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 شعار

 

َل  ا َق  َ ِة ف َك ِئ ََل ى الأَم َل َع مأ  ُه َرَض َع مَّ  ا ُث لََّه اَء ُك َم َسأ ْلأ َم ا َد لََّم آ َوَع
نَ  ي ِق ِد ا مأ َص ُت نأ نأ ُك ِء ِإ ُؤََل اِء هََٰ َم سأ َأ ي ِب وِن ُئ نأِب  1َأ

Artinya : Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-

orang yang benar!" 

                                                             
1
 Al-Baqarah, Ayat: 31 

 



 إهداء
 

 اليت والفرص واذلبات للنعمة، االمتنانيا رب إال كلمة  لك أخرى كلمة توجد ال
 حتب الكاتبة. الذين ألولئك هذه العمل البسيط لتقدمي للكاتبة أعطى

 :إىل الرسالة هذه تقدمي مت
 والدعم احلافز دائًما امقد اللذان سبينيك والديت و شام ساسًتا والدي ،والدي   .1

 هو هذا الرسالة عرض يكون أن نأمل. لنجاحي ادلتواصلة الصالة إىل باإلضافة
 .سعداءب مها يشعران جلعل األوىل اخلطوة

 هجرية ادلاجسترية يالدكتور احلاج أكمان شاه ادلاجستري والدكتورة أم ادلشرف  .2
 .الرسالة هذه كتابة اكتمال حىت إخالص بكل يرشداينو  يناوجهي ين،اساعدي اللذان

 دائًما يقدمان ناللذا. S.T ، كورنيوان وديدي ، A.P برمادي، عدن ،احملبوبان أخاين .3
 متحمًسا أكون وأن األفضل أكون أن دائًما أحاول حىت والدعم والدافع احلماس
 .سعيًدا والدي جلعل للنجاح

 اجلامعة احملبوبة، جامعة رادين انتان االسالمية احلكومية المبونج. .4



 

 ح
 

 ترجمة الكاتبة
 

 البنت كانت ،7991 فرباير 42 يف كارانج تاجنونج يفولدت  ،إينيسيس إينيس ري
 .سوبانيك والسيدة B.A ساسرتا مشا السيد الزوج من أخوين من( األصغر) الثاين

 بندر واي حليم بريماي 4ادلدرسة االبتدائية احلكومية  يف اتعليمه الكاتبة تبدأ
 درسةادل يفتعليمها  الكاتبة تواصل ذلك، بعد. 4009 عام يف تواستكمل المبونج
 الكاتبة تواصل مث. 4074 عام يف واستكملت المبونج بندر 49 احلكومية ادلتوسطة
 .4072 عام يفواستكملت  عاليةال داؤر الفالح درسةادل يفتعليمها 

 4072 لعام اجلامعبة االوىل برنامج وهو أعلى، مستوى إىل اتعليمه الكاتبة تواصل
 يف العربية اللغة تعليموتوليت يف قسم  رادين انتان االسالمية احلكومية البونج جامعة يف

 مرغا كريا قرية يف KKN لـ خضوعها أثناء اجملتمع يف الكاتبة تخدم. والتعليم الرتبية كلية
ادلدرسة حسن الدين العالية   يف PPL واخلضوعاجلنوبية  المبونج أجونج جايتمنطقة فرعية 

 مهارة االستماع ترقية ":ادلعنون رسالة العلميةال الكاتبة تأكمل كوبانج تيبا بندر المبونج.
لدى طلبة  الشفوية السمعية بتطبيق طريقة  البصرية السمعية وسائل استخدام خالل من

 ."الصف احلادى عشر مبدرسة حسن الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر المبونج
 

نجالمبو  بندر  
 الكاتبة
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 مستمر راا اإلو  الرمحةو  نعمةال منح الذي تعاىل اهلل حلضور واالمتنان هلل احلمد
 احلصول متطلبات لتلبية رسالة العلميةال ىذه استكمال من البكاتبة تمكنت حىت للكاتبة

 منح مت. الدرجة اجلامعية االوىل يف جامعة را ين انتان االسالمية احلكومية المبونج على
 يضيء الذي النور حامل وىو وسلم، عليو اهلل صلى حممد النيب على صالة وسالما

 خمتلف من مساعدة  ون رسالة العلميةال ىذه إعدا  يتم لن. املظلمة العصور يف  ائما
 :الشرفاء شكرت أن الكاتبة و ت لذلك،. األطراف

تان االسالمية جبامعة را ين اناالستاذ الدكتور احلاج مكري املاجستري، رئيس  .1
 احلكومية المبونج

 وتدريب الًتبية كلية ةعميد ،املاجسترية  يانا نريفا ةاحلاج ةالدكتور  ةاألستاذ .2
 .جبامعة را ين انتان االسالمية احلكومية المبونج املعلمني

 را ين الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم ةرئيس ،ةاجستري امل ىجرية أم كتورةد ال .3
 .المبونج إنتان

 ىجرية أم كتورةد الدكتور احلاج أكمان ااه املاجستري، املشرف االول وال .4
 .إخالص بكل واإلراا  اللذان قدما التوجيو ةاجستري امل

 قسم يف احملاضرين وخاصة املعلمني وتدريب الًتبية كليةب حماضرين والسيدة السيد .5
 يف الدراسة أثناء للكاتبة املعرفة وتقدمي بتعليم قاموا الذين العربية اللغة تعليم 
جبامعة را ين انتان  املعلمني وتدريب الًتبية كلية يف العربية اللغة تعليم قسم

 االسالمية احلكومية المبونج.



 ي
 

 املساعدة قدم الذي المبونج، بندر تيبا كوبانج الدين حسن املدرسة رئيس .6
 .ىذه الرسالة العلمية إلكمال

 حبيبة، سييت واىوين، كيكي ن،جيها حياة ليلى بريانيت، ارة بوتري أصدقاء .7
  ائًما ناكركأ. الدعم نويقدم  ائًما نيساعد الذين ىزاميا إما ،نور عني سييت
 على واكرا األخرية السنوات يف هبا مررنا اليت والصراعات واألحزان البهجة على

 .اآلن حىت حنتها مت اليت احللوة الذكريات
 الذين للصف  باء خاصة. 2215 لعام يف قسم تعليم اللغة العربية أصدقاء .8

 .والتحفيز الدعم قدموا
 سبحانو اهلل من وفرية صدقة على بإخالص ساعدوا الذين كل حيصل أن نأمل

، أمني. عسى ىده الرسالة  ائًما مجيًعا لنا رمحة وتعاىل سبحانو اهلل ومنحهم وتعاىل
 عندما العتذارا عن لكاتبةسأالت حيث للقراء، أو للباحثني سواء ةمفيد العلمية تكون

 .الوصف ىذا يف خطأ يكون
 

، المبونج بندر  
 الكاتبة
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 األول الباب
 مةمقد  

 
 أ.خلفية البحث

 تعليمي نشاط كل ألن. الوسائل عن فصلها ديكن ال جوىره يف التعليم عامل يف
 ىناك يزال ال احلديث العصر ىذا يف ولكن فيو، مهًما دورًا يلعبالوسائل  منوتدرسيس 

 قدر بأكرب الوسائل استخدام مت إذا. الوسائل يستخدمون الذين ادلعلمُت من جًدا قليل عدد
 .شللة وليس متعة أكثر والتعلم التعليم أنشطة فستجعل الفعالية، من شلكن

 تنفيذ التعليم عامل من تتطلب اليت التكنولوجيا تطور مع أكرب بسرعة الوقت مرور مع
 انتباىهم وجذب طلبةال جذب على قادر تعلم إنشاء ادلدرسُت على جيب الفعال، التعلم
 .الوسائل استخدام لخال من منهم واحد لتعلم

 محاس جيذب أن ديكن أنو جانب إىل تعليمية، رسالة أو قناة عن عبارة الوسائل دور
 .إيصاذلا موضوع كل يريد اليت الرسالة تنقل أن أيًضا وسائلل ديكن ،طلبةال

 أو tengah, perantara حرفًيا يعٍت الذي medius الالتيٍت من media كلمة تأيت
pengantar .لعربية،ا باللغة media إىل ادلرسل من للرسائل مراسلة أو( وسائل) وسيط ىي 

 أو بشر ىي عريض، سلطط يف فهمها عند الوسائل إن Ely  و Gerlach قال. الرسالة مستلم
. ادلواقف أو بادلهارات ادلعرفة اكتساب على قادرين طلبةال جتعل ظروفًا هتيئ أحداث أو مواد
 .الوسائل ىي ادلدرسية والبيئة ادلدرسي تابوالك ادلعلم فإن ادلعٌت، وهبذا

1 
                                                             

1
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 3. 
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 من تأيت اليت" teknologi" بكلمة يستبدل أو"  media " مصطلح يرتبط ما غالًبا
 التكنولوجيا(. اإلندونيسي" العلم)" logos و( اإلصلليزي الفن) tekne الالتينية الكلمات

 عند. وادلالحظة الدراسةو  اخلربة خالل من ادلكتسبة ادلهارات يناقش علم من أكثر ليست
 تكون ال حيث ،الوسائل مفهوم توسيع معٌت للتكنولوجيا يكون والتعلم، بالتعليم االتصال

 واإلجراءات ادلواقف يف إليها التوصل يتم ولكن مواد أو أدوات أو كائنات رلرد التكنولوجيا
 .العلوم بتطبيق ادلتعلقة واإلدارة والتنظيم

2 
 وىي" التعليمية ( الوسائلmedia pendidikan) " يسمى ما التعليم عامل يف يوجد

 للتواصل ادلدرسون أو ادلعلمون يستخدمها اليت الغذائية ادلكمالت أو األدوات من رلموعة
 نظام ىو التواصل أن حُت يف التعليمية، الوسائل األداة تسمى. تالميذال أو طلبةال مع

 .التسليم
3 

 الوسائل( 1: )وىي أنواع أربعة إىل الوسائلينقسم  يدوالس القاسم لتصنيف وفًقا
 يزمت. ادلتعددة الوسائل( 4) والبصرية السمعية الوسائل( 3) البصرية الوسائل( 2) السمعية
 mendengar) انصاتو ( menyimak) استماع( mendengar) مساع شروط بُت الكاتبة

dengan serius .)مساع مثل خاصة، ةعناي وبدون اخلطأ طريق عن لألصوات فقط االستماع 
 العنصر إىل االستماع يتم االستماع، أثناء. الطريق وتكدس الصاخبُت األشخاص أصوات

                                                             
2
Ibid, hlm. 5 

3
 Sudarwan Danim, Media Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm. 7. 
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 األمر االستماع، من أعلى مستوى ىو جبدية واالستماع. وثيق اىتمام إليالء وجهد ادلقصود
 .الًتكيز يتطلب الذي

4 
 وتركيز هموف ذلضم مهارة( Keterampilan menyimak) االستماع مهارة تعترب

 ىذه حتقيق ديكن. معينة وسائط أو متحدث هبا يتحدث زلادثة يف اجلمل أو الكلمات
 الكلمة عناصر إىل االستماع على مستمر بشكل تتدرب أو تدرس كنت إذا القدرة

 .مباشر خطاب شكل يف أو تسجيالت شكل يف وىو الصحيح، للحرف وفًقا ،(صوتيات)
 تتطلب مهارة ىي( menyimak) االستماع فإن غوية،الل ادلهارات من واحدة باعتبارىا

 عدم جيب لذلك،. شفهياً  يتم الذي اليومي التواصل خالل من اللغة يفهم أن شخص من
 .ثانية كلغة العربية اللغة تعلم يف مهارة االستماع جتاىل

 خالل من معينة، مراحل يف بعناية للمحادثة استماع عملية عن عبارة االستماع
 ىذه خالل من. والطريقة األرقام وأشكال ادلفردات، نعرف أو نفهم أن كننادي االستماع
 ىذا يف. وصحيح جيد بشكل العربية باللغة والصوت الكالم نفهم أن ادلتوقع من ادلهارات،
 تكرار وليس إليو، االستماع يتم ما فهم على نركز أن ادلتوقع من التعليم، من ادلستوى

 .حفظها أو األصوات
 على عناصر، عدة على وحتتوي معقدة عملية االستماع فإن كور،مذ  أمحد ليلع وفًقا

 :التايل النحو

                                                             
4
Ida Latifatul Umroh. April 2018. “Tape Recorder Sebagai Media Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menyimak”. Jurnal Studi Keagamaan.Volume  5 No.1, http://e-
jurnal.unisda.ac.id 30 April 2018 . hlm. 18-19 

http://e-jurnal.unisda.ac.id/
http://e-jurnal.unisda.ac.id/
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 للمادة والتقومي والنقد والتفسَت والتحليل والفهم األصوات على التعرف ىو االستماع
 .ادلسموع

“Istima” adalah mengenali suara, memahami, menganalisis 

menginterprestasikan, mempraktikkan, mengkritik dan mengevaluasi materi yang 

didengarkan. 5 

 
 زالوا ما الذين طلبةال ادلهارة استقالل يف التعليم ىذا يساعد أن ديكن جوىره، يف

 ادلهرمة يستلزمو الذي التعليم ىذا زال ما الواقع، يف لكن. العربية اللغة تعلم يف مبتدئُت
 طريقة مثل الكالسيكية الطريقة يستخدم زال ما أنو نتعلم أن يكفي ال لذلك. مستبعداً 
 ادلفيدة الوسائل خاصة تغيَتات، ىناك تكون أن جيب. ذلك إىل وماواحملاضرة  ادلباشرة
 مثل العربية باألصوات باللعب التعريف إىل حًقا طلبةال حيتاج. صحيح بشكل ادلواد لتوصيل

 .اجليدة الستماعهارة ادل إتقان لديهم يكون حبيث ،اذلجائية خطابات
 ال الواقع، يف ،الكاتبة بو قامت الذي (preliminary researchاألول ) للبحث وفًقا

 إجيابية استجابة ىناك أن خاصةً  األحيان، بعض يف عقبة ىناك. دائًما بسالسة التعلم يتم
 ما مهارة االستماع والتعلم التعليم أنشطة عملية يف. ميالتعل أنشطة متابعة يف طلبةال من

 وىناك مالءمة أقل إىل يؤدي وىذا مباشرة، يقرأ القراءة نص أن أي شفهًيا، تستخدم زالت
 نقل يتم ال حبيث االستماع عملية يف حتدث اليت للمهارة االستماع ميتعل نتائج يف مشاكل
 طلبةال من طلب ىناك كان إذا أخرى مرة خاصة وواضح، صحيح بشكل وادلواد اجلودة
 نصوص قراءة أو نطق يف يصرخوا أن عليهم ألن بالتعب يشعرون ادلعلمُت جيعل شلا ، للتكرا

                                                             
5
Muh. Fuad Achsan, Tesis: “Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Maharah Istima 

Berbasis Aplikasi Autoplay” http://digilib.uin-suka.ac.idhlm. 14 

http://digilib.uin-suka.ac.id/
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 الفصل امتحانات أو االختبارات أن عن ناىيك ، التعلم عملية مراحل يف فقط ىذا. القراءة
 اجلدية وعدم االستماع، على الًتكيز على قادرين غَت طلبةال جتعل الفم طريق عن الدراسي

 .موات   غَت الدراسي الفصل جو علوج ادلشكالت حل على العمل يف
6 

 واجهو ما فإن العربية، اللغة معلم مع الكاتبة اهتأجرا اليت ادلقابالت نتائج على بناءً 
 يتعلق فيما ادلعلم معرفة نقص ىو العالية  الدين حسنالصف احلادي عشر مبدرسة  طلبة

 يقوم فقط احدو  معلم وىناك ،الوسائل استخدام نقص إىل ذلك ويرجع. التعلم بوسائل
 والثاين عشر واحلادي العاشر الصف يف بالتدريس ادلعلم يقوم احلُت ذلك وحىت بالتدريس،

 .ذلم االىتمام من القليل تويل اليت والبيئة عشر
 مهارة االستماع نتائج ىو التايل اجلدول 7

 :العربية اللغة تعلم قيم يف عشر ادياحل الصف طلبةل
 1 الجدول

 الدين حسن لدى طلبة الصف الحادي عشر بمدرسةالعربية  اللغةرة االستماع مها ميالتعل بيانات
 9112 الدراسي عاملل المبونج بندر العالية 

