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 البحثصملخ
 كونسي ألّن ىذه الوسائل التعليمية التعليم عملية يف جدا مهم الوسائل التعليمية إستخدام

 تولدي حىت الطالب يف اىتمامهم جذب إىل هدفي السمعية الوسائل إستخدامن بشكل عام، إ. فعالة
 إستخدام خالل من ىا.واضحة حىت يستطيع الطالب أن يفهمو  التعليمية املوادلتكون  التشجيع
 .العربية للغةيف ا االستماع مهارات تطورأن  ىي الدراسة ىذه من واألىداف السمعية الوسائل

 واحدة ،اللغة العربية لدى الطالب يف االستماع مهارات خفض من على ةالقائم البحث خلفية
السمعية. وأما  الوسائلالتعليمية يف تعليم االمستاع خاصة  الوسائلاملوجودة ىي مل يستفيد  األسباب من

 اللغة من االستماع مهارة تطورتستطيع أن  السمعية الوسائل إستخدامىل " أسئلة البحث فيما يايل:
 ". بوج مل رابند سوكابومي االغ واي املتوسطة سامل باين مبدرسة ب الثامن الصف يف العربية

 تتكون بثالثة الدورات ومن كلها جفذت اليت ،البحث العمل الفصول الدراسية ىو البحث ىذا
 ميكن السمعية الوسائل إستخداميف  ثالبح جتائ  من االجعكاس.و  واملالحظة والتنفيذ التخطيط: من

 املراقبة بياجات حتليل طريقة باستخدام. قد سارى جيدا السمعية الوسائلب االستماع ميتعل أن هااستنتاج
 الذين أن الطالب األوىل الدورة يف التعليم جتائ  اجتك  االختبار جتائ  من. والوثائق واملقابلة واالختبار

 الذين الطالب وأما ،%12.43 املئوية نسبةب طالبا 21 وصلوا إىل جتيجة "تام" يف تعليم االستماع ىم
جتيجة "تام فيها ترتقي  األوىل الدورة ،%12.56 بنسبة املئوية طالبا 14 يصلوا إىل جتيجة "تام" ىم مل

 طالبا 23ىم  ىم الذين وصلوا إىل جتيجة "تام" يف تعليم االمستاع الثاجية دورةال يف. %6 ،21 حوىل
يف  ،%12.36 بنسبة املئوية طالبا 25 والذين مل يصلون إىل جتيجة "تام" ىم %12.63 بنسبة املئوية

ىم الذين وصلوا إىل  الثالثة دورةيف ال %.44.44 "تام" يف تعليم االستماع حول ىذه الدورة ارتقت
 1 والذين مل يصلون إىل جتيجة "تام" ىم ،%28 بنسبة املئوية 12 جتيجة "تام" يف تعليم االمستاع ىم

قد  ألن %.44.62 يف ىذه الدورة ارتقت "تام" يف تعليم االستماع حول %18 طالبا بنسبة املئوية
، السمعية الوسائل إستخدامب يف كل الدورة االستماع مهارات ى الباحث ىناك ترقية النتائ  يف تعليمرائ

السمعية  الوسائل إستخدامإذا يستطيع أن يالخص أن . الثالثة الدورة حىت فقط إذا قام الباحث دراستو
 ساملباملدرسة باين  ب الثامن الصف يف الطالب مهارة االستماع يف اللغة العربية لدى تطورتستطيع أن 

 .بوج مل رابند سوكابومي املتوسطة يف واي الغا
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 شعار

ۢ  َرَواْْلَْفِئَدةَِتُكْمََلتَ ْعَلُمْوَنَشْيًئاَوَجَعَلَلُكْمالسَّْمَعَواْْلَْبص ُبُطْوِنأُمَّه ۢ  َواهللَُأْخَرَجُكْمِمنْ
َلَعلَُّكْمَتْشُكُرْونَ


 

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 
agar kamu bersyukur”.1 
 
 
 
  
 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009, h. 116. 
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 إهداء
 
 :ىذه الرسالة العلمية إىل أىدي و االمتنان، كلب

ىًنلينا يوليانيت و األب احملبوب حممد نور الذان قد رمحاين شرفاين بدون  احملبوبة األم .1
التعب وبدون السائم قد علمين معىن احلياة وتذكرين يف كل وقت ألن ال أيئس يف 
حتقيق األمل حىت ترافقين يف انتهاء تربييت يف اجلامعة رادن إنتان اإلسالمية احلكومية 

 الدنيا واألخرة.عسى اهلل أن يعزيهما يف ملبونج. 
 ساء املفيدة( وإرين الن   ،وإرالجنغا سافوترا ٬وإرفينا سافوتري ،اخوايت )إرفان ىارسفاال .2

وإىل مجيع اسريت الذين ال أستطيع أن أذكرىم واحدا فواحدا الشكر هلم على 
التشجيع واملساعدة ىو كأحد قويت ملشي باحلماسة ومعهم كالنعام وكلهم كان 

 .ذكرية مسجلة يف ذىين
ذي قد ىداين سبيل الرشاد حىت ال مجيع أساتذي خاصة ألستاذ واحد رئيس .3

 أستطيع أن أمشط سبيلي يف مرور احلياة اليت فيها التحديا. الشكر لو جلميع علومو.
ري العامل اليت قد أعطاتين احلماسة والدعاء يف انتهاء ساء إيكا فوطوإىل غرامي الن   .4

 تربييت.
إنتان اإلسالمية احلكومية ملبونج اليت فيها يطلب الكاتب جلامعيت ىي اجلامعة رادن  .5

 العلم.
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 ذاتيةسيرة 
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بارووخترّجيفالسنةتاجنونج2بدأدراسةالكاتبمناملدرسةاالبتدائيةاحلكومية
باينساملاملتوسطةيفوستمر.مثإ2003 املتوسطةيفاملدرسة ايالغاالكاتبدراسته

ستمرالكاتبدراستهالعاليةيفاملدرسةالعاليةاحلكوميةاألوىل،مثإ2002وخترّجيفسنة
.2009ببندارالمبونج،وخترجالكاتبيفسنة

اإلسالمية،سجلالباحثكطالبجامعيباجلامعة"رادينإنتان"2009ويفسنة
 احلكوميةالمبونجيفكليةالرتبيةوختصصيفقسمتعليماللغةالعربية.
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إستخدام"ستطيعالكاتبأنينهيكتابتوبعنوانأعطىالكاتبتوفيقووعنايتوحىتيقد

سامل بين مدرسة يف ثامن صف طلبة لدى اإلستماع مهارة تطوير يف السمعية الوسائل
"املتوسطةاإلسالميةوايالغسوكابوميبندارملبونج

إنتهاءكتابةىذهالرسالةالعلميةوىنايريدالباحثأنيقدممنصميمالكاتبيسر
قلبوالعميقأجزلالشكروأمثنالتقديرملنقدساىموساعدهعلىكتابةىذهالرسالة،وىم:

أالوالديين .1 قد الذين األسرة ومجيع خماضةاحملبوبان يف والدعاء واملال التشجيع عطاين
 تابوتالعلم.

2.  احلاج الدكتور موكرياألستاذ حممد مدير املاجستري اجل، إنتانامعة اإلسالميةرادن
 .بلمبونجوميةكاحل

3.  احلاج األنوارالدكتور خري املاجستري الًتبية، كلية إنتانعميد رادن اإلسالميةجبامعة
 .بلمبونجوميةكاحل

اإلسالميةجبامعةرادنإنتانكرئيسقسمالتعليماللغةالعربيةاملاجستريسفريالدكتور .4
 .بلمبونجوميةكاحل

5.  املاجيستري أكمنشة حممد والدكتور املاجيستري فخري مجل احلاج مابصفتهالدكتور
والثايناألولاملشرف وصربال. اىتمام بكل عليو وأشرفا وأرشداه الباحث وجها ذان

 كتابةىذهالرسالة.وحكمةيف



 

 ط

 

6.  املدرسة كرئيس صفيان مسطور حممد سوكابوميالسيد الغا واي الثانوية سامل بين
الذيقدأعطىالكاتبالفرصةيفكتابةىذهالرسالة.وإىلمجيعاألساتذببندارملبونج

اليتقدواملوظفنيوالطالبخاصةملعلماللغةالعربيةسيدةسريفوجيليستاريالعامل
 اتينالتشجيعواملعلوماتيفكتابةىذهالرسالة.أعط

 .بلمبونجوميةكاإلسالميةاحلجبامعةرادنإنتاناحملاضرونواملوظفونيفكليةالًتبية .7

 يوندىالنساءإيكافوتريالعاملاليتقدساعدتالكاتبكثريابالدعاءوالتشجيع. .8

  .INKAI (institut karate-do indonesia)إخوايتيفوحدةنشطةالطالب .9

 مجيعاألصدقاءالذينساعدواالكاتبيفانتهاءىذهالرسالة. .11

مجيعاألساتذةيفالدراساتالعليااحملًتمني،واألصدقاءومناليستطيعالباحثأن .11
 يذكرىممجيعاىنا.

إىلمجيعاألطرافالذينقدأعطواالكاتبيفانتهاءلكتابةىذهالرسالة. .12
أعماهلممقبولةومثابة.كتابةىذهالرسالةبالعلماحملدد،إذاليسأنتكونوأسألاهلل

القارء إىل واالنتقادات االقًتاحات الكاتب حيتاج إذا والكمال. النقصان من بعيد من
آمني.للكاتبومجيعاألطراف.تكونرسالةىذهنافعةومفيدةعسىأنولتحسينها.
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 تأكيد الموضوع . أ

التعريفات  ، أوال سيعرض الكاتبلشرح أسس البحث يف ىذا البحث العلمي
 إستخدام الوسائل السمعية "وادلصطلحات ادلوجودة فيو. وادلوضوع من ىذا البحث ىو 

في مدرسة بني سالم المتوسطة  مهارة اإلستماع لدى طلبة الصف الثامنفي تطوير 
فوصف الكاتب  لتأكيد ىذا ادلوضوع ".اإلسالمية واي الغا سوكابومي بندار لمبونج

 التعريفات منو واحدا فواحدا فيما يايل:
 اإلستخدام .1

عل  يف نشيطة ادلادلقصود منها ىي  1" ذلا ادلعٌت العملية والطريقة.إستخدامالكلمة "
ستماع لصف تطوير مهارة اإلالتعليمية لعملية تعلي  اللغة العربية يف  الوسائل إستخدام

 ابومي ببندار المبونج.ة بٍت سامل الثانوية واي الغا سوكالثامن دبدرس
 عيةالوسائل السم .2
  2الوسائل ىي الوسيطة أو موزع الرسالة من مرسل الرسالة إىل ادلتلقي. ( أ

الة الوسيطة أو  ىي اذا الوسائل السمعية 3باحلس السمعي.السمعي ىو ادلتعلقة  ( ب
 التوزيع ادلتعلقة حبس السمعي فقط.

 تطويرال .3

                                                             
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(edisi 2) (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), hlm. 52  
2
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 3.  

3
Arif Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 49.  
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ىي " رقيت النتائج من النتائج قبلها كالدليل من وجود التقدم من عملية  تطويرال
 4".التعلي 

                                                             
4
Arifin, Proses Pembelajaran Terpadu, (Bandung: Tarsito, 2004), hlm. 14.  
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 مهارة االستماع .4
ادلقصود منها ىي القدرة  5ادلهارة ىي القدرة )يف عمل الشيئ( والكفائة والذكاء. ( أ

 والكفاءة )يف الشيئ( لدي أحد أو ادلتعل .
 6يف فه  احملتوى من كالمو. االستماع ىو تركيز التفكَت الىتمام ادلخاطب ( ب
 الطالب )ادلتعل ( .5

عن نظام  2223سنة  22قنون من مجهرية اإلندونيسيا منرة  4من أية  1عند فصل 
أن الطالب ىو "أعضاء اجملتمع الذين جيتهدون يف تطوير كفائته  بعملية  التعلي  الوطٍت

من الشرح السابق  7التعلي  ادلوجودة على سبيل ومستوى وجنس من التعلي  ادلعينة".
ميكن يلخصو أن الطالب ىو رلموعة من األولد الذين يشًتكون عملية التعلي  يف 

الطالب الذي كان موضوع البحث لنيل ادلؤسسة أو ادلدرسة. إذا يف ىذا السياق 
 مهارة االستماع. تطويرالبيانات عن 

 ادلدرسة بٍت سامل الثانوية واي الغا سوكابومي ببندار دلبونج .6
رسة بٍت سامل الثانوية واي الغا سوكابومي ببندار دلبونج ىي ادلؤسسة الًتبوية حتت ادلد

الظل وزارة الًتبوية الوطنية ووزارة الشئون الدينية ادلوقع يف قرية واي الغا منتقة سوكابومي 
 دبدينة بندار دلبونج.

ن اللغة من تأكيد ادلوضوع السابق مستطيع لفهمها أن أداء تعلي  مهارة االستماع م
العربية بوسيطة الوسائل السمعية مرجوة يستطيع أن يعطي األثر على مهارة االستماع من 

 الطالب يف تكرير وتفهي  احملتوى من نصوص القراءة يف اللغة العربية.
 

                                                             
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Op. Cit, hlm. 951. 
6 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: An Nuur Press, 

2004), hlm. 6-7. 
7
 Undang – undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional ) UU. RI. No. 20 Tahun 2003, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3. 
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 أسباب اختيار الموضوع . ب
 اختار الكاتب ىذا ادلوضوع بسباب فيما يايل:

استماع أصوات اللغوية على شكل الكلمة  ألن تعلي  اللغة العربية لبد أن يبداء من .1
مهارة  تطويرأو اجلملة قبل القراءة والكتابة. بسباب ذلك ادلعل  لديو الدور الكبَت يف 

 االستماع يف اللغة العربية.
كما عرفنا أن اللغة العربية سلتلفة باللغة اإلندونيسيا إما من ناحية احلرف أو تركيبها.  .2

 التكرار والفه  من زلتوى نصوص العربية جيدا وصحيحا.إذا الكالب مطلوب ألداء 
الطالب يف صف الثامن ب بدرسة بٍت سامل الثانوية واي الغا سوكابومي ببندار  .3

 دلبونج لديه  مهارة االستماع يف اللغة العربية منخفضة.
 

  خلفية البحث . ج
ال يف سة يف مؤسسات الًتبوية العامة فضالعربية ىي واحد من الدروس ادلدر اللغة 

مستوى الثانوية والعالية اليت تستفد كلغة الدين ولغة ادلعرفة، جباهنا كألة االتصال. ألن 
تعليقها بالدين وادلعرفة، فتكون اللغة العربية جزأ ال يتجزأ من بعض الدروس األخرى 

 .ادلدروسة يف ادلدرسة الثانوية
من اخلطوة السهولة  يدرس اللغة العربية ىي العملية الطويلة وادلركب وليس سلسلة

اليت تستطيع أن حتلل أو يربمج يف أدلة موجزة. كثَت من ادلشكالت اللغوية غَت موجزة. 
 اليت تستطيع أن تكسر إىل أالف األنواع ادلنفصلة وادلركبة.ألن فيها متعلقة بالظواىر 

يف تدريس اللغة العربية ىناك بعض ادلهارات اللغوية اليت البد على ادلتعلمُت أو 
من الذين يتعلموهنا أو يفهموهنا أن حيققها. ىذه احلالة مناسبة برأي ذو احلنان يف كتابو 

 8النظرة اجلديدة يف تعلي  اللغة العربية. ىناك أربعة ادلهارات اللغوية، ىي:
                                                             

8 Zulhanan, Op. Cit., hlm. 7. 
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 مهارة االستماع .1
 مهارة الكالم .2
 مهارة القراءة .3
 مهارة الكتابة .4

ىناك أربعة ادلهارات وىي مهارة من الرأي السابق مفهوم بأن ادلهارة اللغوية 
االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. من ادلهارات السابقة جيذب 
الكاتب ليقوم بالبحث من ناحية مهارة االستماع. عند ذواحلنان أن االستماع ىو يركز 

ىناك النقد و  أحد فكره الىتمام ادلخاطب بفه  احملتوى من كالمو، جبانب يقوم بالتحليل
وأما عند أولُت نوحا، أن االستماع ىو يهض  ويفه  أحد الكلمات أو اجلمل  9أيضا.

من الرأي السابق مفهوم أن االستماع ىو  12اليت نطقتها ادلخاطب أو الوسائل ادلعينة.
  يركز أحد الىتمام النطوق من ادلخاطب أو الوسائل ادلعينة.

