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 شعار

 

احبّوا العرب لثالث البي عربّي والقران عربّي وكالم اهل الجنّت فى الجنّت 

 عربيّ 
 

“Citailah bahasa Arab karena tiga hal, yaitu bahwa 

saya adalah orang Arab, bahwa Al-Qur’an adalah 

bahasa Aab, dan bahasa penghuni surga adalah bahasa 

Arab” (HR. al-Thabrani).٣ 
  

                                                 
٣
 HR. al-Thabrani 



 

 
 

 إهداء

 أهديت هذا البحث العلمي إىل:

دانمػػػا،  احلػػػافز ينر تػػػوفّ  الػػػي ػلة,ر فسػػػو أمي ك ،سػػػتاـ نّفنػػػدم ادلاجسػػػترير : عزيزيػػػاألب .1
 .دانمان  خطوايت رافقي لدعاء الذم اكاإلذلامو 

 ،املدا زهػػػرل،معركؼ ربانػػػػي،ادم كوسػػػر فراتامػػػا،رفيػػػر دراجػػػة: احملبػػػوبن إخونػػػػي .2
 .لنجاحػي أنا دانمان  الدعم إعطاءيقوموف بن الذمكإلنػي ,

 .حياته يف هللا رمحهم بعلوهمم نفعين أأين هللا عىس ولوحرفا نقدعلّموين اذلي والأس تاذات الأساتذ .3

 حمبني اللغة العربية. .4

 

 

  



 

 
 

 ذاتيةالسيرة ال

سوفرػلة   للزكجن اإلبن الثاف،1993ديسمبري    11 الثالث يـورفقي فرندرا  كلد
دخل  ذلك،كبعد. 2116عاـإلى 1999 عاـ ةدرسة االبتدانيإلىم التعليم بدأ. كرستاـ افّندم

، مث كصل 2119إىل عاـ  2116إلسالمية احلكومية األكىل عاـ إىل ادلدرسة ادلتوسطة ا
مث كصل الدراسة إىل . 2112عاـإلى2119عاـ يف معهاد دار القالـ مدرسة عالّية  الدراسة

 اللغة تعليم قسمب فػي كلية الرتبية كإتعليمجامعة رادين إنتاف اإلسالمية احلكومية المبونج 
 .2115/2116 الدراسي العاـ إىل 2112/2113 الدراسي العاـ العربية

 

 
  



 

 
 

 شكر وتقدير
 

 السالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاته
 ربت سريالبحث العلمي سبت كتابة هذا الشكر كاحلمد هلل سبحانه كتعاىل، قوؿب

الناس إىل  ، الذم جلبصلى اهلل عليه كسلم زلمد كالصالة كالسالـ ؿ. العنواف ادلكتوبة
 النور اإلذلي.

قّدـ الباحث فانق فيمر التعليمات كالتوجيهات إال بحث العلميال كتابة هذاتتحققال 
 إىل:امه كجزيل شكر  كعييم ربّيته احرت 

جامعة رادين انتاف كمدير   ،ادلاجستريرم، ك  و زلمد م فضيلة األستاذ الدكتور احلاج .1
رسم العلم يف هذا احلـر  لباحثةفرصة ل الذيقد أعطى اإلسالمية احلكومية دلفونج

 ..كلّية الرّتبية كالتعليمة يف  معي األخضر احلبيب، خاصّ اجلا
كلّية الرّتبية كالتعليم األنوار، ادلاجستري، عميد   خريفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .2

 .جبامعة رادين انتاف اإلسالمّية احلكومّية دلفونج

كّلّية ب، رنيس قسم الّلغة العربّية  الدكتور سافر داوود الماجستير، الدكتور فضيلة .3
 .مفونجبجامعة رادين انتاف اإلسالمّية احلكومّية الكالتعليمالرتبّية

ادلاجستري   ,اكمانشهفضيلة ك  شرؼ األكؿ،ادلك  ادلاجستري ,غنطور كوسوما فضيلة .4
ا ذه كتابة  حىت سبتبالصرب الشراؼ لمااكقاهت ياالذم قد اعط،كادلشرؼ الثاين
 .البحث العلمي

حبامعة رادين ن كادلوظفرؤساء القسم يف كلية الرتبية كالتعليم اتذتاذ كاألساألسات .5
 المبونج.انتاف اإلسالمية احلكومية 

 .امعة رادين انتاف اإلسالمية احلكومية المبونجدلكتبة جكادلوظفن ادلكتبة  رنيس .6



 

 
 

ك الزمالء من ادلنيمة أك  2112صدقاء من قسم اللغة العربية للمرحلة مجيعاأل .7
 .حبامعة رادين انتاف اإلسالمية احلكومية المبونجارباد طلبة اجلامعة 

البحث العلمي هذاأف يكوف الباحثرجو ي
من كمعذلك،فإهنالتزادلوجودة. ماللغةالعربيةيإلثراءالنيريةكادلمارسةالعمليةلتعلامفيد

 .االنتقاداتادلتوقعةكاقرتاحاتلتحسن هذاالبحث العلميفريجو الباحثدلوضوعيةكادلنهجيةاالفتقارإلىا
 كالسالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاته
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
غلعػػل  كعػػارض .الوطيػػد اجلهػػد تج إىلالعربيػػة ػلػػ اللغػػة خاصػػةاألجنبيػػة  غػػةم الليتعلػػ 

  م اللغػػة األجنبيػػة يألف تعلػػ سػػبب الطػػالب كادلعلمػػن زلبطػػة. م يبػػدك شللػػة كتشػػبر، حػػىت تيالتعلػػ
. النػػاطقن كالتواصػػل مػػرللتفاعػػل زلػػادثتهم  هػػود لبنػػاء حالػػة أكضػػاع جديػػدة يف يطلػػب إىل اجل

، بنػػػاء م األمهػػػات، سػػػواء يف الرتتيػػػب الصػػػويتيتعلػػػالشػػػرط اجلديػػػد ؼلتلػػػف عػػػن اليػػػركؼ هػػػذا 
 .2جزاء الي تشابه بينهماهناؾ بعض األاجلملة، كالتشكل. ك 

إف اللغػة العربيػػة هػػي مػن ادلػػواد اإللزاميػة الػػي تعطػػى للطػالب مػػن أجػػل ، عرفنػػاكمػا    
بػػػدكف علمهػػػم كفهمهػػػم لػػػن  م يف حيػػػاهتم، ألفكاحلػػػديث كتطبيػػػق القػػػيفهػػػم زلتويػػػات القػػػر ف 

يكونوا قػادرين علػى فهػم ك تعػرؼ مػا احملتػول الػوارد يف القػر ف كاحلػديث. كباإلضػافة إىل كونػه 
خدـ أيضػػا كأحػػد عربيػػا سياسػػيا دكليػػا، فػػإف اللغػػة العربيػػة معػػرتؼ لػػا اسف كلغػػة دكليػػة كتسػػت

غلػػب تػػدريس نيػػرا ألعليػػة اللغػػة العربيػػة يف احليػػاة، ب دلتحػػدة.الرمسيػػة يف منتػػدل األمػػم ا اللغػات 
 عػػػن زبتلػػػف العربيػػػة اللغػػػة كخاصػػػة دركس اللغػػػة األجنبيػػػة،ك  . كفعاليػػػة كفػػػاءةالالعربيػػػة ب اللغػػػة

 األربعة ادلهارات كهذ . مهارات أربر تقليديا تعطى العربية اللغة التدريس ألف أخرل، مواضير
 أنفسػػػهم عػػػن للتعبػػػري الكػػػالـ مهػػػارات ثانيػػػا، شػػػفويا، اللغػػػة لفهػػػم سػػػتماعاإل مهػػػارات أكال، ،

 عػػن للتعبػػري  الكتابػػة مهػػارات رابعػػا، كتابػػة، أعػػرب لغػػة لفهػػم  القػػراءة مهػػارات ثالثػػا، شػػفهيا،
 يف إليهػػػا ػلػػػّذر ادلعلػػػم كػػػل  علػػػى غلػػػب الػػػي األشػػػياء مػػػن العديػػػد هنػػػاؾ. 3الكتابػػػة يف أنفسػػػهم
 كبػػرية، جهػػود بػػن ،مػػنهم أحػػد أك األربػػر ادلهػػارات لتحسػػن زلاكلػػة يف العربيػػة اللغػػة تػػدريس
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 كاسػػػرتاتيجيات كاألسػػػاليب، الػػػنهج كاسػػػتخداـ الكافيػػة، التػػػدريس اإلعػػػالـ ككسػػػانل كاإلبػػداع،
 يف مػػنهم كاحػػد أك رابػػر مهػػارات ربسػػن يف ادلختلفػػة العوامػػل مػػن. اللغػػة بػػتعلم ادلتعلقػػة الػػتعلم

 الػػتعلم اإلعػػالـ كسػػانل أعليػػة يف التحقيػػق دلواصػػلة مػػيال أكثػػر هػػو كادلؤلػػف العربيػػة، اللغػػة ميتعلػػ
 الػػػػتعلم، عمليػػػػة يف ألنػػػػه. الطػػػػالب لػػػػدل االسػػػػتماع مهػػػػارات ربسػػػػن إىل الراميػػػػة اجلهػػػػود يف

 الطػػالب  اسػػتيعالا ؽلكػػن تسػػليم يػػتم مػػا أف تعلػػم اإلعػػالـ كسػػانل أك أدكات حباجػػة كادلعلمػػن
 اإلعػالـ كسػانل ألف الػتعلم، عمليػة يف عنهػا غػى ال اإلعػالـ كسػانل. من قبل كسهولة بسرعة

 مػػن كالغػػرض عػػاـ، بشػػكل التعلػػيم لتحقيػػق الػػتعلم عمليػػة عػػن ينفصػػل ال ذلػػك مػػن جػػزء هػػو
 أيضػػػا مصػػػممة اإلعػػػالـ كسػػػانل اختيػػػار فػػػإف احلػػػاؿ، كبطبيعػػػة. 4اخلصػػػوص كجػػػه علػػػى الػػػتعلم
 الطػػػالب كيشػػػعر صػػػحيح بشػػػكل تسػػػليمها ؽلكػػػن معينػػػة للمػػػواد الػػػتعلم كطػػػرؽ الػػػتعلم لغػػػرض

 .الدرس اتباع يف كالسعادة ادلهتمن
 كتفسػػػري، كربديػػػد، لغػػػة، أصػػػوات إىل االسػػػتماع علػػػى تنطػػػوم عمليػػػة هػػػو السػػػتماع ا

 اهتمامػا أقػل العربيػة ادلػواد إىل االسػتماع مهػارة فػإف ذلػك، كمػر 5.فيػه الػواردة ادلعػى علػى كالرد
 هػي االسػتماع مهػارة مػن الػرغم علػى. كالكتابػة كالقػراءة التحػدث مثػل ادلهارات من غريها من

 األولويػػة، ذات الكفػػاءة إعلػػاؿ مت إذا. العربيػػة اللغػػة ذلػػك يف دبػػا لغػػة أم تعلػػم يف األكلويػػة مبػػدأ
 كػاف إذا مػا فهػم للمتعلمػن ؽلكػن ذلػك، كمػر. اأخلرل ادلهارات على تؤثر سوؼ النتيجة فإف
 .ادلؤشر كصلت قد

. أ: مػػن تتكػػوف الػػي االسػػتماع دلهػػارات مؤشػػرات يلػػي كفيمػػا زلمػػد بكػػر ألبػػو كفقػػا 
 ادلػدل علػى كادلخػراج احلػراؾ بػن التفريػق. ب كاحلقيقػي، بيػك مػر العربية احلركؼ كسبييز معرفة

 العربيػة ادلفػردات كفهم االستماع. د الكلمة، شكل لتغيري كفقا ادلعى تغيري معرفة. ج القصري،

                                                 
٤
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: P.T. Grafindo Persada, 7112), hlm. 7 
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 3 هنػاؾ االسػتماع مهػارة إنػديكاتور زلمػد بكػر أليب كفقػا لػذلك 6.يومية زلادثة للهيكل كفقا
 .العربية كادلفردات كادلخراج، احلراش احلركؼ، كسبييز معرفة: كهي

 بشػكل منخفضة العربية باللغة ادلتعلمن إىل االستماع مهارات أف الواقر من كيتبن  
 قلػيال اسف حػىت االسػتماع مهػارات إعلػاؿ مت قػدتل ثانيػا،. أخػرل مهػارات علػى تػؤثر كأهنػا عػاـ
 التعليميػػػػة ادلػػػػواد تػػػػوافر إىل االفتقػػػػار ثالثػػػػا،. اللغػػػػة تعلػػػػيم يف معقػػػػوؿ مكػػػػاف بعػػػػد ذلػػػػا يكػػػػن كمل

 لػدعم ادلسػتخدمة التسػجيالت مثػل الوسػانل مػن كغريهػا ادلدرسػية الكتب شكل يف االستماع
 العربيػػػة اللغػػػة أف حػػػن يف. إندكنيسػػػيا يف السػػػتخدامها االسػػػتماع تػػػدريس يف ادلعلمػػػن مهمػػػة
 اللغػػػة حػػىت للطػػالب، النفسػػي اجلانػػب تػػزعج أف ؽلكػػػن الػػي الػػدركس مػػن كاحػػدة هػػي احلاليػػة
 ادلدرسػػػة، يف للدراسػػػة األطفػػػاؿ عػػػزكؼ يف تسػػػبب الػػػي العوامػػػل مػػػن كاحػػػدة أصػػػبحت العربيػػػة
 يعتقػػػد ال ألنػػػه فقػػػ  الثانويػػػة ادلدرسػػػة أم اإلعداديػػػة ادلدرسػػػة ادلطػػػاؼ هنايػػػة يف اختػػػاركا الػػػذين
 لالختالفػػػػات نيػػػرا طبيعػػػي شػػػيء هػػػي احلػػػاالت هػػػػذ  مثػػػل. العربيػػػة الػػػدركس دلواجهػػػة نفسػػػه

 أفالـز  لػػػذلك. كالقػػػراءة الكتابػػػة حيػػػث مػػػن كخاصػػػة العربيػػػة، كاللغػػػة األـ اللغػػػة بػػػن العديػػػدة
 مػػا ربديػػد يف .ادلعرفػػة لػػذ  العربيػػة اللغػػة معرفػػة علػػى الطلبػػة قػػدرة مػػدل العػػرب ادلعلمػػوف يعػػرؼ

 القػراءة حيػث مػن كخاصػة ادلنخفضػة، القػدرة ذكم الطػالب مواجهة عند ادلناسبة الطريقة هي
 (.العربية) للقر ف األدبية

 مػػػن الغػػػرض ربقيػػػق أجػػػل مػػػن ادلعلػػػم يسػػػتخدمها كاحػػػدة طريقػػػة هػػػي الػػػتعلم طريقػػػة 
 لتنفيػػذ ادلسػػتخدمة الطريقػػة هػػي الػػتعلم طريقػػة أف كوماالسػػارم كوكػػـو عنػػه عػػرب كمػػا. الػػتعلم
 عمليػػة يف. الػػتعلم أهػػداؼ لتحقيػػق كعمليػػة حقيقيػػة أنشػػطة شػػكل يف إعػػدادها مت الػػي اخلطػػة
 يف مولياتينينغزيػػه إنػػدان  ؿ كفقػػا اسػػتخدامها، ؽلكػػن الػػي األسػػاليب مػػن العديػػد هنػػاؾ الػػتعلم
 الػػتعلم طريقػػة: يلػػي مػػا الػػتعلم عمليػػة يف ادلعلمػػن تسػػاعد أف ؽلكػػن الػػي أسػػاليب هنػػاؾ الػػتعلم
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 كتبػػادؿ، الػػزكج التفكػػري الػػتعلم كأسػػاليب التعاكنيػػة، النصػػي الػػتعلم طريقػػة معػػا، مرقمػػة رؤسػػاء
 7.جرا كهلم صفية ك السمعية ميالتعل طريقة

 يقػاؿ بػل. الػتعلم عمليػة صلػاح يف مهػم عنصػر هو كالوصفوية السمعية طريقة تطبيق 
 التػػػػدريس طريقػػػػة. ب كامػػػػل، درس إعػػػػداد. أ: عوامػػػػل ثالثػػػػة علػػػػى يعتمػػػػد الػػػػدرس صلػػػػاح إف

