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تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو االسالمية  :    ادلوضوع
 )دراسة وصفية حتليلية( 132٢/1321يف السنة  ڠاحلكومية مسارا

 نيلة ادلرمحة:  الباحثة
 2٠٠٨٠٠١٣١:  رقم الطالبة

يبحث ىذا البحث العلمي عن تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية 
)دراسة حتليلية  1321/132٢جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارنج يف السنة 

وصفية( الذي خلفية تعليم االستماع لدى طالب جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية 
بصرية أي مادة مصدر التعلم الذي يقدم األساس مسارنج باستخدام وسيلة السمعية ال

ألنو  1التسجيالت العربية األصلية. يهتم أن الباحثة إلجراء البحث يف تعليم االستماع 
مصدر التعلم  ينشأ من تسجيالت العربية األصلية. بناء على أن ينجذب الباحثة ألكثر 

حديد ىذه ادلسألة البحث يواصل يكشف ادلسألة الذي كانت يف ىذه  تعليم االستماع فت
( كيف عملية تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو 2ىي : 

( ما العوامل الدافعة وادلعرقلة يف تعليم االستماع بقسم 1االسالمية احلكومية مسارنج؟ 
 تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارنج؟ 

إجراء ىذا البحث هبدف وصفية عملية تعلم االستماع يف قسم تعليم وقد مت 
اللغة العربية ، ما العوامل الدافعة وادلعرقلة  والعقبات يف تعلم الًتبية يف قسم تعليم اللغة 

 العربية.

أما ىذا جنس طريق البحث فهو البحث النوعي. وفيها يشًتك الباحثة يف 
، 1أنشطة ادلبحثة ادلراقبة. ىذا مبحث البحث ىو احملاضر ادلعلم مادة الكلية االستماع 

يف فصل ج. ليسهل يف يطلب احلقيقة البيانات يف  0والطالب تلعيم اللغة العربية ادلستوى 

 و



. 

البحث بأنيستخدم طريقة ادلراقبة، وادلقابلة، والستبانة، ىذا البحث فيستخدم آلة يف ىذا 
 و الوثائقة. 

وأظهرت النتائج أن تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل 
سوجنو االسالمية احلكومية مسارنج كان مباشرة اجليدة ىي يبدأ أنشطة اإلبتدائية، وأنشطة 

ىناك العديد من ل د احلد األقصى ، ألنو ال يزااجلوىر، وأنشطة اخلتام. ولكن ليس بع
الطالب الذين جيدون صعوبة يف فهم النطق العرب األصليني. الدافع الذي ىو رغبة قوية 
لدى الطالب يف تعليم االستماع ىو سبب رغبة الطالب يف فهم النطق العرب األصليني 
، اليدري بأمهية التعليم االستماع وفوائدىا. ادلعرقلة اليت يواجهها الطالب ىي وجود 

الذي حيدث يف بعض األحيان يف الطالب ، سرعة نطق العرب األصليني الذي الكسل 
خيتلف عن النطق العريب للشعب اإلندونيسي الذي جعل الطالب يسيئون أحيانا ما قالو 

الظروف البيئية مثل عدم وجود محاس من األصدقاء أثناء أنشطة ، العرب األصليون 
من خالل القيام بالتمارين بإعادة متثيل  لطالبالتعلم. للتغلب على ىذه العقبات ، يقوم ا

 التسجيالت العربية يف ادلنزل ، وحفظ الكثري من ادلفردات.

 
  

 ز
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 كلمة الشكر والتقدير

حضرة اهلل سبحانو وتعاىل على نعمة اهلل اليت دائما ما احلمد هلل رب العادلني. 
يا سيدنا حممد  صلى  تسكب يف كل خطوة من احلياة. دائما ما ُتسكب سلوات سالم ،

متكن للباحثة استكمال  اهلل عليو وسلم، الذي نأمل دائما يف شفاعتو يف يوم القيامة. حىت
إعداد البحث العلمي بتحت ادلوضوع "تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

ليلية( )دراسة وصفية حت 132٢/1321يف السنة  ڠوايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارا
 حبدمة.

وىذا البحث العلمي مت إعداد ىذه الرسالة إلكمال بعض الشروط يف احلصول 
على درجة الليسانس لكلية علوم الًتبية و التدريس جامعة وايل سوجنو االسالمية 

بقسم تعليم اللغة العربية. مع الوعي الكامل ، الديكن ىذا البحث  ڠاحلكومية مسارا
دون دافع ومساعدة مجيع الناحية. ولذلك فيما باالحًتام تلفظ العلمي مل يتم االنتهاء ب
 من الباحثة أن يشكر:  

الدكتور احلاج حمّبني ادلاجستري كرئيس جلامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية  فضيلة .2
 مسارنج

فضيلة الدكتور رىارجو ادلاجستري كعميد يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل  .1
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا جنوسو 

قسم تعليم اللغة العربية يف كلية لالدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئيس فضيلة  .0
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠوعلوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سو

قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علوم ل  قرّة العني ادلاجسترية ككاتبةتؤيتفضيلة  .٦
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠوالًتبية والتدريس جبامعة وايل سو

 ح
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كادلشرف األول، وىو الذي يعلم احلاج  ادلاجستري  الدكتور حمفوظ صديق فضيلة .1
الدكتور أمحد  احلاج مفاىيم التفكري السليمة، وفضيل األستاذ ادلاجستري ةالباحث

 .مفاىيم التفكري السليمة ةالذي يعلم الباحث مغفورين كادلشرف الثاين
 .قسم تعليم اللغة العربية مجيع احملاضرين يف  .٤

الذي تدريس كعميد لكلية علوم الًتبية وال أمحد إمساعيل ادلاجستري الدكتور ةفضيل .3
 .أعطى اإلذن خالل البحث

 الذين كمحاضر تعليم االستماع ادلاجستري أمحد يوسف إسنان سيتياوان ةفضيل .٢
 حيتاجها أثناء البحث. ادلعلومات اليت ريساعد يف توف

 –احملبوبة  سيت مسيطة احملبوب وأمي رامسو مجيع أعضاء األسرة، بداية من أيب .1
 أدامهما اهلل يف الصحة والعافية.

 أدامها اهلل يف الصحة والعافية.-أخيت الصغرييت لطفة العفيفة احملبوبة .23

 الفصل ب األحباء وأصحاب مجيع األصدقاء ادلساعيات قسم تعليم اللغة العربية يف .22
 . ٨١٠٠قسم تعليم اللغة العربية 

 ، الصلوات ومجيع الشكر عبارة باستثناء ، يقدمها أن للباحثة ديكن شيء يوجد ال
 .آمني. شؤونو مجيع وتسهيل وتعاىل سبحانو اهلل نعمة على احلصول أمل عسى أن
 

  

 ط
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 اإلهداء
 

 أىدى ىذا البحث إىل : 
الذان حيبّان وأنا أحّبهما يف خري بعون اهلل  سيت مسيطةوأّمي الكردية  رامسوأيب الكرًن  .2

وربّياين ودعواين ومل يزال يشّجعانين حبسن االىتمام ومجيل الصرب حىت أمتمت الدراسة 
 ، ريّب اغفر ذلما وارمحهما آمني.ڠاإلسالمية احلكومية مسارا جنويف جامعة وايل سو

 .احملبوبة لطفة العفيفة ةصغري ال يتأخ .1

 

  

 ي
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 الشعار
 

 (3)ب  غ  ار  ف   ك  ب   ر  ىل  ا  ( و  ٤) ب  ص  ان  ف   ت  غ  ر  ا ف   ذ  إ  ف  
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja 

keras (untuk urusan yang lain) 

(QS. Al-Insyirah: 6-7) 

 
 

  

 ك
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 الباب األول
 بحثال خلفية .أ 

فإن االنشطة التعليمية يف الواقع ىي التفاعلة بني  (Mulyasa)مولياسا ، عند
التعليم ىو نشاط   1ادلتعلم والبيئة حىت  تكونا تغيري يف السلوك إىل الناحية األحسن.

معقد. ويشار إىل مجيع ادلشاركني يف عملية تنفيذ أىداف التعليم يشرح بأهنم 
ولكن   ,يتعلمون أيضا. والتعليم ليس قد أن يقتصر على تقدمي ادلواد التعليمية فقط 

كل ما  عملية لتشكيل موقف ادلتعلمني. يف عملية التنفيذ لتشكيل موقف ادلتعلم و 
مكونات التعليمية. وتشمل ادلكونات التعليمية أىداف التعلم ،  عليو يتطلب وجود

، والوسائل, والتقييم. وكذلك من  قومواد التعلم ، وأنشطة التعلم والتعليم ، والطر 
أجل حتقيق نتائج التعليم ادلرجوة تقدم بفعالية مث ديكن حتديدىا بيخطط التعليم 

 مقدما. 
يف تطبيق األنشطة التعليم حىت  وخيطط التعلم مهمة جدا للمعلم كما شكل

 (Sanjaya)ادلؤثرة. يف عملية ختطيط أنشطة التعلم ادلعلم وفقا ساجنايا من الناحية و
وىناك ادلوجود بعض الذين حيتاجون إىل ادلشاركة يف أنشطة التعليم و بينهم ىي 
األىداف ، ووجود ادلعلمني والطالب ، وادلرافق واذلياكل االساسية ، مع أنشطة 

 التقييم.
واذلدف الرئيسي من التعليم اللغة العربية ىي تطوير قدرة الطلبة على 

تستخدمة على قدرات اللغات يف العامل التعليم استخدامة لغتو اما للسان أو كتابة. و 
يف تعليم اللغة العربية ىناك أربعة الًتكيز ادلركزي ادلرتبطة   2تسمى مهارات اللغات.

                                                             
1 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, 

(Semarang: RaSAIL Media Group, 2011), hlm. 10 

2
 A. Chaedar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 129 
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تقنية التعلم: تقنيات تعليم مهارة اإلستماع ، ومهارة الكالم ، ومهارة القراءة والتعليم 
 3مهارة الكتابة.

الذي جيب  عناصر , مهارة اإلستماعومن بني ادلؤسسات ادلهارات اللغات
عليها قد يباشر للتعلم. ىناك كما طبيعية الناس أوال يفهم اللغة حيصل السماع,  
عليو و يف ىذه احلالة مهارة اللغة العربية اليت قد جيب على السابقة ىي اإلستماع. 

تحدث مهارة اإلستماع ىي القدرة يف االستيعاب أو يفهم الكلمة أو اجلملة اليت ادل
 .أو الوسئل خصة

اذلروب من ادلزدمحتهم اليت تتطلب  ناساليف احلياة اليومية ، ال يستطيع 
مهارات االستماع. مثال ، أن يتكلم مع األصدقاء ، وادلناقشة يف الفصل ، 
واالستماع إىل التلفزيون. القدرة على االستماع ىي واحدة من أىم ادلهارات اللغوية 

ي اليت حيتاج إتقاهنا إىل الطالب. كان أحد ادلبادئ اللغوية النفسية على أن اللغة ى
أوال الكالم ، أي أصوات اللغة ادلنطوقة وديكن مساعها. وبالتايل ، يعد االستماع من 
أىم خربات التعلم للطالب وجيب أن حيظى باىتمام جّدي من ادلعلم. االستماع ىو 
الوسيلة األوىل اليت يستخدمها الناس للتواصل مع األخوة يف مراحل ادلعني ، من 

 4مبفرداة ، وأشكال األعداد والًتكيب.خالل االستماع إلينا معرفتنا 
ادلبدأ األساسي عندما يرغب ادلعلم تقدمي مادة تعليمية ، جيب أن يفكرعن 
ادلادة اليت جيب تقدديها أواًل وأخريًا ، ألن ذلك سيؤثر على سري العملية التعليمية 

ستماع إىل التالية. يف تعلم اللغة العربية ىناك مبادئ أولوية يف تقدمي التعلم ، أي اال

                                                             
3
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 91 

4
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN 

Maliki Press, 2011), hlm. 115-116 



3 
 

احملادثة قبل الكتابة ، اجلملة قبل الكلمة ، أقرب الكلمات إىل احلياة اليومية ، تعلم 
 اللغة كمتحدث أصلي.

مبدأ االستماع والتحدث أواًل من الكتابة ، يبتعد عن افًتاض أن تعلم اللغة 
 اجليد ىو التعلم الذي يتناسب بتطور اللغة الطبيعية لدى الناس ، أي أن كل طفل
سيبدأ يف تطوير اللغة من االستماع واالنتباه مث التقليد. لذلك سوف يستمع الطفل  
كثريا ويقتدي دون أن يسأل ماذا يعين وأيضا بغض النظر عن اخلطأ أو الصحيح. 
ىذا ال يعين أن مدرس اللغة سيشعر مبا يكفي لتدريس وجهني دون تعليم ناحية 

قدرة على االستماع مث تقليد قدرة الكالم ، أخرى. لكنو يظهر أنو جيب أواًل تعزيز ال
 5مث الناحية األخرى مثل القراءة والكتابة.

الًتبية  دى ادلئسساتجامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية ىي من اح
وباعتبارىا اللغة األجنبية يف ىذه  احملاضرة االسالمية التعليمية اليت توجد يف مسارانج.

العربية واحدة من القسم والتخصصات الرئيسية وادلوضوعات احلالة , أصبحت اللغة 
اليت جتب ان يتقنها الطالب. يف عملية تعلم اللغة العربية يف الًتكيز على أربع قدرات 
, اي قدرة االستماع , والتحدث والقراءة , والكتابة. واحدة من ادلواد اليت تدرس يف 

 . قدرة االستماع ىي فئة االستماع
احلكومية  جامعة وايل سوجنو االسالميةلقسم تعليم اللغو العربية  ةثاختار الباح

تعليم اللغة قسم  يف هتتم الباحثة بتعليم االستماع  ألن بحثمسارانج  كمكان لل
 االستماع يف عملية حماضرة .احلكومية مسارانج جامعة وايل سوجنو االسالمية العربية

سجيالت كاسيت أو خمتلفة مثرية لالىتمام يف شكل ت يلةتستخدم ادلادة ادلقدمة وس
اليت حتتوي على مادة  ادلقالة ناقشةلطالب دل. ىنا تعيني اأصلي العريب نطقأفالم من 

                                                             
5 Munir, Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta:Kencana 

PrenadaMedia Group,2016), hlm. 11-12 
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من الطالب غري  يف حني.مث لتقدمي أمام الفصل االستماع من الوسيلة السمعية 
 . مرة لينقل مث  سمعيستماع إىل ما ينقلو اليطلبون لالادلتواجدين يف اخلدمة 

 اليت ادلادة تطوير على الطالب تساعد أن البصرية السمعيةالوسائل  ذلذه ديكن
 يستمع ال .والبصر السمع من هانتائج مت اليت األفكار وشرح عليها احلصول مت

 الطالب تسهيل يف ادلساعدة مع التصوير إىل يةالنظر  من أيًضا ولكن فقط الطالب
 أو مسجل نص السمعية أنشطة يف أحيانًا لكن .مساعها مت اليت ادلعلومات تطوير يف

 السمعي. يف يقصده وما مساعو يتم ما بني اختالف ىناك  عادةً  ، صويت
باإلضافة إىل ذلك ، فإن اللغة التمهيدية ادلستخدمة يف احملاضرة ىي نشاط 

فإن ىذا البحث  ، الظاىرة ىذه بناًء على احملاضرين باستخدام اللغة العربية مباشرة.
 وڠستماع في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة  والي سو" تعليم اال العلمي

)دراسة وصفية  ٨١٠٢/٨١٠٢في السنة  ڠسالمية الحكومية سمارااال
 تحليلية(

 بحثال تحديد .ب 
     :بناًء على اخللفية السابقات ، ديكن صياغة صياغة ادلشكلة على النحو التايل

االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو كيف عملية تعليم  .1
 االسالمية احلكومية مسارنج ؟

افعة وادلعرقلة يف تعليم االستماع بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل ما العوامل الد .2
 سوجنو االسالمية احلكومية مسارنج؟ 

 أهداف البحث وفوائدها .ج 
 من صياغة ادلشاكل ادلذكورة أعاله ، فإن أىداف البحث اليت حتقيق ىي كما يلي: 
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عملية تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو  معرفة .1
 االسالمية احلكومية مسارنج. 