عدد  مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر اسم رقم
 النائج

1 Ahmad Ghozi Feroza 20 15 10 15 10 70 

2 Bani Mustofa 25 25 10 10 10 80 

3 Cama Caiwa Alwajidu 15 10 10 15 10 60 

4 Della Safitri 20 15 10 15 10 70 

5 Destiana Putri Fadilah 20 15 10 15 10 70 

6 Dhamar Pratama 15 15 10 15 10 65 

7 Dimas Hari Afri 20 15 10 15 10 70 

8 Dini Nur Rahim 20 15 15 15 15 80 

                                                             
6
 Hasil Observasi tentang Pembelajaran Bahasa Arab kelas XI  MA Hasanuddin Bandar 

Lampung, Tanggal 24 Februari 2019 
7
Hasil Wawancara dengan Bapak Ramli, S.Ag Guru Bahasa Arab MA Hasanuddin Bandar 

LampungTanggal 24 Februari 2019 
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9 Dwi Wardatul Jannah 20 15 15 15 15 80 

11 Enok Eis 20 15 10 15 15 80 

11 Hafidz Al Asfihani 20 15 10 15 10 70 

12 Iin Yunitasari 15 10 10 15 10 60 

13 Khiyarotul Laili 15 10 10 15 10 60 

14 Larasati 15 15 10 10 10 60 

15 Latifatu Rofiqoh 15 15 10 15 10 65 

16 M. Fadli 15 15 10 15 10 65 

17 Moh Irfan 15 15 15 10 10 65 

18 Muhammad Satibi 20 15 15 15 15 80 

19 Nadilah 20 15 15 15 15 80 

21 Nia Sephiani 15 15 10 15 10 65 

21 Niken Adelia 15 15 10 10 10 60 

22 Nurhayati 15 15 10 15 10 65 

23 Putri Fatmawati 20 15 10 15 10 70 

24 Putri Luthfiyani 20 15 10 15 10 70 

25 Rafli Ahmad 25 25 10 10 10 80 

26 Ranisia Zalzabila 15 15 10 15 10 65 

27 Raihan 15 15 10 15 10 65 

28 Rizki Auliah 15 15 10 10 10 60 

29 Silviyana 15 15 10 10 10 60 

31 Siti Rahayu Ningsih 15 15 10 10 10 60 

31 Syam Ramadan 15 15 10 15 10 65 

32 Taniya Aprilia 20 15 10 15 10 70 

33 Wahyu Ramadhan 15 15 10 15 10 65 

 %21,2 7     عدد الكامل

 %78,7 26     عدد مل يكمل

لدى طلبة  العربية مهارة االستماع اللغة يف العربية اللغة ميتعل قيمة مالحظات نتائج: البيانات مصدر
 .المبونج بندر الدين العالية  حسن الصف احلادي عشر مبدرسة

 
مهارة االستماع  العربية اللغة ميتعل اختبار قيمة أن مالحظة ديكن أعاله، اجلدول من
 يف المبونج بندر الدين العالية  حسن لدى طلبة الصف احلادي عشر مبدرسة اللغة العربية

 النسبة يكملوا مل طالًبا 22 وىناك٪( 21.2) مئوية نسبة مع طلبة 7 ىناك الكامل الفئة
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 للغاية منخفضة تزال ال طلبةال ميتعل نتائج أن نرى أن ديكن البيانات، ىذه من( ٪( 7..7)
مهارة  ميتعل يف وخاصة الكافية، القيمة معايَت من أقل يزال ال عالماهتم متوسط ألن

 .العربية اللغة االستماع
 ضلو النقاش حتليل من طلبةال يتمكن أن ادلتوقع من االستماع، مبهارة يتعلق فيما

 يف الوارد ادلعٌت أو الغرض تفسَت من طلبةال يتمكن حىت مساعها، يتم اليت الرسالة حقائق
 وسائل مع والبصرية السمعية الوسائل استخدام خالل من. إليها يستمع اليت الشفوية الرسالة

 أداة ىي والبصرية السمعية الوسائل أن نستنتج أن ديكن تعليمية، كوسائط البصرية السمعية
 والبصرية السمعية الوسائل توفَت خالل من احملادثة رسائل لنقل استخدامها ديكن عليميةت

 على مركزًا يظل أن ديكن طلبةال جعل إىل هتدف واليت ،طلبةلل صوت مشغل مع واللعب
 وحتديد الذاكرة وتدريب اإلرشادات، واتباع االستماع، على الًتكيز يف واالستمرار الًتكيز

 .ادلتحدث من فكرة وتلخيص ادلعلومات فرز من تتمكن حىت احملادثة، يف وادلعٌت السياق
 

 البحث مشكلةب. 
كائن  ستكون اليت ادلشكلة صياغة ةالكاتب عطيت أعاله، البحث مشكلة على بناءً 

 :البحث
بتطبيق  البصرية السمعية وسائل استخدام خالل من مهارة االستماع ديكن يرقي "أ

دى طلبة الصف احلادى عشر مبدرسة حسن الدين العالية كوبانج ل الشفوية السمعية طريقة 
 تيبا تيلوك بيتونج بندر المبونج؟
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 البحث وفوائد ج. أهداف

 البحث أهداف. 1
 :ىي ىذا البحث من األىداف

 السمعية الوسائل استخدام خالل من مهارة االستماع أ ديكن يرقي دلعرفة
لدى طلبة الصف احلادى عشر مبدرسة  الشفوية السمعية بتطبيق طريقة  البصرية

 حسن الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر المبونج.
 البحث فوائد .1

 نظريا ( أ
 يف ثاقبة كنظرة استخدامو وديكن الفهم من البحث ىذا يزيد أن ادلتوقع من

 .العربية اللغة ميتعل يف الوسائل حول ادلعرفة
 عملياب( 
 للمعلمُت( 1

 حول جديد فهم توفَت وديكنها اإلرشادات وضع يف ًعامرج الوسائل تصبح
 القواعد مع تتوافقالشفوية  سمعيةال ةقيبطر  البصرية السمعية الوسائل استخدام

 ادلرغوبة التعلم ألىداف ووفًقا جيًدا العربية اللغة تعلم يتم حبيث مسبًقا احملددة
 .احملققة
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 طلبةلل( 2
 تعلم يف خاصة التعلم، متابعة يف ةمحاس أكثر طلبةال يكون أن ادلتوقع من

 .كوسيلة الصوت باستخدام العربيةمهارة االستماع 
 للباحثُت( 3

 استخدام معرفة يف خاصةً  للباحثُت، والبصَتة ادلعرفة البحث ىذا يوفر
 باللغة مهارة االستماع لًتقية الشفوية سمعيةال ةقيطر البصرية ب السمعية الوسائل

 الباحثُت انتباه جتذب أن ديكن ىذا البحث نتائج نأ الكاتبة أملوت. العربية
 .ادلتعمقة البحوث إلجراء الالحقُت،

 الموضوع اختيار أسبابد. 
1. Menyimak خالل من معينة، مراحل يف بعناية احملادثة إىل االستماع عملية ىو 

 خالل من. الًتاكب و اجلملة وأشكال ادلفردات، نعرف أو نفهم أن ديكننا االستماع
 جيد بشكل العربية باللغة والصوت الكالم نفهم أن ادلتوقع من ،دلهارةا ىذه

 استهالل" يتم أن جيب العربية اللغة تعلم خاصة والتعلم التعليم عملية يف. وصحيح
 مهتمُت طلبةال يصبح حىت للخطوات ووفًقا وجيد صحيح بشكل" العربية اللغة
مهارة  ترقية كيفية حبثو  عرفةدل ةالباحث رغبت لذلك،. للفهم وأسهل مبالتعل  

 السمعية بتطبيق طريقة البصرية السمعية الوسائل استخدام خالل من االستماع
 .لدى طلبة الصف احلادى عشر مبدرسة حسن الدين العالية الشفوية

 على ذلك إىل باإلضافة حتتوي اليت الوسائل من نوع ىي البصرية السمعية الوسائل .2
 سلتلفة وأحجام الفيديو، تسجيالت مثل رؤيتها، ديكن اليت والصور الصوت عناصر
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 ولكن مواد، أو أدوات شكل يف فقط ليست الوسائل. الصوت وشرائح األفالم، من
 الكاتبة يريد لذلك،. ادلعرفة اكتساب من طلبةال متكن أن ديكن أخرى أشياء أيًضا
 لتمييزا زيادة يف وخاصة ،الوسائل من االستفادة خالل من استخدامها كيفية معرفة

 .العربية اللغة بُت
 ه. مراجع االدبية

 باحثُت بواسطة واسع نطاق على السمعية الوسائل باستخدام ثالبح إجراء مت
 آخرين
 القصص سرد تقنية تطبيق" وضوعمب Ihyak Nizar Thohari اليت كتبها الرسالة العلمية .1

مبدرسة  IPA شرع احلاديدى طلبة ل العربية اللغة ميتعل يف مهارة االستماع لًتقية
 على البحث يركز ،الرسالة العلمية ىذه يف. 2العالية االسالمية احلكومية واتيس 

 .العربية اللغة إىل االستماع ترقية مهارة يف القصص سرد تقنيات تطبيق
 السمعية الوسائل ستخداما" وضوعمب Didit Aryani اليت كتبتها الرسالة العلمية .2

 تامانمبدرسة  Aالسابع  لدى طيبة الصف أخبار إىل اعاالستم لًتقية مهارة والبصرية
 عن البحث ىو الرسالة ىذه يف الًتكيز". المبونج بندر ادلتوسطة تيلوك بيتونج سيسوا

 .مهارة االستماع لًتقية البصرية السمعية الوسائل استخدام
 لخال من العربية اللغة ميتعل تطوير" مبوضوع Nur Faridah أعدهتا الرسالة العلمية .3

مبدرسة  الثامن الصف طلبةدى ل االستماع لًتقية مهارة زلاولة يف تسجيل جهاز
ل وسائ استخدام على يركز الرسالة العلمية ىذه يف. الثانوية االسالمية ييكيتونيس"

 .مهارة االستماع لًتقية الصويت الشريط تسجيل
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 اليت لة العلميةلرساا مع تشابو أوجو توجد أعاله ادلذكورة الثالثة الرسالة بُت من
 خيتلف الرسالة العلمية ىذه يفبحث ال تركيز لكن. الوسائل استخدام وىي ،الكاتبة اىاتأجر 
 ترقية مهارة االستماع  على الكاتبة ؤكدت ،الرسالة العلمية ىذه يف. الثالثة األطروحات عن
ى عشر لدى طلبة الصف احلاد السمعية بتطبيق طريقة السمعية الوسائل استخدام خالل من

 مبدرسة حسن الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر المبونج.



 الباب الثاني
 إطار نظري

 
 الوسائل التعليمية أ.

 فهم الوسائل التعليمية. 1
  أو tengah, perantara حرفًيا يعٍت الذي medius الالتيٍت من media كلمة تأيت

pengantar .صرح Rossi و Breidle ديكن اليت وادلواد األدوات مجيع ىي الوسائل بأن 
 وما واجملالت والصحف والكتب والتلفزيون إلذاعةا مثل التعليمية، لألغراض استخدامها

 وبررلتها استخدامها مت إذا والتلفزيون الراديو مثل أجهزة فإن ،Rossi لـ وفًقا. ذلك إىل
 .تعليمية وسائل ىي للتعليم

1 
 وحتفيز الرسائل لتوجيو أداة تكون أن ديكن اليت األشياء كل ىي الوسائل التعليمية

 .ميالتعل عملية تشجيع من يتمكنوا حىت طلبةوال ادلعلمُت بُت بةوالرغ وادلشاعر األفكار
2 

 اليت التعليمية ادلواد زلتويات لنقل فعلًيا استخدامها يتم اليت األدوات الوسائل تتضمن
 الفيديو ومسجالت الفيديو وكامَتات واألشرطة األشرطة ومسجالت الكتب من تتكون

. الكمبيوتر وأجهزة والتلفزيون والرسومات والصور الفوتوغرافية والصور والشرائح واألفالم

                                                             
1
 Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana 

Prenamedia, 2008) Cet. Ke-1, hlm. 204 
2
 Nurdin Syarifudin, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press 2016), Cet. Ke-1 

hlm. 120 
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 يف تعليمية مواد على حتتوي اليت ادلادية ادلعدات أو التعلم موارد من مكون ىي الوسائل
 .طلبةال بيئة

3
 

 فقط ليس ألنو والتعلم، التعليم أنشطة تنفيذ يف نشاطًا أكثر معٌت على التعلم حيتوي
الوسائل  يكون ال. والتعلم التعليم أنشطة يف نينشطو  طلبةال ولكن النشطُت ادلعلمُت
 طلبةلل تسمح أخرى أشياء يف أيًضا بل فحسب، مواد أو أدوات شكل يف التعليمية

 توصيل من طلبةال دتكُت ىو الوسائل التعليمية استخدام من والغرض ادلعرفة، باكتساب
 .اإلمكان قدر واستيعاهبا ادلعلومات أو الرسائل

 سائل التعليميةالو  ودور وظيفة. 2
 الرسائل توجيو عملية كما .أ 
 طلبةال انتباه وجذب والزمان، ادلكان قيود على والتغلب الرسالة، عرض توضيح .ب 

 التعلم على طلبةلل احلماس لتشجيع
 طلبةال فضول من يزيد( attentional role) االىتمام دور .ج 
 تشجيع يف رًادو  الوسائل التعليمية يف  (communication role) االتصال دور يلعب .د 

 .ادلعلمون ينقلها اليت الرسائل بعض فهم على طلبةال ومساعدة
 ادلهمة ادلفاىيم تذكر على طلبةال الوسائلب (retention role) االحتفاظ دور يساعد .ه 

 .التعلم أثناء ادلكتسبة
4 

 

                                                             
3
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm. 26 
4
Abdul wahab rosyidi, ibid, hlm. 21 
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 الوسائل التعليمية الستخدام التخطيط. 3
 القرار صنع ىي اليت( rencana)خطة  الكلمة من يأيت (Perencanaan) التخطيط

 سيتم ما، لشيء طلطط عندما عميقة، عقلية لعملية نتيجة ىو التخطيط. اذلدف لتحقيق
 مجيع بداية ىو التخطيط. بفعالية اذلدف حتقيق ديكن حبيث لذلك وفًقا لدينا عقلية توجيو

 .ادلنطقي للتفكَت وفًقا أو منطقي نشاط أي عمليات
 إنشاء يف تساعد أن ديكن تفكَت وطريقة طريقة أساًسا التخطيط يعد ، Ely لـ وفًقا

" النتائج" كلمة Ely تسمى أو هبدف تبدأ اخلطة أن الرأي ىذا يوضح. ادلتوقعة النتائج
 .ذلك حتقيق كيفية يف فكِّر اذلدف، حتديد على بناءً  حتقيقها، جيب اليت

5 
 نتائج من قرار نعص عملية ىو الوسائل ختطيط أن االستنتاج ديكن أعاله، الفهم من

 ورغبات ومشاعر أفكار حتفز أن ديكن اليت الرسائل يوجو الذي التعلم ضلو عقالنية عقلية
 وسائللل اإلبداعي االستخدام سيمّكن. فيو عملية التعليم تشجيع من يتمكنوا حىت طلبةال
 .حتقيقها ادلراد لألىداف وفًقا أدائهم حتسُت وديكن أفضل بشكل التعلم من طلبةال

 :التالية اخلصائص لو ميالتعل طيطخت
 من إعداده يتم التعلم ختطيط أن يعٍت وىذا التفكَت، عملية نتيجة ىو ميالتعل ختطيط .أ 

 .عملية التعليم يف النجاح على تؤثر قد اليت اجلوانب يف النظر خالل
 وفًقا طلبةال سلوك وتغيَت فعال تعليمي ىدف لتحقيق منظم التعلم ختطيط .ب 

 .حتقيقها ادلراد لألىداف

                                                             
5
Wina Sanjaya, ibid, hlm. 23 
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 لتحقيق وتنفيذىا تنفيذىا جيب اليت األنشطة من سلسلة على التعلم ختطيط حيتوي .ج 
 .احتياجاتك يناسب الذي التعلم تصميم يف دليل مبثابة يكون أن ديكن ىدف