 جيػدا كفهمهػا ادلعطػاة الػدركس لتلقػي إخالصػهم كػل تكػريس على التالميذ قدرة .ج اجليدة،
 التعليميػػة ادلػػواد علػػى احلصػػوؿ السػػهل مػػن األطفػػاؿ جعػػل إىل الػػتعلم أسػػلوب اختيػػار كيهػػدؼ
 دكف الػػتعلم طريقػػة فػػرض. العربيػػة اللغػػة تعلػػم يف كخاصػػة الػػتعلم، أهػػداؼ مػػا لتحقيػػق كسػػهلة
 ربقيػق الصػعب مػن الػتعلم كأهداؼ العملية يسبب سوؼ للطالب النفسية اجلوانب يف النير

 قبػل للمػتعلم النفسػية احلالػة فهػم ػلػاكؿ معلػم كػل أف جػدا ادلهػم مػن يصػبح لػذلك،. اذلدؼ
 الػػذين العػػرب ادلعلمػػن مػػن الكثػػري هنػػاؾ كػػاف أنػػه منهػػا إدراكػػا. الػػتعلم عمليػػة يف طريقػػة كضػػر

 أك األسػػػػػاليب كخاصػػػػة العربيػػػػة، اللغػػػػػة تعلػػػػم يف كالتقنيػػػػات األسػػػػػاليب علػػػػى العثػػػػور ػلػػػػاكلوف
 ادلؤلػف يسػعى احلالػة هػذ  يف. للطػالب التعليميػة كاخللفيػة اليركؼ مر تتناسب الي التقنيات
 بنػػػػدر حلػػػػيم كام احلكمػػػػة مػػػػتس يف ادلطبقػػػػة السػػػػيفوية السػػػػامية طريقػػػػة عػػػػن كحبػػػػث لفحػػػػص
 هػػػذ  تبػػػدأ. السػػػمعية بالطريقػػػة كالسػػػيفوية السػػػمعية طريقػػػة تسػػػمى أف ؽلكػػػن كمػػػا. المبػػػونج
 هػذا يسػتخدـ. كالكتابػة القػراءة تعليم قبل بوالبوال كالصوت الصوت كحدة عرض مر الطريقة

 قػػد الطريقػة هػػذ  يف. كغريهػا كالشػرانح كاألفػػالـ، الفيػديو، كأشػرطة الفيػػديو، أشػرطة األسػلوب
 السػيفوية السامية طريقة اسف حىت يطبقوف الذين ادلعلمن أحد. كمقدمة األـ اللغة تستخدـ

 ليس أساسا تؤكد السمعيات أساليب أف كيبدك. المبونج بندر حليم طريق احلكمة طريق هو
 يف ادلعلمػػػن مػػػن حػػػذرا أيضػػػا كلكػػػن اللغػػػة، إجػػػادة لتشػػػكيل كالطػػػالب كالتعػػػود ادلمارسػػػة فقػػػ 
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 كلتحقيػػق. ادلبػػادئ تلػػك إتقػػاف حقػػا ادلعلػػم علػػى غلػػب لػػذلك. كبػػري بشػػكل كتيهػػر تػػوجيههم
 :التايل النحو على خطوات ازباذ يلـز ادلتوقعة، األهداؼ
 شػػكل يف إمػػا تقػػدؽلها سػػيتم الػػي بػػادلواد تتعلػػق سلتلفػػة مسػػانل علػػى ػلتػػوم مقدمػػة، .1

 .أخرل أك للمادة، األكيل االختبار أك إبرسيبتيوف،
 يسػتمر ادلػتعلم أف حػن يف كتكػرارا، مػرارا ادلعلػم يقرأهػا قػراءة أم قصػري حوار عرض  .2

 .النص إىل النير دكف إليه
 كاحػد كقػت يف مجلػة كػل زلاكاة تقنيات مر أم القراءة القصري كاحلوار قصري تقليد  .3

 .ميمورالكانيا ك
يف . ادلنػزؿ يف للقيػاـ ادلهػاـ تعيػن طريػق عن ادلثاؿ سبيل على( األمر لـز إذا) إغالؽ  .4

 يف تعليمهػا الػي األظلػاط اسػتخداـ يف التػدريب إعػادة الطالػب مػن يطلب احلالة هذ 
 8ادلدرسة.

 :هي أكديولينغواؿ طريقة مزايا .1
 .كالتحدث االستماع مهارات حيث من كادلمارسة ادلمارسة من الكثري يعطي. أ

 .صحيح كبشكل صحيح بشكل النطق يتقن الطالب. ب
 .تدريبهم مت كما اجلملة أظلاط صنر يف ماهرة الطالب. ج

 :هي أكديولينغواؿ طريقة مساكئ
 .كادلهرة ادلهرة ادلعلمن بعمق يتطلب. أ

 .اللغة قواعد توليف كتعيق شللة تكوف ما غالبا التثنية. ب
 االسػػػػػتجابة علػػػػى مػػػػدربوف الطػػػػػالب ألف التلقػػػػاني، للكػػػػالـ أقػػػػػل اهتمػػػػاـ كيػػػػوىل. ج

 9.للمؤثرات استجابة ميكانيكيا
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 كام احلكمػػة مػػتس يف البحػوث إجػػراء ادلؤلػف يعتػػـز ادلالحيػات نتػػانج إىل كاسػتنادا 
 يػتم. المبونج بندر منطقة يف الواقعة التعليمية ادلؤسسات من كاحدة هي المبونج بندر حليم

 إف. سلتلفػػة مػواد مػر كبػالطبر التاسػر، الصػف إىل السػػابر الصػف مػن العربيػة الػدركس تػدريس
 فمػػػن لػػذلك 11االسػػتماع، مهػػارات علػػػى يشػػدد كالثػػامن السػػابر للفصػػػلن العربيػػة اللغػػة تعلػػم

 العوامػػػل أحػػػد. اخلصػػػوص كجػػػه علػػػى النحػػػوم الػػػتعلم ككػػػذلك القانػػػد ينػػػاق  أف جػػػدا النػػػادر
 هنػػػاؾ يػػػزاؿ ال أنػػػه هػػػو الطريقػػػة هػػػذ  باسػػػتخداـ العربيػػػة اللغػػػة معلمػػػي اسػػػتخداـ كراء الكامنػػػة
 السػابعة للطبقتػن حبيث القر ف، كالكتابة القراءة يتقنوا مل الذين كالطالب الطالب من العديد
 ادلػػػواد تقػػدًن يف العربيػػػة اللغػػة تعلػػػيم ادلعلػػم هػػػذا خػػالؿ. مهػػػارة االسػػتماع علػػػى ركػػزت كالثامنػػة

 كادلتعلمػػػػن فقػػػػ ، زلاضػػػػرة الػػػػتعلم عمليػػػػة أك سػػػػامعية طريقػػػػة تقمػػػػر تػػػػزاؿ ال العربيػػػػة التعليميػػػػة
 التعليميػػػة كالنتػػػانج التقليديػػػة، األسػػػاليب تطبيػػػق مػػػر. ادلػػػواد تسػػػجيل رلػػػرد كأحيانػػػا كادلسػػػتمر
 .منخفضة أهنا على تصنف أف إىل سبيل للمتعلمن

 فػوؽ المبػونج بنػدر حلػيم احلكمػة طريػق. ادلعلػم العربيػة مػتس يطبقهػا الػي الطريقة من اخلركج
 :يلي كما للمتعلمن االستماع مهارات على يؤثر ذلك

Tabel ٣ 

Data Kemahiran Menyimak Peserta Didik PBA Kelas VIII  

 MTs.Al-Hikmah Way Halim Bandar Lampung Tahun Ajaran 71٣2/71٣2 

No Nama Peserta Didik 

Kemampuan 

Keterangan 

KKM Nilai 

٣ Afri Nur Azizah 56 22 Tuntas  

7 Agus Prastiawan 56 81  Tuntas 

١ Ahmad Nasirudin 56 22  Tuntas 
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٤ Ahmad Yogi Prasetiyo 56 21 Belum Tuntas 

2 Aldi Irawan 56 22 Belum Tuntas 

2 Ananta 56 21 Belum Tuntas 

2 Apni Astuti 56 21 Belum Tuntas 

8 Aulia Artika 56 81 Tuntas 

2 Dafit 56 81 Tuntas 

٣1 Dini Artika 56 ٤2 Belum Tuntas 

٣٣ Doni Afrianto 56 ٤2 Belum Tuntas 

٣7 Eva Lestari 56 22 Belum Tuntas 

٣١ Faruq Akmal Nafis 56 81 Tuntas 

٣٤ Isna Fauziah 56 22 Tuntas 

٣2 Joko Prasetiyo 56 81 Tuntas 

٣2 Juli Iskandar 56 21 Belum Tuntas 

٣2 Khoirun Maulana Rendi 56 ٤1 Belum Tuntas 

٣8 Meilina Nur Safaah 56 81 Tuntas 

٣2 Nikel Prayoga 56 21 Belum Tuntas 

71 Nursodik 56 ٤1 Belum Tuntas 

7٣ Riko Prasetiyo 56 22 Tuntas 

77 Rizki Anggraini 56 21 Belum Tuntas 

 



 

 
 

 كالطلبػػة: )45.45( طالػػب 11 أكملػػوا طالبػػا 22 بػػن مػػن أنػػه أعالػػه اجلػػدكؿ مػػن كيتضػػح
 لػػػػدل الػػػػتعلم سلرجػػػػات أف فهػػػػم ؽلكػػػػن مث كمػػػػن: ). 54.55( طالبػػػػا 12 يكملػػػػوا مل الػػػػذين

 .منخفضة أهنا على تصنف ادلتعلمن
 كالصػػفوية، السػػامية الػػتعلم طريقػػة تطبيػػق الكاتػػب ػلػػاكؿ أعػػال ، الػػوارد الوصػػف إىل كاسػػتنادا

 الصػػػف يف العربيػػػة الرتبيػػػة نيػػػر يف الطػػػالب لػػػدل االسػػػتماع مهػػػارات ػلسػػػن أف ادلتوقػػػر كمػػػن
 .المبونج بندر حليم الطريق احلكمة.متس الثامن

 المشكلة البحث. ب 
 صػحيح هػو مػا ادلفػرتض بن اضلراؼ أهنا على ادلشكلة تفسري ؽلكن لسوجيونو كفقا 
: التاليػة ادلسػانل يصػوغ البحػث فػإف لػذا. التنفيػذ مر كالقواعد كادلمارسة، النيرية بن صحيح،

 ادلػػادة يف كالسػػيفوية السػػمعية طريقػػة تطبيػػق خػػالؿ مػػن االسػػتماع مهػػارات ربسػػن ؽلكػػن هػػل
 ؟2117-2116 الدرس المبونج بندر حليم الطريق احلكمة. ط.ـ الثامن الفصل يف العربية

 ج. افترض البحث 
 توجيػػػه أك ربديػػػد أيضػػػا كؽلكنهػػػا ذلػػػك، تفسػػػر دلسػػػألة مؤقتػػػة صػػػياغة هػػػي ك افػػػرتض البحػػػث

 غلػػػب الػػػي مؤقتػػة شػػػكوؾ هػػي الفرضػػػية أف اسػػتنتاج ؽلكػػػن الػػرأم هػػػذا مػػن. الالحػػػق التحقيػػق
 الباحث اقرتح فقد تقدـ، ما على كبناءا. ادليدانية البيانات إىل استنادا كصحيح بصدؽ إثباهتا

 مهػػػػارة ػلسػػػػن أف ؽلكػػػػن كالصػػػػفوية السػػػػمية ادلنهجيػػػػة تطبيػػػػق خػػػػالؿ مػػػػن" أف مفادهػػػػا فرضػػػػية
 احلكمػػة طريػػق احلكمػػة برنػػامج مػػن الثػػامن الصػػف يف العربيػػة الرتبيػػة طػػالب نيػػر يف االسػػتماع
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 البحث فوائد. د 
 مػػاك الفوانػػد هػػذ  كتشػػمل. كعمليػػا نيريػػا البػػاحثوف هػػؤالء يسػػتفيد سػػوؼ بػػالطبر 
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 النيرية الفواند .1
 السػػػػمعية طريقػػػػة باسػػػػتخداـ االسػػػػتماع يف ادلتعلمػػػػن مهػػػػارات حػػػػوؿ النيريػػػػات تعزيػػػػز .2

 العملية الفواند كالصفاكية
 :هي البحث ذلذا ادلتوقعة كالفاندة

 للماجستري . أ
 .التعلم نياـ ربسن أف ؽلكن الي ادلختلفة ادلهارات لتحسن الدافر كما .1
 .التدريس يف محاسا أكثر يصبحوا أف للمعلمن ؽلكن .2
 .التعلم عملية يف أنفسهم إعداد استقرارا أكثر يكوف أف للمعلمن ؽلكن .3
 للمتعلمن  . ب
 مػػن العػػريب الػػنص كفهػػم االسػػتماع يف صػػعوبة يواجهػػوف الػػذين ادلتعلمػػن تقليػػل سػػيتم .1

 .كالوصفوية السمعية طريقة تطبيق خالؿ
 كصلػاح اجملموعػة مسػؤكلية هػو الفػرد صلػاح التعػاكين التعػاكف يف ألنػه التعػاكف، ركح تنمية .2

 .الفرد مسؤكلية هو اجملموعة
 

 للباحثنج.
 لقاعػػدة كفقػػا الصػػحيح هػػو( بتػػك) فئػػة اإلجرانيػػة البحػػوث إجػػراء يف البػػاحثن تػػدريب .1

 .البحث
 مهػػارة لتحسػػن كالوصػػفوية السػػمعية طريقػػة السػػتخداـ ملموسػػة صػػورة علػػى احلصػػوؿ .2

 .العربية اللغة تعلم يف االستماع
  



 

 
 

 الباب الثالث
 طريقة البحث

 
 طريقة البحث . أ

يقصد من طريقة البحث هي مجير الكيفيات ادلستخدمة يف البحث. أما البحث 
هو عملية البحث كالتفتي  كالتجريبة على شيئ معن لنيل احلقانق كادلبادئ اجلديدة 

 للحصوؿ على ادلعلومات احلديثة كلرتقية مقدار شيئ يف رلايل علم كتكنولوجيا.
كالبحث هو دراسة علمية حيث كانت يف اجرءاهتا البد من متابعة خطواهتا 

تسري على خطواهتا الصاحلة  الباحثالعلمية ضلو استخداـ طريقة البحث. فمىت كانت 
 ربسن حبثها.

كالبحث هو عملية البحث كالتفتي  كالتجريبة على شيئ معن لنيل احلقانق 
ت احلديثة كلرتقية مقدار شيئ يف رلايل علم كادلبادئ اجلديدة للحصوؿ على ادلعلوما

 كتكنولوجيا.
هي طريقة ككيفية يف نيل بيانات كحقانق معن  (Sugiono)أما عند رأم سوكيونو 

 حلصل على أهداؼ كأغراض معينة.
كمن مث علمنا أف طريقة البحث هي عملية حبث كتفتي  لنيل البيانات كاحلقانق 

 ربقيقا دلايريب من البيانات.ادلوجودة كربليلها بعد ذلك 
أف طريقة البحث هي اجرءات  الباحثكاستنادا على البيانات السابقة استنبطت 

للحصوؿ على ككيفيات يف نيل البيانات كاحلقانق احملتاجة مر متابعة خطواهتا ادلنيمة 
 ادلعلومات احلديثة كلرتقية مقدار شيئ يف رلايل علم كتكنولوجيا.

 



 

 
 

 نوعية البحث .0
إف هذا البحث حبث اجرءات عملية التعلم يف الفصل. فهي مجير عمليات 

 ادلشاركة.على سبيل للبحث البحث يف نيل احلقانق كادلنافر 
Menurut Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas ( Classroom Action 

Research ) ada tiga pengertian yang bisa diterangkan :
٣٣

 

a. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu obyek dengan menggunakan 

cara dan aturan metodologi tertentu unutk memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang 

menarik minat dan penting bagi peneliti. 

b. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan 

untuk siswa. 

c. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima 

pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. 