على ما العوامل الدافعة وادلعرقلة يف تعليم االستماع بقسم تعليم اللغة العربية  معرفة .2
 جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مارنج.

 أما فوائد ىذا البحث ىي كما يلي :
فوائد النظرية : كمرجع يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم االستماع . لزيادة  .1

 ادلعرفة واخلربات للباحثني من أجل تقدمي األفضل تعليم يف تطوير اللغة العربية .
ستماع يف كتطور وتقييم للتعلم يف تعليم االلبحث مفيد  الفوائد التطبيقية : ىذا ا .2

 قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج.
للمعلم : لزيادة إىل حتفيز ادلعلمني ليكونوا أكثر إبداًعا يف اختيار وسائل يف 

 .التعلم حسب احلاجة
االستماع يف تعليم اللغة للطالب : يساعد الطالب على اإلتقان مهارات 

العربية,حىت أن تستطيع لتناول إعادة ما مساعو. تقدمي االقًتاحات للتقدم يف تعليم 
 اللغة العربية خاصة يف االستماع.

: تقدمي االقًتاحات للتقدم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف  التعليم  لجامعةل
 االستماع.

غة العربية جبامعة وايل سم تعليم اللستماع يف ق: دلعرفة أن تعليم االةللباحث
 سالمية احلكومية مسارانج. سوجنو اال
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 الباب الثاني
 هيكل النظرىال

 يةالنظر  توصيف .أ
االستماعتعليم  تعريف. ١

بتحدتعلماجليدةىيالبيئةبيئةالبيئةادلدرسةادلنظمة.يةكلمنناحوالتعليمى
وحت باألمانبةطلالزف  الشعور وتوفَت األىدافادلتوقعة.للتعلم، وحتقيق 1واالقتناع
عمليةاليتمتماثلةباألنشطةتدرسادلعلمكمهندسألنشطةالتعلم،لكيوليمىعتال

بأنيعرفحتدثأنشطةالتعلم.قبلأنيبحثعنادلعٌتتعليماالستماع،فيج
ادلعٌتالتعليم.

ليشكلالشخصبقصديديرالبيئةليمىواحملاولةلالتع(miarsa)ميأرساعند
عن٠٢٢٢يفسنة٠٢رقماساسيةقانونعندأنالنزفساإلجيابيةيفاخلالةادلعُت.

الوطٍتفصل التعليم 1نظام تعليمى٠٢آية أن التزفاعلبُتادلتعلمُتو، عملية
التعل صوادلعلمُتوادل التعلميفالبيئة تعليمىعند٠م.در الدينأن عملياتوهباء

٢تعلمديكنالتعلمجبيد.ليساعدادل

                                                             
1
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 

(), hlm. 20-30 
2
 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (yogyakarta: Teras, 

2012), hlm. 4 

3
 A. Chaedar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 

30 
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منالتعريفالتعليمالذيمتذكرهأعاله،ديكناالستنتاج،أنالتعليمىونشاط
االستماعىويتمتنظيمومنقبلمعلممعالطالبمنأجلتنزفيذأنشطةالتعلم.

4قدرةالشخصعلىىضموفهمالكلماتأواجلملمنخاللالكالمأووسائل.
ادلتلقية،يصبحاالستماععنصًراجيبأنيتقنوادلتعلمأواًل.ألنكأحدادلهارات

منفهمالتعلمادلذكورأعاله،الناسيزفهمونلغةاآلخرينأواًلمنخاللالسمع.
ديكناالستنتاج،أنالتعلمىونشاطيتمبطريقةمنظمةمنقبلادلعلممعالطالب

م.يمنأجلالقيامبأنشطةالتعل
االستماعىيعمليةاالستماعإىلالرموزالشزفويةمع(Tarigan)تارجيانعند

على للحصول والتزفسَت والتقدير والتزفاىم الكامل االىتمام احملتوى التقاط
منخاللادلتحدثمن نقلو وفهممعٌتالتواصلالذيمت الرسالة أو ادلعلومات،

 الشزفوية. اللغة أو الكالم أنيسعندخالل أن(Ibrahim Anis) إلبراىيم ،
تركي عقل ىي االذاعية اللغة االستماع جيدا. يسمع ما عن التعبَت ىو االستماع
إجراء إىل باإلضافة السؤال، يف احلادثة زلتوى لزفهم ميل مع زلاوره ضلو ادلستمع

يفنظريتوفكرةjames Asr))جيمساشرعند5التحليل،وحىتالتعبَتعنالنقد.
 حركية ىذهاالستماعكعملية وإرسال األذن عرب موجاتصوتية الستقبال نزفسية

6الدوافعإىلالدماغ.
كمهارةمستقبلة،فإناالستماعىوعنصرجيبأنيتقنالطالبيفالبداية.
ألنومنالطبيعيأنيزفهمالبشرلغةاآلخرينأواًلمنخاللالسمع.منبعضاآلراء

                                                             
4
 A. Chaedar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab,....hlm. 130 

5
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,...hlm. 189 

6
 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 227 
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 أنشطة عملية ىي االستماع أن االستنتاج ادلتعلمُتديكن بُت والتعلم التعليم
زلاوريهم شخصما وانتباه تركي  على مشركة اليت التعلم وكذلكمواد وادلعلمُت،

للحصولعلىادلعلومات.
 االستماع األهداف (أ 

التعليم، االستماعيفسلتلفمراحل من الًتبوية الغاية نتمثل أن سبق شلا
ذهالغايةتقومعلىأربعةعناصرورلاالتاإلصغاءيفاحلياةالعامةواخلاصة،وى

 ىي:
التعليم، االستماعيفسلتلفمراحل من الًتبوية الغاية نتمثل أن سبق شلا
ورلاالتاإلصغاءيفاحلياةالعامةواخلاصة،وىذهالغايةتقومعلىأربعةعناصر

ىي:
االستجابةللتوجيهاتواحلواراتوفهمها.(1
والقدرةعلىالًتجيح.تنميةماكةالنقدوادلقارنة،(٠
تنميةالقدرةعلىادلتابعةوالزفهمواالستنتاج.(٣
7االجيايبواالنزفعايلادلثمرعاطزًفاوذىنًيا.التأثر(4

يهدفتعليماالستماعإىلحتقيقمايلي:
تعرفاألصواتالعربيةودتيي مابينمهامناختالفاتصوتيةذاتداللة(1

العاديونطقصحيح.عندماتستخدميفاحلديث
تعرفاحلركاتالطويلةواحلركاتالقصَتةوالتميي بينها.(٢
التميي بُتاألصواتادلتجاورةيفالنطق.(٣
منالتضعيفأوالتشديدوالتنوينودتيي ىاصوتيا.تعرف(4

                                                             
 ٤٦١(، ص. ٤٤٤٧، )دار اإلند لس للنشر والتوزيع، المهارات اللغويةمحمد صالح الشنطي،   7
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إدراكالعالقاتبُتالرموزالصوتيةوالرموزادلكتوبة.(٥
االستماعإىلاللغةالعربيةدونأنيعوقذلكقواعدتنظيمادلعٌت.(٦
مساعالكلماتوفهمهامنخاللسياقاحملادثةالعادية.(٧
٨ الكلمة( بنية يف حتويل أو تعديل عن الناجتة ادلعٌت التغيَتاتيف إدراك

)ادلعٌتاالشتقاقي(.
العربية(9 الصيغادلستعملةيفاللغة لًتتيبالكلماتتعبَتًافهماستخدام

عنادلعٌت.
ىذهيثواألعدادواألزمنةواألفعال.فهماستخدامالعربيةللتذكَتوالتأن(٤١

اجلوانبادلستخدمةيفاللغةالعربيةمنأجلتوضيحادلعٌت.
فهمادلعاينادلتصلةباجلوانبادلختلزفةللثقافةالعربية.(٤٤
العربيةقدخيتلفعنذلكالذيتعطيوإدراكأنادلدىالداليلللكلمة( ٤٢

أقربكلمةيفلغةادلتعلمالوطنية.
منخاللوقعوإيقاعوتنغيمعادي.فهممايريدادلتحدثالتعبَتعنو(٤٣
االستزفادةمنإدراكنوعاالنزفعالالذييسوداحملادثةواالستجابةلو.(14

اللغةالعربيةيفادلواقفحتقيقكلىذهاجلوانبيفمتابعةاالستماعإىل
8اليوميةاحلياتية.


 االستماع تعليم أنواع  (ب 

٤ لوسائل( اصغائهم عند العامة ديارسو الذي وىو اذلامشي، االستماع
االعالمادلرئيةوادلسموعة،وىويقومعلىخاصيةالزفهمالعامالذيال

                                                             
1٠5-1٠4(،ص.1985،)مكةادلكرمة:جامعةأمالقرى،تعليماللغةالعربيةزلمودكاملالناقو، 8
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أو خطأ االستيعابمن خيلو ولذلكقلما والتزفاصيل، بالدقائق حييط
حتريف.

٢ ادلتعمة( إىل يقصد حُت ادلرء ديارسو ما وىو االستمتاعي، االستماع
الروحيةأوالنزفسية،كاالستماعدلايلقىمنالشعريفاألمسياتوادلهر

والتحل التزفسَت من شيئ يصحبو ادلقربُت،وىذا وأحاديث يلجانات
النوع والتذوقوليسمنشكأنالتذوقىوالعنصرالغالبعلىىذا

 االستماع.
بادلادةاليت(٣ فائًقا االستماعاليقظ،وىوالذيديارسومنبيدياىتماًما

يتطلبنصيبا وىذا ادلتخصصة، كاحملاضراتوادلناقشات إليها يستمع
 وافًرامنالزفهمادلصحوببالتزفسَتوالتحليل.

النقدي،وىوالذييعاجلومنيرغبيفنقدهوتزفنيدهحُتالاالستماع(4
حيتاج واقتناعاتو،وىذا معتوجهاتو أواتزفاقًا يصادفىوىيفنزفسو،
يكون أن ينبغي إذ والتزفسَت، والتحليل الزفهم من األوفر القسط إىل

9ادلستمععلىقدرمنالثقافةوالتخصصوالوعي.
 

 ستماعاال مراحل (ج 
اللغاتاألجنبية)العربية(يف إندونيسيا,ديكنعرضادلواداإلستماع

:علىأربعةمراحلكمايلي



                                                             
9
(، ص. ٤٤٤٧، )دار اإلند لس للنشر والتوزيع، المهارات اللغويةمحمد صالح الشنطي،  

٤٥9-٤٦١ 
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مرحلةاالبدائية( ٤
مزفردة سواء حد على أصواتاحلروفالعربية قدم ادلرحلة ىذه يف

يفىذهاحلالة،ي طلبمنادلعلمتقدًنأمثلةعلىالنطقالسليم.ورتلة
سيكونمناللطيفاستخداممساعدات.تعلمبشكلصحيحمثيتبعوادل

.الكاسيتأوالصورادلتعلقةبالكلمةادلعنية
مرحلةفهمادلبدئي( ٢

يتحدثبو اخلطابالذي فهم ادلتعلم ي طلبمن  ادلرحلة ىذه يف
:ديكنأنيكونشكلاالستجابةذلذااإلجراء.ادلعلمباألفعال

تزفعلاالوامرادلادية)أ(
علىالنداءيستجيب)ب(
.األسئلةبالكتابةأواألوامربالكتابةعلىاإلجابة)ت(
باستخدامالرسومات,وسلططوغَتذلكاليتادلقدمةاألوامرتنزفيذ)ث(

هبا توجد اليت القرطاس ادلعلم تقسم احلالة, ىذه ويف ادلعلم. من
،مثيزفعلمااحلالةيستمعونإىلتعمرادلعلمصورة.الطالبيفىذه

ديكنأنتكونادلوادادلقدمة.أمربوبامألمكانالزفارغيفالصورة
عبارةعنقراءاتيقرأىاادلعلمأوقصصيفتسجيالتالكاسيت

فهمادلتوسطمرحلة(٣
األنشطةاليت.يفىذهادلرحلة،ي طرحالطالبأسئلةشزفويةأوكتابية

يتمالقيامهبايفىذهادلرحلةعلىسبيلادلثال،يقومادلدرسبقراءةقصَتة
.أوتشغيلتسجيل
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رحلةفهمادلتقدمةم(4
يفىذهادلرحلة،يتمإعطاءالطالبالتدريبلالستماعإىلاألخبار

ضمنالراديوأوالتلزف يونوديكنأيضايفشكلاالستماعإىلتسجيلبع
ادلخترب يف تقدديها ديكن اليت بإعداد.األنشطة تكليزفهم مت ذلك بعد

1٢ملخصعريبالذييعرفونوعنجوىراحملادثة.
مسع، التاليةمنفهمتعلماالستماع،رك علىفهمما يفادلرحلة

.وليستكراراألصواتأواحلزفظ،أوالكلماتأواجلملاليتمسعت


 ستماعاالالمواد التعليمية  (د 
،معالتدريسبالطبعىناكأشياءسيتمتدريسهاوالتعلمعليميفعمليةالت

بالطبعيتطلبادلعلماسمادلوادالتعليميةلدعمالطالبيفحتقيقالغرضمن
التدريس.جيبأنيكونزلتوىادلادةالدراسيةمتوافقًامعأىدافالتعلماليت

 11تليباحتياجاتالطالب.
 تقنيات تعليم االستماع  (ه 

وىي:مرحلةدترينمهاراتاالستماععلىثالثمراحل،تقنياتتعليميف
على التدريب ومرحلة والتقليد، االستماع على التدريب ومرحلة التقدًن،

                                                             
10 A. Chaedar Alwasilah, Metodologi Pmebelajaran Bahasa 

Arab,....hlm. 131-134 

11 A. Tresna Sastrawijaya, Pengembangan Program Pengajaran, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 72 
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والزفهم. التعلم 1٠االستماع تقنيات الثالذتن ادلراحل ىذه مشاىدة ديكن
:بالتزفصيلعلىالنحوالتايل

التمرينمقدمة(٤
شلارسةاالستماعإىلصوتاحلروفالعربيةوادلخارجبشكلصحيح،)أ(

ادلثال سبيل وسلارجها،:على العربية اللغة أصوات ادلدرس يقدم
ويستمعالطالبإىلماقدمهاادلدرسمثيكررىا.