6 
 الوسائل التعليمية استخدام تخطيط تنفيذ. 4

 وحتديد التنظيمية األىداف حتديد أو اختيار ىو Handoko لـ وفقا التخطيط فهم
 وادليزانيات واألنظمة قةريطوال واإلجراءات والربامج وادلشاريع والسياسات االسًتاتيجيات

 اإلعداد عملية ىو األوسع بادلعٌت التخطيط فهم إن. األىداف لتحقيق الالزمة وادلعايَت
 خطة إلنتاج التخطيط أجل ومن ىدف، لتحقيق هبا القيام يتعُت اليت لألنشطة ادلنتظم
 :ىي مراعاهتا جيب اليت ادلهمة اخلطوات فإن جيدة،

 االعداد خطوات . أ
 :وىي هبا القيام جيب اليت األشياء من عدد ىناك اإلعداد خطوة يف
 يكون أن جيب. نشط دور لعب من يتمكنوا حىت طلبةال عقلية ادلعلمون يعد (1

 غَت الوسائل التعليمية فهم طلبةال على وسيصعب وواضًحا، تاًما اذلدف
 .الواضحة

 بشكل تعمل أن ديكن والبصرية السمعية الوسائل أن التوعية اختصاصيو يضمن (2
 .مسبًقا وإعدادىا تسليمها ادلراد ادلواد اختيار مت. صحيح

 .التعلم يف ىدف لتحقيق واألىداف الطرق لتحديد حتليل صياغة دتت (3
7 

 

                                                             
6
Ibid, hlm. 29 

7
Http://Www.Pengertianpakar.Com/2014/12/Pengertian-Pengelolaan-Perencanaan-Dan.Html. 

Diakses Pada 17 Desember 2014 

http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html
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 التنفيذ خطوات . ب
 :يلي ما هبا القيام جيب اليت األشياء تشمل التنفيذ، خطوة يف

 األقل على دقيقة 15 قبل التعلم أنشطة يف بالفعل طلبةال جعل ادلعلمون حياول (1
 الكتب أو بالقرطاسية التعلم أنشطة بدء من

 ادلراد التعليمية واألىداف مناقشتها سيتم اليت ادلواد أنواع طلبةلل ادلعلمون يشرح (2
 .حتقيقها

 تسليمها سيتم اليت يميةالتعل للمواد وثيق اىتمام إيالء طلبةال من ادلعلمون يطلب (3
 واتباع مهمة تعترب اليت األجزاء والحظ والبصرية السمعية الوسائل خالل من

 .البصرية السمعية الوسائل خالل من نقلها سيتم اليت ادلختلفة اإلرشادات
 والتعلم التدريس عملية أثناء ادلختلفة طلبةال أفعال ردود ويسجلون ادلعلمون يهتم (4

 .الفصل يف
 الوقت نفس يف أيًضا ىم ادلعلمُت فإن ضيًفا، متحدثًا كونو عن ظرالن بصرف (5

 .كميسرين
 المتابعة خطوات . ج

 :يلي ما هبا القيام جيب اليت األشياء تشمل ادلتابعة خطوات يف
 بنجاح استوعبوىا اليت التعليمية للمواد ملخص إخبار طلبةال من ادلعلمون يطلب (1

 .والبصرية السمعية الوسائل تعرض إىل االستماع أثناء
 اليت التعليمية بادلواد تتعلق) صعبة تعترب أسئلة طرح طلبةال من ادلعلمون يطلب (2

 (.للتو تعلموىا
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 بتوفَت أوالً  قم ،طلبةال طرحها اليت األسئلة على التوعية اختصاصيو جييب أن قبل (3
 .ادليسر ىو ىنا ادلعلم دور. اإلجابات دلناقشة الزمالء طلبةلل الفرص

 حيتاج فلن ادلشاركُت، زمالئك قبل من بنجاح األسئلة مجيع على ةاإلجاب دتت إذا (4
 اليت األسئلة عن اإلجابة على ادلريب مهمة تقتصر. أخرى مرة اإلجابة إىل ادلعلم

 .ادلناقشة أثناء عليها اإلجابة تتم مل
 من التعلم أنشطة يف ادلشاركة يف النجاح مستوى لقياس طلبةال ادلعلمون يقيم (5

 .السمعية األساليب مع والبصرية السمعية الوسائل استخدام خالل
8 

 بشكل. طلبةال تعلم يف جًدا فعالة التفصيلي ادلخطط يف الوسائل التعليمية فوائد
 تكون حبيث طلبةوال ادلعلمُت بُت التفاعل تسهيل يف ميالتعل يف الوسائل فوائد تتمثل عام،

 .وكفاءة فاعلية أكثر ميالتعل أنشطة
 :وىي ،8 إىل الوسائل تقسيم ديكن ،التحديد وجو على

 تنظيما أكثر يكون أن ديكن ادلوضوع تقدمي (1
 طلبةلل لالىتمام إثارة أكثر عملية التعليم تصبح (2
 تفاعلية أكثر عملية التعليم تصبح (3
 والطاقة الوقت يف كفاءة أكثر عملية التعليم تصبح (4
 التعلم نتائج جودة حتسُت عملية التعليمل ديكن (5
 وزمان مكان أي يف ة التعليمعملي إجراء ديكن (6
 والتعلم ادلادية العملية جتاه اإلجيابية طلبةال مواقف عملية التعليم تعزز أن ديكن (7

                                                             
8
Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010),  Hlm. 46 
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 وإنتاجية إجيابية أكثر اجتاه يف ادلعلمُت دور عملية التعليم تغَت أن ديكن (8
 :ىي الوسائل التعليمية وظيفة

 معينة أحداث أو كائن التقاط (1
 األشياء أو األحداث،و  معينة، ظروف مع التعامل (2
 .طلبةال لتعلم والدافع احلماس إضافة (3

9 
 :التايل النحو على عملية قيم ذلا الوسائل التعليمية

 .طلبةال معرفة قيود على التغلب لوسائل التعليميةل ديكن (1
 لتقدمي وخاصة الدراسية، الفصول حدود على التغلب لوسائل التعليميةل ديكن (2

 أن ديكن احلالة، ىذه يف. طلبةال قبل من مباشرة فهمها يصعب اليت التعليمية ادلواد
 :أجل من الوسائل تعمل

 الفصل يف محلها ديكن ال حبيث جًدا كبَتة كائنات يعرض ( أ
 بالعُت رؤيتها يصعب جًدا صغَتة تكون اليت الكائنات وتوضيح تكبَت ( ب

 ذلك إىل وما البكتَتية، اجلزيئات/  الدم حبة خاليا مثل اجملردة،
 وقت أسرع يف رؤيتها ديكن حبيث للغاية بطيئة عملية ةحرك تسريع ( ج
 كبَتة بسرعة احلركة عملية تباطؤ ( د
 للغاي معقد كائن تبسيط ( ه
 تلتقطها أن ديكن األذن أن لدرجة ضعيفة تكون اليت األصوات وضح ( و

 والبيئة طلبةال بُت ادلباشر بالتفاعل الوسائل تسمح أن ديكن (3

                                                             
9
Ibid, Hlm.208-209 
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 موحدة تمالحظا تنتج أن لوسائل التعليميةل ديكن (4
 وصحيحة وحقيقية حقيقية أساسية مفاىيم غرس لوسائل التعليميةل ديكن (5
 جيد بشكل التعلم على طلبةال وحتفيز الدافع إثارة لوسائل التعليميةل ديكن (6
 جديدة واىتمامات رغبات توليد لوسائل التعليميةل ديكن (7
 طلبةال تعلم سرعة يف التحكم لوسائل التعليميةل ديكن (8
 . اجملردة األشياء إىل ادللموسة األشياء من شاملة جتربة توفَت لتعليميةلوسائل ال ديكن (9

 

  الوسائل التعليمية وأنواع تصنيف. 5
 .إليها ينظرون اليت الزاوية على اعتماًدا أقسام، عدة يف الوسائل تصنيف ديكن

 :إىل الوسائل التعليمية تقسيم ديكن طبيعتها، من أ. من جانب
 اليت الوسائل أو فقط مساعها ديكن اليت الوسائل ىي auditif/  السمعية الوسائل (1

 .واإلذاعية الصوتية التسجيالت مثل فقط، صوتية عناصر على حتتوي
. صوتية عناصر على فقط، رؤيتها ديكن وسائل وىي ،البصرية الوسائل حتتوي ال (2

 الشفاف والورق الفوتوغرافية والصور الشرائح أفالم الوسائل ىذه تتضمن
 .الرسومية الوسائل مثل ادلطبوعة ادلواد من سلتلفة وأشكااًل  والرسومات تواللوحا

 على ذلك إىل باإلضافة حيتوي الوسائل من نوع وىي ،البصرية السمعية الوسائل (3
 وأحجام الفيديو، تسجيالت مثل رؤيتها، ديكن اليت والصور الصوت عناصر
 .ذلك إىل وما الصوت، وشرائح األفالم، من سلتلفة
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 :إىل الوسائل تقسيم أيًضا ديكن النطاق، قدراتن جانب م. ب
 .والتلفزيون الراديو مثل ومتزامنة واسعة تغطية لديها اليت الوسائل التعليمية (1
 الشرائح أفالم مثل ، والوقت ادلساحة حيث من زلدودة تغطية ذلا اليت الوسائل (2

 .ذلك إىل وما الفيديو وأفالم
 :إىل الوسائل تقسيم ديكن ستخدمة،ادل التقنية أو للطريقة نظرًاج. 

 إىل وما الشفاف والورق األفالم وشرائط والشرائح األفالم مثل ادلسقطة، الوسائل (1
 عرض أجهزة مثل خاصة، إسقاط أجهزة الوسائل من األنواع ىذه تتطلب. ذلك

 العرض أجهزة و الشرائح، ألفالم الشرائح عرض وأجهزة ادلشاريع، ألفالم األفالم
 أدوات من النوع ىذا دعم بدون. ادلشروع شفافية إىل( OHT) الرئيسية

 .شيء بأي الوسائل من النوع ىذا يعمل لن اإلسقاط،
 إىل وما والراديو واللوحات والصور الصور مثل عرضها، يتم ال اليت الوسائل (2

 .ذلك
 :وىي ،الوسائل تصنيفات 7 ىناك ،Rudy Brets ـل وفًقا
 واألفالم الفيديو وأشرطة الصوتية ألفالما مثل ،البصريةو  السمعية وسائل  (1

 .التلفزيونية
 .الصوت وتسلسالت األفالم: مثل صامتة،البصرية الو  السمعية وسائل  (2
 .عال بصوت الكتابة: مثل ،احلرك الصوت  (3
 .الصامتة األفالم: مثل ،البصرية الوسائل نقل  (4
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 وفوناتوادليكر  والصور ادلطبوعة الصفحات مثل الصامتة، البصرية الوسائل  (5
 .البكمية والشرائح

 أو لفافة) الصوتية األشرطة أو اذلاتف أو الراديو: مثل الصوتية، الوسائل  (6
 (.شريط

 .ادلستقلة التعليمية ادلواد الوحدات، الكتب،: مثل ادلطبوعة، الوسائل  (7
10 

 الوسائل التعليمية من العديد خصائصد. 
 الصور الوسائل التعليمية( 1

 ىذه تنتمي. استخداًما الوسائل أكثر ىي( الصامتة ةالبصري) صورال الوسائل
 ادلانح من الرسائل توجيو على تعمل اليت ادلتوقعة غَت البصرية الوسائل فئة إىل الوسائل

 .وادلستقبل
 ادلطبوعة، الوسائل البيانية، الرسوم ،diagram، grafik ،الرسوم الصور،: مثال
 .والكتب ادللصقات،

 رضيةعال التعليمية الوسائل(2
 جيب. عرض جهاز مبساعدة استخدامها ديكن وسائل ىي يةالعرض وسائلال

 .رفاتادلع أو ادلعلومات لعرض اإللكًتونية األجهزة الوسائل ىذه تستخدم أن
 (.الرأس شفافية فوق) OHT شرحية،: مثال

 

                                                             
10

Fitria Ningtias Rahmawati, Skripsi: “Efektifitas Pemnfaatan Media Audio Visual Video 

Pembelajaran Dalam Upaya Peningkatan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran 

Sejarah”Repository.Uinjkt.Ac.Id. Hlm. 13 
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 سمعيةال الوسائل (3
 شكل يف تعليمية رسائل على حتتوي اليت الوسائل ىي السمعية الوسائل

 وادلشاعر األفكار حتفز أن ديكن اليت( الصوتية الصحن أو الصوتية احلبال) راجعادل
 .عملية التعليم حتدث حىت ادلستمع

 .اللغة وسلتربات الفينيل وسجالت الصويت التسجيل وأجهزة الراديو: أمثلة
 الكمبيوتر وسائل (4

 رئيةم استجابات تقدمي ديكنها اليت الوسائل من نوًعا الكمبيوتر وسائل تعد
 ختزين على بالقدرة الكمبيوتر أجهزة تتمتع. طلبةال أجراىا اليت التعلم لنتائج

 .احلاجة حسب ومعاجلتها ادلعلومات
 واستخدامها الوسائل اختيار مبادئ. 6
 الوسائل التعليمية اختيار مبدأأ. 

 :ذلك يف مبا ،الوسائل اختيار عند مراعاهتا جيب اليت ادلبادئ من العديد ىناك
 الوسائل كل. حتقيقها ادلراد لألىداف وفًقا الوسائل التعليمية اختيار يكون أن جيب (1

 .استخدامو عند االعتبار يف تؤخذ أن جيب واليت ، معينة شخصية ذلا
 .واضح مفهوم على الوسائل اختيار يعتمد أن جيب (2
 .طلبةال خصائص حسب الوسائل اختيار ضبط جيب (3
 ادلعلمُت وأظلاط طلبةال تعلم أساليب مع متوافًقا الوسائل اختيار يكون أن جيب (4

 .وقدراهتم
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 ادلتاح والوقت وادلرافق البيئية للظروف وفًقا الوسائل اختيار يكون أن جيب (5
 .التعلم الحتياجات

 الوسائل استخدامدأ مب . ب
 تعليمي نشاط كل يف الوسائل استخدام عند مراعاتو جيب الذي ادلبدأ يتمثل

 ادلواد لفهم زلاولة يف طلبةال تعلم لتسهيل وجيههاوت الوسائل استخدام يف وتعليمي
 عدد ىناك ،طلبةال تعليم يف حًقا التعليمية الوسائل التعليمية استخدام أجل من. التعليمية

 :ذلك يف مبا مراعاهتا، جيب اليت ادلبادئ من
 أىداف لتحقيق وموجهة مناسبة ادلعلم قبل من ادلستخدمة الوسائل تكون أن جيب (1

 .التعلم
 .التعليمية للمواد وفًقا ادلستخدمة الوسائل تكون أن بجي (2
 .طلبةال وظروف واحتياجات اىتمامات مع متوافقة الوسائل تكون أن جيب (3
 والكفاءة الفعالية إىل استخدامو الواجب الوسائل ينتبو أن جيب (4
 .تشغيلها على ادلعلمُت لقدرة وفًقا ادلستخدمة الوسائل تكون أن جيب (5

11 
 ىذا يف. لوسائل التعليميةل جزئًيا والتعلم التعليم عملية يف علمُتادل دور ترك يتم

 توصيل بأن تفيد اليت الرسالة إيصال يف زلدًدا دورًا الوسائل التعليمية تلعب النمط،
 الوسائل التعليمية ِقبل من أيًضا ولكن ادلعلمُت ِقبل من فقط يتم ال طلبةال إىل الرسائل

12 

                                                             
11

Ibid, Hlm. 211-227 
12

Abd Wahab Rosyidi.Media Pembelajarab Bahasa Arab. (Malang: PUIN-Malang Press, 

2009), Hlm. 33-36 
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 على خاصة والتعلم، التعليم أنشطة يف ل التعليميةالوسائ استخدام فوائد تعترب
 بشكل التفكَت على قادرين طلبةال كان الوقت ذلك يف ألنو للغاية، مهمة علية، مستوى
 ال واليت معينة، مفاىيم فهم يف للمعلمُت جًدا مفيد الوسائل التعليمية وجود إن. ملموس

 شرح عن ادلعلمُت عجز يف علمُتادل دور دتثيل ديكن. باللغة تفسَتىا ديكن ال أو ديكن
 يف طلبةوال للمعلمُت مفيدة وىي ،لوسائل التعليميةال العملية القيمة تُرى ىنا. ما شيء
 .والتعلم التعليم أنشطة عملية