 11نري غونتور تاريغان يف فيما تايل:أما اخلطوات يف تعلي  االستماع عند ىي
 حتديد ادلعٌت .1
 عرض التعبَت .2
 طلب التكرار .3
 اعطاء التدريب الشامل .4

 
وأما ادلؤشرات اليت البد أن حيققها يف تعلي  مهارة االستماع يف اللغة العربية عند 

 12سيف ادلصطفى ىي فيما تايل:

                                                             
9
Ibid., hlm. 6.   

10 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 

2012), hlm. 84 – 85. 
11

 Henry Guntur Tarigan, Menyimak Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

2008), hlm. 14. 
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 الكفاءة لتعيُت أصوات الكلمات العربية ضبطة. .1
 ما قد مسع. تقليدالكفاءة ل .2
 الكفاءة لفه  ما قد مسع. .3

من الرأي السابق يستطيع أن يعرف أن ادلؤشرات يف تعلي  االستماع يف العربية 
الكفاءة العربية ضبطة و ىناك ثالثة ادلؤشرات، وىي الكفاءة لتعيُت أصوات الكلمات 

 الكفاءة لفه  ما قد مسع.تقليد ما قد مسع و ل
يف ادلدرسة  2216من أغوستوس سىة  1على أساس البحث األول يف تاريخ 

باين سامل الثانوية واي الغا يف منتقة سوكابومي ببندار دلبونج، كثَت من الطالب الذين 
ينالون النتيجة من تعلي  اللعة العربية منخفضة، خاصة يف مهارة االستماع، السباب من 

فد الوسائل يف عملية التعلي  خاصة الوسائل السمعية ىذا احلالة ىي الن ادلعل  مل يست
تعقب النتائج منه  منخفضة. ىذه احلالة معروفة من نتائج تعلي  اللغة العربية يف حىت 

 مادة االستماع يف اجلدول التايل:
 1. 1جدول 

قائمة نتائج تعلي  اللغة العربية يف مادة االستماع لدى الطلبة يف صف الثامن ب 
 .2216/2217اين سامل واي الغا سوكابومي دلبونج سنة دراسية بادلدرسة ب

 (07التعليق )المعيار الشمول االقل  النتيجة الطالبة /اسم الطالب نمرة
 تام 72 أدي بوانا 1
 تام 76 أغوس فرامونو 2
 مل يت  62 ألدي أفريانطو 3
 مل يت  62 عامل فراسيتيو 4
 مل يت  65 أمَت الدين 5

                                                                                                                                                                       
12

Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011), hlm. 116.  
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 مل يت  62 كورنياديأندي   6
 تام 75 أندي يوليانطو 7
 مل يت  62 ارمحان 8
 تام 75 عارفُت 9
 مل يت  62 بويب فرايوغا 12
 مل يت  52 كريسديانطورو 11
 مل يت  52 ديدي ىَتماوان 12
 مل يت  66 ديدي نانانج تريونو 13
 مل يت  52 دوي نور فهمي ه 14
 تام 72 فرحا أبن و 15
 مل يت  52 كورنيافريد   16
 مل يت  62 فيربي ترميا نيعسيو 17
 مل يت  55 غاليو أوطامو 18
 مل يت  62 زلمد البدري 19
 تام 72 زلمد أناس 22
 مل يت  65 زلمد عارف رمضان 21
 تام 75 زلمد دوين دارموان 22
 تام 72 زلمد رمضاين 23
 مل يت  62 مرسودي 24
 مل يت  55 مريادي 25
 مل يت  62 ميسناوايت 26

 مل يت  65 نيٍت سوميايت 27

 مل يت  52 فاندي لييو سافوترا 28
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 تام 82 ريكا ميسرة 29
 تام 75 رييو ماىيندرا 32
 تام 72 رزقي رمضاين 31
 مل يت  62 رمحن شفيعي 32
 تام 75 سهرية 33
 مل يت  62 سيف ادلعروف 34
 مل يت  65 سيندي رتنا ساري 35

الوثائق من نتائج االستماع في اللغة العربية لدي الطالب في صف الثامن ب بالمدرسة باني سالم  المصدر:
 13الثانوية واي الغا سوكابومي بندار لمبونج.

أن نتائج تعلي  اللغة العربية يف مادة مهارة استنادا على البيانيت أعالىا  
اي الغا سوكابومي بندار يف صف الثامن ب بادلدرسة باين سامل الثانوية و االستماع 

منخفضة ومل يتصل إىل الشمول من التعل . النتيجة من ادلعيار الشمول األقل  دلبونج
(KKM يف درس اللغة العربية صف الثامن ب يف ادلدرسة ) باين سامل الثانوية واي الغا

. والبيانات يف اجلدول السابق يهدي أن الطالب الذين 72ىي  سوكابومي بندار دلبونج
والطالب الذين حصلون على %( 28،34طالبا ) 12حصلون على التيجة تام إال 

 %(.65،71طالبا ) 23التيجة  مل يت  
باين سامل الثانوية واي ومن نتائج ادلقابلة األوىل مع ادلعل  اللغة العربية يف ادلدرسة 

أنو قال النتيجة يف درس اللغة العربية من أربعة ادلهارات ىي  ندار دلبونجالغا سوكابومي ب
مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة منخفضة. ونتائج ادلالحظة 

السمعية.  الوسائلهتدي أن يف عملية التعلي  مل يستفد ادلعل  الوسائل التعليمية فضال 

                                                             
 م. 2216وس سىة طمن أغوس 1ندار دلبونج، يف تاريخ نتائج ادلالحظة يف صف الثامن، ادلدرسة باين سامل الثانوية يف سوكابومي بب 13
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قط. إذا الطالب ناقص احلماسة يف اشًتاك كل تعلي  اللغة يستفد ادلعل  السبورة ف
 14العربية.

باين بناء على ادلشكلة أعالىا فلخص الكاتب أن ادلعل  اللغة العربية يف ادلدرسة 
مل يستفد الوسائل التعليمية، أذا جيعل  سامل الثانوية واي الغا سوكابومي بندار دلبونج

عملية التعلي  ألن ىذا احلال يعقب نتائجه  يف اك ًت الطالب ليس ذل  احلماسة يف اش
اللغة العربية منخفضة. ليساعد الطالب يف تعل  مهارة االستماع فالبد على ادلعل  أن 
يهت  بالوسائل التعليمية. عملية التعليمية ىي العملية االتصالية تعٍت القاء الرسالة من 

منها ىي احملتوى من التعلي  أو الًتبية إىل ادلتلقي منها. واحملتوى  القناة ادلعينة مصدرىا
ادلوجودة يف ادلنهج. مصدر الرسالة من ادلعل  نفسو ومصنف الكتب واجراء الوسائل. 
قناهتا ىي الوسائل التعليمية ومتلقيها ىي الطالب. الوسائل التعليمية كأحد من ادلصادر 

عل  يف عملية التعلمية اليت تستطيع أن يرسل الرسالة حىت تستطيع أن تساعد ادل
 التعليمية.

الوسائل السمعية يف تعلي  اللغة العربية قد شرح اهلل يف القرأن  إستخدامادلتعلقة ب
 15يف تايل: 78يف سورة النحل اية 

                         

              

من األية السابقة حتمل ثالثة عناصر األساسي ىي السمع والبصر واألفئدة كما 
ن أن يقلدوا طيعو بسمع يستطيع الطالب أن يعينوا االصوات أو اجلملة ويست لقي ادلعل .

السمعية الهنا اى  الوسائل اليت متكن أن يفرضها ويستفيدىا يف  الوسائلما مسعه  من 
 .االن موقع البحث

                                                             
 م.2216من أغوسطوس سىة  1، يف تاريخ دلبونج رسة باين سامل الثانوية واي الغا سوكابومي بندارنتائج ادلقابلة مع ادلعل  اللغة العربية يف ادلد 14

15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1990), hlm. 275. 
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من ذلك الرأي  16ىي الوسيطة أو مرسل الرسالة من ادلرسل إىل ادلتلقي. الوسائل
ىي الوسيطة أو مرسل الرسالة من ادلرسل إىل ادلتلقي. يف  الوسائلمستطيع لفهمو أن 
زلتاجة جد كي ال يكون التعلي  سأما وجيعلو  وسائلال إستخدامعمليىة تعلي  اللغة، 

 17التعليمية مهمة ألن فيها العناصر: الوسائلالساعدة. عند أمحد سامل أن النشطة 
 جيذب رغبة الطالب .1
 فه  الطالب عن مادة التدريس تطوير .2
 إعطاء البيانات القوية واألمانة .3
 مدمج ادلعلومات .4
    تسهيل تفسَت البيانات .5

ألن فيها العناصر مثل جيذب  التعليمية مهمة جدا الوسائلمن الرأي األعلى أن 
 إعطاء البيانات القوية واألمانةو  فه  الطالب عن مادة التدريس تطويرو  رغبة الطالب

 وتسهيل تفسَت البيانات. مدمج ادلعلوماتو 
 18السمعية ىي فيما يايل: الوسائلعند أزىار أرشاد أن ادلميزات من 

 ألة رخيصة ومألوفة حىت الوصول إليها سهولة عند اجملتمع.ىي  .1
يستطيع التسجيل أن يضاعف الحتياج الفرد حىت احملتوى من الرسالة  .2

 يستطيع أن جيد يف ادلكان مجاعة.
 تسجيل احلداثة أو زلتوى الدرس الستخدامها فيما بعد. .3
هارة م تطويريستطيع التسجيل أن يستخدمو منفردا كألة التشخيص ليساعد  .4

 القراءة والتحليل واخلطابة.
  يف استخدامو سهولة جدا. .5

                                                             
16 Azhar Arsyad, Op. Cit., hlm. 3 
17 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 27. 
18

Azhar Arsyad, Op. Cit., hlm. 46.  
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السمعية ىي ألة  الوسائلىي  الوسائلمن الرأي أعاله معروف أن ادلميزات من 
تسجيل احلداثة أو زلتوى الدرس و يستطيع التسجيل أن يضاعف و رخيصة ومألوفة 

  سهولة جدا.ويف استخدامو يستطيع التسجيل أن يستخدمو منفردا كألة التشخيص و 
السمعية  الوسائلمتعلقة بتعلي  مهارة االستماع يف اللغة العربية مل يستفد ادلعل  

الشرح ادلذكور اعاله فجذب الكاتب أن حيلل عميقا عن " واستنادا على بعض 
مهارة االستماع لدي الطلبة يف صف الثامن دبدرسة  تطويرالسمعية ل الوسائل إستخدام

 "2216/2217سنة الدراسية  بٍت سامل الثانوية واي الغا سوكابومي ببندار دلبونج
 

 أسئلة البحث . د
قبل أن يصنع أسئلة البحث، أوال يعرض الكاتب الرأي عما ىي ادلشكلة. عرب 

ما ىناك التجنب بُت سيتونَت أن ادلشكالت ىي يستطيع أن يعرفها ويبحث عنها حين
  19اخلربة بالواقعية وبُت ما خططها والواقعية وجوده الشكوة وادلسابقة.

لذلك معروف أن ادلشكلة ىي كل شيئ الذي مل جيد اجيابتو وعند احلل منها 
علمية. اتنادا إىل خلفية البحث أعالىا حدد الكاتب ادلشكلة فيما تايل: "ىل يستطيع 

 ب مهارة االستماع لدي الطلبة يف صف الثامن تطويرالسمعية ل الوسائل إستخدام
 ؟"دبدرسة بٍت سامل الثانوية واي الغا سوكابومي ببندار دلبونج

 
 فرضية البحث . ه

الفرضية ىي االجيابة ادلؤقتة على مشكلة الباحث حىت ىناك الدليل من البيانات 
لفية البحث استنادا على الوقائع ادلوجودة يف ميدان البحث. متعلقة خب 22اجملموعة.

                                                             
19 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 52. 
20

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineke Cipta, 

2010), hlm. 110. 
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اعالىا واستنادا على النظريات ادلوجودة فيصيغ الكاتب فرضية األداء فيما يايل: 
مهارة االستماع لدي الطلبة يف صف  يستطيع أن يراقيالسمعية  الوسائل إستخدام"

 ".الثامن دبدرسة بٍت سامل الثانوية واي الغا سوكابومي ببندار دلبونج
 

 أهداف وفوائد البحث . و
 البحثأىداف  .1

دبدرسة ب صف الثامن كفاءة طالب   تطويرادلقصود من أداء ىذا البحث ىو ل
يف مهارة االستماع بوسيطة   بٍت سامل الثانوية واي الغا سوكابومي ببندار دلبونج

 السمعية. الوسائل إستخدام
 فوائد البحث .2

بٍت سامل الثانوية واي الغا سوكابومي لدي معل  اللغة العربية يف مدرسة  ( أ
كادلدخالت يف مساعدتو حلل ادلشكالت ادلوجهة ما يتعلق   دار دلبونجببن

 دبهارة االستماع لدي الطالب.
  بٍت سامل الثانوية واي الغا سوكابومي ببندار دلبونجلدي الطالب يف مدرسة  ( ب

 مهارة االستماع يف اللغة العربية. تطويركادلعرفة ادلزيدة ل
يستطيع أن يعطي ادلسامهة إىل رجاء إىل نتائج ىذا البحث لدي ادلؤسسة،  ( ج

ادلؤسسة الًتبوية إما يف مدرسة اليت يقوما فيها البحث أو ادلؤسسة الًتبوية 
 جودة تعلي  اللغة العربية. تطويرللغة العربية األخرى ل

لدي الكاتب، يستطيع أن يزيد ادلعرفة يف ناحية الوسائل التعليمية خاصة  ( د
السمعية يف درس اللغة  الوسائلسيطة وتطبيقها على تعلي  مهارة االستماع بو 

 العربية.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 الدراسة العامة عن استخدام الوسائل التعليمية . أ

 تعريف استخدام الوسائل السماعية .1
 من اجلمع وىي الالتينية اللغة من تشقةةادل كلمةىي  ال" الوسائل"الكلمة 

 كندت اليت األدوات ىي الوسائل إذا". مةدمة أو ةوسيط" أي مبعٌت" الوسيلة"
 ىي الوسائل أن 2.يةالقعليم األىداف لقحةيق لَتسل الرسالة وسيلةالك هاقاسقخدام

 .الرسائل لَتسل أو القعلمية ادلعلومات لَتسل وسيلةال
 أو رسالةال لَتسل ادلسقخدمة األلة ىي الوسائلأن  سوفرمان عطويتعرف 

 ديكن ،القعليم نتشاط يف. منها ادلقلةي إىل ادلعلومات أو الرسالة مرسلمن  علوماتادل
 يف وادلعرفات ادلعلومات اليت تسقطيع أن حتمل شيء أهنا على الوسائلمن  تعريف
 1ادلقعلم.و  ادلعلم بُت اجملري القفاعل

اليت تسقطيع أن تسلم أو  كل شيء"ىي  الوسائل القعليمية أن مونادي يةول
 دلقلةيىي ديكن او  الئمةادل قعليميةال بيئةال حىت ختلق سلططة ىامصدر  من رسالةال يرسل
3."وفعالية كفاءة القعلم عمليةيعمل  أن منها

                                                             
2
Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hlm. 121. 
1
Pupuh  Fathurrohman ,  M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar (Melalui Penanaman 

Konsep Umum & Konsep Islami), (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 

hlm. 65. 
3
Munadi Yudhi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2008), hlm. 7. 
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 ألفو عبد الوىاب "العربية اللغة"وسائل تعليم  كقابال يف و إيلي رأى غَتليج
 شخص كل ىي واسع نطاق على الوسائل. الوسائل القعليميةعن  فهومادلشرح  رشيدي

. وادلواقف وادلهارات ادلعارف الكقسابإىل ادلقعلمُت  فرصال توفر اليت أحداث أو مواد أو
 على شكل أيضا ولكن بتشكل البضائع فةط ليس الوسائل بأن ذلك عن منفصل

. الوسائل يكونوا أن ديكن ادلدرسية والبيئة والكقب البتشري أو األحداث القعليمية. ادلعلم
 قبل من ادلسقخدمة( اإلنسان ليس) شخصية غَت وسيلةال ىي ضيق الوسائل وأما تعريف

 4.األىداف لقحةيق يةميالقعل عملية يف دورا يدور الذي ادلعلم
 ادلعلم اليت تسقخدمها وسيلةالوسائل القعليمية كال القعريفات السابةة فيعرف من

األىداف القعليمية تفضية وعملية تعلمية لدى  لقحةيق سلططة ادلقلةي إىل الرسالةلَتسل 
 يف .وادلواقف وادلهارات ادلعارف بادلقعلم فعالية وكفائة كي ادلقعلم يسقطيع أن يكقس

 فيها اليت تفاذلا أو (androidأندرويط ) الوسائل القعليمية ادلةصودة ىي احلالة ىذه
. القعليمية عملية يف ادلقعلم إىل تسليمها سيقم اليت القعليمية ادلواد تسجيل على حتقوي
 وسيطةسيجعل صوتية باسقخدام  فاذلات أو( androidأندرويط ) يف ختزينها مت اليت وادلواد

 هنايقها ويف دلقعلم،إىل ا قسليمهال مسقطيعة القعليمية دلوادا كي مكرب الصوت أو سماعةال
 منها  القسجيل شكل يف القعليمية وسائلال بوسيطة ادلقعلم القعلم لدى جو ختلق سوف
 .فاذلات أو( androidأندرويط ) قد أدخل إىل الذي

. سلوكو حىت تسقطيع أن تغَت قنوعةاألحوال ادل من ادلقعلم هاحصل اليت ادلعلومات
 لديو الذي اجملقمع قادة من أو بعدم الوسيلة مباشرة ادلعلم مندتكن حصوذلا  ادلعلومات
أن  ادلمكن ومن. و عمدامكانإىل  زيارة أو ادلدرسة إىل مدعو اليت ادلعينة ادلهارات

                                                             
4
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 

hlm. 26. 
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 فيلم مثل أيضا (ادلتشاىد جهاز) يةاالتصال وسائلال بوسيطة احصوذل مت اليت ادلعلومات
 القعلم يعطي رمبا أو جرا وىلم والكقب األفالم سلسلةو  الفيلم إطاراتو  سجلادل شريطو 

 .منها نظريةال أو فهومادل خيًتع حىت ادلخقرب يف ريبة هباالقج يعمل مث األالت
مكان اليت تسقطيع أن  كل من مصدر القعليم يسقطيع أن يأخذ أو يسقفد ادلعلم

 ادلعلم إبداع على يقوقف ىذا كل. تينًتناإل شبكةيف  أو حول إمايوجهو يف اي مكان 
 مثاليا وعدم أو مصدر القعليم اسقخدام سببت اليت العوامل منو. اإلسقخدامو  السعي يف
 ىالتشراءألن قلة مصدر أو الوسائل القعليمية  أو غلية  تكالف  ليس ادلعلم قبل من

 مصادرادلقنوعة من . هااسقخدام يف نفسو ادلعلم الكفاءاة منو  القحفيز على يعقمد ولكن
هبا  يةوم اليت القعلم أنتشطة سيعةب اإلخقالف من ةومنظمة سلططادلسقخدمة  ميالقعل

 .سقزيد فعالية القعلم جتعل عملية حىت ادلقعلم
رأى سودرمان واالخرون أن ىناك عنصران احملمولقان يف الوسائل القعليمية ومها 

( الرسالة أو ادلواد القعليمية اليت سوف تةدديها، بادلصطلح األخر يعٍت الربرليات 2)
(software) ( ( األلة ادلعرضية أو اخلردوات )1وhardware.)5  ادلثال سيةدم ادلعلم ادلواد

عن مهارة اإلسقماع، يصنع ادلعلم القسجيل عن احملادثة )احلوار( أو الةصة )الةراءة( يف 
من األنًتنيت. مث يدعو ادلقعلم إىل معمل  Mp3التشريطة أو يأخذىا على شكل ادللف 

 النطق من تلك الكلمات ادلسموعة.مث ىم سيةلدون  واللغة ليسمع
 الوسائل التعليميةمن النتائج التطبيقية  .2

يضع األسس الواقعية من ادلفهوم ادلعنوي حىت تسقطيع أن تنةص القفهيم اليت  ( أ
 بصفة لفظية.