االستماعإىلأصواتعربيةسلتلزفة،يقدمادلدرسدتيي ا،بُتأصوات)ب(
العربية مثاللغة ادلدرس قدمها ما إىل الطالب ويستمع ادلختلزفة،

يكررىا.
ادلدرسادلتمي ة،تالعربيةودتيي ىاسلتلزفة.يقدمالتعرفعلىاألصوا)ت(

ويستمعالطالبإىلماقدمهاادلدرسمثيشَتىا.
دتاريناالستماعوالتقليد(٢

دتاريناالستماعوالتقليدمنقبلادلعلمُتالذينيرك ونعلىصوت
باإلضافة الطالبمنقبل، اليتمليعرفها اجلديدة أوأمناطاجلملة اللغة
إىلنطقحروفالعلةالقصَتة،الصوتيةوغَتادلصطدمة.وفيمايليمثال

علىالتعرضيفاجلملة.
دتاريناالستماعوالزفهم(٣

اال نصوصدتارين تشغيل طريق ادلعلمُتعن قبل من ستماعوالزفهم
وكتابيا. منقبلالطالبشزفهيا التعبَتعنها أوبسيطة،مثإعادة قصَتة

   1٢وىذهالتقنبةالختبارتركي الطالبودقتهايفعمليةالتعليم.
                                                             

12
 Zulhanna, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada,2014), hlm. 92 
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 ستماعتعليم االوسائل  (و 
 اجلمع ىياليتصيغة الالتينية مناللغة ينشأ "وسائل" منكلمةوعبارة

أومقدمة.التايلفانوسائلىيتاجر "متوسط"،اليتتعٍتحرفيا"وسيطا
14إعالميالتعلمأوالتاجرادلعلومات.

 )كما إبراىيم العليم عبد وسائلabdul Alim Ibrahimقال أن )
ىيكل ادلادية األجسام اللغة. ادلاديو األجسلم مها إىلالزفئتُت، تنقسم

دلسهاوالوصولاليهامنقبلاحلواشالناس،مثلالكائناألشياءاليتدتكن
األصلي،أواستنساخ،صورة،وغَتذلك.يفحُتأناللغةىيوسيلة

دات،وادلرادفاتويفشكلجديثةمثلإعطاءأمثلة،والقياس،وادلتضا
:نوعُتإىلقّسموسائلالميقسغَتذلك.وت

وسائلالسمعي(٤
،قدتعتمدعلىالقدرةالصوتيةفقطوسائلالسمعيىيوسائلاليت

و ادلذياع، كامثل السلكية،مسجالت السمعية واحملطات سيت،
،والتلزف يون.وسلتربةاللغة،واألسطوانة

وسائلالبصرية( ٢
الزفيلم شريط مثل ت ال ال صورا تضم اليت البصرية الوسائل ىذه

والشرائح ، و)رلموعاتاألفالم( ، صورة أو الرسم ، صور )اإلطار(
اليتتتحرك أوالرم ية اليتتعرضالصورة ىناكوسائلالبصرية ادلطبوعة.

مثلأفالمصامت،وأفالمادلتحركة.

                                                                                                                                        
13

 Zulhanna, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab,....hlm. 93 

14 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 

(Jakarta:Rineka Cipta,2010 ), hlm. 120 
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وسائلالسعيةالبصرية( ٣
الصوت عناصر لديها اليت وسائل ىي البصرية السمعية وسائل

ةمنأحسن،ألنمهاكالوالصورة.ىذاالنوعمنالوسائلدتلكلوقدر
15النوعُتمنالوسائطاليتتغطياألولوالثاين.

،وخاصةيفلعربيةمزفيدةجدالتحقيقالنجاحوسائليفتعليماللغةا
:التعليماإلستماع.وأمااليتديكناستخداميفتعليماإلستماع،ومنها

(عليabdul Majid Al-Arobiعبداجمليدالعريب)وكماقالصالح
:النحوالتايل

(CD) دلدمجالقرص)أ(ا
ادلدمجالقرصىيوسائلمهمةجدايفتعليممهاراتاالستماع

،وذلكألنىذهاألشياءديكنأندتالبشكلمناشكالالربرليات
اليتتتناسبمعماىومطلوبمنقبلادلعلم.كمثالعلىادلواداليت
واخلطاب, ديكندخوذلايفىذهالوسائلمثلاألفالم,والتمثيلية,

,واألغاينأومناشكالغَتىا.واإلعالنات
األشرطةاجملموعة)ب(

ىيمنواحدالةاليتتواجومؤثرةيساعدالتعليماللغةاألجنبية.
بسببىذهالوسائلاليوفرفقطالكالمالدقيقالسليم،ولكنأيضا

يعطياإليقاعوالتجويداليتتشبوالصوتاألصلي.
وادلعهد االصليةللمدرسة، اللغة دتلك ال اليت الكلية أو ،

القول وديكن األصلية. كالصوت فوائد ديكن الشريط مسجالت
                                                             

15 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar,......hlm. 124 
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مسجالتالشريطانيكونكمختربلغةاليتديكنالزفوائدمنعشاقة
اللغةحلزفظالصوتاألصلية.

ادلعرض)ت(
وادلعرضالوسيلةديكنأنتساعدالطالبعلىفهمالنصالذي

ب,إىلجانبانوديكنانيعطيتع ي اإىلادلعٌتالوارديسمعوالطال
يفالنص.

اللعبةاللغة)ث(
مهارة يفتعليم استخدام اليتديكن اللغة لعبة من العديد ىناك

16االستماع،مثل:التلقيناتاالرتباط,أمرالشرطي,وغَتىا.


 ستماعتقويم تعليم اال (ز 
الذيكتبوإدوين.مصطلحالتقوًنيأيتيفكتابأساسياتالتقوًنالًتبوي

مناللغةاإلصللي ية،وبالتحديدالتقوًنواندوجَتالبراون،يقالأنالتقوًنىو
علأوعمليةلتحديدقيمةشيئما.إجراءأوعمليةلتحديدقيمةالزف

كماقالواياننوركانكاناوسومرتاناأنالتقوًنالتعليمديكنتزفسَتهعلى
تحديدةقيمةكلشيئيف،أنالتقوًنىونشاطرتعالبياناتعلىأنوعملل

نطاق حول راستيياه أوسع شلكن رتو أثا الذي نزفسالشيئ، التعليم. عامل
قدراتالطالبمنأجلحتديدأسبابونتائجتعلمالطالبمنأجلتشجيع

17أوتطويرقدراتالتعلم.

                                                             
16 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab,...hlm. 65 

17
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 50 
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يتعلقبتقييمادل التعليموفيما يفأنشطة الدراسة،واما يفىذه ضطلعهبا
فإناذلدفمنهايلي:

حيزفوأنشطةالطالب.(٤
التسببيفتقدمأوالتقصَتالتعلم.(٢
تعطيالتوجيوادلناسبباالحتياجالتقدموادلواىبلكلطالب.(٣
4 الوالدحيصل( إىل حيتاجون الذين الطالب التقدم عن تقارير مادة على

وادلؤسساتالتعليمية.
18لتحسُتنوعيةطرقالتعلم/طرقالتدريسوطريقةالتعليم.(٥

أىدافالتقوًنالعامةفيمايلي:(،تتمثلHarisىاريس)عند
ليدلاستعدادبرنامجالتعلم.(٤
لتصنيفأويضعالطالبيففصولاللغة.(٢
لتشخيصعيوبوم اياالذييكونيفالطالب.(٣
حتصيلالطالب.لقياس(4
لتقوًنفعاليةالتعليم.(٥

اختباراتالتحصيل منخالل بو القيام ديكن التعلم معدلصلاح لتقوًن
وًنإىلأربعةأنواعمنالتالية:العلمي.إذانظرنامنوظيزفتها،ينقسمالتق

االختبارالتكويٍت(٤
الغرض التعلم. اليتأجريتخاللأنشطة االختبار شكلمنتنزفيذ

ىيحتسُتعمليةالتعليمللطالب.لتكويٍتمنىذااالختبارا

                                                             
18

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar,......hlm. 51. 
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الذيمتإجراؤهيفهنايةاالختبارالًتاكمي،ىوشكلمنأشكالاالختبار( ٢
ذااالختبارلقياسصلاحالطالب.برنامجالنشاطالتعليمي.يتمإجراءى

االختبارالتلخيصي( ٣
 يف ادلتعلة تعلم نتيجة القيمة للتحديد اختبار استخدام مادةينم

ادلعينة. أو19الدراسية مراحل يف الطالب ليضع اختبار استخدام يتم
مستوياتمعينةيفبرنامجالتدريسوفقاًلقدراهتم.

التشخيصاالخترب(4
الطالب لدى والضعف القوة نقاط دلعرفة االختبار ىذا يستخدم

٠٢وحتديدىاحىتيتمكنادلعلممنتوفَتبرنامجالتعليمالتايل.


 نتائج تعليم االستماع  (ح 
لألىدافاحملددة يفاكتسابالقدراتوفًقا باإلصلاز ترتبطنتائجالتعلم
ىي النشاط ىذا يف للمدرس الرئيسية ادلهمة فإن ، وبالتايل ذلا. ادلخطط
حتقيق يف الطالب صلاح حول البيانات رتع ديكنها اليت األدوات تصميم

٠1أىدافالتعلم.

 

                                                             
19

  Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,...hlm. 39-40. 
20

 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran 

Bahasa,...hlm. 181-183 
21

 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran,...hlm. 

13 
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جامعة  والمعرقلة في تعليم االستماع بقسم تعليم اللغة العربيةالعوامل الدافعة ( ٢
 االسالمية الحكومية سمارنج ڠوسووالي 

حدمنالعواملاليتتؤثرعلىفعاليةأنشطةتعلمالطالب.الدافعأيىةالدافع
الدوافع النزفس علماء يعّرف التعلم. بأنشطة القيام على الطالب يشجع ةالذي

كعمليةداخلالزفردالذيينشط،ويشجع،ويعطيالتوجيو،وحيافظعلىالسلوك
يفرتيعاألوقات.

 ، ادلصدر نظر والدافعتمنوجهة الذاتية الدافع مها إىلاثنُت، الدافع قسم
اخلارجي.الدافعالداخليىوكلالعواملاليتتأيتمنداخلالزفردوتوفرقوةدافعة

يفعمليةالتعلم،يكونللدافعالداخليتأثَتأكثرفعالية،ألنللقيامبشيءما.
الذاتيةأطولنسبياوالتعتمدعلىالدوافعاخلارجية.ةالدافع

للتعلمتشمل:دافعةالذاتيةأردمن.فراندسن،فإنتلكادلتضمنةيفالعند
التشجيعىوفضولويريدالتحقيقيفالعاملاألوسع.أ(

جيابيةواإلبداعيةادلوجودةلدىالبشروالرغبةيفادلضيقدًما.الطبيعةاإلب(
ىناكرغبةيفحتقيقاإلصلازاتحبيثحتصلعلىالدعممناألشخاصت(

ادلهمُت،مثلالوالدينأوادلدرسُتأواألصدقاء.
ىناكحاجةإلتقانادلعرفةأوادلعرفةادلزفيدةلو،وغَتىا.ث(

يؤثرعلىالرغبةيفالدافعاخلارجيىوعامل يأيتمنخارجالزفردلكنو
التعلم.مثلالثناءوالقواعدواالنضباطووجودادلعلمُتوأولياءاألموروماإىل
ذلك.سيؤثرعدموجوداستجابةإجيابيةمنالبيئةبشكلإجيايبعلىزتاس

٠٠ادلرءللتعلم.
                                                             

22
 Baharuddin, Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 22-24 
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فهي:مبادئاالستعدادللتعلمالطالبأما
والروحانيأالنضجالبدينأ(

إنأحدادلبادئاألساسيةللتعلمىوالوصولإىلمرحلةالنضجاجلسدي
والروحايناليتبلغتاحلداألدىنللسنواحلالةاجلسديةالقويةمبايكزفيولديها
القدرةالنزفسيةعلىالقيامبأنشطةالتعلم.وتشملىذهالقدراتالقدرةعلى

ال إذاكان واخليال والذاكرة يتمتعالتزفكَت ال ادلدرسة يذىبإىل الذي طزفل
بالنضجاجلسدي.وماإىلذلكوالروحاين،فإنالطزفلسيواجوصعوباتيف
الدرسأوأنوغَتقادر ألندماغالطزفلغَتقادرعلىمتابعة التعلم.ىذا

علىالتواصلمعاألصدقاء.
ديلكاالستعدادب(

تعليمية بأنشطة القيام يف يرغب شخص كل لدى يكون أن جيب
االستعداد،أيبادلهاراتالبدنيةوالعقليةومهاراتالتعلمالكافية.

يزفهماألىدافت(
إنمعرفة.حيبأنيزفهمكلمنيتعلمماىوالغرضوماىواستخدامو

 بالتحضَتات القيام على قادرة ستكون التعليمية األىداف الالزمة،للتعلم
التعلم وصلاح. بسالسة تعمل أن التعلم لعملية حبيثديكن وذىنياً، جسديًا

بدونفهماألىدافديكنأنيسببارتكاباًللشخص.
ديلكاخالصث(

الناسالذينيدرسونبدونجديةسيحصلونعلىنتائجأقلمرضية،ألن
سيحصلعلىالكثَتمنالوقتوالطاقةتضيع.وبالعكص،فإنالتعلمجبدية

أقصىقدرمنالنتائجألنوحيتويعلىىدفزلدديفأنشطةالتعلم.
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التكراروالتدريبج(
حبيث الخًتاقالدماغ، تعلمو يتم وتدريبشيئما تكرار جيبأنيتم

٠٢يتقنبالكاملويصعبنسيانو.
:العواملاليتتشكلاستعدادتعلمالطالب

 وأدواتادلعٌتادلعداتوالنمويفكمالالشخصيةأ( مثلاجلسمبشكلعام،
والقدرةالزفكرية.