 
( أف لبحث إجرءات Suharsimi Arikunto)هارمسي أريكونطا كعند رأم س

 عملية التعلم مفهومات ثالث هي:
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البحث هو عملية مالحية شيئ الذم يراد حبثه بطريقة معينة لنيل  . أ
البيانات كاحلقانق ادلستخدمة يف تنمية مقدار الشيئ ادلرغوبة عند 

 الباحث.
ألهداؼ كأغراض كاإلجرءات هي عملية اجرءات الي يقـو لا مدرس  . ب

 معينة.
كلوف الدرس يف نفس كقت يتاكالفصل هو رلموعة التالميذ الذين  . ت

 كمدرس كاحد.
 

كفقا للمفهومات السابقة علمنا أف حبث إجرءات عملية التعلم يف الفصل 
 .معا هو مالحية عملية التعلم يف نفس الوقت كالفصل

 
Sedangkan menurut Rochiati Wiraatmaja, penelitian tindakan kelas adalah 

bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran 

mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencoba suatu 

gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka dan melihat pengaruh nyata 

dari upaya itu.
٣7
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( أف حبث إجرءات التعلم Ruhiyaati Wiraatmaja)أما عند ركحيي كراسبجى ك 
يف الفصل هو كيفيات ادلدرسن يف تنييم أحواؿ عملية تعلمهم كفق انفعاالهتم حىت 

 البحث مر مالحية أثر التجريبات. يف نيريات ادلوجودة الؽلكنهم التجريبات على 
كمن البيانات السابقة علمنا أف حبث إجرءات التعلم يف الفصل هو البحث 
الذم يقـو به ادلدرس يف فصله إلصالح انشطاته يف ترقية نتانج تعلم التالميذ على 

 سبيل إعداد التعليم كتطبيق كشلارسة مجير اجرءات مر مشاركة التالميذ يف الفصل.
اؼ حبث إجرءات التعلم يف الفصل هي لتحليل ادلشكالت كمن أهذ

ادلوجودة يف الفصل مر ربليلها كلرتقية انشطات ادلدرس كحرفانيته. كمن أغراضه 
اخلاصة هي اصالح مجير ادلشكالت ادلوجودة عند تعلم التالميذ كتنمية مقدار 

 عمليته يف الفصل.
Penelitian tindakan kelas sebagaimana penelitian lainnya, memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Shumsky dan Suwarsih menyatakan bahwa kelebihan PTK adalah 

sebagai berikut:
٣١

 

a. Kerjasama dalam PTK menimbulkan rasa saling memiliki 

b. Kerjasama dalam PTK menimbulkan kreativitas dan kemampuan kritis dalam 

hal ini guru dan sekaligus peneliti 

c. Melalui kerjasama, kemungkinan untuk berubah meningkat. 

d. Kerjasama dalam PTK meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi.   

 

Sementara itu, kelemahan dari PTK adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam teknik dasar PTK pada pihak 

peneliti (guru) 
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b. Berkenaan dengan waktu. PTK memerlukan komitmen peneliti untuk terlibat 

dalam prosesnya, faktor waktu ini dapat menjadi kendala yang cukup besar. Hal 

ini disebabkan belum optimalnya pembagian waktu untuk kegiatan rutinnya 

dengan aktivitas PTK.  

 
كلبحث اجرءات عملية التعلم يف الفصل زلاسن كثرية كما يف األحباث 

 األخرل. كهي كما التايل:
 إف التعاكف بن التالميذ يثمر على االمتالؾ بينهم. .1
 تنمية فعالة التالميذ كادلدرسن كتعويدهم على االنتقاد. .2
 التالميذ على االصالح.تنمية قدرة  .3
 توحيذ أراء التالميذ على ربليل ادلشكالت ادلوجودة بينهم.      .4

 أما بعض العيوب ادلوجودة ذلذا البحث منها:
نقصاف معلومات ادلدرس كمهارته يف األساليب األساسية لبحث  .1

 اجرءات عملية التعلم يف الفصل.
 لتعلم.نقصاف ادلدرس يف تنييم األكقات عند اجرءات عملية ا .2

 تعيين وتحديد البحث .1
مجير عمليات يف تعين هي كموضوعيته شخصية البحث إف عملية تعين 

 كما التايل:منها  أما شخصيته  14كإختيار مصادر البيانات الصحيحة.
 .دلبونج دبدرسة احلكمة بندار العربية اللغة  مدرس . أ

 .دلبونج دبدرسة احلكمة بندار  ثامنطلبة الصف ال . ب
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رتقية ل العربية بطريقة السمعية كالشفويةاللغة هي عملية تعليم ه تكأما موضوعي
 . دلبونج دبدرسة احلكمة بندار  ثامنطلبة الصف ال االستماع مهارة

 
 خطوات البحث  .2

( 2( اإلعداد، ك)1متابعتها منها : ) الباحثإف اخلطوات الي يلـز على 
اجرءاهتا على  الباحث( ادلمارسة الي البد على 4( كادلالحية، مث )3التطبيق، )

 15شكل دكرة مكررة كمتتابعة.
عملية التعلم يف  نيجر اإلبحث الأف يف  احثالب من البيانات السابقة، فهم

بدأ خطواته بإعداد متابعتها. حيث ت خطوات أربر الىت يلـز على الباحثالفصل 
التعليم، كالتطبيق، كادلالحية، مث ادلمارسة على شكل دكرة مكررة متتابعة كمنتيمة 

 حىت يفهم التالميذ مادة دراسية الي يراد ايصاذلا إليهم فهما جيدا. 
( أف خطوات هذا Suharsimi Arikunto)كفقا لرأم سهارمسي أريكونطا 

 البحث هي كما التايل :
 16( :Suharsimi Arikunto)عند سهارمسي أريكونطا خطوات البحث 
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إف هذا البحث زلتوم على دكرتن مكررتن متتابعتن. حيث يبدأ هذا البحث 
بالدكرة األكىل، كبعد أف ظهرت اإلصالحات أك ادلشكالت يف الدكرة األكىل يستعد ادلدرسن 

اإلجرءات يف الدكرة الثانية متساكية كما يف كالباحثن بتعين الدكرة الثانية. حيث كانت 
صالحات لتكملة اإلجرءات يف الدركة األكىل. فمىت  لتحسينات كاالاألكىل مر زيادة بعض ا

كاف ادلدرسن كالباحثن مل يقتنعوا دبا حصلو عليها من النتانج يف الدكرة األكىل كالثانية ؽلكن 
  خر  حىت يبل  ادلدرسن كالباحثن مبل  ذلم إعادة اجرءات يف الدكرة الثالثة كهكذا إىل

 اقتناعهم يف النتيجة ادلرغوبة عندهم. 
أخذ أف ، كبعد حبثها بداية يفبادلالحية األكىل على عملية التعلم  فبدأ الباحث

بحث دبساعدة يف ال كلما احتاجت عليها الباحثالباحثت اعدّ  التصريح للبحث، الباحث

 اإلعداد

 المالحظت

 دورة الثانيت

 الممارست

 المالحظت

 التطبيق

 اإلعداد

التطببق الممارست

 الدورة األولى



 

 
 

 من قبل. قـو الباحث على إجراء ما أعدها الباحثيفلما مت أعداد   مدرسة اللغة العربية.
 على التقوًن قـو الباحثييات التعليم يف الفصل من قبل أف قـو بعد ذلك مالحية عمليك 

  إلصالح مجير عمليات البحث يف الدكرة بعدها.
 

 إعداد البحث .3
رتقية ل كالشفويةطريقة السمعية  ستخدـ الباحثاإف يف هذ  الدكرة األكىل 

. فستأيت خطواهتا  دلبونج دبدرسة احلكمة بندار  ثامنطلبة الصف ال االستماع مهارة
 كما التايل :

 
 الدورة األولى

 . عداداإل . أ
 طريقة السمعية كالشفوية ستخدـ الباحثا، االستماعكلتنمية مهارة الطلبة يف 

 :كما التايل  هيك  دبشاركة مدرسة اللغة العربية فيه. عند إعداد التعليم
 طريقة السمعية كالشفوية ستخدـ الباحثاين إعداد التعليم إف يف تنطيم كتع .1

 عند ادلناقشة يف الفصل.اللغة العربية يف تعليم 
 .طريقة السمعية كالشفويةاللغة العربية يف تطبيق  مناقشة الباحث مر مدرس .2
ها مجير نتانجكانت . حيث  ضلو كرقة ادلالحية كادلقابلة إعداد أدكات التقوًن .3

 .مكتوبة يف تلك الورقة احملتاجة يف البحث
 
 



 

 
 

 التطبيق . ب
فهي يف اإلعداد.  ها الباحثماعينإف اإلجرءات يف هذ  احلالة معتمدة على 

عند  ليل كحجة قويةككيفيات يف ادلوافقة كادلعارضة احلسنة بداللغة العربية تعليم 
هي   لذ  الطريقة. أما خطوات التعليم طريقة السمعية كالشفويةكفق  ادلناقشة

 كما التايل:
 ادلقدمة .1

 كتبدأ هذ  ادلقدمة بتنطيم الفصل كتقدًن األهداؼ كاألغراض من التعليم.
 تطبيق عملية التعليم .2

طريقة  ستخدـ الباحثا اللغة العربيةدلادة  االستماعمهارة إف يف تعليم 
 :كفيما يلى من خطوات طريقة السمعية كالشفوية . السمعية كالشفوية

 .قسم الباحث الطلبة إىل الفراؽ ادلعينة، كلكل فرقة أربعة طالب . أ
 .أعطى ادلدرس النصوص ادلناسبة دلادة الدرس . ب
تعامل الطلبة يف االستماع ك اكتشاؼ الفكرة األساسية مث رد النصوص  . ت

 .ادلكتوبة
 .مث عن الطلبة نتانج مناقشة الفرقة . ث
 بياف الطلبة نتانج مناقشة الفرقة، قاـ ادلدرس ببياف النصوص ادلعلمة بعد . ج

   تأكيدا لبياف الطلبة.
 

 االختتاـ .3
 االستنتاج من ادلدرسة عن مادة الدرس دبشاركة الطلبة. . أ



 

 
 

 دبشاركة الطلبة.شلارسة ادلدرسة ادلادة كنتانجها  . ب
 

 ادلالحية . ت
كمشكالهتا إف ادلالحية مستخدمة دلعرفة مجير عمليات التعلم يف الفصل 

دلعرفة كل تغيريات الطلبة يف عمليتهم كذلك ك  دبساعدة مدرسة اللغة العربية.
  التعلم.عقب  مقدار مداركهم، ك ضلو الدرس إهتمامهمدلعرفة التعلم، ك 

 ادلمارسة . ث
. بتحليل مجير نتانج الطلبة يف تعلم ادلمارسةاخلطوة األخرية يف التعليم هي إف 

عند ادلناقشة يف طريقة السمعية كالشفوية حيث أهنا تشتمل على  الستماعامهارة 
رم عليها غلأكانت اإلجرءات الي مستخدمة دلعرفة  جفتلك النتان. الفصل
   .أـ ال الالستماعتؤثر على تنمية مهارة الطلبة يف  الباحث

 
 الدورة الثانية

سلتلفة إظلا اإلجرءات كاخلطوات يف هذ  الدكرة متساكة كما يف الدكرة األكىل ك إف 
 .فيها يف ادلادة بزيادة االصالحات كالتحسيناتكمتغرية 

 
 طريقة جمع البيانات والحقائق .4

أما الفرد هو  إف طريقة مجر البيانات كاحلقانق من األمور ادلهمة يف البحث.
الي  ةالطريقف .البحث الوصفيمن أدكات مجر البيانات كاحلقانق الرنيسية يف 

 :كما التايليف مجر البيانات كاحلقانق منها   الباحثها استخدم



 

 
 

 ادلالحيات . أ
ذلا ادلهمة يف البحث. حيث  إف ادلالحيات من طريقة مجر البيانات كاحلقانق

 األخرل مقابلة كاألسئلة.عالمة خاصة الي ال سبلكها الطريقة 
 

Sedangkan menurut Joko Subagyo observasi adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala 

psikis untuk kemudian dilakukan pencacatan.
٣2

 

هي مالحية  أف ادلالحية (Joko Subagyo)أما عند رأم جوكو سبكيو  
 اإلجرءات ادلنتيمة عن األحواؿ االجتماعية ككتابة نتانجها بعد ذلك.

 كهي زلتوية على مالحيتن. كهي كما التايل:
 ادلالحية ادلشاركة  . أ

كيقصد من الالحية ادلشرتكة هي أف يشرتؾ ادلالحظ يف مجير أحواؿ 
 ادلالحية عند إجرءاته.

 ادلالحية غري ادلشرتكة  . ب
 كيقصد منها أف ال يشرتؾ ادلالحظ عند إجرءات ادلالحية.
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ادلالحية ادلشركة يف مجر احلقانق  ستخدـ الباحثاكيف هذا البحث 
عينها  الباحث. حيث كانت دلعرفة أحواؿ الطلبة كادلدرسة يف عملية التعلم كالبيانات

 .دكجةادلالحية باستخداـ االسرتاتيجية التعليمية الفكرة ادلز تلك تشرتؾ يف 
 

 الوثانق . ب
 

Dokumentasi adalah merupakan sekumpulan data yang tertulis seperti 

dikatakan oleh Suharsimi Arikunto “ Dokumentasi adalah mencari atau menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya”.
٣8

  

( هي  Suharsimi Arikunto)إف الطريقة الوثانق عند رأم سهارمسي أريكونطا 
كسب البيانات كاحلقانق عن أحواؿ الشيئ أكادلتغريات من ملحوظات أك كتب 
أك رساالت أك رلالت أك جدكؿ األنشطات أك رلموعة النتانج كما أشبه ذلك 

 من البيانات. 
يف البحث دلعرفة خدـ هذ  الطريقة يف مجر البيانات كاحلقانق احملتاجة ستاك 

 فهي مشتملة على : دبدرسة احلكمة بندار دلبونجتالميذ الأحواؿ 
  .دلدرسة احلكمة بندار دلبونجتاريخ االقتصار  .1
 .دلدرسة احلكمة بندار دلبونجأهداؼ  .2
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 عدد الطلبة كالفصل. .3
 أحواؿ كسانل التعليم. .4

 
 ادلقابالت  . ت

كيقصد من ادلقابالت هي طريقة مجر البيانات كاحلقانق ادلوجودة على 
 سبيل احملاكرة ادلنتيمة كفق أغراض البحث.

 

Sedangkan menurut S. Margono, Metode wawancara merupakan alat 

pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan 

untuk dijawab secara lisan pula.
٣2

  

إذا يقصد من ادلقابلة أهنا هي  (S. Margono)أما عند رأم س. مركونو  
هي كيفيات مجر البيانات كاحلقانق من مصادرها ادلعترب على سبيل احملاكرة 

 شفهيا.
 كيف تطبيقها تنقسم ادلقابلة إىل ثالثة أقساـ هي :

 
 ادلقابلة احلرية .1

احلرية هي عملية ادلقابلة بن ادلقابلن مر تقدًن كيقصد من ادلقابلة 
 األسئلة احلرية. ككانت األسئلة مقدمة من غري قصد.

 
 ادلقابلة ادلنتيمة .2
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كهي ادلقالبة الي يف  Controled Interviewكتسمى هذ  ادلقابلة 
 بعض الكتب ادلتعلقة باألمور الي يراد حبثها. استخدـاجرءاهتا 

دلقابل ركنا من مجير إجرءاهتا بتنفيذ مجير كمن عالمتها أف يكوف ا
  البيانات كفق مصادرها الصحيحة تسهيال له يف ادلقابلة. 

 
 ادلقابلة احلرية ادلنتيمة .3

كهي رلموعة من ادلقابلة احلرية كادلنتيمة. كذلك بتعين ادلقابل بعض 
البيانات ادلناسبة بالبحث الي يراد تقدؽلها عند ادلقابلة مر مهارته يف 

جرءات كمتابعة خطواهتا الصحيحة. كتكوف هذ  اخلطوات مصدرا ا
 21للمقابل يف اإلجرءات على ادلقابلة ألف ال ؼلرج من البحث.