                                                             
5
Sudirman dkk, Ilmu Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 205.  
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يعرض ادلوضوع الكبَت الذي ال ديكن حيملو إىل الفصل. ادلثال السوق  ( ب
 ادلصانع واحليوانات الكبَتة واألالت الغزوة وغَتىا.و 

 ويسرعها البطيئ.يبطئ احلركات السريعة  ( ج
ألن ادلعلومات اليت يناذلا ادلقعلم من مصدر واحد مث يف حالة مقسوية فيمكن  ( د

 القماثالت من ادلالحظة والقصورات لدى ادلقعلم.
 ينهض تتشجيع القعلم من ادلقعلم. ( ه
 وتائر القعلم من ادلقعلم.يسقطيع أن ينظم ويراقب  ( و
 القعلم(.ديكن ادلقعلم أن تفاعل ببئقو مباشرة )مصدر  ( ز
يسقطيع ادلواد القدريسية أن يكرر مناسبا باإلحقياجات أو خيبأىا  ( ي

  6السقخدامها يف وقت أخر.
  من الوسائل التعليمية اإلستخدامأهداف  .3

الوسائل القعليمية ىي كي الرسالة أو ادلعلومات  إسقخداماألىداف أالساسية من 
ادلةدمة تسقطيع أن يأخذىا ادلقعلمون يف حد األقصى. عندئذ يسقطيع ادلعلومات أن 

  7يعاجلها ادلقعلمون سريعة وسهولة بعدم مرور العملية الطويلة اليت سقجعلهم اإلشباع.
 وظيفة ودور الوسائل التعليمية .4

كثَتة. واحد منها ىي رأى عمر   ر الوسائل القعليميةعن وظيفة ودو أراء العلماء 
رشيدي أنو  ألفو عبد الوىاب "العربية اللغةوسائل تعليم مهالك يف الكقاب حتت العنوان "

الرغبة بأن اسقخدام الوسائل يف عملية القليم يسقطيع أن ينهض الفضول و "يةول 
ادلقعلم. واسقخدامها  والقتشجيع والقحفيز فيها ويسقطيع أن يؤثر إىل سيكولوجي من

                                                             
6
Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit., hlm. 27  

7
Ibid., hlm. 27-28  
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يسقطيع أن يساعده يف ترقية القفهيم وتةدمي ادلواد أو البيانات جذابة وتسهيل يف تفسَت 
  8الكلمة".

 كون فعالية وكفاءةاسقخدام الوسائل يف القعليم مهم ألن األنتشطة القعليمية سق
ضيلة من قد ىدى نقائج البحث الف 9إذا فيها يتشًتك باسقخدام الوسائل كأدة القعليم.

ىي تساعد القعليم يف تسليم الرسالة القعليمية مث تزيد سرعة وسهولة يف الوسائل يعٍت 
زيد جذابة يف القعلم. ألن القعليم باسقفادهتا سققبضها ادلقعلم ويسقطيع أن يرتةي الرغبة 

الدرس. الوسائل القعليمية اليت تسقطيع أن من ادلقعلم حىت يسقطيع أن ينتشأ رغبقو على 
 يسقخدمها فيها كثَتة وكذلك يف تعليم اللغة العربية يسقطيع أن يسقفيدىا لقسهيل ادلعلم.

. وغلية ذتنها ادلقطورةالوسائل القعليمية مقنوعة تبداء من الوسائل البسيطة حىت    
 وسائلال ىناكو . ادلصنع ينقجها اليت وسائلال و صنعها ادلعلم نفسو اليت وسائلال ىناك

الحقياجات  صممت قدوىناك  باشرة،م اليت تسقطيع أن يسقخدمها البيئة يف ادلقاحة
 ذتانية اىل وسائلال تصنيف ،(أرشاد يف) ودايقون كيمب ،مناسبا بذلك. القعليم خاصة

 :وىي أنواع،
 الوسائل ادلطبوعة حتقوي على ادلواد ادلسقعدة للقعليم وادلعلومات. ( أ

الرسالة أو ادلعلومات أمام اجملموعة الوسائل الطويلة تسقخدم عامة لقسليم  ( ب
 الصغَتة.

شفافية ادلقوقع ىي البصري على شكل احلرف  Overhead tramparancies  ( ج
والرمز والصورة والرسوم البيانية أو مركبقها على ورقة ادلواد التشفافية أو 

 البلسقيك ادلسقعدة لقتشفيف إىل التشاشة أو اجلدار بوسيطة عارض األفالم.
                                                             

8
Ibid., hlm. 28  

9
M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 23.  



27 

 

 
 

الرسالة وزلقوى من الدرس يسقطيع أن يسجل إىل ,audiotape القسجيل ( د
ادلسجل ادلغناطيسي حىت احلاصل من القسجيل يسقطيع أن يدور ثانية يف 

ادلةصود من الرسالة و زلقوى من الدرس لقحفيز الفكر أي وقت يريد. 
والتشعور واالىقمام واالرادة من ادلقعلم كاحملاولة يف دعم من حتديث عملية 

 م.القعلي
 مع التشفافية فيلم ىو( الفيلم إطار) التشرحية. الفيلم وشرائط التشرائح سلسلة ( ه

 ادلةوى الورق من اإلطار يقكون. وصة1x1 بإطار ميليمًتا 35 اإلطار حجم
 التشرائح. عرض جهاز خالل من الفيلم إطارات ادلقوقع ومن. البالسقيك أو

 إطار، يف الصور أو صورة احلركة ىي الفيلم. وفيليم احلية فيديو تسجيل ( و
 التشاشةحىت ىناك  ميكانيكيا اإلسةاط عدسة خالل من ادلقوقعاإلطار 
أن يصور  الفيديويسقطيع  الفيلم، مع احلال ىو كما. حياةأهنا  ادلنظورة

  ادلوضوع ادلقحرك رتاعة بصوت طبيعية أو صوت مناسبة.
 آلة ادلتشفرة، ادلعلومات لقالعب خصوصية مصممة آلة ىو الكمبيوتر ( ي

  20.وادلعةدة البسيطة احلسابيةو  تعمل العملية أوتوماتيكيةإلكًتونية 
تةدر أن و  السمع من احلواسعلى  تنطوي اليت وسائلىي ال عيةاالسم الوسائل

 يف البضاعة اىقزاز احملصولة من فيزيائية ظاىرة ىو الصوت. فةطتالعب الةدرة الصوتية 
 اإلندونيسية الكبَتة الةاموس يف الصوت. مسقمرة ادلقغَتة السعةب القناظرية إشارات شكل

 والكالم احليوانات أصواتو  اإلنسان فم من ادلخروج الصوت تعٍت( 966: 2995)
 عيةاالسم وسائلال ادلقلةاة، من صيفقو إذا(. النطق أصوات) اللغة وأصوات( كلمة)

                                                             
20

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 37.  
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 اللغة شكل يف يةالتشفو  رسائلوال. التشفوية وغَت تشفويةال رسالةتسقطيع أن ترسل ال
 مثل ملموسة، وااللفاظ األصواتبوجود  التشفوية غَت الرسائل وأما الكلمات، أو ادلنطوقة

 وغَت ذلك. وادلوسيةى دتقمو  مههمات
 االسقماع وىي عناصر أربعة على تنطوياليت  عةدةادل عمليةالىو  االسقماعأن 

 الىقمام ومساع نقةائيةإلا عمليةال" ىو االسقماع تعريف نأ إذا. قذكرالو  فهمالو  االىقمامو 
 22."الرموز السماعية وتذكر وفهم

 يقمالرسالة اليت س. السمع اسةحب ادلقعلةة وسائلىي ال عيةاالسم وسائلال
 وأما رأى أولُت نوىا أن 21.شفوية وغَتأ إما شفوية السمعية زو رمال يف شكل  هاتسليم

وادلوصل من الرسالة على شكل الصوت ادلبلغ والناقل  وسائلال ىي عيةاالسم وسائلال
 وسائلال أن معروف من األراء السابةة 23اليت تةبض من خالل احلاسة السماعية.

 السمع حاسة ادلقلةية إىل رسالةال اصالوالنةل و  لقسليم وسيلة أو أداة ىي عيةاالسم
 على السمع، حاسة إسقخدامب رسالةال قبض على اعقادواقد  اليومية حياتنا يفو . وحدىا
 .يسقمع ادلذياع ادلثال، سبيل

 الوسائل السماعية إستخدام خطوات .5
الوسائل  إسقخدامإىل ادلعرفة يف )عامة( اليت حتقاج  خطواتىناك بعض 

 السماعية لألنتشطة القعليمية. تلك اخلطوات حتقوي على:
 اخلطوة القمهيدية ( أ

                                                             
22

Munadi Yudhi, Op. Cit., hlm. 59.  

21
Arif Sadiman, et. al. Media Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 49.  

23
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 

2012), hlm. 280 – 

281.  
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 24وىي:يف اخلطوة القمهيدية عناك بعض األمور اليت البد على ادلعلم أن يعملها 
 يومقبل ال أقصاه موعد يف بالنتشاط حىت ادلقعلم كي يسقطيع أن يدور عةل إعداد (2

 .خيرب إليهم أن جيب( عيةاالسم وسائلال إسقخدامب الدرس خطة)تلك احلالة 
 عيةاالسم وسائلمن ال الربنامج لعرض اسقخدامها سيقم اليت ادلعدات أن قأكدال (1

 تسقطيع أن تعمل جيدة.
 اخلطوة القنفيذية ( ب

 25يف اخلطوة القنفيذية ىناك األشياء اليت البد أن يعملها فيما يايل:
 إال عروضزلل  يف متقد  ادللف ختزينادلوقع من  عيةاالسم وسائلال سقخدمسق إذا (1

 .القتشغيل زر على الضغط
قبل بداية  األقل على دقيةة 25 قبل ادلقعلمُت قد جلسوا يف غرفة القعليم جعل (2

 .الكقاب أو أداة الكقابيةمل حب يةميالقعل نتشطةاأل
 ميالقعل وأىداف مناقتشقها سيقم اليت وادلوضوعاتالدرس  من أنواع عن ذلم شرحا (3

 .هاةيحتةاليت يريد أن 
 بوسيطة إىل ادلقعلمُت ليهقموا جيدا على ادلواد القعليمية اليت سققم تسليمها اطلب (4

 قمسق اليتويكقبون األجزاء ادلهمة مث يتشًتكون كل األمر  عيةاالسم وسائلال
 .بوسيطة منها تسليمها

 .القتشغيل زر على الضغطب عيةاالسم وسائلال من ربنامجاشغل ال (5
 نتشطةاأل يف ادلقعلمُت طول اشًتاكهم من سلقلفة اىقم واكقب كل االسقجابة (6

 .عيةاالسم وسائلمن ال الربنامج إسقخدامب يةميالقعل
                                                             

24
Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010),  hlm. 46.  

25
Ibid, hlm. 47-48.  
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 .أيضا كمسهل وادلعلم وردادلك جانبيف  (7
 اخلطوة االسقمرارية ( ج

 ألنتشطة عيةاالسم وسائلال اسقخدام يف) اليت تنبغي أن يعملها ادلعلم الثالثة اخلطوة
أن يعملها  ينبغي اليت يف ىذه اخلظوة . اخلطوة القمهيدية والقنفيذية بعد ،(ميالقعل

 26:يلي ماادلعلم في
صلاحهم يف  اليت يةميالقعل دلوادا ادللخص من إىل ادلقعلمُت ألن يةص اطلب (2

 .عيةاالسم وسائلمن ال الربنامج إىل السقماعا امقصاصها طول
قد  اليت القعليمية ادلوادب ادلقعلةة) لقسألوا كل األشياء الصعبة  ادلقعلمُت اطلب إىل (1

 (.عيةاالسم وسائلال من درسوىا
 فرصةال أن يعطي أوال جيب ادلقعلمُت، ادلةدمة من األسئالت أن جيب ادلعلم قبل (3

 .ادليسرك ىنا ادلعلم دور. االجابة دلناقتشة إليهم
وأنت ال جتب أن جتيبها  ،من ادلقعلمُت صديق إىل األسئلة رتيع أجبوا قد كانإذ   (4

 أثناءيف  تقم اجابقها مل اليتاألسئالت اجابة وظيفة ادلعلم ىي يةقصر إىل . ثانية
 .ادلناقتشة

 بواسطة يةميالقعل نتشطةاأل اشًتاك يف ادلقعلمُت صلاحدرجة  لةياس خقباراال إعطي (5
 .عيةاالسم وسائلال اسقخدام

اليت البد على ادلقعلمُت ليعملوىا، بلغها قبل ىم  ادلنزلية الواجبات ىناك كان إذا (6
 أن يًتكوا مكاهنم.

 

                                                             
26

Ibid, hlm. 49  
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 أنواع الوسائل السماعية .6

 أن يعرف األالت ادلفيد فمن ،القعليمية الوسائلك الصوت جهاز من سقخداملإل
 :فيما يايل. الصوت تسجيل على قادرة اليتاألالت  خاصة عية،االسم

 (Gramaphoneفونوغراف ) ( أ
(، مث Gramaphoneىذه ألة القسجيل تسقفيد الةرص التشةة ادلدعو بغرامافون )

معروف باسم أسطوانة )القسجيل( اليت قد نتشأت يف صناعقها مرات عديدة. ىذه 
غَت أهنا األسطوانة قادرة على تسجيل كل أنواع من االصوات تبداء من نطق الكلمات. 

سهلة احملفور والعقيق مث قطرىا كبَتة. ىذه األلة مناسبة للموسيةية والقمثيلية والةصيدة 
 والةصة وغَتىا.

 Open Reel Tapes ( ب
 Open Reel Tape Recorderالفضيلة من الوسائل السماعية اليت تسقفيد الفرقة 

ىناك  Open Reel Tape Recorderىي جودة األصوات أحسن بُت بفرقة التشريطة. 
بل عامة الربنامج السماعية )مونو( ويسقخدم النظام سًتيو.  full track يسقخدم النظام 

 ر على شكل مونو.تكث
 (Cassete Tape Recorderادلسجلة ) شريطة ( ج

ىذه التشريطة ادلسجلة السماعية ىي متشهور يف اجملقماع لكل االحقياجات إذا 
صنعت التشريطة يف بعض اجلودة وىي األدىن وادلقوسط والفلز. بل عامة الربنامج 

 السماعية )للقعليم( مصنوع عل التشريط الطبيعي.
 Compact Disc (CD) ( د
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، يعٍت يف األخَت 2979مل السماعية القسجيلة يف العام االبقكار ثوروي يف عا
 Compact Discكاحلاصل ادلخقلط بُت الكومبوتَت والليزر.   Compact Disc (CD)يكون 

(CD) ىو األسطوانة البصرية ادلسقخدمة لقخزين ادللف رقمية.  أو الةرص ادلدمج
 . CD-ROMالقكنولوجي الةرص ادلدمج مقبع السقخدام كالة ختزين ادللف  ادلعروف ب 

 ادلذياع ( ه
( elektromagnetikادلذياع ىو إحدى من االالت االتصالية الكهرومغناطيسية )

بواسطة اذلواء. يقغَت متشعاع  لَتسل وتلةي الرسالة باسقخدام النظام ادلوجات الصوتية
ادلذياع أو تعديل ادلوجات ادلذياعية كي يسقطيع أن يبلغ ادلعلومات. يف العامل الًتبوية 

خاصة لربنامج القعليم مدى بعيد.  حيت األن ال يزال ادلذياع مسقخدم كالسيلة القعليمية
منها ألنو فيو النطاق  اسقخدام ادلذياع كالوسيلة القعليمية ال مريبة ذلا يف دورىا، السباب

 الواسع.
 معمل اللغة ( و

معمل اللغة ىي الة ليدرب ادلقعلم يف االسقماع والقكلم باللغة األجنبية بالطريةة 
 27تةدمي ادلواد القعليمية ادلسقعدة من قبل.

من األراء السابةة نسقطيع أن نعرف أن ىناك بعض األنواع من الوسائل 
التشريطة ادلسجلة و  open reel tapes ( وgramaphoneالسماعية زىي: بونوغراف )

(cassete tape recorderو ) compact disc (CD) .وادلذياع ومعمل اللغة   
 المميزات والعيوب من الوسائل السماعية .7
 28عارف سادديان ىي: عندوأما ادلميزات من الوسائل السماعية  ( أ

                                                             
27

Munadi Yudhi, Loc. Cit., hlm. 76.  