الدافعالذييتعلقباالحتياجاتالبشريةوالبيئةوادلصاحلواألىدافلألفرادب(
٠4للحزفاظعلىأنزفسهموتطويرأنزفسهم.

 الدراسات السابقة .ب 
الًتبيةجبام.1 العربيةيفكليةعلوم منطالبةيفقسمتعليماللغة عةالبحثالعلمي

وسائل "جتريبة ادلوضوع حتت يوكياكرتا جاكا كايل سونان احلكومية االسالمية
الثانوية مبدرسة االستماع مهارة ال يادة يف العربية تعليم على البصرية السمعية
البحث أن البحث يبحث يكياكرتا" التزفصيلية ادلنطقة مدينة سليمان احلكومية

 فرق ىناك إذاكان ما يعرفوا أن الذينيريدون الطالب فئة يف كبَتًا ليس أو
يستخدمونوسائلاإلعالمالسمعيةوالبصرية.نتيجةالباحثونيدلعلىأنحيصل
االستماعالطالبمبجموعة القدرة التعلم النتيجة علىإصلازة اختالفالذيأمهية

يستخدموسائلاليتتسخدموسائلالسمعيةالبصريةمبجموىةالطالبالذيغَت
يةالبصرية.السمع

                                                             
23

 Muloyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 

hlm. 51-54 

24
 Mulyono, Psikologi Pendidikan,....hlm. 166 
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٢ الًتبية. علوم كلية يف العربية اللغة تعليم يفقسم طالبة فاريدا نور البحثالعلمي
يوكياكرتاحتتادلوضوع"تنميةتعليم جبامعةاالسالميةاحلكوميةسونانكايلجاكا
ال يادة الشريطالصويتيفزلاولة ادلسجل السمعي وسائل منخالل العربية اللغة

 الثانويةالقدرة مبدرسة الثمانية صف يف البصر ضعاف طلبة لدى االستماع
"يبحثالبحثأنالباحث٠٢٢9/٠٢1٢ياكيتونيسيوكياكرتايفالسنةالتعاليم

هتدفإىلمعرفةكيزفيةتطويرتعليماللغةالعربيةباستخداممسجالتأشرطةالصوت
الطالبادل إىل االستماع غلى القدرة لتحسُت زلاولة الباحثونيف نتيجة كزفوفُت.

ديكن الصويت ادلسجل السمعي وسائل يستخدم بأن العربية اللغة تعليم أن يدل
القدرةاالستماعلغةالعربية اللغةالعربيةل يادة استخدامهاكأحدمنوذجعلىتنمية

ضعافالبصر.
٣ االسالمية. جاكا كايل سونان جبامعة خريج طالب احسن زلمد العلمي البحث

االستماعا مهارة تعليم وسائل باستخدام حتتادلوضوع"فعالية يوكياكرتا حلكومية
بويواليل( الثانية احلكومية العالية التشغيلالتلقائي")حبثجترييبيفادلدرسة قاعدة
يبحثالبحثأنالباحثجتريبادلدرسةالعاليةالكحوميةالثانيةبويواليليفتعليم

وسائ أناالستماعباستخدام البحثىو اذلدفىذا التشغيلالتلقائي. لقاعدة
التشغيلالتلقائي وإىلأيمدىيتمفعالةوسائلقاعدة الباحثيريدمعرفةكيزفية
تستخدميفتعليماالستماعيفادلدرسةالعاليةاحلكوميةالثانيةبويواليل.نتيجةىذه

دةالتشغيلالتلقائيأكثرالباحثحتتويأنتعليماالستماعبأنيستخدموسائلقاع
فعالبدالمنالتعليماالستماعالذيقدأنيستخدمالوسائلالتقليدي.

اختالفعلىالباحثعلىادلذكورة،ترك هأكثرعلىعمليةتعليماالستماعاليت
الدراسي منهج سلطط ديتأل الذي االستماع تعليم وعملية التعليم ختطيط تشمل

وم التعليم، تنزفيذ وتقوًنوخطة وتقنيات، الوسائل، ويستخدم االستماع، تعليم واد
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الذينتلخصونيفاألنشطةالعملياتالتعليم،وىدفاالستماعيفقسمتعليماللغة
العربية،واالستعدادالطالبيفأنيطبعللتعليماالستماع،ونتيجةللتعليماالستماع.

 إيطار البحث .ج 
الذيقبلتصميمهايالتعل تعلم وادلتعلميفبيئة تزفاعلبُتادلعلم عملية مىو

وتكوينإلعادةبيئةمنأنشطةالتعلمللطالب.
أنشطة إىل األنشطة البداية بًتتيبمن تنزفيذه قبل الذي تعليم ىو اجليد التعليم

ادلقربوالسعيدةديكنأنيستخدمتقنيةتعليمومتعددمنوسيلة تعليمالنهاية.لو
تعليم تعليم عند مطلوب. ىو دلا وفقا طبعا التقريبادلناسبلالىتمام و التغيَتة
علىدعمأنشطة اللغةخاصةسيساعدعلىحتسُتمهاراتاللغةوسيكونقادرا
التعلم.ديكنللتقييمادلناسبللدورةقياسنتائجتعلمالطالبوفًقاألىدافالتعلم.
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 الباب الثالث
 البحث مناهج

 
 نوع البحث و مدخله . أ

و البحث ادليداين  ىذا البحث ىنوع البحث الذي استخدامو الباحثة يفإن ال
الوصفية. ىذا النوع البحث الوصفي ىو نوع البحث اليت مل  النوعيةالذي يصف 

  1يوجد معاملة اليت معطاة أو التحكم فيها كما ميكن العثور عليو يف البحث التجرييب.

 مكان البحث ووقته . ب
اليت وقعت  ڠتقوم ىذا البحث يف اجلامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارا

يف قسم تعليم اللغة العربية على طلبة يف  ڠاليان مساراڠيف شارع الدوكتور مهكا 
يف فصل ج. وعدد الطالب ىذا  8118/8119الثالث يف السنة الراسية ادلستوى 

  .8118نوفمبري   16-اكتوبر 16طالبا. وأما تبدأ ىذا البحث من  33افصل كلهم 
 اليت طواتاخل .الثالثاء أي ، األسبوع يف واحدة مرة البحث ىذا إجراء يتم ولكن،

 : الباحث هبا يقوم
 8. 8االستماع  زلاضر إىل حبث تصريح طلب تقدمي. ١
، ألن األب احملاضر قد أعطى  8القيام بأنشطة حبثية يف عملية تعلم االستماع  .٢

 3.اإلذن ودعاه إىل بدء أنشطة ادلراقبة على الفور

                                                             
1
 Arief Furchan, Pengantar Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm. 447 
2
 dengan bapak Ahmad Yusuf Isnan Setiawan dosen pengampu mata 

kuliah istima’ 2 pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018.  
3
 Mengajukan permohonan izin riset kepada Bapak Ahmad Yusuf 

Isnan Setiawan Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 
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 عملية للمراقبة أجل من التعلم أنشطة يف ادلشاركة خالل من ادلراقبة أنشطة إجراء. ٣
 .التعلم

 4البحث. كائنات حول مقابالت إجراء .٥
 وإبرامها. البيانات حتليل أداء. 6

 البيانات ومصدرها . ج
مصادر البيانات يف البحث ىي مصادر ميكن احلصول على البيانات منها. ميكن 

 : احلصول على مصادر البيانات يف ىذه الدراسة من خالل مصدرين ، ومها
مصادر البيانات األولية ، وىي مصادر البيانات يف شكل كلمات شفهية زلكية ، . ١

واحلركات السلوكية اليت يقوم هبا موضوع ميكن الوثوق بو فيما يتعلق بالبحث. 
ادلصادر ىي زلاضرين يف الدورات التدريبية الستماع  والطالب الفصل الثالث 

  ج. تعليم االلغة العربية يف الفصل

البيانات الثانوية ، وىي مصادر البيانات اليت يتم احلصول عليها من . مصادر 8
مستندات بيانية مثل ادلالحظات والصور الفوتوغرافية واألفالم والتسجيالت 

ادلصادر ىي  وغريىا من الكائنات اليت تساعد يف إضافة البيانات األساسية.
صف ، وخطط وثائق يف شكل صور لألنشطة عندما تكون أنشطة التعلم يف ال

 الدروس.

 

 

                                                             
4
 Wawancara dengan bapak Ahmad Yusuf Isnan Setiawan pada hari 

Senin tanggal 12 November 2018 
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 تركيز البحث . د
تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل  منتركيز يف ىذا البحث 

 اليت تشمل:  8118/8119يف السنة الدراسية  ڠاالسالمية احلكومية مسارا ڠوسو
جبامعة  قسم تعليم اللغة العربيةب فهم ادلتقدمةمرحلة يف عملية تعليم االستماع . 1

 .ڠاالسالمية احلكومية مسارا ڠوسووايل 
جبامعة وايل بقسم تعليم اللغة العربية االستماع  العوامل الدافعة وادلعرقلة يف تعليم. 8

 .ڠاالسالمية احلكومية مسارا ڠوسو

  
 طريقة جمع البياناته. 

يف ىذا البحث سوف تستخدم بعض الطرق للحصول على البيانات اليت 
 عض ىذا الطرق تشمل:الباحث. وبحيتاجها 

 الحظةادل. ١
ىي عملية جلمع البيانات عن طريقة ادلالحظة ادلباشرة والتسجيل  الحظةادل

وفًقا للطريقة والغرض ،  5بشكل منهجي ومنطقي وموضوعي وفقا للحالة الفعلية.
يتم تقسيم ادلالحظة إىل ثالثة أنواع: ادلالحظة التشاركية وادلراقبة ادلنهجية 

 6وادلالحظة التجريبية.
ادلالحظة التشاركية: يشارك الباحث يف األنشطة اليومية للشخص الذي تتم أ( 

 مالحظتو.
ادلنهجية: حيدد الباحث بشكل منهجي العوامل اليت جيب  الحظةادلب( 

 دراستها.

                                                             
5
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,.... hlm.90 

6
Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,.... hlm. 92 
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 ادلالحظة التجريبية.ت( 
دلياًل  ةيعد الباحث التشاركية وادلنهجية. الحظةاستخدم الباحث ادل

تستخدم ىذه ادلالحظة  .البحثًما حول العوامل اليت جيب للمالحظة مقد
يف الفصل الدراسي الثالث لطالب االستماع  ميكيف أن عملية تعل  عرفةدل

 .االسالمية احلكومية مسارانج ڠوسوتعليم اللغة العربية جامعة وايل 
    

 ادلقابلة. ٢
ييم حالة أدوات مجع البيانات اليت يتم إجراؤىا لتق ىي شكل من ةادلقابل

تعليم ، البحث عن خلفية الطالب ، والبيانات يطلب ، مثل  مثالالشخص ، 
 7شيء ما. علىواالنتباه ، وادلوقف 

 : أنواع سلتلفة من ادلقابالت ، مبا يف ذلك
لكنو مقابالت رلانية ، حيث يكون القائم بادلقابلة حر يف طلب أي شيء ، أ( 

 8يتذكر البيانات اليت سيتم مجعها.
 ة: قام الباحث بتجميع قائمة من األسئلة مقدًما.هوجادلقابلة ادلب( 
ادلقابالت بدون مرشد: مقابالت رلانية حيث يُسمح للمجيب بإعطاء ت( 

 9.اإلجابات حبرية كما يعلم دون أن يتم حتديدىا من قبل احملاور
 أنواع من ادلقابالت ، منها:

 ادلقابلة اإلرشادية: مجع الباحث قائمة باألسئلة كتابًة.أ( 

                                                             
7
 Suharsimi Arikuntolo, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002), hlm. 198 
8
 Suharsimi Arikuntolo, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002), hlm. 199 
9
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,...hlm. 95-96 
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ادلقابلة اإلرشادية: ادلقابلة اجملانية حيث ُيسمح للمدعى عليو بإعطاء ب( 
  11إجابات حبرية كما يعرف دون أن يتم فرض قيود عليو من قبل احملاور.

كتساب عن ادلعلومات عملية ال  ادلوجهة ادلقابلة ىذيستخدم بعد ذلك، 
تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية قسم يف  تعليم االستماع

  و ما العوامل الذي يدافع ومعرقلتو. ،يف الفصل ج مسارانج
 

 التوثيق . ٣
، ادلستمدة من الكتابات واحملفوظاتالتوثيق ىو طريقة للعثور على البيانات 

الجتماعات وجداول األعمال وزلاضر امثل الكتب واجملالت والصحف والنقوش 
نتائج عن جلمع معلومات  يةالوثائقالطريقة ىذه  ةثحالبا ستخدمي 11ذلك. غريو 

ائق ادلتعلقة ، وغريىا من الوثميم والتعلأنشطة التعل عن  تصويرلطالب، و تعلم ا
 وضوع البحث.مب

 إختبار تصحيح البيانات . ط
صداقية ادلختبار البا تصحيحيةاختبار ال ةالباحثأّن ستخدم ي، بحثال ايف ىذ

 : ما يلي قريالبيانات بالط
حىت تكرار. إجراء مستمرة  ذلا دقة من أكثر ظةادلالح إجراء، أي يقةالدقالًتقية . 1

هبذه الطريقة ، ميكن تسجيل اليقني من البيانات مثل مجيع األحداث اليت حتدث 
 على وجو اليقني.

                                                             
10

  Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,...hlm. 95-96 
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002), hlm.111 
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اقية البيانات ، ويتم كمصدر الختبار مصدطريقة التثليث  أيضا يستخدم الباحث . ٢
طابقة النظرية ، ادلفحص البيانات اليت مت احلصول عليها من عدة مصادر ، و  ذلك

 .18ومجع البيانات باستخدام طرق سلتلفة.
أيًضا ادلادة ادلرجعية كداعم إلثبات البيانات  ةباإلضافة إىل ذلك ، يستخدم الباحث. ٣

اليت مت العثور عليها من خالل مجع الوثائق يف صورة صور ألنشطة عملية التعلم 
االستماع يف الفصل الدراسي الثالث من طالب تعليم اللعة العربية جامعة وايل 

علم يتادلتعلقة بـأن سوجنو االسالمية احلكومية مسارنج وغريىا من الوثائق 
 .8االستماع

 
 طريقة تحليل البيانات . ظ

حتليل البيانات ىو عملية لتبسيط البيانات يف شكل سهل القراءة والتفسري. يف 
ىذه العملية غالًبا ما يتم استخدام اإلحصائيات ، إحدى الوظائف الرئيسية ىي 
تبسيط بيانات كمية كبرية جًدا من األحباث إىل معلومات أكثر بساطة وسهولة 

ماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة فهمها. وأما دلعرفة كيفية عملية تعليم االست
باستخدام التحليل النوعي وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج  الباحثني 

 الوصفي.
 عند إجراء حتليل البيانات ، ىناك عدة خطوات يف عملية التحليل:

احلد من البيانات ، اليت تتمثل يف اختيار البيانات اليت مت احلصول عليها من . ١
اليب سلتلفة مثل ادلراقبة وادلقابالت واالستبيانات والوثائق اليت يتم تبسيطها يف أس

 13نقاط رئيسية على أساس مستمر بدًءا من بداية مجع البيانات وحىت اكتماذلا.