 
كادلقابلة ادلستخدمة ذلذا البحث هي ادلقابلة احلرية ادلنتيمة. كهي احملاكرة 

مقابلة عن أحواؿ عملية تعلم  هياحلرية مر األسئلة األساسية ادلعينة من قبل. ك 
دبعهد درا اخلري كوتابومي دلبونج الشمالية. حيث   براساللغة العربية يف الصف ال

 رنيس ادلدرسية كمدرس اللغة العربية.لكانت هذ  ادلقابلة مقدمة 
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 االختبارات . ث
دلعرفة شفهيا كيقصد من االختبارات هي رلموعة األسئلة أك االختبارات ادلقدمة 

كعلى كجه  جتماعيةكاإلفردية الكمداركهم أك ملكاهتم  طلبةمهارات المقدار 
 .باستخداـ االسرتاتيجية التعليمية الفكرة ادلزدكجة مهارة االستماعخاص يف 

 
 طريقة تحليل البيانات والحقائق .5

 الباحثبعد أف اجتمعت البيانات كاحلقانق احملتاجة يف البحث مث تقـو 
بتحليل مجير البيانات للحصوؿ على االستنتاج ضلو حقيقة نتيجة ادلالحية. كهي 
عملية كسب البيانات كاحلقانق من نتيجة ادلقابلة كادللحوظة كالوثانق مث تنييمها. 

أخذ االستنباط مّث إختيار احلقانق كبعد ذلك القياـ على االستخالص كذلك ب
عماؿ إىل احلقانق كالبيانات ادلهّمة كالغاء ما ليس كالبيانات الرنيسّية، كأخريا تركيز األ

ذلا أعلية من احلقانق كالبيانات يف البحث مث القياـ على االستنتاج لسهولتها يف 
 الفهم.

يف أكؿ اجرءاهتا.  الباحثكربليل البيانات كاحلقانق يف هذا البحث أقامتها 
عملية التعلم يف الفصل  كذلك جبمر مجير البيانات كاحلقانق ادلوجودة عند مالحيتها

كربليلها بعد ذلك. كتلك األمور زلتوية على أحواؿ الفصل ككيفيات تعليم ادلدرس 
كتنييمه التالميذ يف الفصل كادلعاملة بن ادلدرس كالتالميذ ككذلك كيفيات ادلدرس 
يف تقدًن األسئلة إيل تالميذ  ككيفيات إجابتهم األسئلة ادلقدمة إليهم. كيف إجرءات 

ربليل البيانات عند البحث خطوات ثالث الي البد من متابعتها كرابعها عقب  على
البحث. حيث كانت اخلطوة األكىل إىل الثالثة تؤدل متتابعة. كاخلطوة الثانية معتمدة 



 

 
 

بنتانج التحليل األكىل كهكذ إىل  خر . أما اخلطوة الثالثة زلتوية على تعين ادلوضوع 
 نتانج فردية يف نتانج التحليل.كربديد ادلشكالت مث ادخاؿ 

كؽلكن يف ربليل البيانات استخداـ طريقة كصفية ككمية. كيف هذا البحث 
التحليل الوصفي. كهو مجير البيانات عن أحواؿ الشخصية ضلو  الباحث استخدـ

بياف كيفيات كأحواؿ ادلعاملة بن مدرس اللغة العربية كالتالميذ يف الفصل. فأصبحت 
 انق ادلوجودة نافعة كمستعملة.البيانات كاحلق

كمن ادلفهومات السابقة علمنا أف البيانات يف التحليل الوصفي هي 
 استفرانية بتحليل البيانات ادلوجودة كتكوف فرضية البحث.

 خطوات التالية: الباحث استخدـكيف ربليل البيانات كاحلقانق 
بأغراض البحث زبفيض البيانات. كهو اختيار البيانات كاحلقانق ادلالنمة  .1

 كزبفيض البيانات كتركيزها على شكل ملحوظات.
عرض البيانات كتقدؽلها. كهي كيفيات تنييم الكلمات تسهيال يف  .2

االستنتاج. كمن خطواهتا منها )أ( التعين، )ب( التفصيل، )ت( 
 التنييم، )ث( بياف االستبيانات التكميلية، ك)ج(  كاالستفهاـ

البيانات ادلالنمة خبطواهتا الصحيحة  فحص البيانات. هو بياف مقاصد .3
 للقياـ على االستنتاج.

ا يراد حبثه كفق البيانات كاحلقانق ادلوجودة . فهو تصوير عاـ شلاالستنتاج .4
 حق االستنتاج. الباحثلتستنتج لا 

 



 

 
 

مستندا على البيانات السابقة علمنا أف خطوات ربليل البيانات كاحلقانق 
ها هي زبفيض البيانات بتلخيص البيانات احملتاجة يف متابعت الباحثالي البد على 

قحص البنانات ك يف الكالـ،  طلبةالبحث، كعرض البيانات كتقدؽلها بتنييم مهارة ال
 االستنتاج.مث 

 أما البيانات الي يراد ربليلها كما التايل:
 
 تعلم الطلبة صلاة .1

إف يف معرفة صلاة مهارة الطلبة يف الكالـ باستخداـ االسرتاتيجية 
 القاعدة التالية: الباحث استخدـالتعليمية الفكرة ادلزدكجة 

    ×     رلموعة النتانج  صلاة الطلبة = 
 ( 28حد النتيجة )  

 أما النسبة ادلئوية لنجاة الطلبة يف الفصل هي كما التايل:
 % 111 × الطلبة الناجحننسبة مئوية =    عدد 

 عدد الطلبة
 القائمة األولى لنجاة الطلبة

 بيان نسبة مئوية لنجاة الطلبة في التعل  نمرة
 شلتاز 111 – 81 1
 جيد جدا 79 – 71 2
 جيد 69 – 61 3
 مقبوؿ 59 – 51 4



 

 
 

 ضعيف جدا 49 – 1 5
 (1999:189سالمتو، )
 

 :إف من عالمة صلاة الطلبة يف التعلم منها 
كأكثر كفق مبل   71فردية : مىت كانت النتيجة حصلت على صلاة  . أ

 النتيجة ادلعينة من ادلدرسة.
كأكثر كفق البيانات  71الفصل : مىت كانت النتيجة حصلت على صلاة  . ب

 يف القانمة األكىل. 
 

 
  



 

 
 

 الثاني بابال
 األساس النظري

 
 مهارات االستماعأ. 
 . فه  مهارات االستماع1

االستماع االستماع على كجه التحديد كتركز على الكانن غلرم االستماع إليها.  
االستماع كالصوت اللغة، كربديد، كالرد على ؽلكن تعريف االستماع النشاط الذم يتضمن 

"االستماع هو عملية االستماع إىل شعار عن طريق الفم  21ادلعى الوارد يف مادة سيماكاف.
إىل الفم مر الرعاية كالفهم كالتقدير، كتفسري ادلعلومات، كاستولت على احملتول، ككذلك 
لفهم ادلعى من االتصاالت الي مل يتم تسليمها من قبل ادلتحدث من خالؿ الكالـ أك اللغة 

 احملكية".
جديا من الطالب. كهو ؼلتلف عن السمر أك  عملية االستماع تتطلب اهتماما 

االستماع. يف رأم تارين "يف جلسة االستماع من ادلستمر قد ال يفهم ما هي األنشطة أم 
" االستماع كتشمل أنشطة االستماع، 22نية، كلكن مل تبر التفاهم ألهنا ليست كجهة.

ع ليس لديها نية كاالنتبا  كاالستماع، كيرافقه اجلهود لفهم ادلواد بالتايل يف أنشطة االستما 
كالفهم، كهو عنصر أساسي يف أم حاؿ كاف دانما هناؾ يف حالة االستماع، حىت تغلبوا 

"االستماع هو عملية تشمل االستماع إىل أصوات اللغة، كربديد، تفسري،  23على االهتماـ.
ألف اللغة هي  كالرد على ادلعى الوارد فيه". االستماع هو كاحد من قاعدة ادلهارات يف غوية،

األكىل من كل الكالـ، كأصوات لغة كاستمعت، موضوعات اللغة العربية هي من ادلسانل الي 
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هتدؼ إىل تشجير، دليل كتوسير كتطوير قدرة ك زرع موقفا اغلابيا ذبا  اللغة العربية على حد 
األكىل الي سواء مستقبال كمنتجا. االستماع دكرا هاما يف حياتنا، ألف االستماع هو األداة 

يستخدمها البشر يف التواصل مر اسخرين يف ادلراحل لذلك، كاالستماع هو ذبربة تعليمية 
هامة جدا. كالنتيجة هي أف ادلعلمن غلب أف يبدأكا التدريس من خالؿ االستماع إىل 
اخلطب العربية يف كل من الكلمات كاجلمل. االستفادة من هذا النشاط هو تعريف الطالب 

السمر كالتعرؼ على نياـ الصوت العريب، كخلق حالة التعلم عاطفي كتعزيز  مر خطاب
الدافر يف الطالب. بشكل عاـ، فإف الغرض من االستماع هو شلارسة للطالب لفهم الكالـ 
باللغة العربية، كل من اللغة اليومية كاللغة ادلستخدمة يف ادلنتدل الرمسي هي: لتدريب السمر، 

 على ادلفردات، كحفظ دلختلف الكلمات ادلخاطر )خطأ يقولوف(. ؽلكن احلديث، كاحلصوؿ
كباإلضافة إىل ذلك، يف حياة اإلنساف تسمر أكثر من غريها من ادلهارات اللغوية.  

من خالؿ إستيما "ضلن نعرؼ مفردات، أشكاؿ األرقاـ كتاركيب. مر استيما "ؽلكن أيضا 
 يتبا .إتقاف مهارات اللغات األخرل كهي كالـ، كريا  ك ك

 . الغرض من مهارات االستماع2
 كفقا ألبو بكر زلمد ما يلي هو الغرض من مهارات االستماع يف تعلم اللغة العربية:

 أ. معرفة كسبييز صوت احلركؼ العربية بشكل جيد كبشكل صحيح.
 ب. معرفة كسبييز طويل / قصري هاراكات / سلراج.
 لبنية النحوية للمعى.ج. االستماع إىل اللغة العربية دكف استكشاؼ ا

 د. مساع كفهم ادلفردات العربية كفقا ذليكل احملادثة اليومية.
 ق. معرفة العالقة بن صياغة الصوت كالكتابة.
 24ك. معرفة تغيري ادلعى كفقا لتغيري شكل الكلمة.
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كبناء على الوصف أعال ، فمن ادلفهـو أف أنشطة االستماع الي مت التأكيد  
استمر للحفاظ على دقة الصوت من اللغة العربية، سواء من حيث خصوصا هي براعة 

فضال عن خصانص الصوت من جهة أخرل، يف إيقاع الكماؿ، كالتعبري الذم يصف شعور 
 ادلؤلف، كأيضا ال كقف ك مرارا كتكرارا، كإيالء االهتماـ لعالمات الرتقيم.

 
 . مؤشرات مهارات االستماع3

 اع نفسه كفقا لسيفوؿ مصطفى هو كما يلي:يف حن أف مؤشر مهارات االستم
 أ. الطالب قادركف على االستماع إىل النص العريب مر القراءة الصحيحة.

 ب. الطالب قادركف على االستماع إىل القراءة بشكل صحيح.
ج. الطالب قادركف على ترمجة كمعرفة موقف كل كلمة كؽلكن إعادة فرز األصوات 

 باستخداـ لغتهم اخلاصة.
دارال الرأم حوؿ أف ادلؤشرات الي ينبغي ربقيقها يف تعلم مهارات االستماع هي   

كما يلي: الطالب قادرين على االستماع إىل النص العريب مر القراءة الصحيحة، سبكن 
 الطالب من االستماع إىل قراءات صحيحة، كؽلكن للطالب ركايتها قراءة النص بلغتهم.

 
 طريقة السمية والصفاويةب. 

 . فهم السامية كالصفاكية1
األسلوب السمعي هو كسيلة الستناد نفسها إىل هنج هيكلي يف تعليم اللغة. كما  

يعين هذا األسلوب يؤكد على دراسة ككصف لغة ليتم تعلمها من خالؿ البدء من نياـ 
الصوت )علم األصوات(، مث نياـ تشكيل الكلمة )التشكل(، كنياـ تشكيل اجلملة )بناء 

(. ألنه يتعلق بنية اللغة ككل مث يف هذ  احلالة، كأكد أيضا ضغ  النياـ، ذلجة، اجلملة
كغريها. لذلك الغرض من اللغة عن طريق تكريس االهتماـ لنطق الكلمات، كعلى بركفات 



 

 
 

بشكل مكثف. كحىت هذا عادة ما يستخدـ كنص رنيسي يف عملية التعلم. تقنية تدريس 
علمن اللغة يف أم كقت إلجبار الطالب على تكرار كنطق اللغة ادلستخدمة من قبل مجير ادل

ظل  اجلملة بشكل جيد دكف خطأ. كيوجه النقد يف ادلقاـ األكؿ إىل ادلفهـو األساسي كما 
 يتضح من اخلويل أنه؛

أ. احملادثة ليست اجلانب الرنيسي الوحيد للمهارة، ألف اجلانب عن مهم أيضا كعنصر مهارة 
 يف رلملها.

ادلهارات ليس شيئا غلب القياـ به، ألنه ؽلكن أف يكوف يتم تدريس ادلهارات يف  ب. ترتيب
 نفس الوقت.

ج. استخداـ قواعد اللغة كالتجامة ليس شيئا زليورا، ألنه بن القواعد مر اللغة ترتب  
 25ارتباطا كثيقا جدا، كسوؼ تساعد يف الواقر الطالب على إتقاف ادلهارات اللغوية.

ف تعلم اللغة األـ هو نفس تعلم لغة أجنبية، ألف تعلم نفسيا اللغة األـ د. ليس صحيحا أ
يرتب  ارتباطا كثيقا بالعناصر العاطفية للطفل للوالدين كاألسرة، لذلك استخدامه هو 
ضركرة للتعبري عن االحتياجات األساسية كالعواطف كاألفكار. يف حن تعلم لغة أجنبية 

 ليست هي القضية.
ت العامل ذلا عناصر سلتلفة، كلكن صحيح أيضا أهنا تشبه بعضها بعضا. ق. صحيح أف لغا

لذلك، من ادلهم معرفة جوانب التشابه كاالختالؼ بن اللغات األجنبية كاللغة األـ يف 
 تدريس اللغة العربية.

 
 . خطوات استخداـ طريقة السمية كالصفاكية2

                                                 
25 Ibid, hlm. ٣27 



 

 
 

يؤكد أمبليكاتيوف هذين كما هو احلاؿ مر هذ  الطريقة من االستماع كالتحدث،  
اجلانبن قبل اجلانبن اسخرين. إذا نيرمت إىل ادلفهـو األساسي، مث هناؾ بعض األشياء الي 

 غلب النير فيها يف التطبيق هي:
 أ. غلب على ادلتعلم االستماع، مث التحدث، مث قراءة، كأخريا الكتابة.

ارات مر مواضير من ادلواقف ب. كينبغي تقدًن القواعد يف شكل أظلاط اجلملة أك احلو 
 اليومية.

ج. غلب أف تتبر سبارين التادبرات تكييف اذلواء كما هو موضح. يف هذ  احلالة تعطى هدية 
 جيدة.

د. غلب أف تقدـ مجير عناصر قواعد اللغة من السهل إىل الصعب أك التدرغلي )متدرج 
 شلارسة / تادركج / التادريب(.

 األساس ال تؤكد فق  على شلارسة ادلتعلمن كيبدك أف األساليب السمعية يف 
كإعادة تأهيلهم لتشكيل إتقاف اللغة، كلكن أيضا توخي احلذر لدل ادلعلمن يف توجيههم. 
لذلك غلب على ادلعلم حقا إتقاف تلك ادلبادئ. لتحقيق األهداؼ ادلتوقعة، اخلطوات الالزمة 

 دة هي كما يلي:الي تعترب مناسبة. على سبيل ادلثاؿ، اخلطوات احملد
أ. مقدمة، ػلتوم على مسانل سلتلفة تتعلق بادلواد الي سيتم تقدؽلها إما يف شكل 

 إبرسيبتيوف، أك االختبار األكيل للمادة، أك أخرل.
ب. عرض حوار قصري / قراءة يقرأها ادلعلم مرارا كتكرارا، يف حن أف ادلتعلم يستمر إليه 

 دكف النير إىل النص.
كحوار قصري / القراءة مر تقنيات زلاكاة كل مجلة يف كقت كاحد ك ج. انتحاؿ 
 ميمورالكانيا.