28
Arif Sadiman, Op, Cit., hlm. 50.  
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 ذتاهنا رخيص ونوع الربنامج منها أكثر من القلفاز. (2
 صفقها سهلة لنةلها. (1
حىت تسقطيع أن تكرر أو تدور  تسقطيع أن تسقخدم رتاعة بألة تسجيل ادلذياع (3

 ثانية.
خياذلم على سبيل تسقطيع أن حتفيز ادلتشاركة الناشطة من مساع ادلقعلمُت وتنتشأ  (4

 ادلثال الكقابة ورسوم وغَتمها.
أو التشعر وتصوير ادلوسيق  تسقطيع أن تًتكز اىقمام ادلقعلمُت مثل قرأءة الةصيدة (5

 واللغة.
 29ادلميزات األخرى منها ىي فيما يايل: أن وأما عند أزىار أرشاد

 ىي األلة رخيصة وعادة حيت تسقطيع اجملقماع أن جتيدىا سهلة. (2
يسقطيع القسجيالت أن تضاعف الحقياجات الفردية حىت احملقوى من الرسالة  (1

 دتكن موجودا يف مكاهنا رتاعة.
 احلوادث أو احملقوى من الدرس السقخدامها فيما يايل.تسجيل  (3
يسقطيع القسجيل أن يسقخدم بنفسها كألة القتشخيص ليساعد يف ترقية مهارة  (4

 الةراءة والدراسة واخلطابة.
    اسقخدامها سهولة. (5

من األراء السابةة نسقطيع أن نعرفها أن ادلميزات من ىذه الوسيلة القعليمية ىي 
ية ىي ألة رخيصة وعادة وتسجيل منها تسقطيع أن تضاعف وحتفيز أن الوسائل السماع

 ادلتشاركة من مساع ادلقعلمُت بالنتشاط وتنتشأ خياذلم مثل الكقابة والقصوير. 

                                                             
29

Azhar Arsyad, Op, Cit., hlm. 46.  
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 عيوب الوسائل السماعية ( ب
 كما ىي رفاعي وأزتد جاناسو  نانا عند السمعية وسائلال ديلكها اليت العيوب

 10:يلي
 الفهم ىذا على احلصول حىت ،الثابقة وادلعينة قجربةال على الًتكيز حيقاج إىل (2

 .اصةاخل دراسةال ةطريةب
ىي  السمعي شكل يف القناظريةو  رقاماأل الرمز من عرضاليت ت السمعية وسائل (1

 .بصريةال قجربةال من مساعدةإىل  حتقاج ادلعينة األشياءحىت  ،القجريدي
منها يسقطيع أن تراقبها إال بواسطة  القفاىم مسقوى ،السباب من جتريديها (3

 .اجلملة بناءو  اللغة أو ادلفردات اسقعاب مسقوى
إىل من قد ملك الكفاءة يف القفكَت  جيدة خدمة على قادرة الوسائل (4

 القجريدي.
 صوت شكل يفالرمز القناظرية األخرى  أو ادلتشاعر عن القعبَت بواسطة ادلعرض (5

 سوفف تسقطيع ال كنت إذا. منها على ادلقلةي قجربةب يتشاركو أن جيبالذي 
 .فهميف ال خطاء يكون

والعيوب. وأما العيوب منها ىي  زاياادل ذلا اأهن نسقطيع أن نعرف أعاله التشرح من
 على القسجيل ادلسجل  قتشغيلل الصعبة علجت ادلقنوعة ساراتادل ونظام تسجيلسرعة 

                                                             
10

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 

hlm. 131.  
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منها يسقطيع أن تراقبها إال  القفاىم مسقوى ،ألن جتريديها. خقلفةادل قسجيلال جهاز
 .اجلملة بناءو  اللغة أو ادلفردات اسقعاب مسقوىبواسطة 

 
 
 

 مهارة االستماع . ب
 تعريف مهارة االستماع .1

من الكلمة ماىر أي مبعٌت إتةان ومبقكر وذكي. إذا ادلارة  ادلهارات كلمةأصل   
يسقمع سلقلف بالسمع. واالسقماع ىو  12.ىي مقةن ومبقكر وذكي يف عمل التشيئ

اللفظ أو  من شلا مسعو دتاما والقفكَت عٌت،ادل فهم يف ادلسقمرة البتشرية عملية ىواالسقماع 
  .معُت موضوع يف والقعبَت الكلمات

من  احملقوى لفهم ادليلب دلقكلما ىقمامال أفكاره يركزالذي  التشخص ىو االسقماع
 ىنري عند االسقماع11.االنقةاداتكذلك جيعل   قحليلال إجراء إىل باإلضافة ،ادلقكلم
ىو  االسقماع أو سمعإذا ي. اتةدير  واالىقمام الفهم معمبعن يسقمع  ،تارغان جونقور
وقبض  ادلعلومات لنيل وتفسَت والقةدير والفهم رموز اللسان باالىقمام االسقماع عملية
بواسطة الكالم أو  ادلقكلمشبو  االتصايل الذي قد عٌتادل وفهم الرسالة معٌت أو زلقوى

 عملية ىو: " القايل النحو على االسقماع عرفي السيد دياجمل عند عبد 13اللغة اللسانية.

                                                             
12

Sugihartono dkk, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 80.  

11
Zulhannan , Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: An Nuur Press, 

2004), hlm. 6.  
13

Henry Guntur Tarigan, Menyimak Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

2008), hlm. 31.  
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 الةدرة ىي االسقماع إذا مهارة 14رموز اللغة مث تنطق وتفسر". )انصات( باجلد االسقماع
 15.اخلاصة وسائلال أو اليت كلمها ادلقكلم اجلمل أو الكلمات وفهم ىضم على

 من األصوات عن قرق االسقماع بقدربات هاةةحي أن ديكن االسقماعكفاءة 
إما  صحيح،ال عند ادلخرج األخرى الكلمات عناصر مع( الفونيمات) كلمات صراعن

 أو التشريط من القسجيالت بواسطة أو مباشرة( native speakerمن الناطق األصلي )
 16.األسطوانة

 أو الةدرة ىي االسقماع مهارة أن نفهمنسقطيع أن السابةة  اخلرباء أراء من
كلمها  اليت اجلمل أو الكلمات وتفسَت رينةدو  وفهم ىضميف  تشخصمن ال ادلهارة

 .ادلعينة وسائلادلقكلم أو ال
 أهداف مهارة االستماع .2

 17رة االسقماع عند أزتد فؤاد عليا ىي فيما تايل:أىداف مها
 .ادلواد ادلسموعة على والًتكيز واالنقباه االسقماع على قادرة ( أ

 .االسقماعمن  غرضلل وفةايسقعيبها و  مسعت ما اشًتاك على قادرة  ( ب
 .دقةو  سرعة الناطق كالم من مسعت ما فهم على قادرة  ( ج
 .همةادل والقعليم االجقماعية بةيمة وفةا عا مقساال عادة غرس ( د

                                                             
14

Wahab Rosyidin dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: UIN – Maliki Press, 2012), 

hlm. 84.  
15

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 

2011), hlm. 

130.  
16

Dr. Mulyanto Sumardi dan Drs. H. Kafrawi, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada 

PTAI/IAIN, (Jakarta: Depag RI, 1976), 

hlm. 127. 
17

Wahab Rosyidin dan Mamlu’atul Ni’mah, Op. Cit., hlm. 85.  
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 .االسقماع عند اجلمال ناحية من غرسال ( ه
 .ادلسموعة الكلمات تشكلب مناسبا ادلفردات معٌت معرفة على قادرة ( و
 الةرار وتعيُت تسمع اليت ادلسموعة الكلمات على سياساتال وضع على قادرة ( ز

 .ادلناسب
 18:القايل النحو على تاريغان جونقور ىنري األخر عند االسقماع من واألىداف

 .لقعلم االسقماع ( أ
 .األصوات قمييزل االسقماع  ( ب
 .هبا لقمقع االسقماع  ( ج
 .قةييمل االسقماع  ( د
 .الرتفاع االسقماع  ( ه
 .فكرة لقواصل االسقماع  ( و
 .ادلتشكلة لحل االسقماع  ( ز
 .قناعإل االسقماع ( ي

 االسقماع مهارات من األىداف أن نسقطيع أن نسقنقجها اأعالىاألراء  منو 
 األصوات دتييزو  النص فهمل االسقماع على القعود ولكن مسع فةط ما قكرارال ليست

 وفةا السمع عادة غرسو  وإقناع األفكار حول والقواصل ادلتشاكل حلو  وتةدير تةييمو 
 ادلهمة وغَت ذلك. والقعليم االجقماعية بةيمة

 أنواع مهارة االستماع .3
 19ىناك بعض األنواع من مهارة االسقماع عند أزتد عليان وىي:

                                                             
18

Henry Guntur Tarigan, Op. Cit., hlm. 62.  

19
Wahab Rosyidin dan Mamlu’atul Ni’mah, Loc. Cit., hlm. 87.  
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 .قمعباجمل حياتو يف التشخص اليت عملها فجوةبال ىو يسقمع بًتكيز االسقماع ( أ
 .حولنا من ينقتشر ما إىل سقمعي تركيزا ىوغَت  االسقماع ( ب
 مع ناقتشةادل إىل يسقمعون الذين التشخص من رلموعة ىو بقبادل االسقماع ( ج

 .يسقمعون اآلخرينو  يقحدثون التشخص ىناكو  معُت عنوان
 .الناطق من مسعت ما للىو حي قحليلب االسقماع ( د

 ىناك االسقماع مهارات أنواع أن هافهمن أن السابةة نسقطيع لنظريةا عرض من
 حياتو يف التشخص الذي يعملو فجوةبال سقمعىو اال االسقماع تركيزا واع وىيأن أربعة

 حولنا. من ينقتشر ما إىل سقمعي غَت مًتكزا ىو االسقماع يف اجملقمع.و  القعلم يفو 
 معُت، عنوان مع مناقتشة إىل يسقمعون كانوا الذين الناس اجملموعة بالقناوب االسقماع

اجملموعة من التشخص الذين يسقمعون ادلناقتشة بادلوضوع ادلعُت  بالقبادل ىو الناس ىناك
 من مسعقد  ما لىو حيل حتليلمع  واالسقماع فيها شخص يقكلم واألخرون يسقمعون.

 .الناطق
 30أما أنواع االسقماع األخر عند راضية ىو فيما يايل:

 يكرر شلا مسعو.االسقماع للقكرار، يطلب إىل ادلقعلم السقماع على النص مث  ( أ
االسقماع لفهم النص ىو بالطريةة ادلقعلم يسقمع النص باذلدف لفهمو  ( ب

  جيدا.
 مها نوعان ىناك االسقماع أنواع أن نسقطيع أن نسقنقجها سبق ما األراء من

 حيقاج إىل القدريس جيدا وصحيحا االسقماع. النص فهمل واالسقماع قكرارل االسقماع

                                                             
30

Ulin Nuha, Metodologi Suoer Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 

2012), 

hlm. 87.  
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 أخرى مرة وايكرر  مث يسقطيعون ادلقعلمون أن اللغة أصوات مساع من بدأت ةمهار ىذه  ألن
 .النص مضمون وافهميو 
 مؤشرات مهارة االستماع .4

 االسقماع مهارات تدريسمؤشرات القحةيق من  عن عامة حملةعند أول النوحا 
 32:يلي كما ىي

 .العربية اللغة أصوات من القعرف على قادرة ( أ
 .الكلمات صراعنمن  األصوات ييزدي يسقطيع أن ( ب
 .السمع زلقوياتعن  فهمال ( ج
 .االسقماع يف ىادية تكان اليت ادلنطوقة اللغة عالمات اتةان ( د
 .ومسع شلا ضافيةاإل فكاراأل عًتفيسقطيع أن ي ( ه
 .من ادلثال الفكرة ييزيسقطيع أن دي ( و
 .اللمعان وتةليده القةاط على قادرة ( ز
 .خطَتة االسقماع على قادرة ( ح

عند  العربية اللغة مهارة االسقماع يف يف حتةيةها أن نبغيت اليت ادلؤشرات وأما
 31:القايل النحو على ىسطفم سيفل

 .ةصحيح العربية كلمات أصوات تعرف على الةدرة ( أ
 .مسع ما تةليد على الةدرة ( ب
 الةدرة على فهم ما مسع. ( ج

                                                             
32

Ibid, hlm. 86 – 87.  

31
Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UlN – Maliki  Press, 

2011), hlm. 116.  
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 الوسائل السماعية في ترقية مهارة االستماع إستخدامدور  . ج

ادلعٌت ادلهمة. فيها ال يضيح ادلواد ادلةدمة يف عملية القعليم حضور الوسائل ذلا 
مهما   يسقطيع أن يساعدىا حبضور الوسائل. اسقخدام الوسائل السماعية فيها يدور دورا

راقي مهارة االسقماع لدى ادلقعلم. كل كأدة خللةها الفعالية ألن تسقطيع أن تدافع وت
د والطريةة والوسائل العناصر منها األىداف وادلواعملية القعليم تؤسس بوجود بعض 

واألدوات والقةومي. يف حتةيق األىداف دور الوسائل القعليمية ىي جزء مهم يف القعليم 
الذي يسقطيع أن يساعد ادلقعلمُت سهولة يف فهم ادلواد. اسقخدام الوسائل يف عملية 

 القعليم هتدف لقساعدىا من ادلقعلمُت فعالية وكفاءة.
ئل القعليمية تسقطيع أن تعطي األثر اإلجيايب يف اسقخدام رتيع األنواع من الوسا

ألن باسقخدامها  تفاعلياعملية القعليم. العالقة بُت ادلقعلم وادلعلم يسقطيع أن جيري 
 تسقطيع أن تنهض القتشجيع والقحفيز إىل ادلقعلمُت يف عملية القعلم.

ةوالن أن رتيع األراء عن منفعة الوسائل القعليمية فيها ىي عند سوجانا ورفاعي ي
  33منفعة الوسائل القعليمية يف عملية القعليم للمقعلم ىي:

 سيجذب القعليم اىقمام ادلقعلمُت حىت يسقطيع أن جيعل دوافع القعلم. ( أ
سقكون ادلواد القعليمية واضحا معناىا حىت يسقطيع ادلقعلم أن يفهمها ودينكو  ( ب

 أن يسقعيبها وحيةق األىداف القعليمية.

                                                             
33

Azhar Arsyad, Loc. Cit., hlm. 24 – 25.  
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، ليس االتصال اللفظية بواسطة نطق القعليمية مقنوعةسقكون الطريةة  ( ج
الكلمات من ادلعلم وحدىا حىت ادلقعلمون ال يسأمون وادلعلم ال ينقهي منو 

 الةوة عند ما ىو يعلم يف كل الساعات الدراسية.
ديكن ادلقعلمون أن يةوموا بعملية القعيم ألن ليس فةط يسمعون التشرح من  ( د

ة األخرى مثل النظر واألداء والقةدمي والدور ادلعلم ولكن يةومون باألنتشط
 وغَتىا.

نفهمو أن ادلنفعة من الوسائل القعليمية يف عملية  نسقطيع أنمن القةدمي اعاله 
القعليم ىي تسقطيع أن تنتشأ تتشجيع ادلقعلم وزيادة ادلقعلم يف فهمها والطريةة تزيد 

 ادلقنوعة ويزيد ادلقعلمون أن يةوموا بعملية القعليم.
 34د عمر مهالك أن الوسائل القعليمية ذلا ادلنفعة فيما تايل:عن
  .يضع األسس الواقعية لقفكر، إذا ينةص اللفظي ( أ

 يكرب اىقمام ادلقعلم ( ب
 يضع األسس ادلهمة لنتشأة القعلم. إذا جتعل القعليم جيدا. ( ج
 إعطاء القجربة الواقعية اليت تسقطيع أن تنتشأ األنتشطة الذاتية حول ادلقعلمُت. ( د
 األفكار ادلًتتب وادلسقمر فضال بواسطة الصورة ادلقحركة.تنتشأ  ( ه
 يساعد نتشأة القفاىم الذي يسقطيع أن يساعد تطور اللغة. ( و
إعطاء القجربة اليت ال سهل لنيلها بالطريةة األخرى ويساعد الفعال والقنوع   ( ز

 كثَتا يف القعلم.

                                                             
34

M. Khalilullah, Op. Cit., hlm. 28.  
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القعليمية حتمل من االققباس اعاله نسقطيع أن نسقنقج أن باسقخدام الوسائل 
ادلنفعة ىي تكرب اىقمام ادلقعلمُت وجتعل القعليم جيدا وتعطي القجريبة الواقعية وتنتشأ 

 القجربة اليت ال سهل لنيلها بالطريةة األخرى الفكر ادلًتتب وتساعد تطور اللغة وتعطي
 . والوسائل ىي واحد من ادلثَتات للمقعلمُت لنتشأة القتشجيع واالسقجابةوالقنوع كثَتا

االجابية منهم يف عملية القعليم. حضورىا تسقطيع أن تعطي القجربة مباشرة ادلهمة ذلم 
      حىت الدرس يكون سهلة وموجهة إىل األىداف اليت سيحةةها. مث ينةص اللفظي
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 منهجية البحث المستخدمة . أ

 م الكاتب منهجية البحث فيما تايل:ااحملاولة يف مجع البيانات وحتليلها فاستخد
 جنس البحث .1

( ألن فيو PTKجنس البحث ادلستخدم ىو البحث العمل الفصول الدراسية )
يستطيع أن حيلل مشكلة التعليم يف الفصل بوسيطة االنعكاس حللها. بطريقة أداء العمل 

البحث العمل ادلعاملة. االصطالح من ادلخطط يف حالة واقعية وحيلل كل األثر من 
 Classroom Action Research (CAR)( يف اللغة االجنيليزية ىو PTKالفصول الدراسية )

 1يعين االنشطة البحثية اليت يقوم هبا يف الفصل.
البحث العمل الفصول الدراسية ىو البحث العمل الذي يعمل باذلدف الصالح 
جودة تطبيق التعليم يف الفصل. األىداف الرئيسية من البحث العمل الفصول الدراسية 

(PTKىو حلل ادلشكلة الواقعية احملدثة يف الفصل ولريتقي االنشطة ال ) واقعية لدى ادلعلم
كل الدورة اليت فيها البحث العمل الفصول الدراسية يعمل بش 3يف انشطة تطوير مهنتو.

 ، وىي:الرئيسية أربع ادلراحل
 التخطيط ( أ

 التنفيذ ( ب
 ادلالحظة ( ج
االنعكا ( د

                                                             
1
Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),  h. 2.  

