخلبَت يف 
ىو  قديرية. كاخلبَت الذم قد حّكم ادلواد الدراسيةلتحكيمها كتقوميها باالستبانة الت

(skala likertليكَتت )كاستخدمت الباحثة منوذج سكاال ادلاجستَت.  الدكتور شهداء
4
 

حلساب نتيجة االستبانة الذم يتكوف من أربع درجات التقوًن. كأما ادلعيار لكل درجة 
 فهي:

 
 14.1اجلدول 

 معيار درجة االستجابات
 املستوى درجة التقومي

 جيد جدا 4
 جيد 3
 غَت جيد 5
 غَت جيد جدا 1

                                                           
 (134. ص: 5115. )سوغييونو: سكاال ليكَتت تستخدـ دلقياس موقف كرأم الناس  أك اجملتمع عن ظاىرة اجملتمع  4



 
 

55 
 

  
الدراسية يف االستبانة التقديرية  كتعرض النتيجة احملصولة من خبَت مضموف ادلواد 

 عن الكتاب التعليمي كما يلي:
 

 1.14اجلدول 
 يف إنتاج الكتاب املادةاالستبانة من خبري  نتائج

 الدراجة النتيجة اجلوانب ادلنتجة الرقم
1 

دقة ادلادة
مناسبتها مبعيار الكفاءة كالكفاءة األساسية  

 كادلؤشرات
 جيد جدا 4

 جيد جدا 4 بإحتياجات الطالبمناسبتها  5
 جيد جدا 4 مناسبتها بإحتياج ادلواد الدراسية 3
1 

 زلتول ادلادة

 جيد 3 صدؽ ادلواد الدراسية
 جيد 3 تكميل ادلادة 5
 جيد جدا 4 كضوح ادلادة 3
 جيد 3 استعماؿ اللغة 4
 جيد جدا 4 تقدًن ادلادة 5

ادلفردات 1
بإحتياجات ادلفردات يف كل باب مناسبة  

 الطالب يف اإلجابة السؤاؿ
 جيد جدا 4

 جيد 3 ادلفردات ادلستخدمة سهلة 5
باتريالتد 1

 

 جيد جدا 4 مناسبة التدريبات باألىداؼ التعليمية 
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 جيد 3 مناسبة التدريبات بادلواد الدراسية 5
 جيد جدا 4 كضوح أسئلة التدريبات 3
 جيد جدا 4 كضوح إرشاد التدريبات 4
 جيد جدا 4 تنوع التدريبات ككجود األىداؼ 5
 جيد جدا 4 تقدًن التدريبات من السهلة إىل الصعبة 6
1 

ارشاد ادلدرس
 جيد جدا 4 ىذا الكتاب يشتمل على إرشاد ادلدرس 

 جيد جدا 4 ارشاد ادلدرس يعطى اإلرشادات الكفاية 5

3 
ارشاد ادلدرس يعطي ادلعلومات عن طريقة 

 لتخطيط التعليم
 جيد جدا 4

ادلراجع 1
 جيد جدا 4 مناسبة الكتاب ادلراجع ادلستخدـ 

    

 جيد جدا 44 عدد
 

أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من ىذه االستبانة فاستخدمت الباحثة 
   بتثبيت القيمة األعلى كاألدىن لكل بند من البنود ادلوجودة يف االستبانة، برمز لسوغيونو:

 
 
 

 
 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األعلى = النتيجة األعلى 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 51  =81 

1 x 51 =  51 
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 1.11اجلدول 

 املعيار لنتيجة االستبانة من خبري املواد الدراسية
 الدرجة النتيجة الرقم

 جيد جدا 81 – 61 1
 جيد 61 – 41 5
 غَت جيد 41 – 51 3
 غَت جيد جدا 51 – 1 4

 
كفقا ذلذا اجلدكؿ، فالنتيجة عن تصديق الكتاب التعليمى من خبَت ادلواد الدراسية 

 ، كىي على مستول "جيد جدا". كالنتيجة احملصولة منها:75ىي 
 (15من ناحية دقة ادلواد الدراسية "جيد جدا" )النتيجة  (1
 (17تيجة من ناحية زلتول ادلادة "جيد" )الن (5
 (7من ناحية ادلفردات "جيد" )النتيجة  (3
 (53من ناحية التدريبات "جيد جدا" )النتيجة  (4
 (8من ناحية إرشاد ادلدرس "جيد جدا" )النتيجة  (5
 (4من ناحية ادلراجع "جيد جدا" )النتيجة  (6
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 خبري تصميم الكتاب التعليميتصديق . 4
لتحكيمها  الكتاب التعليميخبَت قامت الباحثة بتقدًن الكتاب التعليمي إىل  