13 
 الوسائل  استخدام تقييم. 7

 مت برنامج أو نشاط ىناك كان إذا ما تقييم أو لقياس عملية بأنو التقييم يُعّرف
 معٌت فإن Suharsimi Arikunto حسب. حتقيقها ادلراد األىداف أو للخطة وفًقا تنفيذه
. تعليمي برنامج أي صلاح مستوى قياس إىل هتدف اليت األنشطة من سلسلة ىو التقييم
 ادلوضوع قيمة حتديد بعملية يتعلق فيما تنفيذه يتم نشاط ىو التقييم أن نوركانكانا يذكر
 .تدريسو مت الذي

 أىداف. تدريسو مت نشاط خالل من حتققت اليت النتائج معرفة فهبد التقييم يتم
 :يلي كما ىي التقييم

 .ما نشاط تنفيذ يف أخرى وموارد وسائلو  طريقة وفعالية كفاءة مستوى دلعرفة ( أ
 .فعالة الوسائل كانت إذا ما دلعرفة  ( ب
 .تعيينها مت اليت للكفاءات ما شخص إتقان مستوى مدى دلعرفة  ( ج

                                                             
13

Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT RINEKA 

CIPTA, 2010), Hlm. 137 
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 إجراء ديكن حبيث أنشطتو يف ما شخص يواجهها اليت وباتالصع ىي ما دلعرفة ( د
 العالج تعليم توفَت وإمكانية التشخيص

 تعلم نتائج خالل من التكلفة حيث من فعالة الوسائل التعليمية كانت إذا ما دلعرفة ( ه
 .طلبةال

 .الفصل يف والتعلم التدريس يف الستخدامها ادلناسبة الوسائل اختيار ( و
 ديكن حيث احلالية القصور أوجو لتحسُت للمقّيم مةمه ومعلومات كمالحظات ( ز

 .ادلستقبل يف القرارات اختاذ يف كمرجع استخدامها
14 

 الشفوية السمعية طريقة. 8
 من سلسلة وىي" Methodos" اليونانية ( منالطريقة) metode ادلصطلح تأيت

 لغرض اإلجراء استخدام هبا يتم اليت الطريقة أو األىداف حتقيق ضلو جتمع اليت اخلطوات
 لتعلم واحدة طريقة ىي طريقة السمعية الشفوية 15".طريقة" تسمى العربية اللغة يف معُت،
 االستماع أنشطة على الطريقة ىذه باستخدام التعلم يؤكد. األجنبية اللغات وخاصة اللغة،

 اللغة أن جوفري يف بلومفيلد جيادل. واحلوار اجلمل مثل اللغة، أصوات وتالوة والتقليد
. Audire = menyimak kata lingua = bahasa. الالتينية من تأتيان كلمتُت ىي الصوتية
 ،Skinner مثل ،اخلربا ىؤالء. عادة تكوين ىو اللغة ميتعل أن طريقةال ىذه خرباء جيادل

Bloomfield، و Fries يف Jufri اسم ومنحهم ذلم وفًقا اللغة على أكدوا الذين 

                                                             
14

Https://Www.Maxmanroe.Com/Vid/Manajemen/Pengertian-Evaluasi.Html.Diakses Pada 16 

Mar 2019, Jam 17:45:20 
15

Alvia Putri Prima Sari, Tinjauan Terhadap Metode Pembelajaran Bahasa Arab: Metode 

Qawaid &Terjemah, Metode Langsung, Metode Audiolingual Dan Metode Gabungan, Vol. 3 No. 2 

Jurnal Tarbiyatunna 2018, Hlm. 106-107 

https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-evaluasi.html
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("strukturalisme )تشكيل طريقة. تلقائية عادة اللغة أظلاط جعلوا اللغة لتعلم" ويةالبني 
 stimulus-response " على الطريقة ىذه تعتمد. احلفر ىي األظلاط ذلذه العادة

psychology ."طريقة السمعية الشفوية يف النتائج ىذه (Metode Dengar Ucap .)يف 
 للمعلمُت ديكن األكادديية، ريقةطال يستخدمون الذين أولئك إىل االستماع تعلم عملية
أما  .اخلطاب يف ادلشاركُت تقليد يتم مث مسجلة، مجل أو كلمات تشغيل أو قول

 يف  Freemanكما عرب   يف تطبيق طريقة السمعية الشفويةاسًتاتيجية اليت سيستخدمها 
Nita  ة استخدامها يف تطبيق طريقة السمعياليت ديكن  سًتاتيجيةىناك العديد من االأن

 كما يلي:الشفوية،  
 مث حلفظو، موجزًا حوارًا طلبةال إعطاء يتم ،(Dialogue memorization) احلوار نطق ( أ

 وتقدديو احلوار تكرار طلبةال يتعلم
 من شظايا ادلشاركُت إعطاء يتم ،(Backward  Build  up) الوراء إىل عودة ( ب

 االستماع يتم أو لمادلع يقدمها تعويذة من جزء كل مشارك كل ويتكرر التعويذات،
 .التعويذات من كاملة سلسلة حىت اجلملة هناية بداية مع ادلسجل، خالل من إليها

 وقت بأسرع طلبةال تكرار على التأكيد يتم ،(Repetition drill) تدريباتال تكرار ( ج
 .يسمعونو دلا شلكن

 بةمطال طريق عن مرات عدة التكرار يتم ،(Chain   drill) ادلتسلسلة التدريبات ( د
 تلو واحدة األسئلة على واإلجابة األسئلة طرح مث الغرفة، يف دائرة يف باجللوس طلبةال

 ذلم، اجملاور الصديق سألوا مث سابق، وقت يف السؤال على طلبةال أجاب مث. األخرى
 .وىكذا جبانبو، صديق إىل أخرى مرة وسأذلم طلبةال أجاب مث
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 سطر إىل ويستمعون ادلعلمون يقرأ ،(Single Slot Subtitution) األحادية الًتمجة ( ه
 من رلموعة أو واحدة بكلمة ادلشاركُت إخبار يتم مث ،طلبةلل احلوار من واحد

 من رلموعات أو كلمات إدخال طريق عن تقليدىم ادلتدربُت من ُيطلب. الكلمات
 .احلوار حوار مربع يف الكلمات

 تبديل نفس ىو التمرين اىذ ،(Multiple slot subtitution) للًتمجة متعددة فتحات ( و
 حوار مربع بل فرعية رلموعة رلرد وليس أوسع، التغطية ولكن ادلستقلة الفتحات

 .واحد
 على طلبةال بتدريب النموذج يقوم ،(Question and answer drill) واباجلو  سؤالال ( ز

 .صحيح بشكل األسئلة عن اإلجابة
 من يطلب مث ،طلبةال موتعلي تعليم ،(Transformation drill) التحول تدريبات ( ح

 إجيابية، سلبية، االستفهام،: مثل سلتلفة أشكال إىل الكلمات ىذه تغيَت طلبةال
 .جرا وىلم حتمية، سلبية،

 مث احلوار، مربعات بعض حذف يتم ،(Complete the Dialog)  احلوار مربع أكمل ( ط
 .احلوار مربع إكمال طلبةال من ُيطلب

16 
 ةالشفوي السمعية طريقة خطوات. 9

 طريقة يف أنو ،" Arab Bahasa  Pembelajaan Teknik"     كتابو يف Suyatno رأي
 :عملية التعليم يف عادة تنفيذىا يتم اليت اخلطوات من عدد ىناك السمعية الشفوية

                                                             
16

Muh Qudus Dan Yusri, Keefektifan Penggunaan Metode Audio Lingual Dalam Pembelajaran 

Kemampuan Menyimak Bahasa Jerman, Vol. 20 No. 2 Jurnal Penelitian Pendidikan INSANI 2017,  

Hlm. 128-129 
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 متكرر بشكل ادلعلمون يقرأىا اليت القصَتة النصوص أو احلوار لنصوص عرض ( أ
 .قراءتو تتم يالذ النص رؤية دون إليها طلبةال ويستمع

 .حفظو طلبةوال واحد وقت يف النص وحفظ تقليد  ( ب
 .التكرار طريق عن اجلمل عرض تقدمي يتم ( ج
 .الفصل أمام طلبةال يتظاىر مث ادلدّرب، النص أو احلوار تدىور ( د
 .للممارسة وفًقا أخرى مجل تشكيل ( ه

17 
 

 االستماعرةامه تعليم. ب
 االستماع مهارة تعليم فهم. 1

 أن يعٍت ما ،مساعيم ،مساعا ،مسعا ،مسعا ،عمس كلمة من  لغةاالستماع  تعريف
mendengar .أو  االستماعmendengar احلصول: إىل هتدف اإلنسان أنشطة من عملية ىي 

. األفكار وبناء األفكار/  النقد عن التعبَت دتييز، تفسَت، مساعدة، حتليل، فهم، على،
 بفهم، ادلواد إيصال على يشرف ستماعإلا فإن ،اعمن السيد وزلمد طأدية أمحد لرشد ووفًقا
 األشياء يستهدف بشري نشاطىو   ستماعاإل لذا. األفكار إىل ويؤدي الوصف ويتقن
 :التالية األربعة

 براعة ( أ
 فهم  ( ب
 إعداد  ( ج

                                                             
17

NurulHanani,EfektivitasPenggunaanMetodeAudiolingual, Vol. 14No.2 Jurnal Juli2016 ,  

h lm. 2 4 8  
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 ترمجة ( د
 الذكاء معدل زيادة عملية ( ه

 تسليم يف. االستماع مهارة لتطوير الكامل الًتكيز اخلاصة عملية التعليم تتطلب
 :وىي مستويات، 3 ىناكالستماع ا ادلواد
 معروف وادلعٌت مقصوًدا، كان التسليم: عا مس ( أ

 النقيق الطيور صوت: مثال
 ادلتعمد التسليم: عما ب( اإلست

 .(االستماع يف درجة أعلى) بعناية استمع: ج( إنصات 
18 

 عمهارة االستما  ميالتعل أهداف. 2
 على قادرًا ويكون ادلعرفة إىل ادلستمع يستمع أن االستماع ىو من الرئيسي اذلدف

 :وىي االستماع أخرى أىداف عدة ىناك ولكن وعمًقا، دتاًما تسمع اليت األصوات دتييز
 .جيدو  صحيح بشكل العربية احلروف صوت ودتييز معرفة ( أ

 .والقصَتة الطويلة احلركة بُت ودتييز معرفة  ( ب
 نطقها يف تقريبا نفسها ىي اليت احلروف صوت بُت التفريق  ( ت
 .التنوين والشدة  احلروف صوت ييزودت معرفة ( ث
 .ادلكتوبة والصياغة الصوت صياغة بُت العالقة معرفة ( ج
 .النحوي ادلعٌت بنية استكشاف دون العربية اللغة إىل استمع ( ح
 .اليومية احملادثة ذليكل وفقا العربية ادلفردات وفهم االستماع ( خ

                                                             
18

Qomi Aqid Jauhari, Pembelajaran Maharah Istima, Vol.3, No. 1. Jurnal Pendidikan Ilmiah 

2018, Hlm. 131 
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 .الكلمات أشكال يف للتغَتات وفًقا ادلعٌت يف التغيَتات معرفة ( د
 .معناىا عن للتعبَت الكلمات ترتيب يف العربية الكلمة أشكال استخدام فهم ( ذ
 ادلعٌت لتوضيح اللغة يف استخدامو جانب من وغَتىا ادلؤنث ،ادلذكر استخدام فهم ( ر
 .األجنبية والثقافات ادلختلفة باجلوانب ادلرتبط ادلعٌت فهم ( ز

 لغة نفس ىي وتقريباً  معناىا عن أحيانًا خيتلف العربية الكلمة يف ادلواد معرفة ( س
 .التدريس

 للظروف وفًقا التعبَت عند ادلتحدث يريده ما فهم ( ش
 .إجابات تتطلب اليت احملادثات دتثل اليت األفالم أنواع على تعرف ( ص
 العربية اللغة إىل االستماع تطبيق يف اجلوانب ىذه من اليقُت فوائد عن اسأل ( ض

 .يوم كل
19 

 االستماع من األساسي الغرض بأن عمنا  السيد وزلمد ديةطأ أمحد رشدي جيادل
 قبل من ادلتوقعة األىداف من العديد ىناك. مسع ما معرفة على قادر ادلستمع أن ىو

 :ذلك يف مبا ىم،طلبةل اخلاص التعلم تطبيق يف( ادلعلمُت) ادلعلمُت
 (والتقليد واإلنذار الوعي) مثل اجليدة، االستماع عادات حتسُت ( أ

 .والتوجيو ادلشورة إىل الستماعا كيفية طلبةال يتعلم حبيث  ( ب
 صوت مثل) الصعبة الكلمات ويعرف طلبةال يسمعو ما مالحظات بتحسُت قم  ( ت

 تقريبًا تتشابو اليت اذلجائية احلروف
 اجلملة أو الكلمة جوىر على تعرف ( ث

                                                             
19

Http://Mynewblogtanzeela.Blogspot.Com/2016/12/Maharah-Istima.Html. Diakses Pada 20 

Desember 2016, Jam 01.32 
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/  ادلتحدث هبا يتحدث اليت اجلمل أو الكلمات من والنية الغرض على تعرف ( ج
 كلمادلت

 مع األخالق على واحلفاظ مسعوه ما حول ادلهارات وناقش لةادلتباد األسئلة غرس ( ح
 كلمادلت/  ادلتحدث

 هبا والعيش القصص سرد على القدرة غرس ( خ
 عميقو  وبدقة بسرعة التفكَت غرس ( د
 مدير جلعل يكن مل أو كان إذا ما معرفة ( ذ

 طبيعة إلدراك للمعلمُت فكرة تعطي أن ديكن أعاله ادلذكورة األىداف بعض من
 النتائج بأفضل عملية التعليمب يشعروا أن طلبةلل ديكن حبيث مفيد ىذا. هارةبادل التعلم
 .جيدة تعليمية نتائج وخلق

20 
 مهارة االستماع مؤشر. 3

 ادلسموعة الكلمات تالوة ( أ
 الصوت حتديد ( ب
 ادلشاهبة األصوات دتيز ( ت
 الصور خالل من اجلمل معٌت حتديد ( ث
 .حوار شكل يف بسيط نص فهم ( ج

21 
 
 

                                                             
20

Qomi Aqid Jauhari, Pembelajaran Maharah Istima, Vol.3, No. 1. Jurnal Pendidikan Ilmiah 

2018, Hlm. 135-136 
21

M.AININ, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:MISYKAt,2006), Hal.156 
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 لمهارة االستماع ةتعليميال موادال. 4
 :شائع بشكل عرضها يتم واليت مهارة االستماع الدروس يف ادلوجودة ادلواد تتضمن

 النص موضوع . أ
 .إخل اقتصادي، اجتماعي، تعليمي، ديٍت،: مثال

 ادلتوقعة القدرة  . ب
 .والتقييم والتحليل وادلمارسة والفهم ادلعرفة: مثال

 هارةبادل التعلم يف ادلستخدمة التسهيالت أنواعج. 
 والبصرية السمعية البصرية، ،السمعية: مثال

 مهارة االستماع تعلم ونصوص ادلواد أنواعد. 
 القرآن، من آيات آيات، أغاين، قصص، حوارات، فقرات، مجل، كلمات،: مثال

 .زلاضرات أو خطب نبوية، تقاليد
 .ميالتعل أىداف مع التعليمية ادلهره استدامة مادة شروط تتوافق أن جيب

22 
 ماهرة االستماع في المدرسة تعلم .5

 يف معينة بلغة مههارة الكالم اكتساب قبل طلبةال يبدأ اللغوية، ادلهارات عملية يف
 ادلهارات اكتسب العملية ىذه من. االستماع خالل من اللغوية ادلهارات اكتساب عملية
 .كالمال وىي التالية، اللغوية

 ادلدرسة دلناىج وفقا عالية مدرسة طلبةل االستماع مهارة 23
 :تشمل واليت ساسيةاأل والكفاءات رئيسيةال الكفاءات تشمل اليت

                                                             
22

Qomi Aqid Jauhari, Pembelajaran Maharah Istima, Vol.3, No. 1. Jurnal Pendidikan Ilmiah 