2
Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 45.  
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 2مث يعمل بالتقومي الدتام العمل التايل.
 اإلجراءات البحثية فيما تايل: تتكون منيف ىذا البحث 

 اإلجراءات البحثية ( أ
اإلجراءات من ىذا البحث ىي دورة األنشطة اليت تتكون من دورتني. يف كل 

 الذان يعرضان يف الصورة التالية: الدورة حتتوي على التخطيط واالنعكاس
 .1صورة.

 4البحث العمل الفصول الدراسيةمنوذج 
 

 

 

                                                             

         

    

  

??? 

 

 خطوات البحث .2
البحث العمل الفصول الدراسية اليت تقوم هبا ثالث الدورات. ىذا البحث ىو 

 دقيقة. x 44 3يف الدورة الواحدة يصنع لقاء واحد، والوقت لكل الدورة ىي 
  الدورة األولى 

 الدورة األوىل تتكون من لقاء واحد وخطة الدراسية واحدة.
                                                             

3
Suharsini Arikunto, Op.Cit., h. 74.  

4
Ibid., h. 16.  

 التخطيط

الحظةالم  

 التنفيذ الدورة األولى
 االنعكاس

 الدورة الثانية

 تحسين التخطيط 

 االنعكاس التنفيذ

الحظةالم  
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 التخطيط
 االنشطة يف خطة الدورة اليت سيعملها ادلعلم ىي:

السمعية على ترقية مهارة  الوسائليصنع اخلطة التدريسية باستخدام  ( أ)
 العربية. اللغة االستماع يف

 الفصول الدراسيةالبحث العمل التعليمية لتطبيق  الوسائليعد  ( ب)
 يصنع الورقة التقييمية لدى الطالب ( ج)
 الوسائلتنظيم ادات التقومي التعليمية مناسبا بادلؤشرات باستخدام  ( د)

 السمعية على ترقية مهارة االستماع يف اللغة العربية. 
 التنفيذ

ترقية السمعية على  الوسائليف تنفيذ ىذا العمل ىو عملية التعليم باستخدام 
 وأما اخلطوات يف تنفيذ العمل ىي فيما تايل: االستماع يف اللغة العربية.مهارة 

 يبداء ادلعلم بإلقاء السالم والدعاء مجاعة مث يكشف حضور الطالب. ( أ)
 .يقدم ادلعلم االدراك ادلرتبطة عن ادلادة اليت سيقدمها ادلعلم إىل الطالب ( ب)
السمعية ادلتعلقة مبهارة  الوسائلالتعليمية على الشكل  الوسائليعد ادلعلم  ( ج)

 االستماع عن ادلوضوع اذلواية.
يطلب ادلعلم إىل الطالب ليستمعوا ااخلطابات ادلعروضة باستخدام  ( د)

 السمعية.  الوسائل
 يطلب ادلعلم إىل الطالب ليكتبوا عدة الكلمات ادلسموعة. ( ه)
يعطي ادلعلم االختبار إىل الطالب ألن يتقدموا كي ىم يكررون الكلمات  ( و)

 السمعية. الوسائلعة من ادلسمو 
 يعطون ادلعلم والطالب اخلالصة مجاعة. ( ي)
 خيتتم ادلعلم الدراسة بقول احلمدلة. ( ز)
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 المالحظة
يف مرحلة ادلالحظة تعمل بأداء التفيذ مجاعة. ادلراقبة تعمل على ادلعلم والطالب 

السمعية على مهارة االستماع يف اللغة  الوسائليف عملية التعليمية باستخدام 
ية اليت تواجو إىل وراقة ادلالحظة. انتاج ادلراقبة احملصولة تستخدم لتحسني العرب

 عملية التعليم من تطبيق العمل ادلخطط يف الدورة التالية.
 االنعكاس

يف ىذه ادلرحلة تعمل التحليل من انتاج مالحظة الطالب منفردا، كتابة ادليدانية 
وانتاج االختبار من الدورة األوىل. االنتاج من ىذا االنعكاس ىو التحسني على 

حسني عمل احلواجز والنقصان واخلطة اليت قد دتت تنفيذىا اليت سيستخدم لت
 .ادلعلم يف الدورة التالية

 الدورة الثانية
 التخطيط

خطة األداء يف البحث العمل الفصول الدراسية تشمل على االنشطة فيما يايل، 
 وىي:

السمعية على ترقية مهارة  الوسائليصنع اخلطة التدريسية باستخدام  ( أ)
 االستماع يف اللغة العربية.

 البحث العمل الفصول الدراسيةالتعليمية لتطبيق  الوسائليعد  ( ب)
 الطالب.يصنع الورقة التقييمية لدى  ( ج)
 الوسائلتنظيم ادات التقومي التعليمية مناسبا بادلؤشرات باستخدام  ( د)

 السمعية على ترقية مهارة االستماع يف اللغة العربية.
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 التنفيذ
ترقية السمعية على  الوسائليف تنفيذ ىذا العمل ىو عملية التعليم باستخدام 

 وأما اخلطوات يف تنفيذ العمل ىي فيما تايل: مهارة االستماع يف اللغة العربية.
 يبداء ادلعلم بإلقاء السالم والدعاء مجاعة مث يكشف حضور الطالب. ( أ)
 يقدم ادلعلم االدراك ادلرتبطة عن ادلادة اليت سيقدمها ادلعلم إىل الطالب. ( ب)
السمعية ادلتعلقة مبهارة  الوسائلالتعليمية على الشكل  الوسائليعد ادلعلم  ( ج)

 االستماع عن ادلوضوع اذلواية.
يطلب ادلعلم إىل الطالب ليستمعوا ااخلطابات ادلعروضة باستخدام  ( د)

 السمعية.  الوسائل
 يطلب ادلعلم إىل الطالب ليكتبوا عدة الكلمات ادلسموعة. ( ه)
يعطي ادلعلم االختبار إىل الطالب ألن يتقدموا كي ىم يكررون الكلمات  ( و)

 السمعية. الوسائلعة من ادلسمو 
 يعطون ادلعلم والطالب اخلالصة مجاعة. ( ي)
 خيتتم ادلعلم الدراسة بقول احلمدلة. ( ز)

 المالحظة
يف مرحلة ادلالحظة تعمل بأداء التفيذ مجاعة. ادلراقبة تعمل على ادلعلم والطالب 

السمعية على مهارة االستماع يف اللغة  الوسائليف عملية التعليمية باستخدام 
العربية اليت تواجو إىل وراقة ادلالحظة. انتاج ادلراقبة احملصولة تستخدم لتحسني 

 عملية التعليم من تطبيق العمل ادلخطط يف الدورة التالية.
 االنعكاس

يف ىذه ادلرحلة كانت العملية والعاقبة من عمل التحسني الذي قد مت تنفيذه 
واخلطة ألداء الدورة التالية. التخطيط يف الدورة الثالثة يكاد متسويا  وادلعيار
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بالدورة األوىل والدورة الثانية، ولكن يف الدورة الثالثة سيمر حتسني التخطيط 
واالنعكاس من انتاج ادلالحظة يف الدورة األوىل والدورة الثانية، وادلختلف من 

 حيث ادلادة.
( يشكل PTKالبحث العمل الفصول الدراسية )امجاليا أن أربعة ادلراحل من 
. لعالج 1مثل يف صورة. اليت قد صورت  PTKالدورة اليت صورت يف شكل الدورة 

ادلشكلة ديكن تزيد االحتياجة من الدورة الواحدة. ديكن تنفيذ الدورة الثانية إذا وجد 
ن يف الدورة الثانية احلاالت اليت تنقص النجاحة يف الدورة األوىل. والدورة الثالثة تعمل أل

 مل حيل ادلشكالت.
 

 جمع البيانات أدات . ب
لنيل البيانات احملتجة فاستخدم الكاتب الطريقة جلمع البيانات، ادلقصود منها 

ال تستطيع البيانات أن تبحث بالطريقة األوىل فرتجى أن تستطيع البيانات أن ىي عندما 
 بني الطرق ادلستخدمة. تبحث بالطريقة األخرى. إذا كانت التعاون وتتكامل

 وأما الطرق ادلستخدمة جلمع البيانات يف ىذا البحث ىي فيما تايل:
 ادلالحظة .1

طريقة جلمع ادلواد اإلعالمية )البيانات( اليت ىي الادلالحظة  أن بوجو عام
اليت تكون موضوع لظواىر ا نظاميا على تسجيلالإجراء ادلالحظات و تعمل ب

 قومي كثري استخدامها لتقييم السلوك الفردي أولتاادلالحظة كأداة  3ادلالحظة.
يف احلاالت  الواقعية أو يف احلاالتإما النشاط ادللحوظ،  احملدثة يف عمليةال

                                                             
5
 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). h. 

76. 
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للحصول على  الكاتبىي الطريقة اليت يستخدمها  ادلالحظة 3االصطناعية.
 .السمعية الوسائلم اللغة العربية باستخدام يعملية تعل دلالحظةالبيانات و 
 

 ادلقابلة .3
تم ياليت  اإلعالميةواد ادلجلمع  الطريقة ىيعام ادلقصود بادلقابلة بوجو 

مع االجتاه والغرض وجو و باستجواب شفهي من جانب واحد وجهاب ىاإجراء
جتمع  منهجية البحث اليت البيانات منهافإن ادلقابلة ىي  3ىا.الذي مت حتديد

قابلة ادلستخدمة ىي مقابلة حرة تقنية ادل .ادلقابالت مع ادلستجيبنيبواسطة 
 .إىل النقاط احملددة أوالبالتوجيو  حريةسؤال وجواب تعين قيادة ال

اللغة العربية وطالب الصف الثامن ب يف  إىل معلم تواجوادلقابلة وأما 
م يتعليف عملية  ليعرف االستجابةا، غواي الالثانوية باين ساليم ادلدرسة 

 .السمعية الوسائلاالستماع باستخدام 
 االختبار .2

إىل شخص أو عدد من الناس  تقدماالختبار ىو عدد من األسئلة اليت 
 يفالنفس أو مستوى التنمية من واحد أو عدة جوانب  احلاالتكشف ل

ويعطى ىذا االختبار يف هناية الدورة األوىل والدورة الثانية والدورة  3سهم.أنف
تعرف ( القدرة على 1االستماع، وىي ) اتمع مؤشر  تناسب االختبار .الثالثة

ويستطيع قادرة على التعرف األصوات العربية  ادلؤشرات الفرعيةباألصوات العربية 
و ا معالتقليد مم( القدرة على 3). كلمةالعناصر  أن يفرق األصوات من

 والتقيد بعالمة اللغة اليت قد معو. الصحيح جادلخر بتقليد الادلؤشرات الفرعية ب

                                                             
6 Ibid., h. 76. 
7
Ibid., h. 82.  

8 Kunandar, Op. Cit., h. 186. 
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م عية اإلجابة على أسئلة من ادلعلادلؤشرات الفر بلقدرة على فهم ما يسمع ا( 2)
السمعية  السيلةىذا االختبار باستخدام  قدمعو. اعطاءشرح حمتوى ادلواد اليت يو 

 3، والقيمة جيد 2ىو جيد جدا، والقيمة  4يمة قالمع  التقييمورقة بوتقييمها 
نتائج وسيتم استخدام ىذا االختبار دلعرفة  .جدا ناقصىو  1، والقيمة ناقص

 السمعية. الوسائللدى الطالب بواسطة العربية  يفمهارة االستماع 
 الوثائق .4

، مبا يف ذلك بةو كتم بواسطة أثرمجع البيانات الوثائق ىي تقنية 
، للحصول على ىذه الوثائق كتكملتستخدم  3ادلتصلة.الكتب األرشيف و 

خالل عملية التعلم، والبنية التحتية اليت تدعم  الطالبالبيانات ادلتعلقة بأنشطة 
على  هاحبث عنكن دتادلثال الوثائق اليت عملية التعليم والتعلم، على سبيل 

 ألرشيف.ادلنهج واو  وخطة التدريسمالمح ادلدرسة  شكل:
 

 تحليل البيانيات . ج
صفي مث يف حتليل الو حبث النوعي ىو  (PTK) الفصول الدراسية العملالبحث 
حتليل البيانات يف البحث النوعي . حتليل البيانات النوعية أن يستخدمالبيانات جيب 

 14ها.يف وقت مجع البيانات وبعد مجع من التحليل البياناتو  على أساس الفرتة الزمنية
 ة، أي ادلقابلمصدرىامن  ادلوجودةيبدأ إجراء حتليل البيانات من مجيع البيانات 
 مل البحث النوعيتوتشوغريذلك. واخلربات ادلكتوبة يف ادلالحظات ادليدانية والوثائق 

 وىي: ثالثة عناصر
 فرز البيانات .1

                                                             
9
Anas Sudjiono, Op. Cit., h. 82.  

10
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2000), h. 181.  
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وتغيري  عملية اختيار وحتديد الرتكيز وتبسيط وتلخيصىي  فرز البيانات
من أعاله ديكن أن  11.شكل البيانات اخلام ادلوجودة يف ادلالحظات ادليدانية

أن تقليل البيانات يعين تلخيص، واختيار الضروريات، مع  يكون مفهوما
 .الرتكيز على النقاط اذلامة سعى للموضوع ومنط وإزالة ال لزوم ذلا

 عرض البيانات .3
 عرضديكن . البيانات يعرضاخلطوة التالية ىي ف البيانات فرزبعد أن يتم 

بني الفئات وما ة ، والعالقوالرسم البياينالبيانات يف شكل وصف موجز 
 حدث وختطيطفهم ما يف البيانات، فإنو جيعل السهل  . بعرضبو ذلكشا
 .مت فهموقد على أساس ما  التايل لعملا

 تدقيق البيانات .2
وسوف تتغري  تةتقدديو مؤق اليت مت االستنتاج األول 13.ستنتاجاالىو  التدقيق

إذا  ولكن التالية.  مجع البيانات يف مرحلة تدعم ة اليتقويال االدلة ال جييدإذا 
ومتسقة عندما مدعومة بأدلة صحيحة  يف األول االستنتاج ادلتقدمة كان

 االستنتاجإىل ادليدان جلمع البيانات، فإن االستنتاج ادلقدم ىو  يعود الباحث
باستخدام  االستماع لدى الطالب ميتعلنتائج من النسبة ادلئوية . وثوقةادل

 :التالية بالطريقة اذلاالسمعية ين الوسائل
  

 

 
        

P   = منرة النسبة ادلؤوية 

F  =  النسبة ادلؤويةالرتدد الذي يتم حبثو عن 

                N = Number of cases (عدد الرتدد / كثري الشخص.)13 

                                                             
11

Kunandar, Loc. Cit., h. 102.  
12 Ibid., h. 102. 
13 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 43. 
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 مؤشرات النجاحة . د
السمعية يف ىذا البحث يقال  الوسائلتعليم االستماع يف اللغة العربية باستخدام 

% يف الدورة األخرة. وبالتايل 33 ≤بالناجح إذا نتائج االستماع لدى الطالب يصل إىل 
 يستطيع أن يقف البحث. 
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 الفصل الرابع
 وتحليلها عرض البيانات

 
 دار لمبونجلم الثانوية واي الغا سوكابومي بنلمحة المدرسة باني سا . أ

 المدرسة باني سالم نشأةلمحة التاريخية المختصرة عن  .1
دار مل الثانوية واي الغا سوكابومي بنباين ساموقيع أو مكان البحث ىو ادلدرسة 

 .اليت تقع يف شارع إنسييور سوتامي واي الغا سوكابومي بىدار دلبونج دلبونج
ىي ادلؤسسة الًتبوية الرمسية اليت تدير الًتبية لتساعد  باين سامل الثانويةادلدرسة 

احلكومة يف حتقيق األىداف الًتبوية الوطنية يعين جيعل ذكيا حلياة األمة إي يعد العمال 
مل الثانوية باين ساصية و سلوك ادلستقل. أول إنشاء ادلدرسة ادلبتكر ولديهم ادلعرفة والشخ

، ومت رمسيتها وابتداء لعملية فيها يف السنة 1441سنة  دار دلبونجواي الغا سوكابومي بن
 التالية.