 

 
 

 ذ ھد. إغالؽ )إذا لـز األمر( على سبيل ادلثاؿ عن طريق تعين ادلهاـ للقياـ يف ادلنزؿ. يف 
 26.ادلدرسة يف تهاداـ األظلاط الي تعلماستخ يف التدريب إعادة الطالب من يطلب احلالة

 كسلبيات طريقة السمية كالصفاكية. إغلابيات 3
 األسلوب السمعي ادلفرط هو:

 أ. يعطي الكثري من ادلمارسة كادلمارسة من حيث مهارات االستماع كالتحدث.
 ب. الطالب يتقن النطق بشكل صحيح كبشكل صحيح.
 ج. الطالب ماهرة يف صنر أظلاط اجلملة كما مت تدريبهم.

 عيوب أساليب أكديولينغواؿ هي:
 لب بعمق ادلعلمن ادلهرة كادلهرة.أ. يتط

 ب. التثنية غالبا ما تكوف شللة كتعيق توليف قواعد اللغة.
ج. كيوىل اهتماـ أقل للكالـ التلقاني، ألف الطالب مدربوف على االستجابة ميكانيكيا 

 27استجابة للمؤثرات.
 ج. اللغة العربية ادلوضوع.

 . فهم موضوع اللغة العربية1
هو زلاكلة للتعلم. هذا النشاط سوؼ يؤدم الطالب إىل تعلم شيء  درس اللغة العربية

 بطريقة فعالة ككفؤة.
 28أ. كما ذكر نباباف أف معى التعلم هو عملية االمسية ؿ ميمبالجاركاف العربية.

ب. كينبغي أف يكوف التعلم ذات مغزل "عملية صنر أك التسبب يف اسخرين للتعلم. أما 
التعلم هو عبارة عن مزيج يتكوف من العناصر البشرية كادلواد بالنسبة لعمر محاليك فإف 
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Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,. Hlm. 811-891 
27

 M. Abdul Hamid, Uril Baharuddin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN Malang Press, 2111). Hlm. 21-29. 
21Nababan Op. Cit, hlm. ٣22 



 

 
 

كادلرافق كادلعدات كاإلجراءات الي تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أهداؼ التعلم، كيف 
هذ  احلالة يكوف األشخاص ادلتورطوف يف نياـ التدريس يتكوف من الطالب كادلعلمن 

 29اح الكتابة كغريها.كغريهم من ادلوظفن كادلواد تشمل؛ الكتب، ألو 
كيطلق على التعلم أيضا عملية سلوكية ذات توجه إغلايب حلل ادلشاكل الشخصية  

كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية الي يواجهها األفراد كاجلماعات كاجملتمعات احمللية. يف 
 الفردية. هذ  احلالة يتم تعريف السلوؾ على أنه ادلواقف كاألفكار كالقيم كاخلربات كادلصاحل

يف حن أف االذبا  اإلغلايب يشري إىل ما ػلسن نفسه كاسخرين كاجملتمر. كيتيح التعلم لألفراد 
أك اجملموعات أك اجملتمعات أف يصبحوا كيانات فعالة كفعالة كمنتجة داخل اجملتمر، كؽلكن 

يم( مكونات االستنتاج بأف التعلم )التعليم كالتعلم( هو نشاط متعمد للمعلمن لتعديل )تني
تعليمية سلتلفة موجهة ضلو ربقيق هدؼ زلدد. من مصطلح التعلم كعملية التدريس هناؾ 
عالقة كثيقة جدا. يف الواقر، هناؾ التفاعل كالتفاعل بن تأثري النفوذ كالدعم ادلتبادؿ بعضها 
البعض كما لغرض التعلم هو معيار لتحقيق درجة اجلودة ككفاءة التعلم نفسه. إف عملية 
التعلم عملية معقدة. العملية نفسها من الصعب مراقبة، كلكن الفعل أك العمل من التعلم 
ؽلكن مالحيتها على أساس التغريات السلوكية الناذبة عن العمل التعلم. لذلك، لفهم 
مطلوب عمل التعلم لدراسة العمل هو أكنسوريا. كبعبارة أخرل، كل عمل التعلم ػلتوم على 

هي ديناميكية. كيقاؿ إف هذ  العناصر دينامية ألهنا ؽلكن أف زبتلف، عدة عناصر، كالي 
دبعى أهنا ؽلكن أف تصبح أقول أك تصبح أضعف، كتتأثر هذ  الدينامية من اليركؼ 
ادلوجودة داخل الطالب كالي هي خارج الطالب ادلعين.تغيريات هذ  العناصر هي بالتأكيد 

 الي مت احلصوؿ عليها.هناؾ تأثري على أنشطة التعلم كالنتانج 
 نطاؽ اللغة العربية ادلوضوع.

                                                 
29Oemar Hamalik, Ilmu Pendidikan Bahasa Arab, Bumi Aksara, Jakarta, 7118, hlm. 82. 



 

 
 

كيشمل نطاؽ تعلم اللغة العربية يف مدرسة تسانوية مواضير حوؿ االدخاالت  
كأدكات ادلدرسة كالعمل كالعناكين كاألسرة كاألطراؼ كادلنزؿ كالبستنة كادلدارس كادلختربات 

 ادلنزؿ، كالرتفيه.يومية، العمل، كادلكتبات كادلقصف كساعات، كاألنشطة ال
 . الغرض من التعلم العريب كأعليته.2

أعلية تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا، كمن بينها التعلم ادلتفشي للغة العربية للطفولة  
ادلبكرة كالتعلم ادلتفشي للغة العربية يف ادلؤسسات العامة، مثل ادلدرسة اإلعدادية كالثانوية 

أداة العليا. كما تستخدـ اللغة العربية يف إندكنيسيا، باإلضافة إىل اعتبارها أداة اتصاؿ، ك
لدراسة دين اإلسالـ كمعارفه ادلختلفة. إف أعلية موقر اللغة العربية الي أدت إىل عملية 
التعليم كالتعلم تسعى دانما إىل ربسن اجلودة كالتنوع. يتم تقييم ادلناهج الدراسية دانما 

، بل كتكييفها مر متطلبات التنمية التعليمية. إف توجه تعلم اللغة العربية ليس موجها ضلويا
على القدرة على التواصل كالكتابة. عناصر التعلم من اللغة تتكوف من ادلفردات، التعبري 
التواصلي. كالنطق، كاإلمالء هتدؼ إىل دعم التمكن كتطوير أربر مهارات لغوية كليس لصاحل 

 31إتقاف عناصر الكتف نفسه.
 
 . إغلابيات كسلبيات تعلم اللغة العربية.4
 االغلابيات: 

الطريقة تنير لغة مر نيرة شاملة / متكاملة، كبطريقة متكاملة، كهذ  الطريقة هي أ. هذ  
 ادلعنية جبمير القدرات )االستماع، كالقوؿ، كالقراءة كالكتابة(.

ب. جعل الطالب أكثر / ادلشاركة ك / احملتملة / النشطة يف غرفة الدراسة، كهذا األسلوب 
 .يلغي / اثنن من اليواهر اخلجولة كاخلوؼ
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Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Bahasa Arab, Remaja Rosda Karya, 

Bandung, 7111, hlm. ١7. 



 

 
 

االختالفات يف التقنيات كالتمارين القضاء على الشعور / كيبوساف / ادلشبعة الي توجد ج.
 يف الطالب.

، مث د. كالواقر أف هذ  الطريقة تأخذ يف االعتبار أكال اللغة احلية كاحلقيقية للحياة اليومية
 تنتقل إىل اللغات الثقافية.

 العيوب:
العديد من التكرار الي تؤدم يف بعض األحياف إىل أ. من جانب كاحد من هذ  الطريقة 

 التشبر كيف جوانب أخرل تقليد بالضب  ما هو مقلد )مثل الطيور بيو(.
 ب. أكثر تركيزا على اجلانب اللفيي من اسخرين.

 
  



 

 
 

 الرابع بابال
 نتائج البحث ومناقشته

 
 ثنظرة عامة على مواقع البحأ. 

بدأت تصل الطالب / ط الذين يرغبوف يف متابعة الدراسة  1989يف بداية عاـ  
اجلديدة / ادلدارس ادلوجودة مة )يف ذلك الوقت مل يكن هناؾ يف ادلدارس الدينية  ؿ احلك

بندر المبونج، كهناؾ الصعود يف ادلنازؿ حوؿ فق (، ككالعلا من بندر المبونج كخارج 
زلمد  ادلدارس الدينية  ؿ احلكمة كبعضها من قبل كالديه سلم كعهد للعي  معا عانلة السيد

صربم، على أمل أف يتمكن من حضور تالكة تالكة له، يف ذلك الوقت إقامة السيد خ. 
فق ، كحىت ذلك احلن ال زلمد سوبارم ال يزاؿ بسيطا جدا )غريبك( كهناؾ ثالث غرؼ 

 تزاؿ األرض ركوب مر السيد أمحد.
تنوم إنشاء كمدرسة داخلية تكوف قادرة على استيعاب  مر هذ  اخللفية فوؽ خ. زلمد

الطالب / ط من خارج ادلنطقة إىل دراسة الدين باإلضافة إىل ادلدرسة الرمسية كمن الطالب / 
سنة. كرحب زلمد سوبارم بشكل إغلايب من هامدكليال خ النوايا احل-ط من غري قادرة.  ؿ

 قبل رللس يياساف أخرل، حبيث يف التخطي  له مل تواجه أم عقبات كبرية / العقبات.
 ينتمي مدرسة داخلية ميثاؽ ادلكتب اإلقليمي الشؤكف 1989نوفمرب،  1يف  

رللس األمناء لتطبيق لطالب  1991. يف عاـ 1989 /14الدينية المبونج عدد مقاطعة: 
منحت الطلب مر  1991 احلمدهلللة سوهارتو( ك عنرب كميتم للسيد الرنيس )صاحبة اجلال

قيمة ركبية. كقد استيقظ )مخسة عشر مليوف دكالر( كأمواؿ الطالب بناء ادلهجر أف 
. يف حن أف 15.111.111 -غرؼ  8)اثنن( كحدة /  2يضاعف من دار لأليتاـ دلدة 

 .1997بالتقسي  كأخرل دفعت يف عاـ  8112ة ض اشرتت من السيد أمحد مساحاألر 



 

 
 

غري كبري إىل أقصى حد.  1996، كاف نشاط بيزانرتف لعاـ 1991كيف عاـ  
كال سيما كضر أرض بوندكؾ. كيرجر ذلك إىل تقاسم العوامل كالعقبات الي مل يتم حلها، 

خلية  ؿ بوندكؾ ادلدارس اإلسالمية الدا 1997بفضل اهلل سبحانه كتعاىل احلمدهلل لكن 
احلكمة كمنذ ذلك الوقت ادلدارس اإلسالمية الداخلية ترتفر إىل هذا الوقت. لذلك، 

كأعلن يف يـو الوالدة دركس مدرسة  1997مايو  8ق يتزامن  1418زلـر  1بالضب  يف 
 داخلية.

الوقت الذباب مثل عجلة القيادة، ككانت ظركؼ بوندكؾ ادلدارس اإلسالمية الداخلية  ؿ 
 مستقلة عن الصعود كاذلبوط تناكبت تأيت ادلقبلة. احلكمة يست

 
 أ. إنشاء مدرسة احلكمة اإلسالمية اإلسالمية

 أشخاص، كهي: 4من قبل  1989تأسست بوندكؾ بيسانرتف احلكمة يف عاـ 
 ( خ. زلمد سوبارم، خرغلي بيسانرتف السلفية كادككاكان  بانديغالن .1
اخلريج إياف رادين إنتاف المبونج الذم كاف  نذاؾ ( أكست. الدكاترة. سيامسوؿ معاريف، 2

 رنيسا لشركة متس احلكمة.
 ( أكست. سجد سهادة، مسؤكؿ حكومي يف مقاطعة المبونج.3
كاخلرغلن من ادلدارس اإلسالمية الداخلية   ادليسر،بشر الدين ( أكست. الدكاترة. مرحبا. 4

 بونج.كيديرم، جاكة الشرقية كاخلرغلن من كلية الشريعة الم
إىل جانب تنفيذ نياـ التعليم ادلدارس اإلسالمية الداخلية، كما ينيم احلكمة التعليم ادلدارس 

كادلدارس الدينية  ادلدرسة االبتدانية ، النياـ التجارم ادلتعدد األطراؼ، الدينية / رمسي كهي
 .عاليه

 
 



 

 
 

 الرؤية كالرسالةب. 
 الرؤية:• 

 لتميز يف اإلصلاز""قوية يف عقيدة، اخلريية مر العلم، كا
 ادلهمة• 
 إعداد ادلتعلمن الذين يؤمنوف كالتقول -
 تعزيز ادلتعلمن الذين هم عبادة مطاعة كبريخالكوؿ كارؽلا. -
 خلق ادلتعلمن الذين هم "تقية ك" أميل -
 تعزيز ادلتعلمن لتطوير قدراهتم اخلاصة -
 إعداد الطالب الذين هم ذكية كخالقة كتنافسية كمستقلة. -

 ادلوقر اجلغرايفج. 
 طريق حليم كداتوف بندر المبونج. 23سلطاف أغون ، غ. رادين صاحل رقم  جى

 
 األهداؼ:

 . تعليم الطالب / الطالب أف يكوف رجل مسلم سللص ك كرس اهلل اليـو كغدا.1
)غارؽ يف الدين كمعرفتهم( كفقا يتفقهوف يف الدين . تشجير الطالب / الطالب الذين2

 سالمية من أهل السنة كاجلماعة.للتعاليم اإل
 . تعزيز الطالب / الطالب أف يكوف أخالكوؿ كارؽلا.3
 . ككادر من العلماء كالدعاة الصادقن كادلرنن يف التمسك باحلقيقة.4
 . تطوير كتوجيه مواهب كمصاحل سانرتم / الطالب.5
 . تنمية ادلواهب كادلصاحل للطالب / الطالب الذين مل يتم حفرها.6
 تثقيف الطالب / الطالب ليصبحوا أشخاصا مهرة كمهرة. .7



 

 
 

. تثقيف الطالب / الطالب لديهم ادلخابرات حىت تكوف قادرة على التنافس مر مدرسة / 8
 مدرسة / بوندكؾ بيسانرتف أخرل.

 تعليم الطالب / الطالب الذين لديهم ركح خالقة كاستجابة للمشاكل كالواجبات.. 9
 الطالب لتكوف قادرة على العي  بشكل مستقل.. تثقيف الطالب / 11
 

بندر المبونج تتكوف من الشرؼ  ادلدرسة ادلتوسطة بيانات ادلعلمن ادلتوفرة يف 
اجملموعات، مر البيانات  ماجيستري كباكالريوسنيجرم، معلمي البيانات يتكوف من كادلوظف

 :على النحو التايل
Tabel IV 
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Sri Gading,12-1٣-

٣281 

Kepala 

Madrasah 

S7 

SKI 

7 Mukhtarud

din, S.Pd.I 

Wonosobo,1٤-12-

٣222 

Waka.Kurikul

um 

S٣ IAIN PBA 

Fak.Tarbiyah 

7112 

bahasa arab 

١ Suyanto, 

S.Pdi 

Labuhan Ratu, 17-

12-٣228 

Waka.Kesiswa

an 

S٣.IAIN 

Raden Intan 

7112 

ski & pkn 

٤ Sanora 

Putri 

Utami,S.P

B. Lampung,٣2-1٤-

٣282 Gtt 

S٣ UNILA 

71٣1 

ekonomi 



 

 
 

d 

2 Sri Latifah, 

M.Sc. 

Kebumen, 7٣-1١-

٣222 

Gtt 

S 7 UGM 

Ilmu Fisika 

Fisika 

2 Drs. Hi. 

Basyaruddi

n M. 

Wonosobo,1٣٣-٣-

٣22١ Gty 

S٣ IAIN Fak. 

Syariah ٣221 

aa & tafsir 

2 Hermansya

h, S.Ag 

L. Maringgai,٣1-

٣7-٣22٣ Gty 

S٣ IAIN Fak. 

Ushulludin 

7111 

fikih & hadis 

8 M. Yahya, 

S.Ag 

Kudus,٣2-17-٣227 

Gty 

S٣ IAIN 

Fak.Tarbiyah  

٣228 

sos, aswaja & ilmu kalam 

2 Yayan 

Mulyana, 

S.Pd 

Garut,٣7-17-٣221 

Dpk 

S٣ STKIP 

Fak. FKIP      

B. Ing٣282 

bahasa inggris 

٣1 Sundari, 

S.Pd 

Kerta Mulia,٣٣-18-

٣287 Gtt 

S٣ STKIP 

Fak.FKIP 

MTK 7112 

Matematika 

٣٣ Dra. 

Nurhayati, 

M.Pd.I. 