                                                             
12 Suharsimi Arikuntolo, Prosedur Penelitian(Suatu Pendekan 

Praktik), (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 34 
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 ، موجزة أوصاف شكل يف البيانات عرض تقدمي ميكن ، النوعي البحث يف. ٢
 14.شابو وما ، الفئات بني وعالقات ، وسلططات

االستنتاجات األولية ادلقدمة مؤقتة ، وسوف تتغري إذا  اخلالصة ، وىي االستنتاج. ٣
 15مل يتم العثور على أدلة قوية يف مجع البيانات التايل.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002), hlm. 29 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D), (Bandung: Alfabeta: 2010),  hlm. 341 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D),... hlm. 345 
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 الباب الرابع
 وصف البيانات ومناقشتها

  
 والتحليلها البحث بياناتأ. توصيف 

بجامعة ولي سونجو  أهداف تعليم االستماع  في قسم تعليم اللغة العربية. ١ 
 نجاسمار  االسالمية الحكومية

األنشطة اليت سيتم  على خطةحيتوي الذي  ىو جهاز  الدراسى ادلنهج
اللغة إىل مستمعات  ىذاه احلالة ربتاجم.يأىداف التعل إجيام كيتنفيذىا يف التعل

وهبا معطية للطالب لغة  مهارات االستماع احلقيقية ، قدميقصد ىو ت. ادلاألصلية
. كما ٔوكل ما يتعلق هبا بغري سبيل ادلزاح ، وفيفا كيفية نطقها وتلفيظها ، أصلية

حدث يف تعليم االستماع  يف فصل طلبة  تعليم اللعة العربية كما عرب عنو السيد 
 أمحد يوسف اثنان ستياوان أن ىدف االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية ويتعلم

 م وادلنطقةاللهجاهتب  ادلناسب على فهم ما قالو العرب األصلي رسهمايملأن ىو 
 ٕ.ىم

. يف حالة معينةيقدم إجابة يف سللشخص الذي  ةمهمتعداد ىو شروط ساال
م يما يفعلو الطالب قبل ادلشاركة يف أنشطة التعلالذي تنفيذ التعليم االستماع  

قد تعلمو االستعدادات ستكون استجابة من ادلصدر الذي  ىذه .ستعدادىو اال
التعليم. يف ىذه احلالة ، ىناك نوعان من االستعدادات اليت يقوم هبا الطالب يف 

                                                             
1
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: IKAPI UIN Malik, 2011), hlm. 118 
2 Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf Isnan Setiawan Dosen 

Pengampu Mata Kuliah Istima’ 2 UIN Walisongo Semarang pada hari Senin 

tanggal 12 November 2018 
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تعليم االستماع ، األول االستعداد خارج الفصل يف  ادلواجهتهم الطالب عند
خارج  عداداالست . أماوالستعدات داخل الفصل.  واالستعداد التام عند كل أحد

الفصل ، وىي تعبريات من األخ أغوس فرينطا فإن طالب قسم تعليم اللغة 
أن الواجب قبل مشاركة تعليم االستماع ىو ممرارسة ج.الثالث العربية يف الفصل 

االستماع و ادلشاىدة األفالم العربية و ادلواعظ العربية من العرب مثل ادلصريني و 
حبفظ كثرة ادلفرادات يساعد الطالب لفهم  يت.اليمنيني و حفظ ادلفردات يف الب

ألن يف ادلعتاد ادلريون واليمنيون يستخدمون لغة نادرة يف  .االستماع يف التعليم
لفهم القائل.   يصعب الطالب حىتاالستعمال خبالف ما يستخدمو األعجمي.

 ٖ.يف جهاد األخرى االستعداد الزائد للطالب ىو حفظ كثرة ادلفردات
ىو الطالب ادلقدمني الطالب يف تعليم االستماع تُ َعّيد مل األخرى اليت االع

يقدم حبث التعليم حلمل ادلعجم ادلنور أو ادلعاجم األخرى كي يسهل الطالب يف 
أو مصدر   ماع ادلستمعاتتاس ، حبث ادلفرداة ما يعلمو أو يصعب لو يف الفهم

ر يف الفصل وتوزيع نصوص مادة التعليم مجاعة يف التكرار قبل احلضور احملاض
ال خيرج من اخلطة التعليمية ربت  عملية تعليم ٗ.ادلادة لزمل بعد انتهاء االستماع

 اإلشراف األستاذ أمحد يوسف إسنان.
  

 
 

                                                             
3
 Wawancara dengan Agus Priyanto mahasiswa kelas PBA 3C UIN 

Walisongo Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018. 
4
 Observasi pada Pembelajaran Istima’ 2 di ruang kelas D3 pada hari 

Selasa tanggal 23 Oktober 2018 
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تعليم االستماع في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة ولي سونجو  . عملية٢
 نجاسمار  االسالمية الحكومية

األول القاء السالم احملاضر والباقي يف مسؤولية الطلبة عملية تعليم االستماع 
ادلتقدمني، ليقدم الباحث مقالتهم. كما أخربه أستاذ أمحد يوسف إسنان أّن 

 علملية استماع الثاين على شكل مشاركة التعليم أي، الطالب مطلوب بادلشاركة.

 باإلختصار  ادلسؤول من ادلقدمني منها القاء السالم والشرف ادلقالة.  ٘
 يفلتعليم ادلستخدم يف ىذا الدرس من الساعة السابعة . الوقت الوقت  عينيت

 -ٓٓ.ٚٓيبدأ يف الساعة  م يف االستماعيأنشطة التعل اجلامعة أكثر من 
درسة. إن ، خيتلف الوقت ادلستخدم عن زبصيص وقت التعلم يف ادلٓٗ.ٛٓ

  م يف ادلستوى الثالث أكثر من وقت التعلم على مستوى ادلدرسة.يوقت التعل
يف الفندوق، السفر والرحلة  ادلستخدم ىي من ادلواد ادلتأخرة اجلديدة. ادلواد

 ٙسعيدة، التعارف، التعليم والدراسة.
 احملاضربدأ االفتتاح،  لألنشطة أكتوبر ٙٔمن ادلالحظة األوىل يوم الثالثا 

القاء السالم والسؤال عن احوال الطالب. قراءة كشف احلضور جبانب استعداد 
من ادلقدمني مثل توزيع ادلقالة واعداد آلة العرض واحلسوب وادلكرب الصوت بعد 

 قراءة الكشف حضور مث السؤال ادلوضوع التايل.
 ليبدأدلقدم إىل ا األنشطة األولية ، يسمح احملاضر بعد إجراء سلسلة من 

شطة التعلم العقبات ألن وسائ اليت تواجو أن ك، ىنا لكنهانشط ادلناقشة. و أ
. حياول مقدم إصالح يصوتال  سمعيسيتم استخدامها معطوب  أي ال

                                                             
5
 Wawancara dengan Bapak Ahmad Yusuf Isnan Setiawan pada hari 

Senin tanggal 12 November 2018 
6
 Wawancara dengan  Risma Zahro Rodhiyah mahasiswa PBA 3C 

pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 di taman revolusi. 
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. بعد عدة زلاوالت إلصالحو ، أخريًا وقت عدة مرات حىت يتم كثري من سمعيال
التعلم. عند عرض مادة مصدر  على باشرةكن تشغيلو. مث يشرح مقدم ادلال دي

الفرصة للجمهور  عطىبالشرح مستمر دون إ فقط مادة ادلقدم  ينشغل
يلعبون اذلواتف  ، يوجدمن ادلشاىدين ال يهتم الدمهور العديد حىتألسئلة.ل

 ةحادثون مع أصدقائهم. العرض ادلاديت يوجديشعرون بالنعاس و  يوجد، و  اجلوالة
 تالفة. الادلستخدمة  ةلييثري االىتمام ألن وس ال

مل يتحدث  ادةاضر مدخالت حىت يف تقدمي ادلقدم احملي، للمادة بعد شرح
ألسئلة. بعد ذلك ، بعد ل مهور فرصة إىل اجل يعطيمستمر من تلقاء نفسو ، مما 

شطة أن ليواصلاحملاضرين  يطلب من مقدم  ادلقدم إعطاء التوجيو واإلدخال إىل
لسؤال عن شرح ادلادة اليت مل يتم اجلمهور ل على بدعوة ادلناقشة. يقوم مقدم 

إجابة مباشرة باستخدام اللغة  مقدم اجلملة. مث ها. يسأل اجلمهور عنفهم
ماع واالنتباه الكثري من االست و، ألنالب أقل محاسا يف أنشطة ادلناقشةالعربية. الط

أنشطة ادلناقشة خيتم  مث،. عندما ال تكون  أسئلة استجابفقط دون إعطاء 
 .ملقاء السالبإ

تتعلق بأنشطة ادلناقشة  وادلدخالت من احملاضر ت، فإن أنشطة اإلحاالمثو 
،  قالةكتابة ادلعن ال. مث يظهر أْن مقدم نتقد احملاضر ي أوال ادلواد اليت مت دراستها.

دلنور ، مثل ا من األفضل أن تأخذ من القواميس دلفردات ،افإنو عند األخذ 
العادية أو من  امسمن الق صحيحة ليسالذي ديكن ذلما مسؤولية والبسري 

قبل ادلناقشة يستعد للطالب حىت يتم  االقًتاحات اذلاتف. مث يقدم احملاضر 
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مية ، يم. بعد إجراء سلسلة من األنشطة التعلييف أنشطة التعل وسائل استخدام
 ٚ.اماخلت بالقاءم ياحملاضر عملية التعل تتمخي

م يأنشطة التعل ٕٛٔٓأكتوبر  ٖٕاليت أجريت يوم الثالثاء ،  ظةالحيف ادل
أنشطة  يبدأم لقد، مث يدعو ادلقاء السالموم احملاضر بأنشطة أولية بالاالستماع يق

،  بإلقاء السالمادلناقشة تنفيذ  أنشطة احلج والعمرة. يتم وى تعلمادلة داادلادلناقشة. 
ستمع اجلمهور أثناء فهم نص مصدر التعلم للجمهور. يادة م يشمعمث يقوم 

ا. مقدمني يف ادة يسمعهبعد ذلك شرح مقدم ادلو الذي قدمو ادلقدم.  قالةادل
باستخدام اللغة العربية مباشرة. زبصيص الوقت ادلستخدم يف تعلم  ادةتقدمي ادل

م يف الساعة يولكن يبدأ التعل .ٓٗ.ٛٓ-ٓٓ.ٚٓيبدأ يف الساعة  االستماع
والطالب. وذلك لشراء الوقت ألنشطة  ر وصول احملاضرتأخ دقيقة ألهنا السابعة

 م.يالتعل
عمرة. بعد عن ادلفردات الذي مت إدراجو فيما يتعلق باحلج وال شرح ادلقدم أوالً 

التعليمية ، يكون  ادةأو اجلمل. يف شرح ادل الكلماتمقصد  ذلك يشرح مقدم
بعد االنتهاء من مقدم قادًرا جًدا على شرح ادلادة جيًدا ودعوة اجلمهور للتفاعل. 

. عادة ما مل يتم فهمها ادةسئلة مألشرح مادة  التعليمية ، يدعو مقدم اجلمهور 
  وأصل الكلمة. يقوم مقدمتسأل اجلماىري عن ادلفرداة سواء من حيث ادلعٌت

ة مباشرة من اجلمهور. كان الطالب متحمسني يف أنشطة باإلجابة على األسئل
ادلناقشة. كثري من الذين يقومون بدور نشط مثل طرح األسئلة وإعطاء 

واجو  كان  ىناك أيضا أولئك الذين يسكتون فقط. إذا ولوكانتاعًتاضات. 
يف  مفرداة يطلب، فسيقوم مقدم  يف شرح مادة مصدر التعلم صعوبةمقدم ال

                                                             
7
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إذا كانت ىناك اختالفات القاموس ادلستخدم ىو قاموس ادلنور. القاموس. نوع 
، فإن احملاضر يساعد يف توفري التوجيو أو الشرح. واجلمهور بني مقدم وقفيف ادل

ية ادلباشرة. ىي اللغة العرب ادةمن قبل احملاضر يف تقدمي ادللغة التدريس ادلستخدمة 
 أنشطة ادلناقشة أسئلة ، يتمذا مل تكن ىناك األسئلة واألجوبة ، إ أنشطةبعد 

. مث يعطي احملاضر التوجيو أو ادلسامهة يف أنشطة ادلناقشة اليت مت تنفيذىا. إختتام
وينّسب  دراستهاادلادة اليت  مرة شرحضر بتقييم أنشطة ادلناقشة ، وييقوم احملا

اليت جيب  االتاحل عن احملاضر يشرحتنفيذ احلج يف مكة ادلكرمة. و عند  بتجربو
ء  يشرحاحلج ،  تنفيذام هبا وينبغي ذبنبها عند لقيا احملاضر أثناء ممارستو كيفية ارتدا

 صحيح. الذي والصالة القماش اإلحرامي الصحيح ، وكيفية تنفيذ الشوف
م حبضور يالتعل أنشطةلق احملاضر بعد القيام بعدد من األنشطة األساسية ، يغ

 ٛ.السالمالب ، مث يغلق الدرس بقولو ط
 أنشطة ، ٕٛٔٓ أكتوبر ٖٓ الثالثاء يوم أجري الذي التايل ادلراقبة أنشطة يف

 مادلقد دعوة مث ،اإللقاء السالم من األولية باألنشطة القيام احملاضر من ميالتعل
 أنشطة تنفيذ يتميف فندوق.  ىي دراستها مت اليت ادلادة .ادلناقشة أنشطة ليبدأ

 .للجمهور التعلم مصدر ةدما يسمع يقوم مث ،بإلقاء السالم مقدم مع ادلناقشة
 مقدم شرح ذلك بعد .ادلقدم قدمو الذي ادلقالة نص فهم أثناء اجلمهور يستمع

 يشرح ذلك بعد .يف فندوق عن ادلادة يشرح ادلقدم .هايسمع مت اليت ادلادة مرة
 يدعو ، التعلم ادلصدر مادة شرح من االنتهاء بعد .اجلمل أو الكلمات مقدم
 كلمة، نطق عن اجلمهور يسأل .فهمها يتم مل مادة حول سئلةأل اجلمهور مقدم

ساعد المحاضر ي، ثم واجو مقدم الصعوبات يف شرح ادلفرداة .وأصلها كلمة ومعٌت

                                                             
8
 Observasi pada Pembelajaran Istima’ 2 di Kelas PBA 3C  Pada hari 

Selasa tanggal 23 Oktober 2018 



13 

من خالل مناقشة معا. مث يعطي احملاضر فرصة للجمهور للبحث يف الكلمة يف 
على ربصل على إجابة. وعالوة  القاموس. بعد البحث من خالل القاموس ال

(إىل الشيخ الذي  whatsapp) اتفاذل لب احملاضر من خالل وسائل، طذلك
كان باللغة العربية ادلتعلقة ادلفرداة. بعد أن يطلب من الشيخ احلصول على 
إجابة. بعد االنتهاء من أنشطة األسئلة واألجوبة ، يغلق مقدم الربنامج ادلناقشة. 