قد تطور  4112حىت األن وىي سنة  1441منذ إنشاء ىذه ادلدرسة يف سنة 
أو ادلكانة منها. يف أول إنشائها عدد إما من ناحية عدد الطالب فيها من سنة إىل سنة 

طالبا ومن  12طالبا، عدد الطالب من رجال  42الطالب الذين تعلموا فيها ىي 
طالبات. وأما مكانة ادلدرسة قد تغري على سبيل ادلثال يف سنة  11النساء 
ادلكانة منها االعتماد  1442/1443ادلكانة منها ادلسجلة مث يف سنة  1441/1442

 ادلكانة منها االعتماد على النتيجة ب. 4112جة ج، مث يف سنة على النتي
 رأية وبعثة المدرسة باني سالم الثانوية .2
 الرأية ( أ

 ىي دار دلبونجمل الثانوية واي الغا سوكابومي بنباين سارأية ادلدرسة 
ذكي يف االبدا (1
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 دقيق يف االبتكار (4
 متوسط بل اإلسالمي (2
 عامل وخلوق كرًن (2

 البعثة ( ب
 يؤدي التشريفات فعاليا ومستمرا (1
 يشرف الطالب ليعرف امكانية نفسهم (4
 يدافع الطالب لالبداع واالبتكار (2
 الًتابطية جلميع ادلواطني يف ادلدرسة ينشؤ اذلمة (2
 يدافع تطبيق العلوم على الطالب (2
 ينشؤ التقدير وممارسة التعليم الدينية واألخالق الكردية (1
 خيلق اخلرجييون الذكي واجلوديت (2

 ذاتية المدرسة .3
 مل الثانويةباين ساادلدرسة  :  اسم ادلدرسة ( أ

 141413211112:    منرة ( ب
إنسييور سوتامي واي الغا سوكابومي بندار : شارع   عنوان ادلدرسة ( ت

 دلبونج
 : واي الغا   قرية ( ث
 : سوكابومي   منتقة ( ج
 : بندار دلبونج   مدينة ( ح
 : دلبونج   حمافظة ( خ
 22422:   رقم الربيد ( د
 1441:   سنة اإلنشاء ( ذ
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 حالة معلم المدرسة باني سالم الثانوية .4

 1. 3جدول. 
الثانوية واي الغا سوكابومي بندار المعلم في المدرسة باني سالم عن بيانات ال

 لمبونج
 2116/2117سنة الدراسية 

 الدرس جنس اسم نمرة
1 M. Mastur Sofian L Fiqh 

4 Zaenal Abidin, S.Pd.I L PKn 

2 Sunarsih, S.Sos.I P MTK dan IPA 

2 M.Tusni L IPS 

2 Salman Alfarisi, S.Pd.I L SKI dan Akidah Akhlak 

1 Harfiah P Bahasa Indonesia dan Bahasa Lampung 

2 Annisa P Bahasa Inggris 

3 Sudarno, S.Pd.I L Penjasorkes 

4 Sapturi, S.Pd.I L Qur’an Hadits 

11 Kasda, S.Pd.I L IPA 

11 Sri Puji Lestari, S.Pd.I P Bahasa Arab 

14 Habsah Aryanti, S.Pd P Bahasa Inggris 

12 Dwi Wahyuni, S.Pd P IPA 

12 Madhelmi, ST L Tinkom 
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سنة  ادلصدر: الوثائق عن ادلدرسة باين سامل الثانوية واي الغا سوكابومي بندار دلبونج
 4111/4112الدراسية 

 
 حالة الطالب في المدرسة باني سالم الثانوية  .5

 2. 3الجدول. 
المدرسة باني سالم الثانوية واي الغا سوكابومي بندار  في الطالب عن بياناتال

 لمبونج
 2116/2117سنة الدراسية 

 عدد الطالب الصف نمرة
 طالبا 41 (VIIالصف األول ) 1
 طالبا 42 (VIIIالصف الثاين ) 4
 طالبا 44 (IXالصف الثالث ) 2

 طالبا 282 العدد
سنة الدراسية  الغا سوكابومي بندار دلبونجباين سامل الثانوية واي إدارة ادلدرسة ادلصدر: 
4111/4112 

حالة المرافق والبنية التحتية في المدرسة باني سالم الثانوية واي الغا سوكابومي  .6
 بندار لمبونج

باين سامل الثانوية واي الغا سوكابومي ادلرافق أو الوسائل ادلوجودة يف ادلدرسة 
 ديكن نظرىا يف اجلدول التايل: بندار دلبونج

 3. 3الجدول. 
المرافق والبنية التحتية في المدرسة باني سالم الثانوية واي الغا سوكابومي بندار 

 لمبونج
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 الحالة العدد المرافق والبنية التحتية نمرة
 جيد 4 الفصول 1
 جيد 1 غرفة رئيس ادلدرسة 4

غرفة ادلنظمة الطالب دخل  2
 الكشافة/ادلدرسة

 جيد 1

 جيد 1 غرفة الوحدة الصحة ادلدرسة 2

 جيد 1 ادلكتبة 2

 جيد 1 اإلدارة 1

 جيد 1 غرفة الة الرياضة 2

 جيد 1 ادلستودع 3

 جيد 1 احلمام للمعلم 4

 جيد 4 احلمام للطالب 11

 جيد 1 ميدان كرة الطائرة 11

 جيد 1 ميدان كرة القدم 14

سنة الدراسية  الثانوية واي الغا سوكابومي بندار دلبونجباين سامل إدارة ادلدرسة ادلصدر: 
4111/4112 

 
 عرض البيانات . ب

البحث العمل الفصول الدراسية تعاون مبعلم اللعة العربية يف صف  يعمل الباحث
مهارة االستماع يف اللغة  يف تطوير باين سامل الثانوية واي الغاالثامن ب بادلدرسة 

لدى السمعية تستطيع أن تراقي مهارة االستماع  الوسائلالعربية. دلعرفة ىل استفادة 



22 
 

 
 

باين سامل الثانوية واي الغا سوكابومي بندار الطالب يف صف الثامن ب بادلدرسة 
 . من ورقة ادلالحظة ونتائج التعلم فيستطيع أن ينظرىا فيما يايل:دلبونج

 
 الدورة األولى

 مرحلة ختطيط العمل .1
 التخطيط ىي:يف ىذه احلالة أعد الباحث عديد 

 يصنع اخلطة التدريسية اليت ترجع إىل ادلنهج ( أ
 األىداف التعليمية ( ب

 د اصوات الكلمة أو اجلملة ادلسموعة صحيحة.يقدر أن حيد (1
 يقدر أن يقالد ما قد مسع (4
 يقدر أن يفهم مما قد مسع عن اذلواية (2

 البد أن يكون منظمةالعذر: تقصري الوقت و 
 السمعية. الوسائل باستخداميعد ادلادة "اذلواية" ألداء التعليم  ( ج
 يصنع ورقة التقييم للطالب. ( د
 يعد ورقو ادلالحظة. ( ه

 مرحلة أداء العمل .4
-12.21 الساعة 4112 يناير 1 اجلمعة يوم يف األوىل الدورة عمل

 مبساعدة البحث أو العمل األول االجتماع ىذا يف. طالبا 22 حضره. 13.21
 تعلمال نشاط فعلي الباحث وأما ليستاري، بوجي سري السيدة ىي العربية اللغة معلم

 ينظر أن ديكن ،البحث كمواضيع يعملون والطالب. السمعية وسائلال باستخدام
  :التايل النحو على إليهم
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 بالقاء السالم ويقيد الدعاء ويكشف حضور الطالب الدرس ادلعلم فتح
 األساسية الكفاءات وتقدًن ميالتعل أىدافتقدًن و  البسملة قراءةب التعليم يبدأو 

 باكت عدادإل يطلب ادلعلم إىل الطالب. السمعية وسائلال من االستفادة وإبالغ
الذي  ادلقدم اخلطاب يف واجلمل ادلفردات إىل لالستماع ويطلبهم العربية اللغة

ادلعلم إليهم  يسألو  تنيعن اذلواية يف مدة دور  السمعية الوسائل باستخدام تقدديمها
وا وأجابمسعت  قد اليت اجلمل كرر الطالب مث ليذكر ادلفردات اليت قد مسعهم فرديا.

 بعض ىناك احلالة ىذه يف السمعية من ادلعلم. الوسائلاألسئلة ادلقدمة باستخدام 
 أخرى مرة يدور ادلعلة لذلك. مسعها اليت اجلملة ذكر من يتمكنوا مل الذين الطالب

إىل  فرصة توفري. اذلواية عن ادةادل ادلعلم يًتجم مث. السمعية الوسائل باستخدام
  .هاتلخيصو  تعلموىا اليت ادلواد حول األسئلة يقدموال الطالب

. بنود السؤال 11 ب األوىل دورةال هناية يف استمر باالختبار السماعي مث
 القدرة( 1: )االستماع اتمؤشر  حتقيق دلعرفة السمعية الوسائل االختبار ىذا استخدم

 األصوات تعرف على قادر ةفرعي اتمؤشر  مع العربية الكلمة صوت تعرف على
 مع مسع ما تقليد على القدرة( 4) كلمة،ال عناصر ويستطيع أن يفرق العربية

 القدرة( 2) ،مسعها اليت اللغة عالماتب وتقليد الصحيح ادلخرج تقليد فرعية مؤشرات
 من توىاحمل شرحيو  ادلعلم من سئلةاأل جييب فرعية ؤشراتم مع يسمع ما فهم على
 قراءةب ميالتعل الناصحات واالقًتاحات وينهي ادلعلم يقدم. عهامس قد اليت ادلواد

 .بالسالم الدرس ختتموإ احلمدالة
 مرحلة ادلالحظة .2

 عرفي أن يستطيع التعليم أنشطة عند جري تعمل اليت ادلالحظة مرحلة يف
منظور واضح أن  الوقت ذلك يف الفصل أمام فواحدا واحدا الطالب تقدم عندما

 األوىل الدورة يف. نيكرروا ما قد مسع ومن ال يستطيعو  أن الطالب الذين يستطيعون
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الم ويقيد الدعاء ويبداء الدرس بقراءة افتتح ادلعلم الدرس بالقاء الس أوال م،يالتعل من
الفرصة إىل الطالب ليستعدوا البسملة. األنشطة اليت عملتها ادلعلم ىي توفري 

يلقي ادلعلم التعليم الرئيسي  أنفسهم أوال قبل أن يبداء عملية التعليم. يف أول التعليم
 الكفاءات و ميالتعل أىداف ويقدم حضورىم واألنشطة اليت ستفعل. ويكشف ادلعلم

 خدمستبا ادلواد حتويلادلعلم  بدأ. السمعية الوسائل من االستفادة وإبالغ األساسية
ذلك يطلبهم ادلعلم ألن يسمعوا  بعدو  يستمعون الطالب عنها مث السمعية الوسائل

ادلفردات واجلمال يف العبارة ادلقدمة باستخدامها عن اذلواية يف مدة دورتني ويطلبهم 
ادلعلم ليذكروا ادلفردات اليت قد مسعوىا فرديا مث ىم يكررون اجلملة اليت قد مسعوا 

 مل الذين الطالب بعض ىناك احلالة ىذه يفمة هبا من ادلعلم. وجيبون األسئلة ادلقد
 باستخدام أخرى مرةادلعلم  يلعب لذلك. إليها يستمع اليت اجلملة ذكر من يتمكنوا
الطالب  إىل فرصةال توفريو  اذلواية عن ادةادل ادلعلم يًتجم مث. سمعيةال الوسائل
  ها.تلخيصو  ادلدروسة ادلواد حول األسئلة ليقدموا

بنود  11 باعطاء األوىل دورةال هناية يف يقدم ادلعلم االختبار السماعي مث
: االستماع اتمؤشر  حتقيق دلعرفة السمعية الوسائل االختبار ىذا استخدم. السؤال

 تعرف على قادر ةفرعي اتمؤشر  مع العربية الكلمة صوت تعرف على القدرة( 1)
 مسع ما تقليد على القدرة( 4) كلمة،ال عناصر ويستطيع أن يفرق العربية األصوات

( 2) ،مسعها اليت اللغة عالماتب وتقليد الصحيح ادلخرج تقليد فرعية مؤشرات مع
 توىاحمل شرحيو  ادلعلم من سئلةاأل جييب فرعية ؤشراتم مع يسمع ما فهم على القدرة

 الفرعية تؤشراادل بلغوا الذين نتائج التقوًن والطالب من .عهامس قد اليت ادلواد من
 الذين % والطالب411،24 إىل يصل العربية اللغة أصوات تعرف على نقادرو 

 الذين الطالبو  %322،21 إىل يصل كلمةال صراعن أصوات أن يفرقوا يستطيعون
% والذين يستطيعون 142، 12 إىل يصل الصحيح بادلخرج يقلدوا أن يستطيعون
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يستطيعون أن  والذين %122،11 بقدر قد مسعها اليت اللغة عالماتب الدواتق أن
 من احملتوى يستطيعون أن يشرحوا الذين% و 42،21 بقدر ادلعلم من األسئلة جيبوا
 ميتعل يف %. إذا الطالب الذين يتمون42،23 اىل يصل هممسع اليت قد ادلادة

 احلد األدىن منيصلون إىل معايري  الذينو  % 43،22 أو طالبا 14 ىو االستماع
 % الذين مل يتمون يف تعليم االستماع.21،12 أو طالبا 42 و طالبا. 22

 
 
 

 مرحلة االنعكاس .2
على اساس البيانات من ادلالحظة أن عملية التعليم يف الدورة األوىل اليت 

 13.21-12.21يف الساعة  4112ينايري  1تعمل يف يوم اجلمعة  يف التاريخ 
 يستطيع أن يعرفها أن:

عند جري عملية التعليم كثري منهم الذين الطالب الذين ليس ذلم التشجيع 
ال يسمعوا جبهد وىناك الذين يهمسون مع أصدقائو. من نتائج التقوًن الطالب 
الذين مل يوصلون إىل مؤشرات فرعية وىي ىم الذين مل يستطيعون أن يقالدوا 

% والذين يستطيعون أن جيبوا 122، 11عددىم  عالمات اللغة اليت قد مسعت
% والذين يستطيعون أن يشرحوا حمتوى ادلادة اليت 42، 21علم ىم األسئلة من ادل

 14%. إذا الطالب الذين تام يف تعليم االستماع ىم 42، 23قد مسعت عددىم 
طالبا. ومل يبلغ إىل  22% الذي وصلوا إىل معايري احلد األدىن من 43، 22طالبا أو 

. الطالب الذين 24، 11% بنتيجة ادلتوسط 21، 12طالبا أو  42درجة تام ىي 
مل يتم فيو ألن كثري منهم مل يفهمون ادلادة عن "اذلواية" يف مؤشرات فرعية التقليد 
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بعناصر اللغوية ادلسموعة وجيبون األسئلة من ادلعلم ويشرحون احملتوى من ادلادة 
 السمعية يف هناية الدورة األوىل. الوسائلادلسموعة من ادلعلم باستخدام 

فيحتاج إىل وجود لعمل الفصول الدراسية بالدورة الثانية لًتكيب اخلطة يف ا
التحسني من الدورة األوىل. على أساس نتائج االنعكاس يف صف الدورة األوىل 

 فبعض التحسني الذين اتفقها بني الباحث وادلعلم ىو فيما يايل:
 تقليد العناصر اللغوية ادلسموعة ( أ

 جيب األسئلة من ادلعلم ( ب
 ادلادة ادلسموعةيشرح احملتوى من  ( ج

 
 الدورة الثانية

 مرحلة ختطيط العمل .1
 الدورة يف واالنعكاس التحليل نتائج إىل الثانية الدورة يف العمل خطةوتستند 

 مل الذين لطالبالعاقبة من ا ىي األوىل الدورة يف حتدث اليت ادلعروفة وادلعوقات. األوىل
حيسن  الثانية الدورة ىذه يف وىكذا. السمعية الوسائل استخدامب التعلم على يعتادوا

 :ميالتعل توفري يف ادلعلم اجلودة والكمية
 يقالد العالمات اللغوية ادلسموعة ( أ

 جيب األسئلة ادلسموعة ( ب
 يشرح حمتوى ادلادة ادلسموعة ( ت

 أىداف التعليم:
 يقدر أن حيدد اصوات الكلمة أو اجلملة ادلسموعة صحيحة. (1
 يقدر أن يقالد ما قد مسع (4
 مما قد مسع عن اذلواية يقدر أن يفهم (2
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تقصري الوقت والبد أن يكون  العذر: يستمر ادلادة يف األسبوع ادلاضي و
 منظمة.

 مرحلة أداء العمل .4
 يوم يف الثانية الدورة عملىذه الدورة الثانية ىي التحسني من الدورة األوىل. 

 الثانية االجتماع الدورة الثانية ىي يف. طالبا 22 حضرهاليت 4112 يناير 12 اجلمعة
 ليستاري، بوجي سري السيدة ىي العربية اللغة معلم مبساعدة العامل أو الباحث

 يعملون والطالب. السمعية وسائلال باستخدام تعلمال نشاط فعلي الباحث وأما
 :التايل النحو على إليهم ينظر أن ديكن ،البحث كمواضيع

 حضور الطالببالقاء السالم ويقيد الدعاء ويكشف  الدرس ادلعلم فتح
 األساسية الكفاءات وتقدًن ميالتعل أىدافتقدًن و  البسملة قراءةب التعليم يبدأو 

 باكت عدادإل يطلب ادلعلم إىل الطالب. السمعية وسائلال من االستفادة وإبالغ
الذي  ادلقدم اخلطاب يف واجلمل ادلفردات إىل لالستماع ويطلبهم العربية اللغة

ادلعلم إليهم  يسألو  عن اذلواية يف مدة دورتني السمعية الوسائل باستخدام تقدديمها
وا وأجابمسعت  قد اليت اجلمل كرر الطالب مث ليذكر ادلفردات اليت قد مسعهم فرديا.