Kota Bumi,77-٣7-

٣227 Dpk 

S٣ IAIN Fak. 

Tarbiyah ٣282 

q.hadis, aa &fiqih 

٣7 Ulyah M, 

S.Pd.I 

Jakarta, 72-٣٣-

٣227 

Gtt 
PGSLTP ٣282 

b.indonesia 

٣١ Abdul 

Basith 

Kudus, 18-18-٣228 

Gty 

S٣ IAIN Fak 

Tarbiyah 71٣١ 

tafsir, mantiq & fiqh 



 

 
 

٣٤ Jumiati, 

S.Pd 

B. Lampung, 2-17-

٣222 Gty 

S٣ UNILA 

Fak. FKIP 

B.ind 711١ 

b.indonesia 

٣2 Siti 

Komariah 

S.Pd 

Bandar 

Lampung,12-٣7-

٣28١ 

Gtt 

S٣ UNILA 

Fak.FKIP 

MIPA Kimia 

7112 

kimia 

٣2 Nurmani, 

S.Pd 

Lampung Barat, ٣1-

٣-٣٣222 Dpk 

S٣ Stkip PGRI 

Fak.Sejarah 

٣222 

sejarah&pkn 

٣2 Saiful 

Abdul 

Jamal,SE 

Sleman, 7٤-1٣-

٣22٣ 

Gtt 

S٣.P.Bangsa 

Fak.Ekonomi 

Manajemen٣2

82 

ekonomi 

٣8 Eliyana, 

S.Pd. 

Negararatu, 12-1٣-

٣222 

Gty 

S٣ UNILA 

Fak.FKIP 

MIPA 

Biologi711٤ 

biologi 

٣2 Okta 

Kurniawan

, S.Pd 

Bukit Kemuning, 

7٣-١1-٣282 Gtt 

S٣ UNILA 

Fak FKIP 

Penjas 

penjas 

71 Siti 

Munasih, 

S.Pd 

Way Halim,72-12-

٣222  

Si UNILA 

Fak.FKIP.          

B. Ing 711١ 

b.inggris 

7٣ Siti Kedatuan,17-12-
Gty S7.UIN 

bahasa arab & akhlak 



 

 
 

Masyithoh, 

M.Pd.I. 

٣28٣ Malang 

77 Iswahyudi, 

S.Pd 

Branti,٣2-18-٣28٣ 

Gtt 

Si UNILA 

Fak.MIPA. 

Fisika 7112 

fisika 

7١ Vestiana 

Anistasia, 

S. Pd 

B. Lampung,12-17-

٣282 

gty/tu 

S٣ STKIP 

Fak.FKIP 

Ekonomi 

71٣7 

tinkom 

7٤ Yasmiati, 

S.Pd.I 

B. Sukabumi,72-

1٣-١28٤ Bendahara 

S٣ IAIN PAI 

Fak. Tarbiyah 

7112 

b.lampung 

72 Aan 

Azhari S. 

Pd.I 

B.Lampung,٣8-12-

٣22٣ Perpus 

S٣ IAIN Fak. 

Tarbiyah 71٣٤ 

mulok 

72 Rohaeti, 

Amd. Kep 

Talang Padang, ٣8-

1٣-١282 

Peng.Diri 

Akper Bunda 

Delima 

seni budaya 

72 Miswanto, 

S.H.I 

Kanoman, 12-٣1-

٣288 

Gty 

UIN Sunan 

Ampel 

b.arab & pkn 

78 Anggun 

Novita 

Sari,S.Si 

B.Lampung, ١1-٣٣-

٣282 
Gty 

S٣ UNILA 

Matematika 

matematika 

 
 



 

 
 

 
Tabel V 

Data Jumlah Siswa. 

NO Asal Sekolah Jumlah 

Pendaftar 

Jumlah Diterima 

Lk Pr Lk Pr 

٣ MTs 7٣ ٤٣ ٣8 ٤٣ 

7 SMP ٣2 ٣2 ٣2 ٣2 

١ SMP Diluar Negeri     

٤ Pondok Pesantren ١    

2 Paket B     

 

A. Data Sarana dan Prasarana 

Tabel VI 

Sarana Gedung dan Sarana Fasilitas Belajar 

No Jenis Ruang 

Kondisi 

Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak Berat 

٣ Ruang Kelas 2 ٣ ١ 

7 Ruang Kepala Madrasah ٣   



 

 
 

١ Ruang Guru ٣   

٤ Ruang Tata Usaha ٣   

2 Ruang Laboratorium Fisika ٣   

2 Ruang Laboratorium Kimia ٣   

2 Ruang Laboratorium Biologi ٣   

8 Ruanglaboratorium Komputer ٣   

2 Ruang Laboratorium Bahasa ٣   

٣1 Ruang Perpustakaan ٣   

٣٣ Ruang Uks ٣   

٣7 Kesenian    

٣١ Keterampilan    

٣٤ Toilet Guru  ٣  

٣2 Toilet Siswa  7  

 
 بيانات الطالب. 1

 طالب السنة أ. بيانات عدد



 

 
 

 2116/2117يف  عدد ادلتقدمن كعدد الطالب ادلستلمن يف الفصل
 الوصفك. 

مر مدرس اللغة العربية يتم إجراء هذا البحث يف الفصل الدراسي بالتعاكف  
( إىل الصف الثامن طالب متس احلكمة الطريق حليم لتحسن مهارات )مهرتكدين
 االستماع.

 
 1تنفيذ إجراءات الدكرة . 1

جرت حبوث العمل يف الفصل الدراسي دكرتن، تتكوف كل دكرة من اجتماعن أ 
يتألفاف من التخطي  كالتنفيذ كادلراقبة كالتفكري. كيف سياؽ تنفيذ هذا اإلجراء، أعد ادلؤلف 
فصيلن علا الفصالف األكؿ )الساعات( كالفصل الثالث )األنشطة يف ادلدرسة(. ادلوضوعات 

االجتماع األكؿ الذم  1الربعاء. على ادلواد )ساعة( الي تبدأ من دكرة العربية اجملدكلة يـو ا
مر زبصيص الوقت  15.11 - 14.41ساعة يف  2، 2117فرباير  18عقد يـو السبت 

 دقيقة. 41 2
 أ. خطة

خطة العمل، كإعداد الباحث خطة تنفيذ النشاط من  1يف هذا الفصل الدراسي  
 البحث هي كما يلي: أنشطة التعلم الي أجريت يف مرحلة

( إعداد الباحثن ادلواد )ساعات(، كربليل ادلناهج الدراسية لتحديد معايري الكفاءة 1
 كالكفاءة األساسية.

( إعداد ادلعلمن كالباحثن أدكات التعلم مثل ربب، ادلنهج، أداة التدريس )عالمات، 2
 كالكتيبات(.

 الطالب كنشاط التعلم ادلباشر.( إعداد أداة ادلالحية ادلباشرة دلعرفة التقدـ 3
 ( إنشاء سيناريوهات تعرب عن تعلم السمية كالصفاكية.4



 

 
 

 ب. تطبيق
 أ( االجتماع األكؿ

يف االجتماع األكؿ الذم عقد يـو  1يتم التنفيذ من قبل دكرة العمل الطبقة  
كيب. يف هذا اللقاء،  15.11-14.41يف  2:11يف  2117فرباير  18السبت، 
اجلهات الفاعلة للباحث بصفة مراقب ادلعلمن ادلوضوعن لقراءة ادلادة ))الصف ستالحظ 

 الثامن(. خطوات عمل ادلريب هي كما يلي:
 ( ادلعلم يفتح الدرس قانال مرحبا.1
( كفقا لعادات كل بداية من التعلم مث قبل أف يتم تنفيذ أنشطة التعلم ادلعلم يرشد الطفل 2

 األنشطة التعليمية الي تعمل على بركاتهلقراءة الصلوات حبيث يف 
 ( ادلعلم ػلمل التغيب عن حضور الطالب3
 ( ينقل ادلعلم مادة التعلم عن )الساعة( كيعلم التعلم من خالؿ طريقة الساعية كالصفاكية4
 ( يطلب ادلعلم من الطالب فتح الكتاب5
 ( ادلعلم يقرأ ادلواد حوؿ الساعة كادلتعلمن االستماع6
 ادلعلم شلثلن من طالب الصف الثامن لقراءة ادلواد الي قرأها ادلعلم ( يعن7
 ( ادلعلمن يرتمجوف ادلواد الي مت قراءهتا8
 ( تقييم ادلعلمن من خالؿ تعين التعيينات للمتعلمن9

 ( يعطي ادلعلموف احلافز كادلشورة لتحسن دركسهم يف ادلنزؿ.11
 يف الوقت احملدد( يغلق ادلعلم الدرس بتحيات كؼلرج 11
 
 
 
 



 

 
 

 ب( االجتماع الثاين
تنفيذ إجراءات الدكرة من الدرجة األكىل يف االجتماع الثاين الذم عقد يـو الثالثاء  

ن ( كيب. يف هذا اللقاء يالحظ ادلعلموف م15.11-14.41) 2يف  2117فرباير  21
صفوية الصوفية ( يف عملية التعلم من خالؿ تطبيق طريقة الالباحثن كمعلمن )مهتار الدين

مر مادة )الساعة( الصف الثامن العربية. كفيما يلي اخلطوات الي ازبذها الباحثوف  
 كمعلمن:

 ( ادلعلم يفتح الدرس قانال مرحبا1
 ( يطلب ادلعلم من قاند الصف أف يقود الصالة قبل أف يبدأ الدرس2
 ( ادلعلم ػلمل التغيب عن حضور الطالب3
 تعليمية( ادلعلم ينقل األهداؼ ال4
 ( ادلعلم ينقل الكفاءة األساسية كيعلم عن التعلم من خالؿ طريقة الساعية كالصفاكية.5
 ( النشاط األكيل، ادلعلم يسأؿ أسئلة حوؿ ادلواد من الساعة جلذب انتبا  الطالب.6
 ( يطلب ادلعلم من الطالب فتح كدراسة مادة الفجر7
مث يقـو ادلعلم بتعين عدد من الطالب  ( يقسم ادلعلم النص استنادا إىل فقرات النص،8

 لقراءة بصوت عاؿ النص جزء من الفقرة الي سبت مشاركتها.
( عندما يقرأ ادلتعلم، يرشد ادلعلم كغلسد األجزاء اخلاطئة من قراءة الطالب، كال سيما يف 9

 اجلزء ماهراج، قصرية طوؿ أك قراءة العالمة.
 ( يرتجم ادلعلم كيناق  ما هو يف النص11
 ( يسأؿ ادلعلم سؤاال كإجابة إذا كاف هناؾ فهم أقل من قبل ادلتعلمن.11
( يقـو ادلعلموف بتقييم التعلم من خالؿ إعطاء ادلهاـ للمتعلمن يف شكل اختبار 12

 مكتوب دلعرفة أين فهم ادلتعلمن للنص.
 ( إعطاء الدافر كادلشورة إىل مزيد من التحسن يف ادلنزؿ13



 

 
 

 التعلم عن طريق التحية كاخلركج من الصف يف الوقت احملدد.يغلق ادلعلم ( 14
 

 العمل دكرة 1أ. مالحية من الدرجة 
يتم إجراء مالحيات يف هذا البحث يف الفصوؿ الدراسية يف نفس الوقت التنفيذ.  

ادلالحيات ذبعل ادلالحيات عن طريق ملء األدكات الي مت إعدادها أم كرقة مراقبة 
عت. كتغطي كرقة امالحلية كيفية تنفيذ املعلم مر تطبيق مودسامية الطالب خالؿ كبم كق

كالصفاكية الذم مت إعداد  يف خطوات التعلم العربية القانمة على برنامج رجب. مث يف كل 
تقييم االجتماع تعطى. كيهدؼ إىل رؤية القدرة خالؿ عملية التعلم ػلدث. كاستنادا إىل 

علم بعد ادلتعلمن من ربقيق خكم الي مت ربديدها كالي مث نتانج التقييم، ؽلكن رؤية قدرة الت
 الباحثن القياـ التفكري.

 
 ( التأمل يف دكرة العمل من الدرجة األكىل1

كبعد االنتهاء من العملية بأكملها يف الدكرة األكىل، ناق  الباحث كادلعلم نتيجة  
كلية للنشاط الطاليب مر الدكرة ادلالحية، ككجد الباحث أف كيكوراناغن كجد يف البيانات األ

:(. كيف الدكرة الثانية من العمل، كصل 36مخي ) 8األكىل من االجتماع األكؿ الذم بل  
:(. كيف هذ  الدكرة، كجد عمل التفكري الذم 45طالبا كطالبة ) 12االجتماع الثاين إىل 

ة للباحث أنه يف قاـ به الباحث بعد استخداـ طريقة الساعية كالصفاكية يف نتيجة ادلالحي
قراءة مادة ادلتعلم هناؾ صاخبة كدردشة. مث الشيء اسخر دلناقشة ادلشكلة دلعلم ادلواد العربية 

 الي ربتاج إىل القياـ بالدكرة الثانية.
يف الدكرة األكىل من االجتماع الثاين ييهر الطالب زيادة مهارات االستماع، كلكن مل ػلقق 

ذلك، قاـ الباحث بتحسن العمل يف الدكرة الثانية، حيث مت ما يريد الباحث. كعالكة على 
 استخداـ نتيجة ادلالحية كالتقييم يف الدكرة األكىل كمواد ربسن يف الدكرة الثانية.



 

 
 

من أجل ترتيب اخلطة على دكرة الدرجة الثانية العمل، فمن الضركرم أف يكوف  
 ة كادلعلمن من دكرة.مراجعة كافق عليها من قبل الباحثن ادلوضوعات العربي

 استنادا إىل نتانج التفكري األكؿ، هناؾ بعض أكجه القصور أثناء التعلم:
 

 أ. يف كقت قراءة ادلواد هناؾ ادلشاركن اسخرين الذين ربدثت ك مل تويل اهتماما.
ب. يف قراءة ادلواد من ادلتعلمن ال يزاؿ هناؾ العديد من الذين يتعثركف كقراءهتا كليس كفقا 

 خراجدل
ج. يف كقت التدريس كأنشطة التعلم أكثر اذبا  النشاط ادلعلم للطالب، لذلك مل يكن 

 هناؾ أم عملية تفاعلية كالتعلم.
بعد معرفة هذ  األمور، فإف بعض التنقيحات الي سيشهدها الباحثوف كػلسنوهنا  

تعلمن كالتعاكف بن يف الدكرة الثانية كهي: احلاجة إىل التغذية ادلرتدة من ادلعلمن مر ادل
ادلتعلمن، حوؿ الضوضاء يف الصف غلب حلها عن طريق التضحية مباشرة كربسن 

 توجيهات ادلشاركن تثقيف جيدا حىت أف ادلتعلمن أكثر الرتكيز على التعلم.
Tabel VII 

Data  Tes Kemahiran Menyimak Bahasa Arab Siklus I pertemuan pertama 

Kelas VIII MTs Al- Hikmah Way Halim Tahun 7102 

No Nama KKM 

Kriteria Penilaian 

Jum

lah Nilai KET 

0 7 3    

٣ 

Afri Nur 

Azizah 

21 22 22 22 712 28 

Belum Tuntas 

7 

Agus 

Prastiawan 

21 21 22 22 771 2١ 

Tuntas 



 

 
 

١ 

Ahmad 

Nasirudin 

21 21 22 22 771 2١ 

Tuntas 

٤ 

Ahmad 

Yogi 

Prasetiyo 

21 21 21 22 ٣82 2٣ 

Belum Tuntas 

2 Aldi Irawan 21 22 21 22 771 2١ Tuntas 

2 Ananta 21 21 22 21 ٣22 21 Belum Tuntas 

2 Apni Astuti 21 21 22 21 ٣82 27 Belum Tuntas 

8 

Aulia 

Artika 

21 22 82 81 7٤1 81 

Tuntas 

2 Dafit 21 22 21 27 ٣22 22 Belum Tuntas 

٣1 Dini Artika 21 21 27 22 ٣22 22 Belum Tuntas 

٣٣ 

Doni 

Afrianto 

21 21 27 22 ٣22 22 

Belum Tuntas 

٣7 Eva Lestari 21 21 21 21 ٣21 21 Belum Tuntas 

٣١ 

Faruq 

Akmal 

Nafis 

21 22 21 21 ٣22 22 

Belum Tuntas 

٣٤ 

Isna 

Fauziah 

21 22 82 82 7٤2 87 

Tuntas 

٣2 Joko 21 21 22 22 711 22 Belum Tuntas 



 