2018, Hlm. 139 
23

Http://Ariklutfiyah.Blogspot.Com/. Diakses Pada 26 Mei 2011,  Jam 20.07 

http://ariklutfiyah.blogspot.com/
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 (KI)رئيسية ال الكفاءاتأ. 
 (:KI 1) رئيسيةال الكفاءات ( 1

 .العربية اللغة تعلم خالل من اإلسالم تعاليم وشلارسة عش
 (:KI 2) رئيسيةال الكفاءات (2

 التعاون) والرعاية ية،وادلسؤول واالنضباط، الصادق، السلوك وشلارسة عش
 العربية اللغة تعلم يف نشط متجاوب، مهذب، ،(السالم التسامح، التعاون، ادلتبادل،
 االجتماعية البيئة مع الفعال التفاعل يف ادلختلفة ادلشاكل حل من كجزء ادلوقف وإظهار
 .رابطة يف لألمة انعكاس صورة يف أنفسهم ووضع والطبيعة

 :(KI 3) رئيسيةال الكفاءات (3
 حول فضولو إىل استناًدا واإلجرائية وادلفاىيمية الواقعية ادلعرفة وحتليل وتطبيق فهم

 وقومية إنسانية رؤى مع واإلنسانيات والثقافة والفن والتكنولوجيا العربية اللغة معرفة
 على اإلجرائية ادلعرفة وتطبيق واألحداث الظواىر بأسباب تتعلق وحضارية وحضارية
 .ادلشاكل حل يف واىتماماهتم دلواىبهم وفقا الدراسة من زلددة رلاالت

 (:KI 4) الرئيسية الكفاءات (4
 ادلتعلقة واجملردة ادللموسة اجملاالت رلال يف العربية اللغة دروس وتقدمي وشرح غرس

 األساليب استخدام على قادرة وتكون مستقل، بشكل ادلدرسة يف يتعلمونو ما بتطوير
 .ربيةالع اللغة علوم لقواعد وفًقا
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 (KD) األساسية الكفاءةب. 
 يف تتجلى واليت الدويل للتواصل اتصال كلغة العربية اللغة لتعلم الفرصة إلتاحة شلتنة (1

 .التعلم روح
 واألصدقاء ادلعلمُت مع الشخصي التواصل إجراء يف والعناية ادلهذب السلوك إظهار (2

 .العربية اللغة تعلم عملية يف
 النص وىيكل اللغة عناصر إىل االنتباه خالل من عليها لردا وكيفية التسليم طريقة فهم (3

 .السياق ويف صحيح بشكل الثقافية والعناصر
 جيدة وادلنخفضة العالية واألصوات اللغوي التجويد إىل االنتباه مع احلوار إظهار (4

 .وصحيحة
 



 

 

 الثالث الباب
 البحث طريقة

 

 البحث نوعأ.
 ،(PTK) الدراسي الفصل يف البحث ىو البحث ىذا يف ادلستخدم البحث نوع

 الفصل يف الفصل مالحظاتالدراسي  الفصل يف البحث فإن ،Kemmis و Carr ووفًقا
 التفكَت، خالل من أنفسهم إلرسال كنتيجة الفصل يف ادلعلم مالحظات ىي الدراسي

 .مرتفعا طلبةال تنائج تعليم  يكون حبيث كمعلم، ادلهنة صورة سُتحت هبدف
1 

 الثانية، والدورة األوىل الدورة يف( PTK) العملي البحث من النوع ىذا تنفيذ مت
 تستمر أن فيمكن مرضية، غَت النتائج كانت إذا ولكن ،لقائُت من تتألف دورة كل وكانت
 .التالية الدورة خالل
 البحث إجراءاتب. 

 4 من Mc Teggart و Kemmis (PTK) الدراسي الفصل يف البحث طريقة تكونت
 والتفكَت ،(observation) ادلالحظةو  ،(act) والتنفيذ ،(plan) والتخطيط أشياء،

(reflection .)التايل النحو على التفسَت أما: 
 (plan) التخطيط .1

 ودلن وأين ومىت وكيف ودلاذا ماذا تشرح اليت اإلجراءات ىيكلة ىو التخطيط
 .اإلجراءات تتم وكيف

2 
                                                             

1
Suyadi.PanduanPenelitianTindakanKelas. (Yogyakarta: DIVA Press,2010), hlm.  21-23 

2
SuharsimiArikunto, Suhardjono, Supardi. PenelitianTindakanKelas.(Jakarta: BumiAksar, 

2010), hlm. 17 
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 (act) التنفيذ .2
 إعدادىا، مت اليت اخلطط مراحل إىل العمل خطط تستند البحث، ىذا تنفيذ عند

 سيتم اليت الثانية والدورة األوىل الدورة أي الدورة، من ادلخططة اإلجراءات تتكون حيث
 .تنفيذىا

3 
 (observation) المالحظة .3

 األنشطة مجيع لتسجيل زلاولة يف اإلجراءات تنفيذةمالحظ عملية ىي ادلالحظة
 .يف ترقية مههارة االستماع وادلشاركُت الطبقة واىتمام الظروف دلعرفة وكذلك جتري، اليت
 (reflection) التفكير .4

 للقيام مهمة االنعكاس نتائج تعترب. حدث ما لتكرار نشاط ىو التفكَت
 .التايل ادلستوى متابعة أو تعديل أو إيقاف أو الثالثة باالحتماالت

4 
 و Kemmis بواسطة تطويره مت (PTK) الدراسي الفصل يف البحث وصف يلي فيما 

Mc Teggart: 

 

 

 

 

 
 

                                                             
3
Restia Berwina. Penelitian Strategi Contextual Teaching Learning (CTL) Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Bagi Peserta Didik SMP  Negeri13 Bandar 

Lampung, (Skripsi, tahun 2014), hlm. 24 
4
Siti Ftimah. Penerapan Metode Iqro’ Dalam Meningkatkan Minat Membaca Al-Qur’an Anak 

Radhatul Athfal Al-Muwwanah Tanjung Raya Kecamatan TanjungKarangTimur Bandar Lampung , 

(Skripsi, tahun 2014), hlm. 15 
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 1 الصورة
 .Mc Teggart و Kemmis بواسطة تطويره مت (PTK) الدراسي الفصل يف البحث دورة

5 

 
 الدورة االولى ( أ

 .والتفكَتالحظة وادلنفيذ توال التخطيط على تشتمل أنشطة عن عبارة الدورات
 (plan) التخطيط (1

 الداعمة ادلرافق من ادلرافق ويعد درس، خطة ةالباحث ضعت ادلرحلة، ىذه يف ( أ
 خالل من العمل ونتائج عملية حول البيانات وحيلل الفصل يف الالزمة

 .بصريةال-السمعية طريقة خالل من والبصرية السمعية الوسائل استخدام
 السمعية طريقة مع وبصرية مسعية =لوسائط ىي اليت الوسائل إعداد  ( ب

 حول ادلالحظة أوراق إعداد وكذلك ،طلبةال مع دراستها ستتم اليتالشفوية 
 التدريس من التعلم عملية

                                                             
5
SuharsimiArikunto, PenelitianTindakanKelas, (Jakarta: BumiAksara, 2010), hlm. 17 
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 أي ،طلبةال على اختبارىا ليتم التقييم مواد بإعداد ادلعلم يقوم الصك، يعد ( ج
 بيانات على صولاحل أجل من الشفوية، واالختبارات التحريرية االختبارات

 عدم أو لتحقيق مؤشر مبثابة ويكون اجتماع كل يف طلبةال تعلم نتائج حول
 عملية يف ادلستخدمة للوسائط تقييم إجراء أثناء ادلطلوبة ادلؤشرات وجود

 .استثنائية جتربة يواجو تأثَتًا يعطي كان إذا ما ، والتعلم التعليم
 (act) التنفيذ (2

 مع والبصرية السمعية وسائل باستخدام تدرس للمادة اوفق التعلم فعل أو تنفيذ يتم
 .الشفوية السمعية تطبيق طريقة

 (observation) المالحظة (3
 باستخدام تتم التعلم أنشطة أو النشاط تنفيذ أثناء تتم اليت ادلالحظات

 أنشطة مشاىدة أو ادلباشرة ادلالحظة خالل من البيانات أخذ يتم. ادلالحظة أوراق
 يتمالشفوية.  السمعيةطريقة  مع والبصرية السمعية وسائل خالل من طلبةلل التعلم
 البيانات جلمع الحظظةادل أنشطة تنفيذ يتم. الحظةادل دليل بواسطة ادلالحظة توجيو

 .ذلك بعد تنفيذىا سيتم اليت اإلجراءات لتحديد معاجلتها مث
 (reflection) التفكير (4

 عليها احلصول مت اليت وماتادلعل أو البيانات لتحليل نشاط ىو تفكَتال
 من االنتهاء بعد تفكر ال الباحثون. هبا القيام يتعُت اليت العملية البحوث من ومجعها
 حلول وإجياد هبا، القيام يتم اليت والضعف القوة ونقاط تنشأ، اليت ادلشاكل. العمل
 .ادلقبل للعمل
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 الثانية الدورةب(. 
 :التايل النحو على الثانية الدورة يف التعلم تنفيذ يف

 (plan) التخطيط (1
 .طلبةلل ادلواد لتعلم مهارة االستماع مادة إعداد ( أ

 مثل الدعم، أدوات من وغَتىا والبصرية السمعية الوسائل أي ،الوسائل إعداد  ( ب
 .األخرى الدعم وأدوات اللعب

 اختبار التحريريوالشفوي ليتم التقييم مواد بإعداد ادلعلمون يقوم األدوات، إعداد ( ت
 إذا ما. طلبةال تعلم نتائج حول بيانات على احلصول أجل من ،طلبةلا على
 .ال أم زيادة تأثَت كان

 (act) التنفيذ (2
 والبصرية السمعية وسائل باستخدام تدرس للمادة وفقا التعلم فعل أو تنفيذ يتم

 .الشفوية السمعية طريقة مع
 (observation) المالحظة (3

 .ادلالحظة راقأو  باستخدام التعلم، عملية خالل نفذت
 (reflection) التفكير (4

 .عليها احلصول مت اليت البيانات أساس على اإلجراء بعد نفذ
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 البحث وموقع موضوعاتج. 
 :ىي البحث ىذا يف ادلوضوعات

 ، السيد رملي اليساينالعربية اللغة معلم .1
 دربن تونجيب لوكيت بايت كوبانغ العالية الدين حسن مبدرسة عشر احلادي الصف طلبة .2

مهارة  ميتعل تطبيق ىو البحث ىذا من اذلدف. شخص 33 إىل يصل المبونج،
 السمعية طريقة مع والبصرية السمعية وسائل استخدام خالل من اخلاصة االستماع
 لوكيت بايت كوبانغ العالية الدين حسن مبدرسة عشر احلادي الصف طلبةلدى  الشفوية

 .المبونج بندر تونجيب
 العالية الدين حسن ادلدرسة ىو البحث ىذا يف ادلستخدم البحث موقع

 منطقة باتوبارا، سامل الرائد الشارع يف ادلوجود ،المبونج بندر تونجيب لوكيت بايت كوبانغ
 مع طالًبا 33 مرلموعه ما مع ،عشر احلادي الصف يف ،تيلزك بيتونج الشماليي فرعية
 .تعلمهم يف 2113 مناىج مرجع

 البحث وأدوات البيانات مصادرد. 
 مبدرسة عشر احلادي الصف طلبة البيانات مصدر استخدام سيتم البحث، ىذا يف

 كائنات رلرد ليسوا طلبةال حيث ،المبونج بندر تونجيب لوكيت بايت كوبانغ العالية الدين حسن
 .األنشطة يف بنشاط يشاركون أيًضا ولكن للعمل

 :يلي كما ىي البحث ىذا يف األدوات
 الباحثة .1

 .البحث يف رئيسية اةكأد ةحثاالب
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 ادلالحظة ورقة .2
 خالل من مهارة االستماع ميتعل كيفية دلعرفة مفيدة ادلالحظة ورقة تعترب

 .للطلبة الشفوية السمعية طريقة مع والبصرية السمعية وسائل استخدام
 سؤال االختبارات دلهارة االستماع. 3
 التوثيق. 4

 .والتعلمعليم الت عند ميالتعل شروط تصف أن ميكن بيانات شكل يف التوثيق ىذه
 

 البيانات جمع طريقةه. 
 اخلطوات مع البيانات مجع تقنية الباحثة أجريت الالزمة، البيانات على للحصول

 :التالية
 المالحظة .1

 ادلنتظم والتسجيل ادلالحظة طريق عن البيانات جلمع طريقة ىي ادلالحظة طريقة
 مجعها مت اليت البيانات. البحث سياق يف حتدث أهنا يبدو اليت األحداث من العديد يف
 السمعية وسائل استخدام خالل من مهارة االستماع بًتقية ادلتعلقة البحث ىذا يف

بتالحظ الطلبة عملية ادلالحظة أجريت الباحثة  .الشفوية السمعية طريقة مع والبصرية
6 واحدا تلو أخر عند حتدث عملية التعليم والتعلم.

 

 

 

                                                             
6
EkoPutroWidoyoko. TeknikPenyusunan Instrument Penelitian.(Yogyakarta: PUSTAKA 

PELAJAR, 2012), hlm. 40-46 
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 مقابلةال .2
 يف احلوار أو اإلجابات طريق عن ادلعلومات على للحصول عملية ىي ةادلقابل

 هبدف مقابالت معهم أجريت الذين األشخاص أو تسجبُتادل مع مقابالت شكل
 البيانات من رلموعة عن عبارة ادلقابلة. ةالباحث تاجهاحت اليت ادلعلومات على احلصول
 .ادلرئية أو الكامنة سواء ادلختلفة، االجتماعية األعراض مصدر من مباشرة

 التوثيق .3
 ويتم بالفعل، متوفر تقرير تسجيل أو عرض طريق عن البيانات مجع ىو التوثيق

ىذا  يف.الدراسة قيد بادلشكلة ادلتعلقة التوثيق زلتويات حتليل خالل من األسلوب ىذا
 التعلم النشاط وقت يف األخرى واحملفوظات طلبةلل صور بالتقاط التوثيق يتم ،البحث

 .دثحي
7 

 تختباراال .4
 أو ادلواقف أو ادلعرفة أو ادلهارات لقياس تستخدم دتارين عن عبارة االختبارات

 ىذه يف االختبارات رلموعات، أو أفراد ميتلكها اليت اذلدايا أو القدرات أو الذكاء
 .شفوية واختبارات كتحريرية اختبارات ىي الدراسة

8 
 البيانات تحليل تقنياتو. 