 بعض ىناك احلالة ىذه يف السمعية من ادلعلم. الوسائلاألسئلة ادلقدمة باستخدام 
 أخرى مرة يدور ادلعلة لذلك. مسعها اليت اجلملة ذكر من يتمكنوا مل الذين الطالب

إىل  فرصة توفري. اذلواية عن ادةادل ادلعلم يًتجم مث. السمعية الوسائل باستخدام
 ها.تلخيصو  تعلموىا اليت ادلواد حول األسئلة يقدموال الطالب

. بنود السؤال 11 ب الثانية دورةال هناية يف استمر باالختبار السماعي مث
 القدرة( 1: )االستماع اتمؤشر  حتقيق دلعرفة السمعية الوسائل االختبار ىذا استخدم

 األصوات تعرف على قادر ةفرعي اتمؤشر  مع العربية الكلمة صوت تعرف على
 مع مسع ما تقليد على القدرة( 4) كلمة،ال عناصر ويستطيع أن يفرق العربية
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 القدرة( 2) ،مسعها اليت اللغة عالماتب وتقليد الصحيح ادلخرج تقليد فرعية مؤشرات
 من توىاحمل شرحيو  ادلعلم من سئلةاأل جييب فرعية ؤشراتم مع يسمع ما فهم على
 قراءةب ميالتعل الناصحات واالقًتاحات وينهي ادلعلم يقدم. عهامس قد اليت ادلواد

 بالسالم. الدرس ختتموإ احلمدالة
 مرحلة ادلالحظة .2

 التعليم أنشطة جريعند  تعمل اليت ثانية يف الدورة ال ادلالحظة مرحلة
 الوقت ذلك يف الفصل أمام فواحدا واحدا الطالب تقدم عندما يعرف أن يستطيع

. أن يكرروا ما قد مسع ومن ال يستطيعون منظور واضح أن الطالب الذين يستطيعون
افتتح ادلعلم الدرس بالقاء السالم ويقيد الدعاء  أوال التعليم، من الثانية الدورة يف

قراءة البسملة. األنشطة اليت عملتها ادلعلم ىي توفري الفرصة إىل ويبداء الدرس ب
الطالب ليستعدوا أنفسهم أوال قبل أن يبداء عملية التعليم. يف أول التعليم يلقي 

 ويقدم حضورىم ادلعلم التعليم الرئيسي واألنشطة اليت ستفعل. ويكشف ادلعلم
 بدأ. السمعية الوسائل من االستفادة وإبالغ األساسية الكفاءات و التعليم أىداف

ذلك  وبعد يستمعون الطالب عنها مث السمعية الوسائل باستخدم ادلواد ادلعلم حتويل
ويطلبهم ادلعلم ليذكروا ادلفردات اليت قد مسعوىا فرديا مث ىم يكررون اجلملة اليت قد 

 الذين الطالب ضبع ىناك احلالة ىذه مسعوا وجيبون األسئلة ادلقدمة هبا من ادلعلم. يف
 باستخدام أخرى ادلعلم مرة حيول لذلك. إليها يستمع اليت اجلملة ذكر من يتمكنوا مل

الطالب  إىل الفرصة وتوفري اذلواية عن ادلادة ادلعلم يًتجم مث. السمعية الوسائل
  وتلخيصها. ادلدروسة ادلواد حول األسئلة ليقدموا

بداء تدافع والنشاط الطالب عند جري التعليم وقد  قديف الدورة الثانية 
يقدم ادلعلم االختبار السمعية. يف اخر الدورة الثانية  الوسائلتعودوا التعلم باستخدام 

يف  يف تطويروىذا االختبار لينظر ىل ىناك ا. بنود السؤال 11 باعطاء السماعي
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مهارة االستماع يف ايصال ادلؤشرات من االستماع لدى الطالب أم ال عند تعليم 
 بلغوا الذين نتائج التقوًن والطالب منالسمعية.  الوسائلاللغة العربية باستخدام 

% 232،34إىل  يصل العربية اللغة أصوات تعرف على قادرون الفرعية ادلؤشرات
 %142،23 إىل يصل الكلمة عناصر أصوات أن يفرقوا يستطيعون الذين والطالب
% 241، 14 إىل يصل الصحيح بادلخرج لدواايق أن يستطيعون الذين والطالب

 %111،11 بقدر قد مسعها اليت اللغة بعالمات تقالدوا والذين يستطيعون أن
يستطيعون  % والذين211،11 بقدر ادلعلم من األسئلة يستطيعون أن جيبوا والذين

إذا الطالب .  %43، 22اىل يصل مسعهم اليت قد ادلادة احملتوى من أن يشرحوا
والذين يصلون إىل  % 43، 22 أو طالبا 14 ىو االستماع تعليم يف الذين يتمون

% الذين مل يتمون يف 21، 22 أو طالبا 11 و طالبا. 22 معايري احلد األدىن من
 .تعليم االستماع

 مرحلة االنعكاس .2
على اساس البيانات من عملية التعليم يف الدورة الثانية اليت تعمل يف يوم 

 معروف بأن: 13.21 – 21.12يف الساعة  4112ينايري  12اجلمعة يف التاريخ 
 الطالب بعض ينظر يزال ال ولكن أفضل، تبدو ادلتعلمني ودافعية نشاط

. السمعية الوسائلباستهادة  التعلم على اعتادوا قد همولكن ،جيدا يستمع مل الذين
 الذين الطالب ىي فرعية مؤشرات حيققون الذين الطالب تقوًن، نتائج من

 الذين والطالب ،%211، 11 بقدر ادلعلم من األسئلة يستطيعون أن جيبوا
 أنإذا . %441، 22 بقدر ممساعه مت الذيمن ادلادة  احملتوى يستطيعوا أن يشرحوا

 أو طالبا 14 ىو عايري احلد األدىنوامتأل يف ادل االستماع ميتعل يف الذين مت الطالب
، 22 أو طالبا 11 ىم يتم يف تعليم االستماع مل الذينو . طالبا 22 من% 43، 22
الطالب الذين مل يتم يف تعليم االستماع ألن  . 21، 21 النتيجة مبتوسط ،21%
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 األسئلة على اإلجابة ةالفرعي ادلؤشرات على" اذلواية" عن ادلواد يفهموا ملكثري منهم 
 السمعية الوسائلبواسطة  الذي قد مسعها الطالب ادلواد حمتويات شرحيو  ادلعلم من
  .الثانية الدورة هناية يف

فيحتاج إىل  ،خطة العمل الفصول الدراسية يف الدورة الثالثة ولًتتيب
 الثانية، دورةاالنعكاس يف ال نتائج إىل استنادا. الثانية لدورةالتحسني ادلخطط من ا

 :يلي كما ىي الباحث وادلعلم بني عليها ادلتفق التحسينات بعض فإن
 جيب األسئلة من ادلعلم أ( 
 .ادلسموعة ادلادة حمتوىيشرح  (ب
 
 
 الدورة الثالثة

 مرحلة التخطيط  .1
. الثانية الدورة يف والتفكري التحليل نتائج إىل الثالثة الدورة يف اخلطة وتستند

 غري من استيعاب ادلادة التوزيع ىي الثانية الدورة يف ادلعوقات ادلتحدثةمعروف أن 
 فيحسن  الثالثة الدورة يف تركيزا. إذا يستمعوا مل الطالب ىناك زال فما، ادلتساوي

 :توفري الدرس يف كميةالو  اجلودة ادلعلم
 .ادلعلم من سئلةاأل أ( جيب

 .ادلسموعة ادلادة من توىاحمل ب( يشرح
 :ميالتعل أىداف
 ادلسموعة صحيحة. اجلمل أو الكلمات أصوات حتديد يقدر( 1
 مسع ما يقدر أن يقالد( 4
 ادلهنة عن مسع ما يقدر أن يفهم( 2
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 .منهجيا يكون أن وجيب الوقت ضيق: السبب
 مرحلة أداء العمل .4

الدورة الثالثة ىي حتسني من الدورة الثانية. أدائها يف يوم اجلمعة يف التاريخ 
 طالبا. 22حضرىا على  4112ينايري  42

 اللغة معلم مبساعدة العامل أو الباحث الثانية االجتماع الدورة الثانية ىي يف
 باستخدام تعلمال نشاط فعلي الباحث وأما ليستاري، بوجي سري السيدة ىي العربية

 على إليهم ينظر أن ديكن ،البحث كمواضيع يعملون والطالب. السمعية وسائلال
 :التايل النحو

 بالقاء السالم ويقيد الدعاء ويكشف حضور الطالب الدرس ادلعلم فتح
 األساسية الكفاءات وتقدًن ميالتعل أىدافتقدًن و  البسملة قراءةب التعليم يبدأو 

 باكت عدادإل يطلب ادلعلم إىل الطالب. السمعية وسائلال من االستفادة وإبالغ
الذي  ادلقدم اخلطاب يف واجلمل رداتادلف إىل لالستماع ويطلبهم العربية اللغة

عن ادلهنة يف مدة دورتني وقد بداء الطالب  السمعية الوسائل باستخدام تقدديمها
 يسألو  السمعية. الوسائل باستخداماذلادئ واجلد والًتكيز يف استماع ادلادة ادلقدمة 

 قد اليت اجلمل الطالب ذكر مث ادلعلم إليهم ليذكر ادلفردات اليت قد مسعهم فرديا.
 اجلملة ذكر من يتمكنوا مل الذين الطالب بعض ىناك احلالة ىذه يف .فرديامسعت 

يطلب  مث. السمعية الوسائل باستخدام أخرى مرة يدور ادلعلم لذلك. مسعها اليت
ادلعلم إليهم ليكتبوا العديد من الكلمات ادلسموعة. ربني ادلعلم ادلادة ادلدروسة 

ليسألوا عن ادلادة ادلدروسة وخلص ادلعلم ادلادة ادلدروسة بطيئا ويعطيهم ادلعلم الفرصة 
 ورجاء كي الطالب يستطيعون أن يفهموىا جيدا.

. بنود السؤال 11 ب لثالثةا دورةال هناية يف استمر باالختبار السماعي مث
 القدرة( 1: )االستماع اتمؤشر  حتقيق دلعرفة السمعية الوسائل االختبار ىذا استخدم
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 األصوات تعرف على قادر ةفرعي اتمؤشر  مع العربية الكلمة صوت تعرف على
 مع مسع ما تقليد على القدرة( 4) كلمة،ال عناصر ويستطيع أن يفرق العربية

 القدرة( 2) ،مسعها اليت اللغة عالماتب وتقليد الصحيح ادلخرج تقليد فرعية مؤشرات
 من توىاحمل شرحيو  ادلعلم من سئلةاأل جييب فرعية ؤشراتم مع يسمع ما فهم على
 قراءةب ميالتعل الناصحات واالقًتاحات وينهي ادلعلم يقدم. عهامس قد اليت ادلواد

 بالسالم. الدرس ختتموإ احلمدالة
 مرحلة ادلالحظة .2

 التعليم أنشطة عند جري تعمل اليت ة ثالثادلالحظة يف الدورة ال مرحلة
 الوقت ذلك يف الفصل أمام فواحدا واحدا الطالب تقدم عندما هايعرف أن يستطيع

 . أن يكرروا ما قد مسع ومن ال يستطيعون منظور واضح أن الطالب الذين يستطيعون
لقاء السالم ويقيد لدرس بإافتتح ادلعلم ا أوال التعليم، من ةالثالث الدورة يف

 التعليم أىداف ويقدمويبداء الدرس بقراءة البسملة  حضورىم ويكشف ادلعلمالدعاء 
ويأمر ادلعلم الطالب  .السمعية الوسائل من االستفادة وإبالغ األساسية الكفاءات و

ليستعدوا كتب اللغة العربية ويطلبهم ليستمعوا ادلفردات واجلمل ادلعروضة يف احلوار 
السمعية عن ادلهنة يف مدة دورتني وقد بداء الطالب اذلادئ  الوسائل باستخدام

ادلعلم  يسألو  السمعية. الوسائل باستخدامة ادلقدمة واجلد والًتكيز يف استماع ادلاد
 قد اليت الكلمات ذكر الطالب مث ادلفردات اليت قد مسعهم فرديا. واإليهم ليذكر 

 ذكر من يتمكنوا مل الذين الطالب بعض ىناك احلالة ىذه يف مسعت فرديا.
. السمعية الوسائل باستخدام أخرى مرة يدور ادلعلم لذلك. مسعها اليت الكلمات

وبني ادلعلم ادلادة ادلدروسة ويعطيهم ادلعلم الفرصة ليسألوا عن ادلادة ادلدروسة وخلص 
  ادلعلم ادلادة ادلدروسة بطيئا ورجاء كي الطالب يستطيعون أن يفهموىا جيدا. 
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السمعية يف الدورة  الوسائلمن مؤشرات االستماع بواسطة  يف تطويركي ا
نتائج  من. بنود السؤال 11 باعطاء ادلعلم االختبار السماعييقدم الثالثة معروفة و 

 اللغة أصوات تعرف على قادرون الفرعية ادلؤشرات بلغوا الذين التقوًن والطالب
 عناصر أصوات أن يفرقوا يستطيعون الذين % والطالب211،42إىل  يصل العربية
 بادلخرج يقالدوا أن يستطيعون الذين والطالب %232،34 إىل يصل الكلمة

 اليت اللغة بعالمات تقالدوا % والذين يستطيعون أن423، 22 إىل يصل الصحيح
 بقدر ادلعلم من األسئلة يستطيعون أن جيبوا والذين %22،13 بقدر قد مسعها

 يصل مسعهم اليت قد ادلادة احملتوى من يستطيعون أن يشرحوا % والذين322،21
 أو طالبا 43ىو  االستماع تعليم يف . إذا الطالب الذين يتمون %11، 11اىل

 أو الطالب 2 و طالبا. 22 والذين يصلون إىل معايري احلد األدىن من % 31
 % الذين مل يتمون يف تعليم االستماع.41
 مرحلة االنعكاس .2

اليت تعمل يف يوم  دورة الثالثةعلى اساس البيانات من عملية التعليم يف ال
 معروف بأن:21. 13 – 21.12الساعة  يف 4112ينايري  42اجلمعة يف التاريخ 

السمعية قد كان جيدا من الدورة  الوسائلتعليم االستماع الذي يستخدم 
ىي: قد وجو ادلعلم الطالب لزيادة الًتكيز واجلد  يف تطويرالثانية وىذا منظور من ا

واذلادئ عند استماع ادلادة باستفادهتا حىت ادلؤشرات الفرعية ىي استطاع الطالب أن 
% والالب الذين استطعوا أن شرحوا 322، 21أجبوا األسئلة من ادلعلم بعدد 
يم االستماع %. إذا ىم الذين دتوا يف تعل11، 11احملتوى منها اليت قد مسع بعدد 

طالبا. وىم  22% الذين قد دخل إىل ادلعايري احلد األدىن من 31طالبا أو 43ىو 
%. إذا يستطيع 42، 22% بنتيجة ادلتوسطة 41طالب أو  2الذين مل يتموا ىو 

السمعية تستطيع أن تراقي مهارة االستماع يف اللغة  الوسائل باستخدامأن أن يعرفها 
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الثامن ب بادلدرسة باين سامل الثانوية يف مؤشرات العربية عند الطالب يف صف 
ويستطيع أن يفرق أصوات عناصر الكلمة فرعية ىي قادر على تعرف أصوات العربية 

 ادلعلم من األسئلة ويقالد بادلخرج الصحيح ويقالد عالمة اللغوية ادلسموعة وجيب
تاج إىل الدورة . إذا وقف البحث عنو وال حيمساعو مت من ادلادة الذي احملتوى ويشرح
 التالية.

 
 تحليل البيانات . ج

يف الفصل الرابع سيحلل الباحث البيانات اليت قد ناذلا من ادلالحظة وادلقابلة 
 ادلدرسة باين سامل الثانوية واي الغا سوكابومي بندار دلبونجواالختبار والوثائق يف 

 باألىداف ليدلل وخيترب الصحة اليت قد قدمتها الكاتب.
السمعية يفعل ثالث مرات يف الدورة الثالثة قد جنح  الوسائل باستخداماألداء  

 ولو كان يف أداء التعليم ىناك الناقص بل يف كل الدورة ىناك التحسينات للدورة التالية.
 يف الدورة األوىل العملنتائج  .1

من نتائج ادلالحظة اليت قام هبا الباحث يف العمل الفصول الدراسية يف 
تدل على منط التعليم الذي قد جرى بل جيري يف حد األعلى. يف   الدورة األوىل

كل التعليم ىناك الطالب الذين يلعبون فيو وال جيتهدون يف االستماع. ونتائج 
اليت حصلها الطالب الذين يصلون إىل ادلعايري احلد األدىن يف الدورة األوىل ىم 

طالبا.  22ب مجعهم طالبا الذين مل يصلون إليها. وعدد الطال 42طالبا و 14
 فيما يايل: كما يف اجلدول التوزيعي

 1. 4الجدول 
 قائمة نتائج االستماع في الدورة األولى

نتائج تعليم المعايير الحد  الجنس اسم نمرة
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االستماع في الدورة  األدنى
 األولى

1 Ade Buana 21 21 ذكر 
4 Agus Pramono 11 21 ذكر 
2 Aldi Aprianto 21 21 ذكر 
2 Alim Prasetyo 21 21 ذكر 
2 Amiruddin 11 21 ذكر 
1 Andi Kurniadi 11 21 ذكر 
2 Andi Yulianto 11 21 ذكر 
3 Arhaman 31 21 ذكر 
4 Arifin 11 21 ذكر 
11 Bobi Prayoga 41 21 ذكر 
11 Chrisdiantoro 11 21 ذكر 
14 Dede Hermawan 21 21 ذكر 
12 Dedi Nanang 

Triono 
 31 21 ذكر

12 Dwi Nurfachmi H. 21 21 أنثى 
12 Farhan Ibnu W. 21 21 ذكر 
11 Farid Kurnia 21 21 أنثى 
12 Febri Trima 

Ningsih 
 11 21 أنثى

13 Galih Utomo 21 21 ذكر 
14 M. Al Badri 21 21 ذكر 
41 M. Anas 21 21 ذكر 
41 M. Arif Ramadhan 21 21 ذكر 
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44 M. Doni 

Darmawan 
 11 21 ذكر

42 M. Romdani 21 21 ذكر 
42 Marsudi 21 21 ذكر 
42 Maryadi 31 21 ذكر 
41 Misnawati 11 21 أنثى 
42 Neni Sumiyati 11 21 أنثى 
43 Pandi Leo saputra 21 21 ذكر 
44 Rika Maysaroh 11 21 أنثى 
21 Rio Mahendra 11 21 ذكر 
21 Rizki Ramadani 11 21 أنثى 
24 Rohman Syafe’i 21 21 ذكر 
22 Sahriah 21 21 أنثى 
22 Saiful Makruf 21 21 ذكر 
22 Sindi Ratna Sari 21 21 أنثى 

 2181 العدد
 42، 59 المتوسط

 12 الطالب الذين تم في التعليم
 23 الطالب الذين ال يتمون في التعليم

 %28، 34 نسبة مثوية التمام
   

 1رسم بياني 
االستماع في اللغة العربية لدى الطالب في صف الثامن ب تم تعلم 

 بالمدرسة باني سالم الثانوية واي الغا في الدورة األولى
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، 22طالبا أو 14من حتليل البيانات السابقة يستطيع أن ينظرىم إال 
طالبا 42طالبا. و  22% الذين يتمون يف دخول إىل ادلعايري احلد األدىن من 44
طالبا. يف ىذه الدورة األوىل "مل ينجح" 22% الذين مل يتمون من 21 ،12أو 

ىو  21ألن مل يصل إىل مؤشرات النجاحة ادلعايري احلد األدىن ادلدرسية ىي 
%. إذا حيتاج إىل أداء التعليم ادلستمرة لتحقيق النتائج ادلرجوة وعملية التعليم 21

ل تستخدم دلادة التحسني ألداء جتري يف الدورة الثانية. ىذه النتائج من التحلي
 التخطيط ادلستمر يف الدورة التالية وحتسني خطة التدريس.