كتور سيف د الكتقوميها باالستبانة التقديرية. كاخلبَت الذم قد حّكم ادلواد الدراسية ىو 
(skala likertكاستخدمت الباحثة منوذج سكاال ليكَتت ) .ادلصطفي ادلاجستَت

5
 

 حلساب نتيجة االستبانة الذم يتكوف من أربع درجات التقوًن. كأما ادلعيار لكل درجة
 فهي:

 1.14اجلدول 
 معيار درجة االستجابات

 املستوى درجة التقومي
 جيد جدا 4
 جيد 3
 غَت جيد 5
 غَت جيد جدا 1

 
كتعرض النتيجة احملصولة من خبَت تصميم الكتاب التعليمي يف االستبانة التقديرية   

 كما يلي:
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 14.1اجلدول 
 تصميم الكتاب التعليمياالستبانة من خبري  ةنتيج

 الدراجة النتيجة اجلوانب ادلنتجة الرقم
1 

تصميم الكتاب
 

 جيد  3 تصميم الكتاب جبذب الطالب للتعليم
تصميم الكتاب مناسب للمرحلة ادلدرسة  5

 الثانوية
 جيد جدا 4

 جيد جدا 4 الغالؼ جذاب 3
 جيد جدا 4 الكتابة كاضحة كتسهل القراءة 4
1 

التصوير
 

 جيد 3 كاحلجم(استخداـ احلركؼ )النوع 
 جيد جدا 4 ختطيط النوذج الطباعي 5
 جيد جدا 4 توضيخ بالرسـو كالصورة 3
 جيد جدا 4 تأّلف اللوف 4
 جيد  3 كثافة الفقرة   1
 جيد 3 كجود ادلكاف الفراغ 5
1 

كجو الكتاب
 جيد جدا 4 اجلمل قصَتة  

 جيد جدا 4 الصورة ذلا معٌت 5
 جيد جدا 4 الصفحةالضبط يف تتابع رقم  3
 جيد جدا 4 الثبات يف تتابع األرقاـ 4
طباعة  1

الكتاب
 

 جيد  3 تكميل الصفحة حسب احملتويات
 جيد  3 شكل الكتاب يسهل الطالب يف القراءة 5
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 جيد  3 كضوح الطباعة 3
 جيد  3 صفحة الكتابة 4
 جيد  3 كجود التحليد 5
 جيد  3 السهولة يف فتح الكتاب 6

 جيد جدا 41 عدد
 

 الباحثة فاستخدمت االستبانة ىذه من البيانات لتحليل ادلستخدمة الطريقة أما
 : لسوغيونو برمز االستبانة، يف ادلوجودة البنود من بند لكل كاألدىن األعلى القيمة بتثبيت

 
 
 
 

 14.1اجلدول 
 املعيار لنتيجة االستبانة من خبري املواد الدراسية

 الدرجة النتيجة الرقم
 جيد جدا 81 – 61 1
 جيد 61 – 41 5
 غَت جيد 41 – 51 3
 غَت جيد جدا 51 – 1 4

 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األعلى = النتيجة األعلى 

 عدد بنود األسئلة xالقيمة األدىن = النتيجة األدىن 

4 x 51  =81 

1 x 51 =  51 
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تصميم كفقا ذلذا اجلدكؿ، فالنتيجة عن تصديق الكتاب التعليمى من خبَت 
 ، كىي على مستول "جيد جدا". كالنتيجة احملصولة منها:71ىي الكتاب التعليمي 

 (15"جيد جدا" )النتيجة  تصميم الكتابمن ناحية  (1
 (15من ناحية التصوير "جيد جدا" )النتيجة  (5
 (55)النتيجة من ناحية كجو الكتاب "جيد جدا"  (3
 (18من ناحية طباعة الكتاب "جيد " )النتيجة  (4

كتب اخلرباء التعليقات كاالقًتاحات يف تقييم الكتاب التعليمي يف صفحة 
 االستبانة تقوميا بتطويره. كمن تعليقات كمدخالت اخلرباء اليت مت اىتمامها للباحثة. 