 
 

Prasetiyo 

٣2 

Juli 

Iskandar 

21 22 81 81 7١2 28 

Tuntas 

٣2 

Khoirun 

Maulana  

21 22 81 22 7١2 28 

Tuntas 

٣8 

Meilina Nur 

Safaah 

21 21 22 22 ٣21 2١ 

Belum Tuntas 

٣2 

Nikel 

Prayoga 

21 21 21 21 ٣21 2١ 

Belum Tuntas 

71 Nursodik 21 81 81 22 7١2 81 Tuntas 

7٣ 

Riko 

Prasetiyo 

21 21 21 22 ٣22 22 

Belum Tuntas 

77 

Rizki 

Anggraini 

21 21 21 22 ٣82 22 

Belum Tuntas 

Nilai Terendah 21   

Nilai Tertinggi  81   

Nilai Rata- rata 288٣   

Yang Belum Mencapai KKM 

٣٤ 

(2٤6

) 

 

 

Yang mencapai KKM 8   



 

 
 

(١2) 

 
 مالحيات:

 . سلراج1
 . نعومة2
 . عالمات الرتقيم3

كاستنادا إىل التعلم العاـ من أكؿ دكرة عمل االجتماع األكؿ أف الطالب استجابوا  
إغلابيا كلكن ال يزاؿ هناؾ ادلتعلمن الذين ال تنجح يف التذكري ال يزاؿ هناؾ صاخبة 

 هناؾ يزاؿ كال. 68.1 قيمةكالدردشة. من العمل هناؾ دكرة هذا ؽلكن أف يعرؼ متوس  
 إىل يصل تك أف حن يف ،(:64) طالبا 14 ككم إىل الوصوؿ من بعد ينتهوا مل طالب
 .(:36) طالب 8 إىل يصل ما خكم

Tabel VIII 

Data Tes Kemahiran Menyimak Bahasa Arab Siklus I pertemuankedua Kelas 

VIII MTs Al- Hikmah Way Halim Tahun 7102 

No Nama KKM 

Kriteria 

Penilaian 

Jum

lah Nilai KET 

0 7 3    

٣ 

Afri Nur 

Azizah 

21 21 22 22 7٣1 21 

Tuntas 

7 

Agus 

Prastiaw

an 

21 22 22 22 772 22 

Tuntas 

١ Ahmad 21 21 22 22 771 2١ Tuntas 



 

 
 

Nasirudi

n 

٤ 

Ahmad 

Yogi 

Prasetiyo 

21 21 22 22 ٣21 2١ 

Belum Tuntas 

2 

Aldi 

Irawan 

21 22 22 22 772 22 

Tuntas 

2 Ananta 21 21 22 21 ٣82 27 Belum Tuntas 

2 

Apni 

Astuti 

21 27 22 22 ٣2٤ 22 

Belum Tuntas 

8 

Aulia 

Artika 

21 22 82 8١ 7٤2 87 

Tuntas 

2 Dafit 21 22 2١ 2٣ ١8٣ 21 Belum Tuntas 

٣1 

Dini 

Artika 

21 21 81 22 772 22 

Tuntas 

٣٣ 

Doni 

Afrianto 

21 21 2٤ 21 7٣٤ 2٣ 

Tuntas 

٣7 

Eva 

Lestari 

21 22 22 22 ٣22 22 

Belum Tuntas 

٣١ 

Faruq 

Akmal 

21 22 21 22 711 22 

Belum Tuntas 



 

 
 

Nafis 

٣٤ 

Isna 

Fauziah 

21 28 88 82 72١ 8٤ 

Tuntas 

٣2 

Joko 

Prasetiyo 

21 21 22 22 711 22 

Belum Tuntas 

٣2 

Juli 

Iskandar 

21 28 8١ 81 72١ 8٤ 

Tuntas 

٣2 

Khoirun 

Maulana 

21 22 8٣ 22 7١2 22 

Tuntas 

٣8 

Meilina 

Nur 

Safaah 

21 21 22 22 ٣21 2١ 

Belum Tuntas 

٣2 

Nikel 

Prayoga 

21 21 21 21 ٣21 2١ 

Belum Tuntas 

71 Nursodik 21 8١ 8٣ 81 7٤٤ 8٣ Tuntas 

7٣ 

Riko 

Prasetiyo 

21 21 2١ 21 7٣١ 2٣ 

Tuntas 

77 

Rizki 

Anggrain

i 

21 21 22 21 ٣82 27 

Belum Tuntas 

Nilai Terendah 21   



 

 
 

Nilai Tertinggi  8٤   

Nilai Rata- rata 218١   

Yang Belum Mencapai KKM 

٣1 

(٤26

) 

 

 

Yang mencapai KKm 

٣7 

(2٤6

) 

 

 

 
استنادا إىل التعلم العاـ من إجراءات الدكرة األكىل، يشري هذا االجتماع الثاين إىل  

أف الطالب هم عملية تعلم أفضل من الدكرة األكىل من االجتماع األكؿ. كقد غري هذا 
ادلتعلم من غري ادلكتملة إىل أف تكتمل. اإلجراء يف الدكرة األكىل هو االجتماع الثاين مر 

 أف حن يف( :45) طالب 11 خكم إىل الوصوؿ يكتمل مل. 71.3 نم درجةمتوس  
 طالبا. 12خكم تصل إىل  كامل

 
 ( تنفيذ إجراءات الدكرة الثانية2

. األكؿكيهدؼ هذا البحث يف الفصوؿ الدراسية إىل ربسن نتانج التعلم للدكرة  
أم من   األكؿيف تنفيذ إجراءات الدكرة الثانية باستخداـ نفس العملية ادلستخدمة يف دكرة 

كل دكرة هناؾ اجتماعن يتكوف من التخطي  كالتنفيذ كادلراقبة كالتفكري. كتعد عملية تنفيذ 
إجراءات ادلؤلفن ادلادة )األنشطة يف ادلدرسة(، مر إجراء حبوث يف الفصوؿ الدراسية على 

 حو التايل:الن



 

 
 

 أ. خطة
يف خطة العمل هذ  للدكرة الثانية، يقـو الباحث بإعداد خطة تنفيذ أنشطة التعلم  

 الي أجريت يف مرحلة البحث هي كما يلي:
 األكىل الدكرة ضعف قيمة( تقييم يف الفكر كسيلة للخركج من متوس  1
دلزيد من الطالب من ( إغلاد احلل ادلناسب لتحديد التعلم الصحيح من خالؿ تفعيل ا2

 خالؿ كجود طالب كاحد قراءة مث ادلرتجم اسخر أك غري ذلك.
( أعد الباحث مادة )انشطىت ىف ادلدرسة(، كػللل ادلناهج الدراسية لتحديد الكفاءات 3

 األساسية كمعايري الكفاءة.
ات، ( ادلعلمن كالباحثن إعداد أدكات التعلم مثل ربب، ادلنهج، أدكات التدريس )عالم4

 كالكتيبات(.
 ( إعداد أداة ادلالحية ادلباشرة لرؤية التقدـ الطالب كنشاط التعلم ادلباشر.5
 هات تعكس تعلم السامية كالصفاكية( إنشاء سيناريو 6

 ب. تطبيق
 ( االجتماع األكؿ1

فرباير  25كعقدت الدكرة الثانية من الدكرة الثانية لالجتماع األكؿ يـو الثالثاء  
. يف هذا االجتماع الباحثن 15:11حىت  14:41ظهرا يف الساعة  2:11الساعة  2117

كما ادلربن أيضا مراقبة ادلتعلمن الذين تويل اهتماما خالؿ عملية التعلم ذبرم على ادلواد 
 انشطىت ىف ادلدرسة. خطوات العمل من قبل اختصاصي التوعية هي كما يلي:

 أ( يفتح ادلعلم الدرس بقوله مرحبا
 ادلعلم من قاند الصف أف يقود الصالة قبل أف يبدأ الدرسب( يطلب 

 ج( ادلعلم ػلضر حضور الطالب
 د( ادلعلموف ينقلوف الغرض من التعلم



 

 
 

 ق( ينقل ادلعلم الكفاءات األساسية كيعلم عن التعلم من خالؿ طريقة الساعية كالصفاكية
 رسة جلذب انتبا  الطالبك( النشاط األكيل، طرح ادلعلم أسئلة حوؿ ادلادة انشطىت ىف ادلد

 ز( يطلب ادلعلم من الطالب فتح كدراسة مادة إستيما 'انشطىت ىف ادلدرسة
ح( يقسم ادلعلم النص كفقا للفقرة من النص، مث يعن ادلعلم عددا من الطالب لقراءة 

 بصوت عاؿ النص جزء من الفقرة الي مت تقامسها.
أقساـ خاطئة من قراءة الطالب، كخاصة على جزء ط( كما يقرأ ادلتعلم، أدلة ادلعلم كذبسد 
 ماخرج، قصرية طوؿ أك قراءة العالمة.
 م( يرتجم ادلعلم كيناق  ما هو يف النص

 .ادلتعلموف ـھيطرح ادلعلم سؤاال كجوابا إذا مل يفؾ( 
ؿ( ادلعلمن تقييم التعلم من خالؿ إعطاء اختبار للمتعلمن يف شكل اختبار شفهي دلعرفة 

 فهم ادلتعلمن من النصحىت حيث 
 ـ( توفري احلافز كادلشورة دلواصلة ربسن التعلم يف ادلنزؿ

 ف( يغلق ادلعلم التعلم عن طريق التحية كاخلركج من الصف يف الوقت احملدد.
 
 
 

 االجتماع الثاين
مارس  1كعقدت الدكرة الثانية من الدكرة الثانية يف االجتماع الثاين يـو األربعاء  

. يف هذا اللقاء يقـو الفاعلوف من الباحثن  15:11حي  14:41: 2الساعة يف  2117
كمراقبن دبراقبة موضوع ادلعلمن لقراءة ادلادة انشطىت ىف ادلدرسة من الدرجة الثامنة. 

 خطوات العمل من قبل اختصاصي التوعية هي كما يلي:
 



 

 
 

 أ( يفتح ادلعلم الدرس بقوله مرحبا.
من التعلم مث قبل أف يتم تنفيذ أنشطة التعلم ادلعلم يرشد الطفل ب( كفقا لعادات كل بداية 

 لقراءة الصالة حبيث يف أنشطة التعلم الي تعمل على له ريدك
 ج( ادلعلم ػلضر حضور الطالب

 د( ينقل ادلعلم كيعلمه عن مادة انشطىت ىف ادلدرسة باستخداـ طريقة الساعية كالصفاكية.
 الكتابق( يطلب ادلعلم من الطالب فتح 

 ك( يقرأ ادلعلموف مادة عن انشطىت ىف ادلدرسة كيستمر ادلتعلموف
 ز( ادلعلموف يشريكف كاحدا تلو اسخر الطالب إىل قراءة ادلواد الي قرأت من قبل ادلعلم.

 ح( يرتجم ادلعلموف ادلواد الي سبت قراءهتا
 
 للمتعلمنهم علموف بالتقييم عن طريق تعين ادل( يقـو ادل1)

 يعطي ادلعلم احلافز كادلشورة دلواصلة ربسن دركسها يف ادلنزؿ.م( 
 ؾ( يغلق ادلعلم الدرس بتحية كيرتؾ الصف يف الوقت احملدد.

 
 ب. مراقبة دكرة العمل الثانية

يتم إجراء مالحيات يف هذا البحث يف الفصوؿ الدراسية يف نفس الوقت التنفيذ.  
ادلالحيات ذبعل ادلالحيات عن طريق ملء األدكات الي مت إعدادها كهي كرقة ادلالحية 
على ادلعلم خالؿ كبم كقعت. كتغطي كرقة امالحلية كيفية تطبيق املعلم مر تطبيق طريقة 

إعدادها يف خطوات التعلم العربية القانمة يف برنامج رجب. مث  السامية كالصفاكية الي مت
يتم إعطاء تقييم يف كل اجتماع. كيهدؼ إىل رؤية القدرة خالؿ عملية التعلم ػلدث. 
كاستنادا إىل نتانج التقييم، ؽلكن رؤية القدرة بعد التعلم من ادلتعلمن من ربقيق خكم الي 

 مت ربديدها.



 

 
 

 
 انية عمل الدكرةانعكاس على الدرجة الث

يف هذ  الدكرة الثانية عمل الطبقة االنعكاس الذم قاـ به الباحثة بعد استخداـ  
طريقة السمية كالصفوية يف نتيجة ادلالحية الي مت ربليلها يف الدكرة األكىل من االجتماع 

ة األكىل األكؿ مقارنة مر البيانات األكلية يف الدكرة األكىل ينعكس االجتماع الثاين مر الدكر 
لالجتماع األكؿ كهي أكؿ دكرة من االجتماع األكؿ مر كينير إىل الدكرة الثانية من 

 االجتماع الثاين لزيادة نتانج التعلم.
يف هذا الفصل الثاين من عمل الدكرة، كاف االنعكاس الذم قاـ به الباحثة بعد  

علم مر ادلتعلم ككذلك استخداـ مسعيا ك صفوية يف نتيجة ادلالحية هو تغذية مرتدة من ادل
التعاكف بن الطالب من أجل معرفة مدل القدرة على االستماع. كخاصة ادلربن مر الباحثن 
الذين يتعاكنوف ليصبحوا معلمن جيدين. يف الدكرة األكىل ادلتعلمن ال تزاؿ سبيل إىل قراءة مر 

دكرة الثانية تتم ألف ينير يف أم اهتماـ إىل ماهراجنيا ككثري من القراءة تلعثم القراءة. يف ال
التعلم كلكن مل تصل إىل اذلدؼ من البحث، كبالتايل ادلضي قدما يف الدكرة الثانية. بعد 

 إجراء الدكرة الثانية مر اجتماعن هناؾ تغيريات أفضل مر النتانج التالية:
الذين قرأكها أ. ككاف ادلتعلموف على بينة من طريقة السمعة كالوافوية كالعديد من ادلتعلمن 

 بطالقة ككفقا دلخراج ككذلك عالمة القراءة.
 ب. تقريبا مجير ادلتعلمن نشطة يف التعلم.

 ج. عدد قليل جدا من الطالب الذين الدردشة كصلحوا يف ربسن مهارات االستماع.
 

كلكن هناؾ ادلتعلمن الذين تنخفض قيمتهم يف الدكرة األكىل كالدكرة الثانية،  
دلالحيات يف رلاؿ الطالب الذين مل يكملوا أك القدرة على قراءهتا اطلفضت استنادا إىل ا



 

 
 

كيرجر ذلك إىل الطالب أقل تركيزا أك أقل االستماع يف الوقت الذم يقرأ النص من قبل 
 ادلعلمن.