 لتحليل الباحثة ستخدمهات اليت اإلجراءات أو اخلطوات ىي بياناتال حتليل تقنيات
 .النتائج استخالص قبل دتريره جيب كشيء مجعها مت اليت البيانات

                                                             
7
EkoPutroWidoyoko.Ibid., him 44 

8
Ahmad Tanzeh. PengantarMetodePenelitian. (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57  



43 
 

 

 البيانات. النوعية البيانات حتليل ىي الباحثة قبل من ادلستخدمة البيانات حتليل تقنية
 ونتائج طلبةال ميتعل نشطةأل مالحظات شكل يف ىي ىذا البحث يف عليها احلصول مت اليت

 لوصف الكلمات ومع التفسَت يف القيادة حتليل مث تصنيفها، يتم مث والتعلم، ادلالحظات
 .الالحقة الشعارات يف تنفيذىا يتم وعندما البحثية األشياء

 :يلي كما ىي البيانات حتليل يف اخلطوات
 البيانات تخفيض .1

 تكون ال وحيث مطلوبة ستكون يتال البيانات اختيار يف البيانات ختفيض يتمثل
 وفًقا ويلخصها البيانات على يركز البيانات تقليل فإن آخر، ومبعٌت مطلوبة، البيانات
 .شكلوال للنمط

9 
 البيانات عرض .2

 لشرح مًتوك التحليل أن يعٍت شلا للعرض، جاىزة البيانات تكون ،ختفيض بعد
 مع التحريك خالل من ختفيضها مت اليت PTK من سلتلفة أنواع توضيح وجيب البيانات،

 .جداول شكل يف مرتبة اذلياكل أو البيانية الرسوم أو ادلصفوفات إىل باإلضافة السرد
10 

 االستنتاجات .3
 قد البحث أىداف كانت سواء عليها، احلصول مت اليت البيانات من االنتهاء مت

 فقد إليها، وصولال مت إذا ولكن الحق، وقت يف ذلك يتم مل إذا. ال أم إليها الوصول مت
 .البحث توقف

11 
                                                             

9
Moh.Shoehada.MetodePenelitianSosialKualitatif (UntukStudi Agama).(Yogyakarta: SUKA-

Press UIN SunanKalijaga, 2012), hlm. 132 
10

Mardalis. Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 47 
11

Margono. Metodelogi Penelitian Tindakan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 53 
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 النجاح مؤشراتز. 
 :فهي( PTK) العملي البحث ىذا لنتائج بالنسبة

 مع والبصرية السمعية وسائل استخدام خالل من الًتقية يف مهارة االستماع وجود .1
 الدين حسن الصف احلادى عشر مبدرسة طلبةالشفوية لدى السمعية تطبيق طريقة

 قادرة وتكون الصوت نطق على قادر وك بيتونج بندر المبونجتيل بايت كوبانغ العالية 
 تقييم يف جحاان بحثال بأن القول ميكن. لقاء كل على الكلمات تطبيق على

 مالحظة ميكن٪.  01 إىل وصلت وقد ادلعايَت، ذلك يف مبا ،طلبةال القيمة ادلتوسطة
 معرفة ميكن. لنشاطا مالحظة ورقة يف ترتيبها مت اليت ميالتعل أنشطة نتائج من ذلك
 .ميالتعل أنشطة يف تنفذ دورة كل أنشطة نتائج مقارنة خالل من التنفيذ صلاح

 استخدام يف النجاح مؤشرات استوفت قد كانت إذا البحث ناجحا أن القول ميكن .2
 :ىي ىذا البحث يف النجاح مؤشرات. الوسائل

 .العربية ادلواد يف والتعلم التعليم أنشطة يف للمشاركة أكثر متحمسون طلبةال( أ
 .العربية ادلواد يف والتعلم التعليم أنشطة يف نشاطًا أكثر طلبةال يكون( ب
 .اليومية االختبارات لعشرات وفًقا طلبةال ميتعل نتائج ترقية( ج



 

 

 الرابع الباب
 والمناقشة البحث نتائج

 
 البحث موقعأ.

 العالية الدين حسن مدرسة تاريخ. 1
 أساس أن( لشيخ حسن الدين حفيد) فريد للسيد الثاين االبن رحيمال عبد حسب

 و جاوا و بانتني) اخلارج من جاءوا الذين التجار عدد من بدأ حسن الدين مؤسسة
 شكل يف بينهم وتفاعل اجتماعية عالقات ىناك انك مث ،المبونج إىل( وغريىم بوغيس

شيخ ل العبادة وشلارسات للشريعة التوحيد/  اإلديان عن الدين مثل ادلشكالت حول أسئلة
 حسن شيخ أسس 9695 عام يف مث ،جاوا جزيرة من جاء لقد. سعدان بن الدين حسن
 ومناقشة الديين والتعليم للتالوة كوسيلة بو احمليط اجملتمع وتشجيع إصرار يف اجمللس الدين

 نوفمرب 94 يف الرحيم عبد مع مقابلة نتائج) ادلخضة وغريو ادلخضة بعبادة ادلتعلقة القضايا
 (.90:11 إىل 99:12 من 1199

1 
 جاء الوقت، ذلك يف. أودين كي باسم ادلعروف ادلعهد  سسيأ 9601 عام يف

 عروض من ذلك يف مبا نطقة،ادل خارج من حىت احمليطة ادلنطقة وبنات أبناء من طلبةال
 القرآن،: ىي تدريسها يتم اليت ادلواد أو ادلنهج. والتعليم الديين للتعليم كمراكز بانتني

 تفسري ،لبنني خالقاأل ،بناء منت تقريب، نتم ،عمل ،جرومية مثل السلفية والكتب
حسن  شيخ طلبة تعليم مت ذلك، إىل باإلضافة. االربعني احلديث ،عقود اجلني ،جاللني
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 إىل طريق من وتوصيل إنشاء بإمكاهنم أن ثبت. دائًما بالبيئة االىتمام على أيًضا الدين
 .احلايل اجليل بو يتمتع أن ديكن آخر

 شيخ بن عطيادل عبد شيخ  ابنو وتبعو الدين حسن شيخ تويف 9611 عام يف
انج تيبا معهد كوب إىل كي أودين  من ادلعهد اسم تغيري مت الوقت، ذلك يف. الدين حسن

 شيخ امسو ابنو وتاله 9659 عام يف تويف. شخص 011 طلبةال عدد وبلغ ،تيلوك بيتونج
 يتم اليت السلفية الكتب يدرس) الصرفة السلفية منهج ىو ادلعهد منهج. اآلن حىت فريد

 9652 عام يف(. والتدريب ، القرآنو  ،تسجيل/  واحللقوه السوروغانية اللغة يف تسليمها
 :التعليم تنظم اليت الدين حسن مؤسسة ليصبح التعليم ويربتط فريد قام

 .طفاًل /  شخًصا 41 سانًتينيا طلبة عدد بلغ ،(الصرفة السلفية منهج) السلفية معهد ( أ
 وزارة منهج ىو ادلستخدم ادلنهج. اآلن حىت 9651 عام يفالثانوية  درسةادل تأسست ( ب

 .طلبة 110 ىناك. التعليم ووزارة الدين
 ىو ادلستخدم ادلنهج. اآلن حىت 9656 عام العالية الدين حسن درسةادل تأسست ( ج

 .شخصا 52 ىو طلبةال عدد. التعليم ووزارة الدين وزارة منهج
. اآلن - 9665 عام يف الدين حسن(. TPA) التعليمية القرآن حديقة تأسست ( د

 نوفمرب 94 يف اليساين الدين، نصر و معني احلاج ظهر السيد مع ادلقابالت نتائج)
 (.92:11 إىل 90:11 الساعة يف 1199
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 2 الجدول
 بيتونج لوكيت تيبا كوبانج العالية الدين حسن مدرسة هوية

 بيان هوية المدرسة رقم
  مدرسة حسن الدين العالية اسم ادلدرة 1
2 Nsm / Npsn 131218710011 / 

10648366 
 

  المبونج مقاطعة 3
  - عرض الدائرة 4
  تونج الشمايلتيلوك بي منطقة فرعية 5
  كوبانح تيبا قرية 6
  الرائد باتوبارا السارع والرقم 7
  35212 رقم الصندق 8
  488826(0721) التلفون 9

  - فاكس 10
  مدينة بندر المبونج الدائرة 11
  اخلاصة حالة ادلدرسة  12
  - فريق ادلدرسة 13
  ج االعتماد 14
  Ma/Kd/1989/39 رسالة التقرير 15
  وزارة الدين كورونا ادلصدر )توقيع( 16
  1988 عام التأسيس 17
  - عم التغيري 18
  صباح انشطة التعليم والتعلم 19
  حق ادلؤسسة البناء 20
  مدينة موقع ادلدرسة 21
  Km 3 ± ادلسافة إىل مركز ادلقاطعة 22
  -ادلسافة إىل مركز احلكم الذايت  23
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 اإلقليمي
  - ارتقع على ادلس 24
  - عدد من عضوية رايون 25
  مؤسسة حسن الدين ادلنظمة التنفيذي 26

 .العالية الدين حسن مدرسة ىوية توثيق: ادلصدر
2

 

 
 المدرسية واألهداف والرسالة الرؤية. 2
 رؤيةال. أ

 واجلودة ماىرا والعلمية، اإلسالمية
 الرسالة. ب

 .إسالمية مدرسية بيئة إلجياد السعي (9
 .اجملتمع يف اإلسالمية القيم مارسةمب الوعي غرس (1
 قادرة تكون حبيث ادلكونات، مجيع ذلك يف مبا والتعلم، التعليم عملية حتسني (0

 إمكاناهتم مع لتطوير طلبةال جلميع الفرص توفري على
 الدراسة ساعات خارج اإلسالمية الدينية ادلواد لتعميق السعي (1
 األعمال ملعا لتنمية ادلناسبة ادلهارات برامج وتطوير عزيز (2
 الالمنهجية األنشطة سلتلف مع وإمكاناهتم طلبةال مواىب تطوير (3
 وابتكارية وحتليلية بعقالنية يفكرون الذين ادلستقلني ادلسلمني األفراد طباعة (4

 .ادلتغرية األوقات حتديات مواجهة من يتمكنوا حىت وإبداعية
3 
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 المدرسة منهداف األ. ج

 .ةرسادلد حتددىا اليت( لكمالل األدىن احلد معايري) KKM حتقيق  (9
 (.UN) الوطين االمتحان اختاذ يف7  911 التخرج حتقيق على قادرة  (1
 (ادلعلومات تكنولوجيا) ادلعلومات تكنولوجيا تشغيل على قادرة  (0
 مقاطعة ومستوى باندارالمبونج مدينة يف األكادديية وغري األكادديية اإلصلازات  (1

 .المبونج
 .وبيئتو اجملتمع يف كرائد جيدة لعالقات ستؤس عاليو مدرسة تصبح أن  (2
 .والبيئة باآلخرين واالىتمام احلب حتقيق على قادرة  (3
 وادلرافق طلبةوال والتعلم ادلناىج تشمل اليت الوطنية ادلدرسية اإلدارة معايري حتقيق  (4

 .البشرية وادلوارد وادلالية التحتية والبنية
 اإلديان كمال اجتاه يف ادلدارس وناتمك جلميع اإلسالمي الدين وجتربة فهم زيادة  (5

 .الصاحلة واألعمال
 على قادرة لتكون طلبةال لتجهيز زلاولة يف طلبةلل الدراسي التحصيل زيادة  (6

 .التعليم جودة من أعلى مستوى يف االستمرار يف ادلنافسة
 تطوير أجل من الذايت التطوير برامج خالل من طلبةال استقاللية زيادة (91

 طلبةال وشخصية شخصية تشكيل أجل من واالىتمامات اىبوادلو  اإلمكانات
 .وادلسؤولني ادلستقلني
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 اخلدمات جودة إدارة لتحسني الالزمة التحتية والبنية ادلرافق نوعية حتسني (99
 .التعليمية

 .العادلية ادلنافسة يف والتنافس بالكرامة تتمتع تعليمية مؤسسة ةرسادلد جعل (91
 

 ندرسيالم/  المعلمين عن بيانات. 3
 3 الجدول

  بيتونج تيلوك تيبا كوبانج العالية الدين حسن معلمين بمدرسةال بيانات
التعليم  وظيفة جنس اسم رقم

 االخير
 مادة

 مرأة رجل
1 M. Yusuf, S.Kom √  رئيس ادلدرسة S1 الكمبوتري 
2 Ir. Nurzen, S.Pd √  معلم S1 الرياضية 
3 Erzanita, S.Pd  √ نائب الطلبة، ويل 

 الفصل العاشر

S1 اللغة االندونسية 

4 Drs. Mukhtar √  معلم S1  العلم الوطين وتاريخ
 االندونسي

5 H. Hafifi, S.Pd √  معلم S1 الرياضة 
6 Guntur TP, S.Pd.I √  معلم S1  تاريخ االسالم

 والكتب الًتاث
7 Aslah Ar √  ي واجلغرايفاللقاء  معلم 
8 Suaidah  √ الفنالثقاة و   معلم 
9 Agus Khairi √  القرأن واحلديث   أمني الصندوق,معلم

 واحمللي
10 Marsa’i, S.Pd.I √  رئيس االدارة ,معلم S1  ي اللقاءالرياضو و
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 والتاريخ
11 Indrianti, S.Pd  √ معلم S1  اللغة االنزليدية

واالاجتماعي 
 والنفسي

12 Ubayyah, SE  √ ويل الفصل  ,معلم
 الثاين عشر

S1 ي واالقتصاديقاءالل 

13 Hajiah, S.Ag  √ ويل الفصل  ,معلم
 احلادى عشر

S1 فقو 

14 H. Nursomad, S.Pd.I √  معلم S1 عقية اخالق 
15 Ramli, S.Ag √  معلم S1 اللغة العربية 
16 Ali Imron √  الكشفة  معلم 
17 Abdul Mukmin, 

S.Kom 

 الكمبوتري S1 معلم  √

18 Ahmad Fadli, S. Pd √  معلم S1 ةالرياضي 

 .العالية الدين حسن مبدرسة ادلعلم بيانات توثيق: ادلصدر
4 

 طلبةال عدد بيانات. 4
 4 الجدول

 بيتونج تيلوك تيبا كوبانج العالية الدين حسن بمدرسة طلبة عدد عن بيانات
 2019/2020 عدد الطلبة لكل صف رقم

 عدد مرأة رجل
 24 16 8 الصف العاشر 9

 33 21 12 ادى عشرالصف احل 1

 14 4 11 الصف الثاين عشر 0
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 71 عدد
 العالية. الدين حسن طلبة مبدرسة بيانات توثيق: ادلصدر

5 
 التحتية والبنية المرافق عن بيانات. 5
 بيتونج تيلوك تيبا كوبانج الدين العالية حسن بمدرسة مرافقال بيانات. أ

 الكمبيوتر    طلبة مكتب
 LED    طلبةال كرسي

 الرقمي للتلفزيون    ادلعلم كتبم
 خشيب كرسي    ادلعلم كرسي
 كرسي بالستيك   الطري صورة
 خشبية خزائن   اجلمهوري رئيس صورة
 ادللفات خزائن  اجلمهوري رئيس نائب صورة

 خزانة الزجاج    السبورة
 CCTV     مروحة
 مروحة    اذلاتف
 والرسالة الرؤية سبورة    مكنسة

 الزجاج     سحةشل
 القمامة صندوق    احلائط ساعة

 AC  ادلهمالت الصحي الصرف
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 بيتونج تيلوك تيبا كوبانج الدين العالية حسن بمدرسة التحتية البنية بيانات. ب
 5 الجدول

 بيتونج تيلوك تيبا كوبانج الدين العالية حسن بمدرسة التحتية البنية بيانات
وسع  عدد نوع الغرفة رقم

 2م
 حالة استتخدام الغرفة

Dipakai Tidak Jarang B RR RB 

       35 1 غرفة الرئيس .1
       315 3 الصفوف .2
       35 1 ادلكتبة .3
       - - القاعة .4
       4 1 غرفة االدارة .5
       42 1 غرفة ادلعلمني .6
       - - غرفة االرشادات .7
        1 غرفة الصحية .8
       35 1 دلأملا .9
10

       56 1 غرفة العبادة .

11
       35 1 غرفة احلارث .

12
. 