 نتائج العمل يف الدورة الثانية .4
لفصول الدراسية يف من نتائج ادلالحظة اليت قام هبا الباحث يف العمل ا

. يف كل التعليم ىناك جيداتدل على منط التعليم الذي قد جرى  الدورة الثانية
. ونتائج اليت حصلها الطالب قد بداء يف فهم ادلادة ادلسموعةب الذين الطال

طالبا  11طالبا و 14ىم  الثانيةالذين يصلون إىل ادلعايري احلد األدىن يف الدورة 
طالبا. كما يف اجلدول  22الذين مل يصلون إليها. وعدد الطالب مجعهم 

 التوزيعي فيما يايل:
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 2. 4الجدول 
 ثانيةاالستماع في الدورة القائمة نتائج 

 الجنس اسم نمرة
المعايير الحد 

 األدنى

نتائج تعليم 
االستماع في الدورة 

 الثانية
1 Ade Buana 21 21 ذكر 
4 Agus Pramono 11 21 ذكر 
2 Aldi Aprianto 21 21 ذكر 
2 Alim Prasetyo 31 21 ذكر 
2 Amiruddin 11 21 ذكر 
1 Andi Kurniadi 11 21 ذكر 
2 Andi Yulianto 11 21 ذكر 
3 Arhaman 31 21 ذكر 
4 Arifin 11 21 ذكر 
11 Bobi Prayoga 41 21 ذكر 
11 Chrisdiantoro 21 21 ذكر 
14 Dede Hermawan 21 21 ذكر 
12 Dedi Nanang 

Triono 
 31 21 ذكر

12 Dwi Nurfachmi H. 21 21 أنثى 
12 Farhan Ibnu W. 21 21 ذكر 
11 Farid Kurnia 31 21 أنثى 
12 Febri Trima 

Ningsih 
 11 21 أنثى

13 Galih Utomo 21 21 ذكر 
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14 M. Al Badri 21 21 ذكر 
41 M. Anas 21 21 ذكر 
41 M. Arif Ramadhan 21 21 ذكر 
44 M. Doni 

Darmawan 
 11 21 ذكر

42 M. Romdani 21 21 ذكر 
42 Marsudi 21 21 ذكر 
42 Maryadi 31 21 ذكر 
41 Misnawati 11 21 أنثى 
42 Neni Sumiyati 11 21 أنثى 
43 Pandi Leo saputra 21 21 ذكر 
44 Rika Maysaroh 11 21 أنثى 
21 Rio Mahendra 11 21 ذكر 
21 Rizki Ramadani 11 21 أنثى 
24 Rohman Syafe’i 21 21 ذكر 
22 Sahriah 21 21 أنثى 
22 Saiful Makruf 21 21 ذكر 
22 Sindi Ratna Sari 21 21 أنثى 

 2511 العدد
 42، 71 المتوسط

 19 الطالب الذين تم في التعليم
 16 الطالب الذين ال يتمون في التعليم

 %28، 54 نسبة مثوية التمام
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 2رسم بياني 
تم تعلم االستماع في اللغة العربية لدى الطالب في صف الثامن ب 

 الثانيةبالمدرسة باني سالم الثانوية واي الغا في الدورة 
 

 
طالبا أو 14يستطيع أن ينظرىم  يف الدورة الثانيةمن حتليل البيانات 

طالبا. و  22% الذين يتمون يف دخول إىل ادلعايري احلد األدىن من 43، 22
 الثانيةطالبا. يف ىذه الدورة 22% الذين مل يتمون من 24، 21ا أو طالب11

"مل ينجح" ألن مل يصل إىل مؤشرات النجاحة ادلعايري احلد األدىن ادلدرسية ىي 
%. إذا حيتاج إىل أداء التعليم ادلستمرة لتحقيق النتائج ادلرجوة 21ىو  21

 .الثالثةوعملية التعليم جتري يف الدورة 
 يف الدورة الثالثةنتائج العمل  .2

لفصول الدراسية يف من نتائج ادلالحظة اليت قام هبا الباحث يف العمل ا 
. يف كل التعليم جيدا جداتدل على منط التعليم الذي قد جرى  الدورة الثالثة

قادرون على فهم ادلادة ادلسموعة وقادرون على ذكر ادلفردات ىناك الطالب 
اليت حصلها الطالب الذين يصلون إىل ادلعايري ونتائج  ادلطلوبة من ادلعلم جيدا.
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طالبا الذين مل يصلون إليها.  2طالبا و 43ىم  الثالثةاحلد األدىن يف الدورة 
 طالبا. كما يف اجلدول التوزيعي فيما يايل: 22وعدد الطالب مجعهم 

 3. 4الجدول 
 نتائج االستماع في الدورة الثالثة قائمة

 الجنس اسم نمرة
د المعايير الح

 األدنى

نتائج تعليم 
االستماع في الدورة 

 الثالثة
1 Ade Buana 21 21 ذكر 
4 Agus Pramono 11 21 ذكر 
2 Aldi Aprianto 21 21 ذكر 
2 Alim Prasetyo 31 21 ذكر 
2 Amiruddin 11 21 ذكر 
1 Andi Kurniadi 11 21 ذكر 
2 Andi Yulianto 31 21 ذكر 
3 Arhaman 31 21 ذكر 
4 Arifin 21 21 ذكر 
11 Bobi Prayoga 41 21 ذكر 
11 Chrisdiantoro 21 21 ذكر 
14 Dede Hermawan 21 21 ذكر 
12 Dedi Nanang 

Triono 
 31 21 ذكر

12 Dwi Nurfachmi H. 21 21 أنثى 
12 Farhan Ibnu W. 21 21 ذكر 
11 Farid Kurnia 31 21 أنثى 
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12 Febri Trima 

Ningsih 
 11 21 أنثى

13 Galih Utomo 21 21 ذكر 
14 M. Al Badri 21 21 ذكر 
41 M. Anas 21 21 ذكر 
41 M. Arif Ramadhan 21 21 ذكر 
44 M. Doni 

Darmawan 
 31 21 ذكر

42 M. Romdani 21 21 ذكر 
42 Marsudi 21 21 ذكر 
42 Maryadi 31 21 ذكر 
41 Misnawati 31 21 أنثى 
42 Neni Sumiyati 31 21 أنثى 
43 Pandi Leo saputra 21 21 ذكر 
44 Rika Maysaroh 31 21 أنثى 
21 Rio Mahendra 21 21 ذكر 
21 Rizki Ramadani 21 21 أنثى 
24 Rohman Syafe’i 41 21 ذكر 
22 Sahriah 31 21 أنثى 
22 Saiful Makruf 41 21 ذكر 
22 Sindi Ratna Sari 21 21 أنثى 

 2561 العدد
 14، 73 المتوسط

 28 الطالب الذين تم في التعليم
 7 الطالب الذين ال يتمون في التعليم
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 %11، 81 نسبة مثوية التمام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3رسم بياني 
تم تعلم االستماع في اللغة العربية لدى الطالب في صف الثامن ب 

 ثانوية واي الغا في الدورة الثالثةبالمدرسة باني سالم ال
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أن النتائج ادلتوسطة  يستطيع أن ينظر الثالثةمن حتليل البيانات يف الدورة 

، 22لدى الطالب يف الدورة الثالثة قد وصلت إىل مؤشرات النجاحة ىي 
إذا يف الدورة الثالثة جنح  .%21 ≤وىي  21% بادلعايري احلد األدىن ىي 12

ف البحث وال حيتاج يف ترقية النتيجة من مهارة االستماع لدى الطالب. إذا وق
إىل استمرار الدورة التالية. مقارنة النتائج من مهارة االستماع لدى الطالب 

 يستطيع أن ينظرىا يف الرسم األيت:
 
 
 

 4رسم بياني 
األولى والثانية  الدورةاالستماع لدى الطالب في  مقارنة نتيجة تعلم

الو 
ثال
 ثة

 
م

ن 
الر 

سم 
طالبا الذين دتوا يف  14يف الدورة األوىل ىي البياين أعاله أن النتائج احملصولة 

طالبا الذين  14% وأما يف الدورة الثانية 43، 22التعلم االستماع بنسبة مثوية 
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 الدورة الثالثة الدورة الثانية الدورة األولى
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%. إذا كان ترقية من نتائج تعليم االستماع 21، 22مت يف التعلم بنسبة مثوية 
، يف تطوير%. بوجود ا22، 41يف الدورة األوىل حىت الدورة الثانية بعدد 

نستطيع أن نقول أن نتائج تعليم مهارة االستماع احملصولة تبداء يف النجاح. وأما 
، %31طالبا بنسبة مثوية  43يف الدورة الثالثة ىم الذين دتوا يف التعلم عددىم 

إذا كان ترقية من نتائج من نتائج تعليم االستماع يف الدورة الثانية حىت الدورة 
، نستطيع أن نقول أن نتائج تعليم مهارة ويريف تط%. بوجود ا41 الثالثة بعدد

، 22االستماع احملصولة ناجح وممتع. بنتيجة ادلتوسطة يف الدورة الثالثة ىي 
%. ىذه احلالة تدل أن نتيجة ادلتوسطةلدى الطالب قد وصلوا إىل العايري 12

%. النسبة ادلثوية من 21ىو  21احلد األدىن احملدد من كل أعضاء ادلدرسة يعين 
 ائج تعلم االستماع لدى الطالب حصلها باستخدام الطريقة فيما يايل:نت

 

 
          

P   = منرة النسبة ادلؤوية 

F  = الًتدد الذي يتم حبثو عن النسبة ادلؤوية 

 N = Number of cases (عدد الًتدد / كثري الشخص.)1 

 
 الوسائلمن البيانيت احملصولة أعالىا نستطيع أن نالخص أن استخدام 

يع أن تراقي مهارة االستماع يف الغة العربية لدى الطالب يف صف طالسمعية تست
الثانوية واي الغا  سوكابومي بندار دلبونج السنة الثامن ب بادلدرسة باين سامل 

 .4112الدراسية 
العربية الذي عرب أن "منذ أعلم من سنة ىذه احلالة اشًتكها معلم اللغة 

ىناك الفرق عند الطالب تعلموا  أن حىت األن، أنا اعًتفت عندما عادلت 4111
                                                             

1 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 43. 
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ىو احلماسة والدافعية السمعية  الوسائلاالستماع يف اللغة العربية باستخدام 
تساعد باستفادهتا، بني مل يستفيدىا، وديكن كلها ألنين منهم عايل وشعرت بادل

هم مل يستخدمها حىت تقدًن ادلادة ال يبلوغ إىل حد األعلى. بوجودىا عادلت
ادلستخدمة يف عملية التعليم النتائج من االستماع لدى الطالب جيد. أنا كمعلم 
اللغة العربية سأجرب أن استخدمها يف تعليم مهارة االستماع على الطالب يف 

 4وقت أخر لنجاح عملية التعلم ونتائجها لدى الطالب".
البيانيت احملصولة من تعبري معلم اللغة العربية أعاله عن ترقية مهارة 

السمعية على أداء التعليم الذي حبث الباحث عنو  الوسائلاالستماع بواسطة 
 حصلو من نتائج ادلقابلة اليت عملها الباحث.

مث من نتائج ادلقابلة مع الطالب الذي قدم الباحث إيل أدي ماريا ألفى 
نا شعرت بالفرحة ألنين أستطيع أن أشًتك تعليم اللغة العربية أهنا قالت أ
من البيانات احملصولة من تعبري الطالب عن ىل 2السمعية. الوسائلباستخدام 

السمعية.  الوسائلالطالب يستطيعون أن يشًتكوا تعليم اللغة العربية باستخدام 
ىذه احلالة تستطيع أن تنظرىا من اختبار االستماع لدى الطالب يف الدورة 
       األوىل والثانية والثالثة.

 

                                                             
  .4112ينايري 41ليستاري، ادلقابلةمع معلم اللغة العربية، يوم اجلمعة، سري فوجي 4

 .4112ينايري 41، يوم اجلمعة، الطالبمع  ، ادلقابلةأدي ماريا ألفى 3
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 الفصل الخامس
 الخالصة واالقتراحات

 
 الخالصة . أ

( الذي يعمل بالتعاوين بني PTKاستنادا إىل البحث العمل الفصول الدراسية )
 الوسائل السمعية تستطيع أن تطاور اإلستخدامادلعلم والباحث، يستطيع أن خيلص أن "

االستماع من الطالب يف صف الثامن ب بادلدرسة باين سامل الثانوية واي الغا  مهارة
 ". 7102/7102سوكابومي ببندار دلبونج سنة 

 إستخدامإذا قد اجب أسئلة البحث يف ىذا البحث الذي قام بو الباحث أن 
 الستماع من الطالب يف صف الثامنا مهارة تطاورالسمعية تستطيع أن  الوسائل
 باين سامل الثانوية واي الغا سوكابومي ببندار دلبونج. بادلدرسة

ستماع قبل ائج حتليل البيانات وىي تعليم اإلىذه احلالة تستطيع أن ينظرىا من نت
ختبار لدي الطالب ىي لسمعية. منظور من متوسط نتائج اإلا الوسائل يستخدمأن 

% والطالب 72، 40طالبا الذين وصلوا إىل تام بنسبة مثوية  07. ىناك 21،02
 %.20، 26طالبا بنسبة مثوية  74الذين مل يتم يصلون إىل 

. 02، 21يف الدورة األوىل من متوسط نتائج االختبار لدي الطالب ىي 
مل % وأما الطالب الذين 72، 40طالبا بالنتيجة  07الطالب الذين وصلوا إىل تام ىي 

%. يف الدورة الثانية يراه من 20، 26بنسبة مثوية  طالبا 74إىل تام يصل إىل صلوا ي
. الالب الذين وصلوا إىل تام 00، 21ىي نتيجة متوسطة نتائج االختبار من الطالب 

طالبا  02% وأما الذين مل يصلوا إىل تام  20، 60طالبا بنسبة مثوية  02التعلم ىم 
% من 44، 71%. وارتقى تام التعلم يف الدورة الثانية إىل 72، 06بنسبة مثوية 

البيانات األوىل.
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%. 00، 24بار ىي يف الدورة الثالثة يراه من النتيجة متوسط النتائج االخت
وأما الذين مل يصلوا  %21طالبا بنسبة مثوية  72الطالب الذين وصلوا إىل تام التعلم 

%. يف ىذه الدورة ارتقى تام التعلم حىت 71الطالب بنسبة مثوية  2إألى تام التعلم 
 % من البيانات األوىل.72

رة السمعية تستطيع أن تراقي مها الوسائلإذا خلص الكاتب أن بواسطة 
االستماع لدي الطالب يف صف الثامن ب مبدرسة باين سامل الثانوية واي الغا 

. ألن الباحث قد نظر وجود االرتقاء 7102 / 7102سوكابومي بندار دلبونج سىة 
 السمعية. الوسائلادلقنع يف الدورة الثالثة يف عملية التعليم باستخدام 

 اإلقتراحات . ب
 الوسائلارة االستماع يف العربية بواسطة على أساس نتائج البحث من ارتقاء مه

فقدم  على الطالب يف صف الثامن ب مبدرسة باين سامل الثانوية واي الغا السمعية
 الكاتب االقرتاحات ورجاء تستطيع أن تكون مادة النظر لبعض األطراف:

 رئيس ادلدرسة .0
ينبغي أن يكون نتائج البحث ادلبادئ التوجيهية من قبل ادلؤسسة  ( أ

من الطالب، ألن لتحقيقها التعليمية ألن تراقي الدوافع ونتائج التعليم 
 حبد األعلى حيتاج إىل الدوافع العاىل من الطالب نفسهم.

 الوسائلينبغي أن يؤدي التشريفات للمعلمني فضال يف استخدام   ( ب
 م وتكمل ادلرافق ادلتطلب فيو.التعليمية يف التعلي

 ادلعلم خاصة للمعلم اللغة العربية .7
تعليم مهارة االستماع السمعية يف  الوسائلكي أن يستمر استخدام  ( أ

 ويعمل االصالح لتشغيل األمثل يف استخدامها مبهارة االستماع.
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السمعية تستطيع أن  الوسائللدى ادلعلم أو مرسخ ادلعلم أن استخدام  ( ب
تكون البدائل أو احملاوالت الرتقاء نتائج مهارة االستماع يف العربية 

 للطالب.
 الطالب .4

رجاء إىل الطالب كي يتعلمون العلوم باجلد إما العلوم أو النقطة األخرى  ( أ
الذي لو النتيجة اإلجيايب ألن باجلد سوف أن حيصل على النتائج حبد 

 األعلى إنشاء اهلل.
 اماإلختت . ج

الذي قد أعطاه رمحتو وتوفيقو وعنايتو حىت يف األخر شكر الكاتب إىل اهلل تعاىل 
استطع الكاتب أن انتهي كتبة ىذه الرسالة العلمية لو كان ىناك احلواجز والصعوبات بل 
بكل القوة والتفكري الذي قد اخرجها الكاتب ويستطيع أن تنهي كتبة ىذه الرسالة 

 العلمية.
النقصان فيها ألنو ال يزال الكاتب يف يف كتابة ىذه الرسالة عرف الكاتب وجود 

مستوى التعلم والبد عليو أن يتعلم  العلوم كثريا فطبعا النتائج منها بعيدا عما ادلرجوة. إذا 
 رجاء الكاتب االقرتاحات والنقد من مجيع األعضاء لتطوير واصالح ادلعرفة والتفكري منو.

إىل مجيع األعضاء الذي قد ساعده يقول الشكر إىل اهلل الغفر و يسأل الكاتب 
      . عسى أن تكون ىذه الرسالة نافعة. أمني.يف إهناء ىذه الرسالة
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