من نتانج التقييم الذم مت إجراؤ  من هذ  الدكرة، الحظ الباحثوف أف هناؾ عدد  
ة عندما قرأكا جبد، كزادت نتيجة التعلم، يف الدكرة األكىل، قليل من الذين ربدثوا كضج

:، يف حن بلغت الدكرة الثانية من االجتماع الثاين 36كصلت مهارة االستماع إىل الطالب 
:. مث يف الدكرة الثانية من االجتماع األكؿ للطالب 54دلهارات االستماع لدل الطالب 

ثانية من االجتماع الثاين من مهارات االستماع : كيف الدكرة ال68مهارات االستماع كصلت 
:. كاستنادا إىل نتانج التقييم ادلذكور أعال ، يرل الباحثوف زيادة يف كل 82الطالب بلغت 

اجتماع عن عملية التعلم. لذلك تنتهي الدراسة يف الدكرة الثانية، لذلك ليس هناؾ دكرة 
 د اسف.ادلقبلة كعدـ إجراء مراجعات أك إجراءات الطبقة بع
Tabel IX 

Data  Tes Kemahiran Menyimak Bahasa Arab Siklus II pertemuan pertama 

Kelas VIII MTs Al- Hikmah Way Halim Tahun 7102 

NO NAMA KKM 

KRITERIA 

PENILAIAN JML 

NILA

I KET 

0 7 3    

٣ 

Afri Nur 

Azizah 

21 2١ 22 21 7٣8 2١ 

Tuntas 

7 

Agus 

Prastiawan 

21 22 28 28 7١٣ 22 

Tuntas 

١ 

Ahmad 

Nasirudin 

21 27 22 28 772 22 

Tuntas 

٤ Ahmad 21 28 22 21 712 28 Tidak Tuntas 



 

 
 

Yogi 

Prasetiyo 

2 Aldi Irawan 21 21 81 87 7١7 22 Tuntas 

2 Ananta 21 22 22 21 717 22 Tidak Tuntas 

2 Apni Astuti 21 22 27 21 712 22 Tidak Tuntas 

8 

Aulia 

Artika 

21 22 82 82 7٤8 8١ 

Tuntas 

2 Dafit 21 21 28 22 ٣2١ 2٤ Tidak Tuntas 

٣1 Dini Artika 21 2١ 81 22 7١1 22 Tuntas 

٣٣ 

Doni 

Afrianto 

21 21 22 27 7٣2 27 

Tuntas 

٣7 Eva Lestari 21 22 21 21 ٣22 22 Tidak Tuntas 

٣١ 

Faruq 

Akmal 

Nafis 

21 22 22 21 7٣1 21 

Tuntas 

٣٤ 

Isna 

Fauziah 

21 28 88 82 72١ 8٤ 

Tuntas 

٣2 

Joko 

Prasetiyo 

21 22 27 22 7٣7 2٣ 

Tuntas 

٣2 

Juli 

Iskandar 

21 28 8١ 8١ 7٤٤ 8٣ 

Tuntas 



 

 
 

٣2 

Khoirun 

Maulana 

21 22 87 81 7١2 81 

Tuntas 

٣8 

Meilina Nur 

Safaah 

21 2١ 21 21 71١ 28 

Tidak Tuntas 

٣2 

Nikel 

Prayoga 

21 27 22 21 7٣2 27 

Tuntas 

71 Nursodik 21 87 88 8٤ 72٤ 82 Tuntas 

7٣ 

Riko 

Prasetiyo 

21 2٣ 81 28 772 22 

Tuntas 

77 

Rizki 

Anggraini 

21 21 22 22 ٣2٤ 22 

Tidak Tuntas 

Nilai terendah  22   

Nilai tertinggi  82   

Nilai rata- rata  2١82   

Yang mencapai KKM 

٣2 

(286) 

 

 

Yang belum mencapai KKM 

2 

(١76)  

 

 

 
 
 



 

 
 

 :(32) 7من مل يصل إىل خكم 
كاستنادا إىل دكرة التعلم الشاملة يف العمل الثانية، فقد ازدادت مقارنة دبهارات  

 11جلسة االستماع الثانية يف االجتماع الثاين، كالطالب الذين مل يتمكنوا من إكماؿ ككم 
:(. يف الدكرة األكىل من 54) 12:( يف حن بل  ادلتعلمن الكامل خكم ما يصل إىل 45)

:(. يف هذ  الدكرة الثانية 32) 7اؾ طالب الذين مل يكملوا خكم االجتماع األكؿ هن
 .73،6 قيمةالعمل ؽلكن أف يعرؼ متوس  

يف تعلم اللغة العربية ؽلكن أف يرل النتيجة النهانية دلهارات االستماع من طلبة  
 الصف الثامن من مت احلكمة الطريق حليم كما يلي.

Tabel X 

Data Kemahiran Menyimak Bahasa Arab Siklus II pertemuan kedua Kelas VIII 

MTs Al- Hikmah Way Halim Tahun 7102 

NO NAMA KKM 

KRITERIA 

PENILAIAN JML NILAI KET 

0 7 3    

٣ 

Afri Nur 

Azizah 

21 22 81 21 722 2٤ 

Tuntas 

7 

Agus 

Prastiaw

an 

21 22 8١ 28 ١٣١ 28 

Tuntas 

١ 

Ahmad 

Nasirudi

n 

21 27 87 28 ١1٤ 22 

Tuntas 

٤ Ahmad 21 21 21 2٤ 787 21 Tuntas 



 

 
 

Yogi 

Prasetiyo 

2 

Aldi 

Irawan 

21 21 87 87 ١12 22 

Tuntas 

2 Ananta 21 28 22 21 781 21 Tuntas 

2 

Apni 

Astuti 

21 22 22 22 78١ 2٣ 

Tuntas 

8 

Aulia 

Artika 

21 22 88 82 ١١٤ 8٤ 

Tuntas 

2 Dafit 21 27 21 22 727 22 Tidak Tuntas 

٣1 

Dini 

Artika 

21 22 28 22 ١12 22 

Tuntas 

٣٣ 

Doni 

Afrianto 

21 21 22 27 782 27 

Tuntas 

٣7 

Eva 

Lestari 

21 21 21 21 727 22 

Tidak Tuntas 

٣١ 

Faruq 

Akmal 

Nafis 

21 28 22 22 78٤ 2٣ 

Tuntas 

٣٤ 

Isna 

Fauziah 

21 28 82 82 ١١٣ 8١ 

Tuntas 



 

 
 

٣2 

Joko 

Prasetiyo 

21 28 2١ 22 78١ 2٣ 

Tuntas 

٣2 

Juli 

Iskandar 

21 28 8٤ 8١٣ ١2 22 

Tuntas 

٣2 

Khoirun 

Maulana 

21 22 87 81 ١12 22 

Tuntas 

٣8 

Meilina 

Nur 

Safaah 

21 22 21 21 722 22 

Tidak Tuntas 

٣2 

Nikel 

Prayoga 

21 2١ 28 21 782 27 

Tuntas 

71 Nursodik 21 87 88 8١ ٤72 87 Tuntas 

7٣ 

Riko 

Prasetiyo 

21 2١ 81 28 ١12 22 

Tuntas 

77 

Rizki 

Anggrain

i 

21 22 28 22 727 22 

Tidak Tuntas 

Nilai terendah  22   

Nilai tertinggi  82   

Nilai rata- rata  22   

Yang mencapai KKM ٣8   



 

 
 

(876) 

Yang tidak mencapai KKM 

٤ 

(٣86) 

 

 

 

 
، 66كاستنادا إىل التعلم العاـ لنشاط الدكرة الثانية الثانية من الدرجة الثانية األدىن  

إىل أف الطالب أفضل حاال يف أنشطة الفصوؿ الدراسية.  85تشري هذ  الدرجة األعلى من 
 يصلوا مل الذين ادلتعلمن هناؾ. 75 للقيمةيف هذ  الدكرة الثانية ؽلكن رؤية النشاط ادلتوس  

 (.:82) 18 اىل يصل ما خكم تصل كاملة ادلتعلمن أف حن يف ،(:18) 4 كم
 ربليل البيانات

نتانج ربليل البحوث الي أجريت على الدكرة األكىل يف تنفيذ األنشطة كالتدريس  
 كعملية التعلم باستخداـ إسرتاتيجية القراءة بصوت عاؿ كهي:

 نتانج العمل يف الدكرة األكىل لالجتماع األكؿ -1
من نتانج ادلالحيات الي أجراها الباحثوف على دكرة الدرجة األكىل أكؿ لقاء أف  

تطبيق طريقة سعيد الصفاءية ييهر أظلاط التعلم الي مت تشغيلها بسالسة كلكن ال تعييم. 
يف كل ينطوم دانما الطالب الذين ينشطوف يف التدريس كالتعلم، فإنه يدؿ على عدـ رغبة 

 أيضا فئة من الطالب الدردشة كضجيج يف التعلم.ادلتعلمن، كهناؾ 
فوية يف الدكرة األكىل من هذا االجتماع شك ال أسلوب السمعيةادلتعلمن ردا على  

ترل الفرؽ، يف الدكرة األكىل  لم قبل تنفيذها طريقة كا الصفويةاألكؿ مقارنة مر عملية التع
كا الصفوية كيف هناية ادلتعلمن التعلم كتقدـ  ماع األكؿ للمعلمن تطبيق أساليبمن االجت

 :(.36) 7اختبار مر هؤالء الطالب الذين زبرجوا أك الذين بلغوا خكم تصل إىل 



 

 
 

 
 نتانج العمل يف الدكرة األكىل لالجتماع الثاين -2

من نتانج مالحية ادلعلم يف الدكرة الثانية من هذا االجتماع الثاين للباحثن   
ق طريقة السمعية كالصفاكية ييهر أظلاط التعلم الي يقاؿ أهنا سبكن من كمعلمن، أف تطبي

عملية التعلم. يف كل درس، يرشد ادلرشد القراءة لكل تلميذ، كلكن ال يزاؿ يف تطبيق 
 االسرتاتيجية يدؿ على أف الطالب ال يستمعوف كاالنتبا  إىل عملية التعلم يف الصف.

 
وية كالصفاكية يف الدكرة الثانية من االجتماع إف استجابة الطلبة للطريقة السام 

طالبا مر الطالب ادلنجزة الذين بلغوا خكم  71الثاين تشري إىل معايري جيدة للوصوؿ إىل 
:(. بعد تطبيق ادلنهجية السمية كالسفوية مل يتم التوصل إىل خكم يف الدكرة 54) 12

األكؿ ألف الطالب مل يولوا  :( فرقا يف اللقاء45) 11الثانية من االجتماع الثاين هو 
 اهتماما للمعلمن ادلتميزين.

 نتانج العمل يف الدكرة الثانية لالجتماع األكؿ -1
ا من مالحية أف يفعل الباحثوف يف الطبقة العمل على ادلرحلة الثانية من هذ 

الدكرة ييهر نتانج أفضل مقارنة مر السمعية كالشفوية االجتماع األكؿ أف تطبيق طريقة
 . دكرة تواجد يف عملية التعلم يف الصف ال يزاؿ هناؾ كالي ال تستمر كاالهتماـ.كىلاأل

استجابة ادلتعلم على تطبيق الصفوية كا  يف الدكرة الثانية من هذا االجتماع األكؿ  
 من درجةمر متوس   ىل من ادلعلمن تنفيذ الصفوية كاللمعايري عالمة جيدة، يف الدكرة األك 

كا الصفوية أكثر جيد، كلكن هناؾ أيضا مل تنته   ادلتعلمن قيمة تطبيقها طرؽ كبعد. 71
 :(.32) 7بعد يف الدكرة الثانية من هذا االجتماع األكؿ هناؾ 

كبناء على التعلم العاـ كدكرة األكىل كالثانية أظهرت نتانج تعليمية جيدة، من  
ناؾ زيادة طفيفة نيرا لعدـ استعداد الدكرة األكىل أظهرت استمرار التحسن يف الدكرة الثانية ه



 

 
 

القراءة لدل الطالب يف مادة القراءة اجلديدة، يف حن أف ادلؤشرات الي الباحثن تستهدؼ 
سيعقد الباحث مر معلم ادلوضوع اجتماعا كاحدا ليكوف أكثر  ؿ 75 قيمةربقيق متوس  

كرة الثانية من االجتماع تركيزا كتوجيه ادلتعلمن دلواصلة ربسن مهارات االستماع يف الد
 الثاين.

 نتانج العمل يف الدكرة الثانية لالجتماع الثاين -
من نتانج ادلالحيات الي أجراها الباحثوف على الفصل الدراسي يف الدكرة الثانية  

من االجتماع الثاين أف تطبيق طريقة السمية كالصفاكية أظهر نتانج جيدة. كيف كل اجتماع 
 م، كتزداد مهارات االستماع لدل الطالب.يزداد نشاط ادلتعل

إف استجابة ادلتعلمن لتطبيق طريقة السمعية كالصفاكية يف الدكرة الثانية من هذا  
االجتماع الثاين دخلت ادلعايري بشكل جيد جدا. يف الدكرة الثانية من االجتماع يقـو ادلربوف 

إعطاء الطالب اختبارا لفهم أفضل بتطبيق أسلوب السامية كالصفاكية، كيف هناية التعلم يتم 
 للقراءة.

:( تيهر معايري جيدة 82) 18الطالب الذين زبرجوا أك بلغوا خكم ما يصل إىل  
جدا. بعد تطبيق الدرس لديه عدد قليل من الطالب الذين الدردشة كصاخبة. يف حن أف 

:( كهذا هو 18) 4ذلك مل يصل إىل خكم يف الدكرة الثانية من االجتماع الثاين الذم هو 
 الطالب الذم ال يزاؿ أقل تعلم كليس الرتكيز على عملية التعلم.

 
 

  



 

 
 

 الباب الخامس
 االختتام

 
 االستنتاج . أ

, نعرؼ أف تطبيق ل البيانات الي أقاـ الباحثكفقا لنتانج اإلجرءات كربلي
طريقة السمعية ك الشفوية لرتقية مهارة اإلستماع للطلبة الصف الثامن للدرس اللغة 

كجدنا تغيريات كربسينات يف أحواؿ تعلم العربية دبدرسة الثانوية احلكمة كام حامل. 
 :بنير نتانج ادلعدؿ لكل احملاضراتالطلبة لكل زلاضرات. كذلك 

 8 حيث كانت نتيجتهم يف احملاضرة األكىل للدكرة األكىل حصلت على  .1
كيف احملاضرة الثانية للدكرة األكىل حصلت نتيجتهم % ك 36 طلبة ب

اللغة العربية دبدرسة  للدرس% يف الصف الثامن 54ب طلبة  12على 
 الثانوية احلكمة كام حامل باندار النبونج.

 15حصلت على الثانيةحيث كانت نتيجتهم يف احملاضرة األكىل للدكرة  .2
حصلت نتيجتهم  الثانيةكيف احملاضرة الثانية للدكرة % ك 68 طلبة ب

للدرس اللغة العربية دبدرسة % يف الصف الثامن 82ب طلبة  18على 
 احلكمة كام حامل باندار النبونج.الثانوية 

 
 
 
 



 

 
 

 االقتراحات . ب
، كإلسباـ اإلجرءات على  به الباحث كفقا لنتانج اإلجرات ذلذا البحث الي قاـ

 عملية التعلم فيه، فتقدـ الباحثة بعض االقرتاحات كما التايل:
 للرنيس ادلدرسة .1

ؽلكن تطوير العديد من األساليب لتحسن التعليم على رنيس ادلدرسة 
ندر المبونج، كتوفري تسهيالت اكام حالًن بدبدرسة الثانوية احلكمة كالتعلم 

 .للمعلمن الذين يطوركف هذ النهج
 للمدرس .2

السابقة, كلكن ادلدرس أف يستخدـ على ادلدرس أف ال يستخدـ الطريقة 
كينبغي إعطاء الطالب الفرصة إلغلاد يف مادة التدريس الطريقة ادلتنوعة. 

يف التعلم، ينبغي الرتكيز على الطالب بدال من ادلعلمن،  .ذبربتهم اخلاصة
من خالؿ أساليب ادلناقشة اجلماعية ؽلكن تطبيقها كجهد لتحسن مهارات 

 .االستماع
 للطلبة .3

أكثر نشاطا كمستقلة يف أنشطة التعلم، كليس فق  االنتيار على الطلبة 
كلكن يف زلاكلة الكتساب اخلربة  ادلدرسسليب للمعلومات من بشكل 

كباإلضافة إىل ذلك، غلب  .كحدها مر مناقشة مر األصدقاء يف رلموعات
مواصلة تعزيز التعاكف كالتواصل اجليد داخل اجملموعة للحصوؿ  بةعلى الطل

 .على رأم حوؿ اخلربة ادلكتسبة



 

 
 

 االختتام . ت
قدر الباحث على اسباـ هذا يوفيقه حىت احلمد هلل كالشكر على نعم اهلل كت

البحث اإلجرءات. فإف اخلطيئة كالنسياف يف كتابة هذ البحث كاعداد  لكثرية مجة. كهو 
بعيد عن الكماؿ كالتماـ فالبد من اكتساب النقد كاالقرتاحات الداعمة لتحسينه يف 

 ادلستقبل.
الباحثة السالمة عسى أف يكوف هذا البحث نافعا لقراء  كأخريا تسأؿ اهلل 

كالعافية كرزقا حالال طّيبا مباركا كاسعا جلمير ادلشتكن الذين بذلو جهدهم كنصف 
أكقاهتم يف مساعدة الباحثة على إسبا هذا البحث اإلجرءات. كعسى أف يفيد الباحث 

 هذا الباحث خاصة كقارء  عامة.  من يارّب العادلن.
 
 

 
 
  



 

 
 

 