        1 ميدانال

  12 عدد
 .الدين العالية حسن مبدرسة التحتية البنية توثيق: ادلصدر

6
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  ةرسللمد الموضوعية الشروط. 6
  مدرسةداخلية ال .(أ

 رلاالت من رلال كل يف مواد رسةداخلية ادلد ادلوضوعية الشروط تتضمن
 ،(التجويد) األجنبية اللغات العربية، ،العقيدة واالخالق الشريف، احلديث: الدراسة

 الفقو، ،النفسية التاريخ، اجلغرافيا، ،االقتصادية ية،اللقاء العلوم اإلصلليزية، اإلندونيسية،
 ،والفن ،العلوم الوطين ،البدنية والًتبية والرياضيات الكالم علوم يف مشًتكة اىتمامات

 ادلشًتكة وادلصاحل واالتصاالت، ادلعلومات تكنولوجيا ،التاريخ االسالمي الثقافية، والفنون
 .احلديث علوم يف ادلشًتكة وادلصاحل اإلندونيسي، والتاريخ الفقو، ألصول

 . خارجية المدرسة(ب
 الكشفية، الدين، تقوية مثل إضافية أنشطة للمدرسة اخلارجية الظروف تشمل

 .الصاالت كرة و العريب اخلط القرآن، حتفيظ الفنون، ،حضرة القرآن، تالوة
 

 البيانات عرضب. 
 خالل من تعليم ترقية مهارة االستماع نموذج تطبيق قبل ميالتعل مخرجات. 1

بتطبيق طريقة السمعية الشفوية لدى طلبة  والبصرية السمعية وسائل استخدام
سن الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر الصفالحادى عشر بمدرسة ح

 المبونج
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 تعليم ترقية مهارة االستماع منوذج تطبيق قبل العربية ادلواد يف طلبةال ميتعل سلرجات
بتطبيق طريقة السمعية الشفوية لدى طلبة  والبصرية السمعية وسائل استخدام خالل من

 يف انج تيبا تيلوك بيتونج بندر المبونجالصفاحلادى عشر مبدرسة حسن الدين العالية كوب
 .طلبةلل أسئلة 91 تقدم اليت الباحثة مع األول اللقاء

 يتم. والثانية األوىل الدورتني تنفيذ قبل طلبة فهم مستوى لتحديد االختبار إجراء يتم
 عليها حصل اليت القيمة على لالطالع. كتابية اختبارات شكل يف اختبارات طلبةال إعطاء

 :التايل اجلدول يف ذلك رؤية ديكن ، االختبار أثناء طلبةال
 6 الجدول

 األول االختبار في طلبةال تحصيل نتائج
عدد  مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر اسم رقم

 النائج
 بيان

1 Ahmad Ghozi Feroza 25 25 10 10 10 80 كامل 
2 Bani Mustofa 25 25 10 10 10 80 كامل 
3 Cama Caiwa Alwajidu 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
4 Della Safitri 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
5 Destiana Putri Fadilah 20 10 10 10 10 60 مل يكمل 
6 Dhamar Pratama 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
7 Dimas Hari Afri 15 15 10 10 10 60 مل يكمل 
8 Dini Nur Rahim 15 15 10 10 10 60 مل يكمل 
9 Dwi Wardatul Jannah 25 15 15 15 15 75 كامل 

10 Enok Eis 20 15 10 20 15 80 كامل 
11 Hafidz Al Asfihani 20 15 10 20 15 80 كامل 
12 Iin Yunitasari 25 10 10 25 10 80 كامل 
13 Khiyarotul Laili 25 10 10 25 10 80 كامل 
14 Larasati 25 15 10 15 10 75 كامل 
15 Latifatu Rofiqoh 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
16 M. Fadli 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
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17 Moh Irfan 15 15 10 10 10 60 مل يكمل 
18 Muhammad Satibi 20 10 10 10 10 60 مل يكمل 
19 Nadilah 20 10 10 10 10 60 مل يكمل 
20 Nia Sephiani 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
21 Niken Adelia 25 15 10 15 10 75 كامل 
22 Nurhayati 20` 15 10 15 10 70 مل يكمل 
23 Putri Fatmawati 20 15 10 15 10 70 مل يكمل 
24 Putri Luthfiyani 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
25 Rafli Ahmad 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
26 Ranisia Zalzabila 20 15 10 15 10 70 مل يكمل 
27 Raihan 20 15 10 15 10 70 مل يكمل 
28 Rizki Auliah 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
29 Silviyana 15 15 10 10 10 60 مل يكمل 
30 Siti Rahayu Ningsih 25 25 10 10 10 80 كامل 
31 Syam Ramadan 15 15 10 10 10 60 مل يكمل 
32 Taniya Aprilia 20 15 10 15 15 75 مل يكمل 
33 Wahyu Ramadhan 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 

 %30,3 11      عدد الكامل

 %69,6 23      عدد لم يكمل

لدى طلبة الصفاحلادى عشر  مهارة االستماع األول االختبار نتائج قيمة: البيانات مصدر
 .1196 أغسطس 01 ، مبدرسة حسن الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر المبونج

 
األول  االختبار يف طلبة 00 بني من أنو مالحظة ديكن أعاله، اجلدول على بناءً 

 طلبةال عدد بلغ7(. 01.0) مئوية نسبة مع طلبة 91 ىناك كان الطلبة الذين أكملوا
 اختبار صلاح معايري تصنيف يتم مث7(. 36.3) بنسبة شخًصا 10 يكملو مل الذين

 .منخفضة أهنا على األول االختبار يف طلبةلل النجاح
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لًتقية مهارة  األوىل الدورة باستخدام التنفيذ ةالباحث ريتأج ذلك، على بناءً 
 .العربية اللغة خاصة يف طلبة لدى االستماع
 

 األولى الدورة. 2
 أ. اللقاء االول

 التخطيط. (1
 كما ىي األوىل للدورة التخطيط مرحلة يف قامت هبا الباحثة اليت األشياء

 :يلي
 الواجب للخطوات وخيطط ادلشكلة ةالباحث ددحت ، لتعلما خطة إعداد قبل ( أ

 .التعلم دورة يف تنفيذىا
 (.RPP) الدرس خطة شكل يف التعلم تنسيق إنشاء  ( ب
 .مهارة االستماع ميالتعل وسائل استخدام نتائج دلعرفة مالحظة ورقة بعمل قم ( ت
 .ةطلبلل التعليمية ادلواد لتعلم اْلم َرِىِقنيَ  اََمال   خاصة مادة إعداد ( ث
 بوينت تطبيق احملمولة، الكمبيوتر وأجهزة الصوت، ومكربات التلفزيون، إعداد ( ج

 الصف طلبةل العربية ادلدرسية والكتب ، وحدة كتاب ،مهارة االستماع حول
ترقية مهارة  عملية حول ادلالحظة وعالمات عالية مدرسة يف عشر احلادي

 .طلبة االستماع
 يفالًتقية  دلعرفة طلبةال إىل تقدديها سيتم اليت االختبار/  التقييم مواد إعداد ( ح

 .اإلستماع مهارة
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 التنفيذ( 2
 وعقد ،لقائني خالل ةالباحث قبل من األوىل الدورة يف ميالتعل إجراءات تنفيذ مت

 :التالية التفاصيل مع ميالتعل من دقيقة( 12×  1) دلدة لقاء كل
 :األولية األنشطة. (أ

 .مًعا ونصلي مرحباً  ادلعلم يقول (9
 .وضعهم عن ويسألون طلبةال ادلعلم يستقبل (1
 .احلضور ادلعلم فحص (0
 .تعلمها جيب اليت الدروس حول أسئلة ادلعلم يقدم (1
 .التعليمية األىداف وينقل السابق الدرس ادلعلم يكرر (2

 :األساسية األنشطة( ب
 .اْلم َرِىِقنيَ  اََمال   حول األوىل الدورة يف الدرس مادة إعداد (9
 والبصرية السمعية وسائلو  اْلم َرِىِقنيَ  اََمال   ادلادة حول عام بشكل معلم يشرح (1

 للتعلم صورة طلبةال لدى يكون حىت ادلادة، شرح يف استخدامها سيتم اليت
 تعلمو ادلراد

 بوضوح الصوت نطق تشغيل أثناء البصرية السمعية وسائل ادلعلم يعرض (0
 .طلبةال ويستمع

 صحيح بشكل ِقنيَ اْلم َرىِ  أََمال   نطق وقلدوا الطلبة استمع (1
 .والتجويد النطق منوذج إىل االنتباه مع اخلطاب إىل الطلبة يستمع (2
 .السرد شكل يف البسيطة النصوص طلبةال يفهم (3
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 ي سمع ما مع الكتابة طلبةال يطابق (4
 .فردي وبشكل رلموعات، يف كالسيكي، بشكل اجلمل طلبةال يقرأ (5
 .مهارة االستماع التعلم نتائج دلعرفة النهائي التقييم بإعداد ادلعلم يقوم (6

 :الختامية األنشطة. (ج
 .هبا القيام يتعني اليت والتمارين ادلهام حول طلبةلل ادلعلم يشرح (9
 ¬. التايل لالجتماع التعلم خطط ادلعلم يقدم (1
 .التحية خالل من الدرس بإغالق ادلعلم يقوم (0

 مالحظة(.ال3
لعالية كزبانج تيبا تيلوك ادلدرسة حسن الدين ا يف مهارة االستماع تعلم عملية تبدأ

 التعلم، بدأت أن قبل. دقيقة( 12×  1) دلدة 1196 سبتمرب 1 يف بيتونج بندر المبونج
 باجللوس طلبةال طلبةم طريق عن الدراسية الفصول يف تكييف بإجراء( ةالباحث) ادلعلم يقوم
 يف طلبةال ِقبل من عليها الرد ويتم االفتتاحية التحية ادلعلم يقول ذلك بعد. دلقاعدىم وفًقا
 .العربية باللغة ذلك يفعلون كيف طلبةال ادلعلم يسأل مث واحد، وقت

ادلعلم  يبدأ ذلك، على عالوة. ادلاضي األسبوع الدرس بتكرار( الباحثة) ادلعلم يبدأ
 أمرىم من حرية يف طلبةال بدا البداية، يف. البصرية السمعية وسائل باستخدام التعلم يف

 اإلجراءات شرح بعد ولكن ،ادلعلم قبل من ادلستخدمة وسائلبال دراية على يكونوا مل ألهنم
 سيتم اليت التعلم عملية فهم على قادرين طلبةال بدا ،وسائلال ىذه استخدام كيفية أو

 يستمع بينما الفصل أمام يف مهارة االستماع مسجلة زلادثات ادلعلمون يلعب مث. تنفيذىا
 يطلب ،النطق من االنتهاء وبعد تشغيلها، يتم اليت بصريةوال السمعية وسائل إىل طلبةال
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 كمامهارة االستماع  اإلص زلادثات حملاكاة يتقدموا أن طلبةال من اثنني شلثلي من ادلعلم
 .البصرية السمعية وسائل جتسدىا

 من دتت اليت احملادثة يكرر أن العادي طلبةلل وديكنلدى طلبة اإلستماع مهارة ترقية
 ادلزيد مبعرفة طلبةال لتذكري يكفي ادلعلم بأن اإلحساس بعد. البصرية سمعيةال وسائل خالل

 شيء كل من االنتهاء بعد نفسها، ىي أو أجنبية ىي اليت اذلدائية رسائل على والتعرف
 .حتياتو بقولو الدرس ادلعلم يغلق
 اللقاء الثاني. ب

 التخطيط( 1
 (.RPP) الدرس خطة شكل يف التعلم تنسيق إنشاء ( أ

 .للطلبة التعليمية ادلواد لتعلم اْلم َرِىِقنيَ  اََمال   خاصة مادة دإعدا ( ب
 بوينت تطبيق احملمولة، الكمبيوتر وأجهزة الصوت، ومكربات التلفزيون، إعداد ( ج

 الصف لطلبة العربية ادلدرسية والكتب ، وحدة كتاب مهارة االستماع، حول
ترقية مهارة  عملية حول ادلالحظة وعالمات عالية مدرسة يف عشر احلادي

 طلبة. االستماع
 نتائج التعليم دلعرفة الطلبة إىل تقدديها سيتم اليت االختبار/  التقييم مواد إعدادد(

 التنفيذ( 2
 :األولية األنشطة. أ( 

 مًعا ونصلي مرحباً  ادلعلم يقول (9
 .وضعهم عن ويسألون الطلبة ادلعلم يستقبل (1
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 .احلضور ادلعلم فحص (0
 .تعلمها جيب اليت روسالد حول أسئلة ادلعلم يقدم (1
 .التعليمية األىداف وينقل السابق الدرس ادلعلم يكرر (2
 :األساسية األنشطة ب( 

 طلبةال ويستمع احملادثات حول السمعية البصرية وسائلال بتشغيل ادلعلم يقوم (9
 .إليها

 .طلبةال ويتبعها البصرية السمعية وسائلال بتشغيل ادلعلم يقوم (1
 .صحيح بشكل اْلم َرِىِقنيَ  َمال  أَ  نطق وقلدوا الطلبة استمع (0
 وسائلال استخدام خالل من بادلهارة خاصة زلادثة تقدًن من االنتهاء بعد (1

 طلبةال يف قدًما ادلضي طريق عن النطق شلارسة للمعلم ديكن ،السمعية البصرية
 حىت وىكذا ،السمعية البصرية وسائلال خالل من موضح ىو كما احملادثة وبدء
 .شيء كل من االنتهاء يتم

 .واضحة غري مجل حول أسئلة لطرح طلبةال بتوجيو ادلعلم يقوم (2
 :الختامية األنشطةج( 

 .تعلمها مت اليت التعليمية ادلواد من االنتهاء طلبةال من ادلعلم يطلب (9
 .التحية خالل من الدرس بإغالق علمادل يقوم (1

 المالحظة( 3
 الصف طلبة واكان ،91.12 إىل 91:11 الساعة من ،1196 سبتمرب 6 يف

 طلبةال يصلي الدرس، يف البدء قبل. العربية اللغة دروس لتلقي استعداد على عشر احلادي
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 من الدرس ادلعلم يفتح ،(ةالباحث) ادلعلم طلبةال يستقبل أن وبعد قصرية، رسالة ويقرأوا أوالً 
 رةم السؤال خالل من الدرس ادلعلم يكرر مث. طلبةال أداء كيفية عن ويسأل التحية خالل
 إعطاء ديكنو فقط منها جزءًا ولكن التايل، اللقاء يف تعلمها جيب اليت ادلادة عن أخرى
 .إجابة

 تقييماً  الباحث أجرى ، 1196 سبتمرب 6 يف التعلم عملية من االنتهاء بعد
 وسائلال باستخدام عليها حصلوا الذين طلبةال اسًتاحة طلبة يف الزيادة نتائج قيمة دلعرفة

 يقدم التقييم، ىذا يف. األوىل الدورة من الثاين اللقاء يف التعلم تقييم يتم. يةالبصر  السمعية
 يف الزيادة نتائج معرفة إىل التقييم ىذا يهدف. أسئلة 2 من يتكون مكتوبًا اختبارًا ادلعلم

 على النتائج تكون واليت والبصرية السمعية وسائلال استخدام خالل من ادلهرة استهالل
 :التايل النحو

 7 الجدول
 للصف في اللقاء الثاني األولى الدورة في العربية مهارة االستماع الترقية نتائج قيمة

 العالية الدين حسن بمدرسة عشر الحادي
عدد  مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر اسم رقم

 النائج
 بيان

1 Ahmad Ghozi Feroza 15 15 20 20 10 80 كامل 
2 Bani Mustofa 25 25 15 10 15 85 ملكا  
3 Cama Caiwa Alwajidu 15 10 15 25 10 75 كامل 
4 Della Safitri 15 15 10 25 10 75 كامل 
5 Destiana Putri Fadilah 25 15 15 10 10 75 كامل 
6 Dhamar Pratama 25 10 10 15 15 75 كامل 
7 Dimas Hari Afri 10 10 10 20 10 60 مل يكمل 
8 Dini Nur Rahim 15 10 10 20 10 65 مل يكمل 
9 Dwi Wardatul Jannah 15 20 10 20 15 65 مل يكمل 
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10 Enok Eis 20 10 10 15 15 80 كامل 
11 Hafidz Al Asfihani 25 25 10 10 10 80 كامل 
12 Iin Yunitasari 25 10 10 25 10 80 كامل 
13 Khiyarotul Laili 15 15 20 20 10 85 كامل 
14 Larasati 15 20 10 20 15 80 كامل 
15 Latifatu Rofiqoh 15 10 10 20 10 65 مل يكمل 
16 M. Fadli 15 10 10 20 10 65 مل يكمل 
17 Moh Irfan 15 10 10 20 10 65 مل يكمل 
18 Muhammad Satibi 15 20 10 20 15 80 كامل 
19 Nadilah 15 20 10 20 15 80 كامل 
20 Nia Sephiani 25 10 10 15 15 75 كامل 
21 Niken Adelia 20 10 10 25 10 80 كامل 
22 Nurhayati 15 10 10 20 10 65 مل يكمل 
23 Putri Fatmawati 15 10 10 20 10 65 مل يكمل 
24 Putri Luthfiyani 20 10 10 15 10 65 مل يكمل 
25 Rafli Ahmad 20 10 10 15 10 65 مل يكمل 
26 Ranisia Zalzabila 20 10 10 15 10 65 كململ ي  
27 Raihan 15 20 10 20 15 80 كامل 
28 Rizki Auliah 20 15 15 20 15 75 كامل 
29 Silviyana 20 15 15 20 15 75 كامل 
30 Siti Rahayu Ningsih 15 20 10 20 15 80 كامل 
31 Syam Ramadan 20 20 15 15 10 80 كامل 
32 Taniya Aprilia 15 10 10 20 10 65 مل يكمل 
33 Wahyu Ramadhan 15 10 10 20 10 65 مل يكمل 