 
 18.1 اجلدول

 من اخلرباء واملدرس االقرتاحاتالتعليقات و 
 املالحظة املوقف االسم الرقم

1 

الدكتور شهداء
 

خبري املادة
كحدة اخطرت يف استخداـ عالمات أف يهتم  .1 

 الًتقيم
 أف حيسن طباعة كالًتكيب .5

الدكتور  4
املصطفيسيف 
خبري تصميم  

الكتاب التعليمي
 

 أف يهتم كتابة القواعد كالصرؼ كاإلمالء .1
 أف يزيد دليل استخداـ الكتاب .5
 ة مستول تفكَت الطالب امراع .3

4 

حمّمد لطف 
األنصاري 
املاجستري

املدرس  
مهارة 
االستماع

 

 كثرة األخطأ يف الكتابة .1
يرجو التسجيل كضيحة كي يسهل الطالب  .5
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 لتعرفها
النص لفهم النص طويلة جدا كيصّعب  .3

 الطالب يف فهمها
ىذا الكتاب يشتمل على ادلرحلة، كيرجي أف  .4

 الكتاب يكوف مرحلتُتيكمل ىذا 
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 لفصل اخلامسا
 نتائج البحث واملقرتحات

 
 حيتوي ىذا الفصل على نتائج البحث، والتوصيات، وادلقرتحات كما يلي:

 نتائج البحث -أ
االستبانات وحتليلها عن اعتمادا على عرض البيانات السابقة من ادلقابلة والوثائق و 

الوحدة التعليمية تطوير الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع على ادلنهج مستوى 
لفصل الثاين للربنامج الديين يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو 

 فقد اختصرت الباحثة ىذه الدراسة فيما يلي:
على ادلنهج مستوى الوحدة  لتعليم مهارة االستماع إن تطوير الكتاب التعليمي -1

التعليمية لفصل الثاين للربنامج الديين يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل 
متر بثمانية مراحل، منها: حتليل احلاجات وادلشكالت، ومجع  بسوركرتا سولو

البيانات، وتصميم ادلنتاج، والتحكيم من اخلرباء، واإلصالحات األوىل، والتجربة 
ودة إىل ادلدرس مهارة االستماع، واإلصالحات الثانية، واإلنتاج النهائي. احملد

حتت ادلوضوع "  ونتائج ىذا البحث ىو الكتاب التعليمي لتعليم مهارة االستماع
   )القرص ادلدّمج(.  CDالتدريبات يف فهم ادلسموع" بتكميلي وسيلة السمعية يف 

   خصائص، منها: ادلنتاج الباحثة لو إن الكتاب التعليمي  -2
إن الكتاب التعليمي يألف مبناسبة ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة التعليمية أ( 

)معيار الكفاءة، الكفاءة، وادلأشرات( اليت تشمل على مخس مواد الدراسية، وىي: 
 الكلمات، اجلمل، فهم احلوار، فهم النص وفهم الصوار.
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ليمي سهلة ومناسبة مبستوى اللغة ادلستخدمة يف تقدمي الكتاب التعب( 
 واالحتياجات الطالب يف فهم ادلواد.

 التتدريبات ادلوجودة جذابة ومتنوعة حسب مستوى الطالب.ج( 
تعليم مهارة ليسهل ادلدارس يف عملية  احلاسوباليت تعّد يف  السمعيةتقدمي وسيلة د( 

 .االستماع
اليت التعرف يف ادلواد ه( قائمة ادلفردات ادلساعدة الطالب يف حبث ادلفردات 

 ومساعدهتم يف التعلم الذايت.
الباحثة الئقة الستخدامو لتعليم مهارة االستماع صل إن الكتاب التعليمي ادلتح -3

الثاين للربنامج الديين يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  لفصلل
 57الدراسية بنسبة  ادلواد، بالنظر إىل نتيجة االستبانات من خبري بسوركرتا سولو

 51بدرجة "جيد جدا"، والتحكيم من خبري تصميم الكتاب التعليمي بنسبة 
   بدرجة "جيد جدا". 

 مقرتحات البحث -ب
ترجو الباحثة أن تكون نتيجة ىذا البحث مدخال مفيدا دلن يريد أن يقوم مبثل ىذا  

 البحث. لذلك قّدمت الباحثة االقرتاحات اآلتية:
أكثر أن الباحثة مل تقم التجربة ادليدانية الواسعة إىل الطالب للحصول على نتيجة  -1

صدقا. ولذلك ترجو الباحثة من الباحثني ادلقبلني أن يستفيدوا من نتيجة ىذا البحث 
 للقيام يبحث أجود وجتربة ميدانية أوسع إىل الطالب.

 للمرحلة األوىل االستماع ىذا الكتاب يقتصر على أربعة موضوعات لتعليم مهارة -2
ستمرر يل بأن يالدي طالبة الربنامج الديين من ادلدرسة الثانوية، وترجو الباحثة للبحث الت
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على نسق ىذا الكتاب الذي أعدتو الباحثة لفصل  ويصلحها ويطّورىا إىل ادلرحلة الثانية
 الثاين للربنامج الديين من ادلدرسة الثانوية. 

رس مهارة االستماع يف فصل الثاين الربنامج الديين من مدرسة ترجو الباحثة من مد -3
الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسوركرتا سولو أن يستفيد نتائج ىذا البحث ادلفيدة 

 يف تعليم مهارة االستماع.
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