اليت مت دراستها عن  ادةتتعلق بادلالت من قبل احملاضر مث أنشطة توجيو ادلدخ
 طريق ربط ادلواد مع خربتو يف اللغة العربية.

نشطة التعلم عن ، يغلق احملاضر أالقيام بعدد من األنشطة األساسيةبعد 
اع القادم ومن ، ويطلب منهم دراسة ادلادة يف االجتمطريق حضور الطالب

ٜ، مث يغلق الدرس بالتحية.سيكون مقدم ادلواد
  

 
بجامعة ولي سونجو  في قسم تعليم اللغة العربية قنيات تعليم االستماعت. ٣ 

 نجاسمار  االسالمية الحكومية
يف تقدمي مواد مصدر ادلواد  م ىي طريقة يستخدمها ادلعلميتقنية التعل

التعليمية ، حبيث ديكن نقل ادلواد للطالب كما ىو متوقع وخيلق جًوا من 
يف تنفيذ ، كان التعليم االستماع  ىو يف طالب تعليم  أنشطة التعلم الفعالة.

اللغة العربية يف جامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارانج. كما عرب السيد 
أمحد يوسف إسنان سيتياوان عن أن التقنية ادلستخدمة يف عملية التعلم يف 
االستماع ىي أن ىذه الدورة مصممة للتعلم النشط ، ، حيث يتوقع من 
الطالب أن يلعبوا دوًرا فعااًل يف العثور على مصادر مواد التدريس ويف تنفيذ 

                                                             
9
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كان تعليم االستماع يف مرحلة فهم متقدمة، أي ممارسة لالستماع من   ٓٔالتعلم.
ادلذياع أو التلفزيون ديكن أيضا يف شكل استماع إىل تسجيالت عن أنشطة 

 معينة اليت سبكن تقدديها يف ادلخترب. 
كما يلي يستخدم  ٕ ت الذي يستخدم يف أنشطة تعليم االستماع أما تقنيا

 أن بعض اخلطوات، كما يلي:
 يستمع إىل ادلادة مصدر التعلمأ( 

، يقوم مقدم العرض بتشغيل الفيديو من خالل تشغيل مادة يف التطبيق
تلعب اجلماىري مواد تعليمية للتعلم مع فهم نص  مصدر التعلم أواًل للجمهور.

صورة االستماع إىل ادلواد التعليمية اليت يكتبها ادلقدمون. ألن نطق الورقة يف 
 العرب األصليني خيتلف عادة عن نطق الشعب اإلندونيسي عادة حبيث يسمح

باألخطاء أو األخطاء يف ما يتم لعبو أو كتابتو. يتم تشغيل ادلواد ادلصدر للتعلم 
 التشغيل.مرات من  ٘، وحبد أقصى مرات من التشغيل ٖ على األقل

ها مًعا يسمعاالستماع إىل مواد تعليمية مت لوعالوة على ذلك ، بعد نشاط 
شرح ادلادة التعليمية اليت سيقدمها ادلقدم. يف نشاط شرح  أنشطة، استمر يف 

وضح ادلقدم األول  مادة ادلوارد التعليمية ، يستخدم مقدم اللغة يف اللغة العربية.
ع الذي تتم دراستو ومعناه. ثانيا ، شرح مقدم عن ادلفردات الذي يتعلق بادلوضو 

 الذي سبت دراستو بطريقة وصفية. احملتوى زلتوى ادلواد ادلتعلقة بادلوضوع
 أنشطة ادلناقشةب( 

سيتم  ، وشرحها التعلم مصدر مادة إىل لالستماع األنشطة من إجراء بعد
 ادلقدم. قبل من وشرحها مساعها مت اليت ادلواد التايل. ناقش مناقشة النشاط
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 بعد. دعا فهمها يتم مل اليت ادلواد على للحفاظ اجلمهور الدعوة مقدم يدعو
 ال اجلمهور كان بعد. إذا فهمها يتم مل اليت ادلواد عن يسأل أن اجلمهور ادلذيع

 ادلذيع سيعرض ، ادلذيع يسمعو ما أو ، الصوت من مساعو يتم ما يفهم
 بعد. فهمو يتم مل الذي اجلزء يف الصوت

 أنشطة اإلحالة أومدخالتت( 
بعد إجراء سلسلة من أنشطة ادلناقشة، كان ما فعلو احملاضرون ىنا ىو 
تصحيحو مرة أخرى عن طريق استقامة مواد مل تكن معروفة بعد أو ال ديكن 

 ٔٔفهمها بعد.
وسائل تعليم االستماع لدى طالب المستوى الثالث في قسم تعليم اللغة . ٤

 نجاسمار  سونجو االسالمية الحكوميةبجامعة ولي  العربية
إىل مستلمي  الذي يعطي م ىي مصدر لتوجيو الرسائليالتعل لوسائ

بني مصدر  لم الطالب. لذلك يكون موضع الوسائالرسائل يف ىذه احلالة ى
أو مسعية بصرية.  السعيةديكن أن تكون  لسالة ومتلقي الرسالة. ىذه الوسائالر 

باستخدام  االستماعم يادلستخدمة من قبل احملاضرين يف أنشطة التعل وسائل 
الوسائل التعليمية السمعية البصرية مثل أجهزة الكمبيوتر احملمولة والصوت ، 

دف يتم استخدام اذل وأجهزة العرض وشاشات الكريستال السائل والشاشات.
 .لفهم ادلواد التعليمية لمن استخدام الوسائ

مثل العالمات  ل، يستخدم احملاضرون أيًضا الوسائلك باإلضافة إىل ذ
 ٕٔواللوحات السوداء.
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بجامعة ولي سونجو االسالمية  في قسم تغليم اللغة العربيةقويم االستماع ت. ٥
 نجاسمار  الحكومية

أنشطة التعلم من خالل م ىو عملية لتحديد قيمة أو فوائد يم التعلو تقي
وضع أحكام حول القيمة أو النتائج وعملية م يمي التعلو يم. يشمل تقيأنشطة التق

وكذلك فعل زلاضرو االستماع يف الفصل الثالث من طالب تعليم اللغة م. يالتعل
العربية يف الفصل من ج جامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارانج جيري 

اختبارات تلخيصية. ىذا ىو شكل من أشكال تنفيذ  م باستخداميتقييما للتعل
التعلم يف هناية الفصل الدراسي  رات اليت أجريت يف هناية برنامج نشاطاالختبا

 لذي يهدف إىل قياس جناح تعلم الطالب.ا
، واالختبار ادلكتوب عبارة عن  ل االختبار عبارة عن اختبار كتابإن شك

اختبار يتم إعطاء أسئلة وأجوبة من قبل الطالب على شكل لغة مكتوبة. إن 
خدم من قبل احملاضرين يف تقييم التعلم التلخيصي ىو نفسو منوذج االختبار ادلست

الذي استخدم يف أنشطة التعلم العادية. لذلك يقوم احملاضرون بتشغيل مواد 
مسعية أو تعليمية ثالث مرات على األقل ، حبد أقصى مخس مرات ، مث يُطلب 

 ٖٔ.صدر التعلممواد ادل أن يسمعادة كتابة ما يفهمونو بعد من الطالب إع
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Tabel 4.4 dokumentasi hasil pembelajaran istima’ 2 

No. Nama Nilai 

1 Aiyana Safitri 3.0 

2 Fauziyyatul Hasanah 2.7 

3 Teguh Priyanto 3.5 

4 Aditia Tresna. W 3.3 

5 Nisfa Laili Alifia 3.4 

6 Azka Lulu. M 3.0 

7 Rahmatillahil ‘ulya 3.3 

8 Anisa Leriyan 3.8 

9 Amrina Rosyada 4.0 

10 Nur Arina Mawarni 3.3 

11 Zulfa Dzakiyah 3.1 

12 Elly Fitri Rohmah 2.7 

13 Denny Rizwan Eri P 3.0 

14 M. Fathan Aziz 2.5 

15 Nazzalna Amirotuz Z 2.7 

16 Zayina Ilmiyati 2.7 

17 M. Dhaqo’ichil U 2.3 

18 Santi Mariatmi 3.1 

19 Arum Rayana 3.4 

20 Hijra Labibatul A 3.3 

21 M. Taufiq Hidayat 2.7 

22 Frenki Fafuza 2.8 

23 Risma Zahroh R 3.1 

24 Sulistiawati  2.5 

25 Ainina Kurnia R 2.8 

26 Gus Asyyabab WM 3.0 

27 Alex Azka Nufus 2.7 

28 Aditya Yoga Pratiwi 3.3 

29 Ana Lailatul M 3.1 

30 Nuriyatul Khoirunnisa 3.1 

31 Anis Mar’atus S 2.9 

32 Wahyu Aris M 3.8 

33 Zamrud Naura O 2.8 
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نتائج ىذه العملية  يف ٗٔتغيرية يف السلوك من عملية التعلم. يىالتعلم  يجةنت
 التعليمية اليت سإجراء ىدف التعليم والتدريس ربقيق . مي االستماع يف طالب

 االستماع ميطالبا. مت أنشطة التعل ٖٖيتألف من تعليم اللغة العربية يف الثالث ج 
تنفيذ مناسب هبدف التعليمية احملددة. ادلطابقة على أساس نتيجة التغيرية يف 
شكل غري اجلسدي. التغيريات يف األشكال غري ادلادية ىي ادلوقف وادلعرفة 

يف أنشطة التقييم. يف ىذه  يقدم اليت مثوادلهارات. مث يتم ربديد ىذه التغيريات 
احلالة ، نتيجة التعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية خاصة يف الفصل 
الثالث ج يتم احلصول على نتيجة التعلم من أنشطة التقييم يف شكل اختبارات 

 ٖٖتوثيق ادلعرفة من المت احلصول عليها من   لذيا البحثمن البيانات مكتوبة. 
التعلم اخلاصة هبم من  يجةنتعلى  طالب‘، حصل أربعة  طالب ٕٓ طالبا

، تلقوا مسند جيد جدا ،  آخر ٙٔطالب و ٓ.ٗو   ٛ.ٖو  ٓ٘.ٖالكاملة من 
آخر حصلوا على نتائج  الباً ط ٖٔو  ٗ.ٖ-ٓٓ.ٖوىو أمر جيد جدا ، مع قيمة 

 .ٜٓ.ٕ-٘.ٕتعليمية جيدة بدرجة 

االسنماع  ميطالب واليت توضح أن التعلمن نتائج التعلم اليت حصل عليها ال
جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج  يف قسم تعليم اللغة العربية يف

 ٘ٔ.يدجبديكن تنفيذه 
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جامعة  والمعرقلة في تعليم االستماع بقسم تعليم اللغة العربيةلعوامل الدافعة ا. ٦
 نجاسمار  لي سونجو االسالمية الحكوميةاو 

لدى طالب تعليم اللغة العربية يف الثالث ج  التعلم االستماعيف عملية 
فإن ىدف تعليم االستماع ىو جبامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارنج 

األصليون العربية اليت يتحدثها العرب  مول على مساع االستماع إىل الكالاحلص
اليت جيب أن يتقنها الطالب اللغة العربية. جيب على كل  ةمباشرة ، وكأحد ادلهار 

رغبة قوية أو دافًعا دلاذا يريد أن يتعلم عن  النفس فرد يتعلم شيًئا ما أن يكون فيو
ليم اللغة م االستماع لطالب  تععلمو. ذلذا السبب ، يف تعلييتذلك وعن ما 

علم من الطالب يف ت دافعة حني أشكال اليف ج أما ثالعربية  يف فصل الثال
، أي عامل جوىري أو رغبة قوية موجودة داخل  ملنيااالستماع تتأثر من الع

الطالب على أساس  النفس أ يفىو الرغبة اليت تنش الفرد أو العامل اخلارجي الذي
 لب من خارج الفرد.اطالتشجيع أو ادل

 العامل اجلوىريأ( 
ب نفسو بأهنم يتعلمون أي الدافع أو الرغبة القوية اليت تأيت من داخل الطال

ألهنم يريدون أن يكونوا قادرين على فهم زلادثة العرب األصليني.  االستماع
لذلك فإن لدى الطالب الرغبة يف أن يتمكنوا من خالل ىذا التعلم من 
التحدث عن ما يقولو أورانج أسلي. للدوافع األخرى اليت تشجع الطالب على 

ني تعلم االستماع أيضا بسبب الطلب الذي جيب القيام بو أو كتشجيع لتحس
 مهارات االستماع اليت ىي مهارة جيب أن يتقنها الطالب من اللغة العربية.
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 العوامل اخلارجيةب( 
باإلضافة إىل الرغبة من الطالب من الداخل حول الغرض من التعلم 
االستماع من أجل فهم ما يتم نقلو من قبل العرب األصليني ، أيضا بسبب 

االستماع والفوائد اليت ديكن تعلمها شرح احملاضر الذي أوضح أن أمهية التعلم 
للمتعلمني من اللغات األجنبية يف ىذه احلالة ىي العربية. مث تشجيًعا على أن 
يكون لدى الطالب حافًزا يف تعلم االستماع ألنو بفضل تفسري من احملاضر 
حول أمهية تعليم االستماع والفوائد اليت ديكن تعلمها من قبل الطالب من 

ية يف ىذه احلالة ىي العربية ، والتشجيع كطلب من القسم حىت اللغات األجنب
 ٙٔيتمكن طالب تعليم اللغة العربية من إتقان إحدى ادلهارات األساسية.

يواجو طالب تعليم اللغة العربية يف فصل  يف عملية التعليم يف االستماع
 : ، من بينها ما يلي عرقلةلث ج العديد من ادلالثا
يف الًتكيز ، فلم يركز الطالب على االستماع إىل مصادر  الطالب مل يرغبوا( ١

التعلم ، والطالب الذين لديهم قدرات ضعيفة ، ولكن مل يكن لديهم 
جهد قوي يف كثري من األحيان دلمارسة االستماع إىل التسجيالت العربية 
األصلية لتعتاد على ما قالو العرب األصليون. حبيث عندما يطلب منهم أو 

من ادلادة اليت مت مساعها ال ديكن فهمها  دفما ىو اذل أخرىيشرح مرة 
 بشكل صحيح.