 %60,6 20      عدد الكامل

 %39,3 13      عدد لم يكمل

االوىل يف اللقاء  الدورة تقييم يف مهارة االستماع من العربية نتائج الًتقية قيمة: البيانات مصدر
 1196 سبتمرب 16 الدين العالية حسن عشر مبدرسة احلادي للصف الثاين
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 ونكامل إىل يصلون الذين طلبةال صلاح معدل أن ي ظهر أعاله، اجلدول إىل استناًدا
 يكملوا مل شلن طلبا 90 يوجد بينما ،7( 31.3) مئوية بنسبة اطلب 11 يكون أن ديكن

 احلادي الصف يف البحث يف حتقيقها ادلراد االكتمال قيمة دلعايري وفًقا7(. 06.0) طلبةال
 يف ميالتعل نتائج تصل مل لذلك7. 51 إىل يصل الذي ،العالية الدين حسنمبدرسة  عشر
 وسائلال تطبيق عدم عند البحث بنتائج مقارنة حتسنت لكنها ،517 إىل الدورة ىذه

 .البصرية السمعية
 التفكير( 4

 على حتسينات إدخال مت الثاين، للقاء األوىل الدورة يف التفكري نتائج على بناءً 
 :التايل النحو على العمل خطة
 عند حبيث الدراسية، الفصول من ادلزيد إتقان بالتدريس يقوم الذين ادلعلم على جيب .أ 

 على الًتكيز طلبةلل وديكن زمالئهم مع يدردشون طلبةال يعد مل التعلم إجراء
 .ادلعلم بتفسريات االىتمام

 خجولني وليسوا ، محاسا أكثر يكونوا حىت طلبةلل احلافز من ادلزيد ادلعلم يعطي .ب 
 .التعليم مهارة تعلم يف زيادة ىناك يكون أن ديكن حبيث التعلم يف نشاطا وأكثر

 .احملارة مهارة طلبةال زيادة نتائج لقياس التقييمات على ادلعلم يؤكد .ج 
 شروط فهم ديكن األوىل، الدورة يف الباحثة اهتأبدا اليت ادلالحظات نتائج من

 :ايلالت النحو على ،العالية الدين حسنمبدرسة  عشر احلادي الصف
 الذين طلبةال من العديد ىناك يزال ال ، الفصل يف العربية اللغة تدريس تعلم عند .أ 

 .نشاطًا وأقل متحمسني ليسوا
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 .الدرس خالل صاخبة طلبة ىناك .ب 
 سلرج احلروف احلرف مع متوافقة غري تزال ال ادلنطوقة الكلمات .ج 
 ال حبيث لتايلا اللقاء يف والبصرية السمعية وسائلال تطبيق يتم أن طلبةال نيأمل .د 

 .رتابة تكون
 إلجراء أي ، أخرى مرة إجراء باختاذ الباحث سيقوم ، أعاله االنعكاس نتائج من

 .الثانية الدورة يف البحوث
 الثانية الدورة. 4

 أ. اللقاء الثالث
 ( التخطيط1

 .ادلستمرة ادلواد مع( RPP) الدرس خطة إعداد ( أ
 الصِّحِّيَّة   اة  احلَيَ  حول الثانية الدورة يف ادلوضوع إعداد  ( ب
 التعلم وسائل استخدام نتائج دلعرفة مراقبة ورقة بعمل قم  ( ت
 التعلم عملية تنفيذ تدعم اليت وادلواد األدوات إعداد  ( ث
 باور وتطبيق احملمولة، الكمبيوتر وأجهزة الصوت، ومكربات التلفاز، إعداد  ( ج

 طلبةلل سيةادلدر  والكتب ادلعيارية، والكتب مهارة االستماع، لإلستاذة بوينت
 حول ادلالحظة وأوراق ، العليا ادلدية مدرسة من عشر احلادي الفصل يف العرب
 .مهارة االستماع للطلبة ترقية عملية

 .ادلهارة يف الزيادة دلعرفة طلبةلل تقدديها سيتم اليت االختبار/  التقييم مواد إعداد ( ح
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 التنفيذ. (2
 إعداد يف الصِّحِّيَّة   احلََياة   دلادةا مع دقيقة 12×  1 دلدة الثانية الدورة نفذت

 بينما ،(ادلرفقة الدرس خطة) الدرس خطة يف مذكور ىو كما ميالتعل خطوات ادلعلم
 أنشطة مراقبة كانت ادلواد تقدًن جانب إىل ادلعلم أنشطة ، نفذ اليت األنشطة كانت

 .وادلعلم طلبةال
 األولية األنشطة. أ(

 مًعا ونصلي مرحباً  ادلعلم يقول (9
 .وضعهم عن ويسألون الطلبة ادلعلم يستقبل (1
 .احلضور ادلعلم فحص (0
 .تعلمها جيب اليت الدروس حول أسئلة ادلعلم يقدم (1
 .التعليمية األىداف وينقل السابق الدرس ادلعلم يكرر (2
 األساسية األنشطة. ب( 
 .البطاقة على قصرية رسائل أو قصص بكتابةادلعلم  يقوم (9
 .ادلوسيقى يرافقون بينما األوىل الدرجة من ةطلبلل الرسالة تلك ادلعلم يهمس (1
 .طلبة آخر قبل من الرسالة تلقي يتم حىت التايل بصديقو طلبةيهمس  أول (0
 .السبورة على تلقاىا اليت الرسالة طلبةيكتب  آخر (1
 .األصلية الرسالة مع الرسالة بتصحيح ادلعلمون يقوم (2
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 .ال أم اللعبة قواعد نيفهمو  كانوا إذا عما السؤال إىل طلبةال ادلعلمون يوجو (3
 .األول طلبةلل الرسالة ومهس اللعبة ادلعلم يبدأ (4

 الختامية األنشطةج( 
 .التايل لالجتماع تعليمية خطة ادلعلم قدم (9
 .التحية خالل من الدرس ادلعلم يغلق (1

 سبتمرب 93 يف ادلنعقدة الثانية، الدورة من الثالثة اجللسة من االنتهاء بعد
 طلبةل العربية اللغة يف الًتقية مهارة االستماع قيمة دلعرفة ييماً تق ةالباحث أجريت ،1196

 تقييم يتم. اللغوية واأللعاب البصرية السمعية وسائلال باستخدام عليها احلصول مت واليت
 من يتكون اختبارًا ادلعلم يقدم التقييم، ىذا يف. الثانية الدورة من اللقاء الرابع يف ميالتعل

 :النتائج جدول مع حتريري اختبار أسئلة 2 و شفهي اختبار أسئلة 2
 8 الجدول

 للصف الثانية في اللقاء الرابع الدورة في الترقية مهارة االستماع العربية  نتائج قيمة
 العالية الدين حسن بمدرسة عشر الحادي

عدد  مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر مؤشر اسم رقم
 النائج

 بيان

1 Ahmad Ghozi Feroza 25 25 15 10 10 85 كامل 
2 Bani Mustofa 25 25 15 10 10 85 كامل 
3 Cama Caiwa Alwajidu 25 25 15 10 10 85 كامل 
4 Della Safitri 25 25 10 15 10 85 كامل 
5 Destiana Putri Fadilah 25 25 10 10 10 80 كامل 
6 Dhamar Pratama 25 10 10 25 10 80 كامل 
7 Dimas Hari Afri 25 25 10 10 10 80 كامل 
8 Dini Nur Rahim 25 25 10 10 10 85 كامل 



68 
 

 

9 Dwi Wardatul Jannah 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
10 Enok Eis 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
11 Hafidz Al Asfihani 15 15 10 10 10 60 مل يكمل 
12 Iin Yunitasari 25 25 10 15 10 85 كامل 
13 Khiyarotul Laili 25 15 10 25 10 85 كامل 
14 Larasati 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
15 Latifatu Rofiqoh 15 15 15 15 10 65 مل يكمل 
16 M. Fadli 15 15 10 15 10 65 مل يكمل 
17 Moh Irfan 25 25 10 10 10 80 كامل 
18 Muhammad Satibi 25 10 10 25 10 80 كامل 
19 Nadilah 25 10 10 25 10 80 كامل 
20 Nia Sephiani 25 10 10 25 10 80 كامل 
21 Niken Adelia 25 15 10 15 10 75 كامل 
22 Nurhayati 25 25 10 10 10 80 كامل 
23 Putri Fatmawati 25 10 10 25 10 80 كامل 
24 Putri Luthfiyani 25 25 10 15 10 85 كامل 
25 Rafli Ahmad 25 15 10 25 10 85 كامل 
26 Ranisia Zalzabila 25 10 10 25 10 80 كامل 
27 Raihan 25 10 10 25 10 80 كامل 
28 Rizki Auliah 25 25 10 10 10 80 كامل 
29 Silviyana 25 25 10 15 10 85 كامل 
30 Siti Rahayu Ningsih 25 25 10 15 10 85 كامل 
31 Syam Ramadan 25 25 10 15 10 85 كامل 
32 Taniya Aprilia 25 10 10 25 10 80 كامل 
33 Wahyu Ramadhan 25 10 10 25 10 80 كامل 

 %84,8 28      عدد الكامل

 %15,5 5      عدد لم يكمل

الثانية يف اللقاء  الدورة تقييم يف من مهارة االستماع العربية نتائج الًتقية قيمة: البيانات مصدر
 1196 سبتمرب 10 الدين العالية حسن عشر مبدرسة احلادي للصف الرابع
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 ويصل يزداد واحد فصل يف طلبةال صلاح معدل أن يوضح أعاله، اجلدول على بناءً 
 ىذا يف طلبةال صلاح مستوى يكون أن ديكن. النجاح مؤشر إىل ىذا وصل وقد ،7 51 إىل

 يكملوا مل الذين طلبةال أن حني يف ،7(51.5) بنسبة اطلب 15 ىو كامل فئة يف التقييم
 أن مالحظة ديكن أعاله للقيمة ادلئوية النسبة من ،7(92.2) نسبة مع طلبة 2 ىناك
 خالل من. الثانية إىل األوىل الدورة من طلبةال عدد زاد التعلم يف ادلشاركني صلاح معدل
 احملققة النتائج ألن التالية، الدورة إىل ادلتابعة إىل حيتاج ال التعلم أن فهم ديكن ذلك،
 .النجاح مبؤشرات فعلبال وتفي كافية بدرجة مرضية

 التفكير  (3
 :أن الثانية الدورة يف تنفيذىا مت اليت ادلالحظات نتائج استنتاج ديكن

 .الفصل يف العربية اللغة وتعلم تدريس يف محاسا أكثر طلبةال .أ 
 السابق اللقاء من بنشاط الطلبة يبدأ .ب 
 وسائل أيًضا والبصرية السمعية وسائلال استخدام إىل باإلضافة الباحثون ستخدمت .ج 

 .األلعاب
 .تقريًبا طلبةال مجيع إىل تصل طلبة لكل العربية اللغة مهارة يف ًتقيةال .د 
 الدورةيف  طلبة نتائج من الثانية الدورة يف طلبةال مهارة االستماع نتائج الًتقية .ه 

 .األوىل
 السمعية وسائل استخدام خالل من ترقية مهارة االستماع يف النجاح مؤشرات

لدى طلبة الصف احلادى عشر مبدرسة حسن  شفويةال السمعية يقةطر  بتطبيق والبصرية
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 يف للمشاركة محاًسا أكثر طلبةال أصبح ،الدين كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر المبونج
 .العربية ادلواد يف والتعلم التعليم أنشطة

 



 

 

 الخامس الباب
 اقتراحاتو  استنتاجات

 
 أ.االستنتاجات

 كشللةامل إىل استناًدا( PTK) الباحثة البحث العمل للصف الدراسي ريتأج أن بعد
 السمعية وسائل استخدام خالل من مهارة االستماع أ ميلن يرقي "وىي البحث ىذا يف

عكشر مبدرسة حسن لدى طلبة الصف احلادى  الكشفوية السمعية بتطبيق طريقة  البصرية
 ةحثاالب صفت سوف ذلك بعد".  ؟الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر المبونج

 :التايل النحو على البحث ونتائج واالختبارات والوثائق املالحظات من االستنتاجات
 السمعية وسائل استخدام خالل من للطلبة العربية اللغة رقية مهارة االستماعت ميلن

لدى طلبة الصف احلادى عكشر مبدرسة حسن الدين  الكشفوية السمعية بتطبيق طريقة البصرية
 عملية يف ةبالطل محاس من ذلك جتلى وقد. العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر المبونج

 ميتعل حيث من. رقيت دورة كل يف ةبدى طلل العربية اللغة االستماع مهارة ونتائج ميالتعل
ويكشعرون  سلبية، الطلبة تبدو والبصرية السمعية وسائل استخدام قبل ستماع الرتقية مهارة اال

 .للغاية صعًبا أمرًا كان العربية اللغة ميتعل أن 
 ونيتعلم م،يالتعل عملية يف واستخدامها والبصرية السمعية وسائل استخدام بعد

مهارهتم يف  مستوى من رؤيتهم على قادرين يلونوا وأن نكشاطًا، أكثر يلونوا أن ةبالطل
 الللمات، قراءة موميلنه السمعية، الوسائل تكشغيل عند الرتكيز على مكشارك مثل ،االستماع

 وفهم احلركة، خالل من اللالم على والرد املتكشاهبة، األصوات ومتييز األصوات، وحتديد
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 خالل من تدرس. عليها اإلشراف مت اليت ةبالطل حوارات خالل من حوار شلل يف النص
 2..2) بنسبة ةبالطل لدى ةالعربي اللغة  ترقية مهارة االستماع. والبصرية لسمعيةا وسائل

 لدى ةالعربي اللغة  ترقية مهارة االستماع ،٪( 6..6) نسبة معاالوىل  الدورة يف ترقيةو  ،٪(
 ٪(. 84.8) نسبة مع للغاية مرضيا وكان الثانية الدورة يف ةبالطل

 ووصل .1 ≤ إمتام معدل إكمالو مت الذي( PTK) البحث العمل للصف الدراسي
 أن( PTK) البحث العمل للصف الدراسي تنفيذ استنتاج ميلن حبيث٪. .8 نسبة إىل

 وسائل باستخدام ألنو إجيايب، تأثري لو يلون أن ميلن البصرية السمعية وسائل استخدام
 استخدام خالل نم مهارة االستماع يرقي أن ميلن العربية اللغة ميتعل يف البصرية السمعية
لدى طلبة الصف احلادى عكشر  الكشفوية السمعية بتطبيق طريقة البصرية السمعية وسائل

 .مبدرسة حسن الدين العالية كوبانج تيبا تيلوك بيتونج بندر المبونج
 قتراحاتب. اال

 كشعرت العربية، اللغة مهارة ةلرتقي حماولة يف أجريت اليت ثالبح نتائج على بناءً 
 :ذلك يف مبا اقرتاحات تقدمي إىل اجةباحل ةالباحث
 املواد تقدمي يف متنوًعا شيًئا دائًما املعلمون يقدم أن املتوقع من التعليمية، للمؤسسات ..

 الحتياجات وفًقا تعليمية وسيلة اختيار على القدرة إىل باإلضافة ،للطلبة التعليمية
 يلون أن املتوقع من يقة،الطر  هبذه. مناقكشتها سيتم اليت باملواد يتعلق فيما ،الطلبة
 .الفصل يف ميالتعل عملية متابعة يف ومحاًسا نكشاطًا أكثر الطلبة

 الفصل يف ةبالطل حالة يف التحلم دائًما املعلمون حياول أن جيب للمعلمني، .2
 مع العمل وميلنو اآلخرين الطلبة  مع طالب كل يعتمد ال أن املفرتض من. وإتقاهنا
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 كل يكشارك مجاعية، مناقكشات أو مهام على ملالع عند لذلك. الفصل أعضاء
 .جمموعاهتم يف آرائو عن ويعرب بنكشاط طالب

 وميلنهم الفصل، يف التعلم وسائل بتطبيق املعلمني قيام عند األفضل من ،للطلبة .3
 النتائج تلون حبيث املعلمني لتعليمات وفًقا وجيد صحيح بكشلل اإلرشادات اتباع

 املعلم بني جيد تعاون إنكشاء سيتم الطريقة، هبذه. لموناملع يتوقعو ملا وفًقا احملققة
 .ميالتعل عملية خالل ةبوالطل

 البيئة يف حمتمالً  مربًيا سيصبح ككشخص البصرية ىذه إضافة ميلن للباحثني، .4
 .املدرسية
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