 .مث الشعور كسول تقًتب أحيانا من الفرد( ٢
 .عندما يف أنشطة التعلم مث حالة البيئة ، أن عدم احلماس من األصدقاء( ٣
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اختالفات يف اللهجة واللهجة العربية عند التحدث باللغة العربية حىت  ىناك( ٗ
 جيد الطالب صعوبة يف فهم ما ىو ادلقصود بالعرب األصليني.

ال يستبعد كل ما يتعلق بالعقبات اليت يواجهها الطالب يف أنشطة التعلم يف 
ن باللغة "الًتبية" ، من إمكانية قيام الطالب ببذل جهد لفهم ما ينقلو الناطقو 

العربية ، لذلك غالبًا ما يقوم الطالب بعمل تسجيالت اللغة العربية األصلية من 
 أجل فهم الىجة العرب األصليني ، والعديد من حفظ ادلفردات.

 
 البحث بيانات تحليلب. 

العديد من  ة، وجد الباحثيف وصف البيانات ذي يشرحمن مجع البيانات ال
فيما يلي ادلشاكل ادلشاكل ادلوجودة يف تعليم االستماع بقسم تعليم اللغة العربية. 

   اليت وصفها الباحث: 
 . أىداف االستماع يف قسم تعليم اللغة العربيةٔ

أجريت يف يوم اليت ، إىل زلاضر ةج ادلقابالت اليت أجراىا الباحثمن نتائ
 لنتائج ربليالً  ةالباحث ت، قدم ٕٛٔٓ اين / نوفمربتشرين الث ٕٔاالثنني 

ب فئة قسم تعليم يف طال ٕم السليمة يحول أىداف التعل مقابالهتم مع احملاضر
 اللغة العربية.

حىت يتمكن  اذلدف الرئيسيالتعلم الطالب  تتمثلاالستماع  ميأىداف التعل
 .الطالب من إتقان ادلهارات العربية

الكتابة  ةالقراءة ومهار  ةاالستماع ومهار  ىي مهارةوتشمل ىذه ادلهارات 
تعلم الاذلدف  ، يتماالستماع. يف أنشطتو التعلمية ةيف مهار  تمثل. تكالمال رةومها

. للعرب األصليني األصليني الطالب من فهم الناطقنيمن االستماع حىت يتمكن 
يف تعليم  فهم ذلجتهم.يأو حىت  و العرب األصلينطقما  يقوللطالب ليستطيع 
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ينقل ناطق األصلي  أن تكون فإن يطلب، ةاالستماع لتطوير ادلهار  ةمهار 
يف  ادةة باستخدام متعليمي صدرادل، يوفر احملاضر ومييف أنشطة التعل ٚٔالطبيعي.

ادلادة ادلستفادة  علمت حىتالعربية.  الناطق أصليي التسجيالت أو فديو شكل 
 اذلدف ادلتوقع. ب

 . عملية تعليم االستماع ٕ
، يقدم ء إجراء سلسلة من أنشطة ادلالحظةعملية تعلم االستماع ، أثنايف 

 . م االستماعيلعملية تعل انتائج ربليله ةالباحث
عمليتو، أنشطة التعليم قد جيد. ألن التعليم اجليد يف األساس ىو التعليم يف 

وبالتحديد الذي يتم تنفيذه وفًقا خلطوات أنشطة التعليم. يبدأ التعلم بالًتابط ، 
مع األنشطة األولية واألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية. يف أنشطة األولية ، 
واحد منها ىو أنشطة زبيري ، وىي فتح الدرس بقول التحية ، ربية الطالب حبرارة 

األىداف من إعطا التعزيز على الطالب ىو  .، وإعطاء الدافعة وفحص احلضور
نشطة التعلم اليت سيتم تنفيذىا ، وادلادة التعليمية لتوفري االستعداد الطالب إىل أ

يف تنفيذىا احملاضر كثري من األحيان القيام بأنشطة أولية  لكن اليت ذبب تعلمها.
 يف األنشطة األساسية. بقول التحية فقط مث يواصل

يف مهارات االستماع ىناك العديد من النماذج اليت ديكن القيام هبا يف أنشطة 
حد منها ىو منوذج ادلعلومات ، أي الطالب يسمعون بعناية إىل التعليم ، وا

ادلعلومات يف حني يعمقون الفوضى يف اللغة واحملتويات الواردة فيها.وأما اخلطوات 
ىي إعداد الذي  حيتوي على األخبار أو ادلعلومات ، ولالستماع، يتم تقسيم 
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من الطالب تقدمي عدة رلموعات لكتابة زلتويات األخبار ، يطلب  الطالب إىل
النتائجها ، ويتم تشغيل الكاسيت وتقييمو مًعا. مث نتحدث عن موضوع زلتويات 

يف تطبيقو ،  ٛٔالكاسيت ، بينما تؤكد أيًضا الطريقة الكتابة اليت يتم هبا الطالب.
يقوم  يعد مقدم أدوات دعم التعليم مقدًما ، يسمع مادة مصدر التعلم مًعا ، مث 

يت مت مساعها. مث يف هناية النشاط بعد ادلناقشة ، أوضح احملاضر يشرح مرة ادلادة ال
مرة حول ادلادة اليت سبت دراستها من خالل توفري التوجيو واإلدخال. حىت 
تقنيات  اليت يطبقها احملاضر يف أنشطة التعليم قد مناسب مع خطوات منوذج 

 ادلعلومات.
ن للمساعدة يف نقل الوسائل التعليمية ىي أداة اليت تستخدمها ادلعلمو 

الرسائل الكتساب ادلعرفة وادلهارة للطالب. إن أىم الوسائل لتعلم مهارة 
االستماع ىي التسجيالت الصوتية.، على شرائط أو أسطوانات، وادلادة 

لم عيقتصر استعمال ىذه الوسائل على تاإلذاعية، واأللعاب اللغوية والتمثيل. وال 
أيضا يف تعزيز كل ادلهارات اللغوية مهارة االستماع فحسب، بل تستخدم 

األخرى، ولكنها تفيد مهارة االستماع بالدرجة األوىل. الوسائل ادلستخدمة يف 
تعلم االستماع ىو مناسب ومتنوع. ألن الوسيلة ادلستخدمة ليست رلرد شكل 
واحد. ولكن مثل جهاز كمبيوتر زلمول ، جهاز عرض الصوت ، حىت غري 

يضا تتمكن االستماع ويفهم ما ينقلو السمعي. حبيث يتمكن الطالب من رؤية أ
  .الشاشة ال حيتاج احملاضر ليدخل العرب مباشرة.

الوسائل السمعية البصرية  ىي نوع من الوسائل اليت توفر الصوت وكذلك 
الصور. عندما الباحثة  أنشطة ادلالحظة اليت تستخدم يف أنشطة التعلم دائًما 

                                                             
18

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 122 
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الوسائل السمعية والبصرية ، أي أن ادلادة يتم تقدديها على شكل صوت وكذلك 
العربية يف الفصل طالب تعليم اللغة  Agus Priyanto كما عرّب عنوصور.  

الثالث ج أنو دبساعدة الوسائل اليت تقدم الصوت والصور ديكن أن تساعد يف 
 توفري التسهيل للطالب يف فهم مادة مصدر التعلم.

جدا  مهم التقومي دور .التعلم أنشطة أثناء ميالتعل قياس شكل ىو التقومي
 التقومي إجراء يف زلاضر .ميالتعل عملية يف وادلعلم الطالب جناح مدى لقياس

 يف تنفيذه يتم تقييم نشاط ىو التلخيصي التقومي .التلخيصي ميالتقو  باستخدام
 احملاضر وتطبيقالتقومي  الذي  منوذج. أما واحد دراسي فصل يف ميالتعل هناية

 ادلصدر مادة يسمع احملاضر أن أي ، عادة ميالتعل أنشطةك مناذج باستخدام
 اليت ادلادة من يفهم ما عن الكتابة الطالب من يُطلب مث ، مرات لعدة التعليمية

 هبا يسمع مل جديدة مادة شكل يفاحملاضر  من ادلقدمة التقومي مادة .مساعها مت
 ميالتعل عملية يف احملاضر تطبيقها اليت التقومي أنشطة فإن ، ولذلك .الطالب

 ادلادة إىل االستماع ادلهارة  القدرة قياس يف ادلبدأ حيث من ألن ، جيدة
 أو البصري  السمعي استخدام كان إذا أو أحد يقرأه مل نص شكل يف ادلستخدمة

 اليت التقومي أنشطة فإن ، لذلك .لالستخدام جاىزة الوسائل حالة أن حياول
 .مناسب احملاضر يطبقو

يل اجامعة و .العوامل الدافعة وادلعرقلة يف تعليم االستماع بقسم تعليم اللغة العربية ٣
 نجااالسالمية احلكومية مسار سوجنو 

 ادلرافق والبنية التحتية. ١
 وسائل التعليم( ١

 السمعية ادلتعلمة ادلتاحة وتعمل القصوى دبا يف ذلك الكمبيوتر، و ل يف وسائ
الفرويكتور تشكل وسيلة  ةالسمعي والشاش.الفرويكتورالشاشة  و الصوتية أو
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إذا مل تعمل وسائل اإلعالم مستخدمة يف أنشطة تعلم االستماع. ألنو مطلقة 
قل بالتأكيد مسار أنشطة التعلم. مثال ، يتلف على النحو األمثل فإنو سيعر 

ا وكسر لذلك سيجعل الصعوب على الصوت أو السمعي ، صوتو مل يكن واضح
، ال يزال من ادلمكن الشاشة الطالب يف فهم ما قالو ادلتحدث. ولكن إذا تلف

فهم ما ينقلو السمعي. إنو القيام بأنشطة التعلم بشكل جيد. ديكن للطالب أن ي
يساعد على تسهيل طريقة أنشطة التعليم. من خالل االستماع  الشاشةرلرد أن 

ر إىل الصورة ، ديكن للطالب توضيح ادلقصود ادلادة إىل الصوت أثناء النظ
حىت سبكن أن تساعد يف تسهيل أنشطة  تعليم  التعليمية ادلوجودة يف نص الورقة.

مثل الباحثة يف النشاط األويل للمالحظة وجدت أنو يف أنشطة  ٜٔاالستماع.
توفري االستماع إىل ادلادة ، تلفت شاشة الفرويكتور حىت تقدمي ادلادة من خالل 

الصوت فقط بدون تقدمي الصور. العديد من الطالب نعسان ، غري مدركني ، 
 وأقل محاسة. وحىت جلعل التعليم أقل من ادلثلى.

 . القاموسٕ
ادلالحظة ، وجد الباحثة عقبات يف نشاط االستماع إىل مادة ادلصدر عنما 

اجو الطالب التعليمية ، وربديًدا يف أنشطة الناطقني باللغة ، أحيانًا ما يو 
مشكالت يف ربديد ادلفرداة. الطالب ال يعرفون ادلفردات سواء من الكتابة أو 

يف صوت نطق الكلمات باللغة العربية ، ىناك أصوات مشاهبة ، إن مل  .ادلعنىها
يكن من خالل النظر إىل النص أو الصور اليت ديكن أن تساعد يف وصف ما 

كتابة الكلمة ، ألن ما مت مساعو ال يقصده ادلتحدث. مثال ، خيطئ الطالب يف  

                                                             
19 Wawancara dengan bapak Ahmad Yusuf Isnan  Setiawan  

pengampu  mata kuliah istima’ 2 pada  hari Selasa tanggal 12 November 

2018 
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يتوافق دبا يقصده ادلتحدث. حىت أن جعل ادلعٌت يف اجلملة غري مناسب ، فمن 
الصعب فهمو. حىت كانت دبساعد القواميس ديكن مساعدة  تسهيل للطالب يف 

 ٕٓالعثور على كلمات صعبة.
 

 

                                                             
20 Wawancara dengan Aditya Tresna W Mahasiswa PBA 3C Pada hari 

Rabu tanggal 31 Oktober 2018 
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 الباب الخامس
 االختتام
 

 لخالصةأ. ا
 : تائج اليت مت احلصول عليها يف البحث ىينال
 ج ىو:الثالث ملية تعليم االستماع لدى طالب تعليم اللغة العربية يف فصل ع. ١

ليتعودون على فهم ما انطق العرب  اذلدف من االستماع لتعلم لدى طالبأ( 
 األصلي.

يتم االستعداد للطالب يف ادلشاركة يف تعليم االستماع عن طريق التحضري ( ب
خارج الفصول  أو التحضري يف الفصول. مستوى اخلربة يف تعلم اللغة العربية 
عندما قبل الدخول يف جامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية مسارنج. ولكن 

ىناك العديد من الطالب الذين جيدون صعوبة يف فهم نطق العرب ما زال 
األصليني ، ألن أسلوب اللهجة واللهجة خيتلفان عن النطق باللغة العربية 

 للشعب اإلندونيسي.
عملية تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو ت( 

التعلمية باألنشطة االفتتاح مع نج تبدأ األنشطة ااالسالمية احلكومية مسار 
 احملاضر الذي يقولو حتية وبعد ذلك بدوام كامل للطالب ألنشطة ادلناقشة.

إن نوع ادلادة اليت يتم تعليمها يف البحث ىو ادلواد : ادلادة / مصدر ادلواد التعليمية. ٢
 احلديث للهدف وىي أن ال يًتك الطالب ويتم حتديثهم دائًما.

ج ىو الثالث لدى طالب تعليم اللغة العربية يف الفصل  الستماعتقنيات تعليم ا. ٣
أنشطة ادلناقشة ، و أنشطة احملاضر  ، و: يعرض مقدم يسمع مادة مصدر التعلم

 يف إعطاء التوجيو أو ادلدخالت عن ادلواد اليت متت مناقشتها.
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وسائل ادلستخدمة يف تعليم االستماع فهو الكمبيوتر، وشاشات الكريستال . ٤
 لسائل ، وأجهزة العرض ، والصوت.ا

أنشطة تقومي تعليم االستماع  القيام بو يف آخر فصل :  تقومي التعليم االستماع. ٥
 اإلختبار كأنشطة تعليم العادة. دراسي. ويشاكل

نتائج تعليم االستماع لدى طالب تعليم الغللغة العربية  بأن يستخدم وسيلة . ٦
 التعلم أكثر من تسغيل وادلؤثر.

 ىو ما يلي: ٢قلة تعليم االستماع العوامل الدفعة وادلعر . ٧
العامل اجلوىري : يريد الطالب أن يكونوا قادرين على فهم ما ينقلو الناطقون أ( 

 باللغة العربية.
االستماع  من احملاضر فيما يتعلق بأمهية التعليم العامل اخلارجية: ادلعرقلةب( 

 وفوائدىا.
 

 االقتراحات ب.
من النتائج اليت مت احلصول عليها من ىذه الدراسة ، يريد الباحثون ادلسامهة 

 بأفكار يف شكل اقًتاحات على النحو التايل: 
جيب على احملاضر أن يويل مزيًدا من االىتمام لالختالفات يف خلفية : . للمحاضر١

 .القدرات الفردية يف إتقان مادة االستماع
أن ميارسوا أكثر يف كثري من األحيان لالستماع إىل جيب على الطالب : . للطالب٢

ادلواد العربية ، حىت يكونوا قادرين على التمييز وفهم ما ينقلو الناطقون باللغة 
 العربية.
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 ج. االختتام

قدم الباحث إىل اهلل سبحانو وتعاىل الستكمال ىذه البحث محدا هلل  باالمتحان 
اع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو تعليم االستم” العلمي حتت ادلوضو 

 .دراسة وصفية حتليلية(" ) ٢1١2/ ٢1١2االسالمية احلكومية مسارانج يف السنة 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara Dengan Mahasiswa 

1. Apakah anda suka dengan bahasa Arab? 

2. Apa yang anda lakukan sebelum mengikuti pembelajaran 

istima’ 2? 

3. Usaha apa yang anda lakukan agar bisa mengikuti 

pembelajaran istima’ 2? 

4. Apa yang dilakukan anda di awal pembelajaran istima’ 2? 

5. Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? 

6. Dimana anda  belajar bahasa Arab sebelum masuk di UIN 

Walisongo? 

7. Menurut anda apakah pembelajaran istima’ itu pembelajaran 

yang sulit/mudah? 

8. Materi apa saja yang anda pelajari di pembelajaran istima’ 2? 

9. Bagaimana teknik pembelajaran yang diterapkan oleh guru di 

dalam kelas? 

10. Media apa saja yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

istima’ 2? 

11. Apa saja permasalahan yang anda alami ketika pembelajaran 

istima’ 2? 

12. Bagaimana solusi atau cara yang anda gunakan  dalam 

mengatasi permasalahan tersebut? 

 



B. Wawancara Dengan Dosen 

1. Bagaimanakah tujuan istima’ di Jurusan PBA UIN Walisongo 

Semarang? Dan apa tujuannya untuk mahasiswa? 

2. Apa yang bapak lakukan di awal kegiatan pembelajan istima’ 

2? 

3. Apakah bapak  mempersiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran sebelum mengajar? 

4. Bagaimanakah proses pembelajaran istima’ 2 di kelas PBA UIN 

Walisongo Semarang? 

5. Bagaimanakah kesiapan mahasiswa dalam mengikuti 

pembelajaran istima’ 2? 

6. Menurut bapak, seberapa tingkat kesiapan mahasiswa dalam 

mengikuti pembelajaran istima’ 2? 

7. seperti apa yang  digunakan bapak dalam pembelajaran istima’ 

2? 

8. Bagaimanakah tehnik pembelajaran yang diterapkan bapak 

dalam pembelajaran istima’ 2?  

9. Mengapa bapak menggunakan teknik pembelajaran tersebut? 

10. Media apa saja yang digunakan bapak dalam pembelajaran 

istima’ 2? 

11. Mengapa bapak menggunakan media pembelajaran tersebut? 

12. Apa yang dilakukan bapak di akhir kegiatan pembelajaran 

istima’ 2? 

13. Kapan bapak melakukan evaluasi materi pembelajaran istima’ 

2? 



14. Model evaluasi apa yang digunakan bapak dalam 

pembelajaran istima’ 2?  

15. Apakah bapak  menemui hambatan dalam mengajar? 

Bagaimanakah solusinya? 

16. Menurut bapak, bagaimanakah hasil pembelajaran istima’ 2 

selama ini dengan menggunakan audio visual? 

17. Dan bagaimana Menurut bapak,  hasil pembelajaran istima’ 2 

di semester ganjil ini? 

  

  



Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Tgl Observasi  : 16 Oktober 2018         

Pukul   : 07.00-08.40 

Tempat   : Gedung D3 

No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

 A Proses Pembelajaran  

1. Membuka Pelajaran 

 

Pembukaan dengan dosen 

mengucapkan salam, menyapa 

dan menanyakan kabar 

mahasiswa, mempresensi 

kehadiran mahasiswa, 

menanyakan tentang materi 

yang akan dipelajari.  

2. Penyajian materi 

 

Penyajian materi dilakukan oleh 

mahasiswa yang bertugas 

sebagai penyaji. Penyajian 

materi kurang jelas dikarenakan 

alat yang digunakan sebagai 

penunjang pembelajaran rusak 

tidak berbunyi. 

3. Metode Pembelajaran 

 

Dosen dan mahasiswa 

menggunakan bahasa Arab 

langsung dalam mengantarkan 

materi. 

4. Penggunaan bahasa Arab 

 

Dosen menggunakan Bahasa 

Arab langsung dalam kegiatan 

belajar mengajar 

5. 

 

Penggunaan waktu Penggunaan waktu sesuai 

dengan alokasi waktu yang 

digunakan 

6. Gerak 

 

Dosen duduk dikegiatan awal, 

pertengahan, bergerak berdiri 



No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

pindah ke depan di kegiatan 

penutup ketika menjelaskan 

kembali materi yang sulit 

dipahami oleh mahasiswa. 

7. Cara Memotivasi siswa Dosen memberikan umpan 

untuk meningkatkan keaktifan 

mahasiswa dan memancing 

dengan pertanyaan terkait materi 

yang dipelajari 

8. Teknik bertanya 

 

Dosen bertanya untuk  

mengecek pemahaman 

mahasiswa, tetapi menimbulkan 

jawaban serempak. 

9. Teknik Penguasaan 

Kelas 

 

Dosen memancing mahasiswa 

dengan pertanyaan terkait materi 

yang dipelajari guna 

meningkatkan keaktifan 

mahasiswa, memperdengarkan 

materi sumber belajar.  

10. Penguasaan media 

 

Teks makalah. Tidak 

menggunakan audio karena 

rusak 

11. Bentuk dan acara 

evaluasi 

Kegiatan evaluasi yang 

dilakukan oleh dosen adalah 

mengkritisi penampilan 

presentasi, penyusunan makalah 

dari mulai penulisan hingga isi, 

sebaiknya pemakalah lebih aktif 

mengkomunikasikan dengan 

audien tidak berbicara terus 

menerus. Mufrodat yang 

dicantumkan di makalah 

sebaiknya dari kamus mutarjim 

tidak boleh dari hp. 

12. Menutup pelajaran Dosen menyimpulkan materi 

pelajaran, mengkritisi 



No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

penyusunan makalah (isi, format 

penulisan), menyampaikan 

penugasan untuk pertemuan 

selanjutnya agar mahasiswa 

mempersiapkan materi dan alat 

penunjang pembelajaran terlebih 

dahulu. Kemudian menutup 

dengan salam penutup. 

C. Perilaku Mahasiswa  

1. Perilaku siswa di dalam 

kelas 

Mahasiswa kurang antusias, 

kelas terlalu hening, ada yang 

mengantuk, ada yang bermain 

hp. Hal ini dikarenakan 

kurangnya komunikasi antara 

penyaji dengan audien. Penyaji 

hanya menjelaskan terus 

menerus tanpa memberikan 

kesempatan kepada audien 

untuk bertanya. Sehingga kelas 

menjadi hening ada yang 

mengobrol sendiri dengan 

temannya, ada juga yang 

memperhatikan. Terdapat jarak 

antara mahasiswa yang aktif 

dengan mahasiswa yang pasif, 

mahasiswa yang aktif selalu 

antusias dan berpartisipasi 

sesangkan siswa yang pasif 

hanya terdiam mendengarkan.  

 

 

 

 

 

 



Tgl Observasi   : 23 Oktober 2018         

Pukul  : 07.00-08.40 

Tempat  : Gedung D3 

No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

 B Proses Pembelajaran  

1. Membuka Pelajaran 

 

Dosen mengucapkan salam , 

kemudian mempersilahkan 

mahasiswa untuk memulai 

kegiatan diskusi 

2. Penyajian materi 

 

Penyajian materi dilakukan oleh 

mahasiswa yang bertugas 

sebagai pemakalah. Penyajian 

materi sangat jelas mahasiswa 

mampu menjelaskan dan 

memberi pemahaman kepada 

mahasiswa. 

3. Metode Pembelajaran 

 

Dosen dan mahasiswa 

menggunakan bahasa Arab 

langsung dalam mengantarkan 

materi. 

4. Penggunaan bahasa 

Arab 

 

Dosen menggunakan Bahasa 

Arab langsung dalam kegiatan 

belajar mengajar 

5. 

 

Penggunaan waktu Penggunaan waktu sesuai 

dengan alokasi waktu yang 

digunakan 

6. Gerak 

 

Dosen duduk dikegiatan awal, 

pertengahan, bergerak berdiri 

pindah ke depan di kegiatan 

penutup ketika menjelaskan 

kembali materi yang sulit 

dipahami oleh mahasiswa. 

7. Cara Memotivasi siswa Dosen memberikan umpan 

untuk meningkatkan keaktifan 

mahasiswa dan memancing 

dengan pertanyaan terkait materi 



No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

yang dipelajari 

8. Teknik bertanya 

 

Dosen bertanya untuk  

mengecek pemahaman 

mahasiswa, tetapi menimbulkan 

jawaban serempak. 

9. Teknik Penguasaan 

Kelas 

 

Dosen memancing mahasiswa 

dengan pertanyaan terkait materi 

yang dipelajari guna 

meningkatkan keaktifan 

mahasiswa  

10. Penguasaan media 

 

Papan tulis, spidol, Teks 

makalah, rekaman audio visual 

11. Bentuk dan acara 

evaluasi 

Mengevaluasi kembali 

mengenai kegiatan diskusi, 

menjelaskan kembali materi 

yang telah dipelajari.   

12. Menutup pelajaran Dosen menyimpulkan materi 

pelajaran dengan menjelaskan 

kembali materi yang telah 

dipelajari, mengkaitkan materi 

pelajaran dengan pengalaman 

pribadi beliau ketika ibadah haji 

di makkah.mengabsen kehadiran 

mahasiswa, Kemudian menutup 

dengan salam penutup. 

C. Perilaku Mahasiswa  

1. Perilaku siswa di dalam 

kelas 

Kelas terlalu hening, ada yang 

mengantuk, mengobrol sendiri 

dengan temannya, ada juga yang 

memperhatikan. Terdapat jarak 

antara mahasiswa yang aktif 

dengan mahasiswa yang pasif, 

mahasiswa yang aktif selalu 

antusias dan berpartisipasi 

sedangkan mahasiswa yang lain 

hanya terdiam mendengarkan.  



Tabel 4.3 Lembar Observasi 

Tgl Observasi   : 30 Oktober 2018         

Pukul  : 07.00-08.40 

Tempat  : Gedung D3 

No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

 B Proses Pembelajaran  

1. Membuka Pelajaran 

 

Dosen masuk kelas dengan 

mengucapkan salam kemudian 

mempersilahkan kepada 

mahasiswa yang bertugas sebafai 

penyaji untuk memulai kegiatan 

diskusi. untuk kegiatan 

mengabsen kehadiran dilakukan 

oleh dosen setelah kegiatan 

presentasi selesai. 

2. Penyajian materi 

 

Penyajian materi dilakukan oleh 

mahasiswa yang bertugas sebagai 

penyaji. Penyajian materi sangat 

jelas, mahasiswa menguasai 

materi dan mampu memberi 

pemahaman kepada audien 

3. Metode Pembelajaran 

 

Dosen dan mahasiswa 

menggunakan bahasa Arab 

langsung dalam mengantarkan 

materi. 

4. Penggunaan bahasa 

Arab 

 

Dosen menggunakan Bahasa Arab 

langsung dalam kegiatan belajar 

mengajar 

5. 

 

Penggunaan waktu Penggunaan waktu sesuai dengan 

alokasi waktu yang digunakan 

6. Gerak 

 

Dosen duduk dikegiatan awal, di 

pertengahan bergerak berdiri 

pindah ke depan di kegiatan 

penutup ketika menjelaskan 

kembali materi yang sulit 
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dipahami oleh mahasiswa. 

 

7. 

Cara Memotivasi 

siswa 

Dosen memberikan umpan untuk 

meningkatkan keaktifan 

mahasiswa dan memancing 

dengan pertanyaan terkait materi 

yang dipelajari 

8. Teknik bertanya 

 

Dosen bertanya untuk  mengecek 

pemahaman mahasiswa, sehingga 

menimbulkan jawaban serempak 

9. Teknik Penguasaan 

Kelas 

 

Dosen memancing mahasiswa 

dengan pertanyaan terkait materi 

yang dipelajari guna 

meningkatkan keaktifan 

mahasiswa  

10. Penguasaan media 

 

Papan tulis, spidol, Teks makalah, 

rekaman audio visual 

11. Bentuk dan acara 

evaluasi 

Mengulas kembali materi yang 

telah didiskusikan. 

12. Menutup pelajaran Dosen menyimpulkan materi 

pelajaran dengan mengkaitkan 

dengan pengalaman pribadi beliau 

ketika di Arab.mengabsen 

mahasiswa, dan  menanyakan 

kepada mahasiswa mengenai 

materi yang akan dipelajari 

dipertemuan berikutnya,dan siapa 

yang akan presentasi. Kemudian 

menutup pembelajaran dengan 

salam penutup. 

C. Perilaku Mahasiswa  

1. Perilaku siswa di 

dalam kelas 

Mahasiswa antusian dan sangat 

berpatisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran. mahasiswa banyak 

yang mengajukan pertanyaan 

terkait materi yang sedang 

dipelajari. Kelas rame, tetapi tetap 
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ada yang hanya diam saja 

mendengarkan, ada juga yang 

bermain hp, ada juga yang 

memperhatikan. Tidak terdapat 

jarak antara mahasiswa yang aktif 

dengan mahasiswa yang pasif, 

mahasiswa selalu antusias dan 

berpartisipasi ikut berpendapat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

 



   



Lampiran 4 

 

Foto kegiatan Pembelajaran Istima’ di kelas PBA 3C 

 

 
Penyaji sedang menjelaskan materi yang telah diperdengarkan  

 

 

 
Penyaji sedang mendiskusikan materi dengan teman kelompoknya 



 
Dosen sedang menjelaskan kembali materi yang telah didiskusikan 

 

 
Wawancara dengan mahasiswa PBA 3C 

 

 

 
Wawancara dengan mahasiswa PBA 3C 



 ترجمة الباحثة

 

 السيرة الذاتية . أ
 نيلة املرمحة:   االسم

 ٣١١٢٣٣٠١١:   رقم الطالبة
 إندونيسيا -تيجال جوى الوسطى سري ارجكراندوا م : العنوان

 : كلية علوم الرتبية والتدريس / قسم تعليم اللغة العربية  الكلية / القسم
 ٠٤١٤٠٣١٠٩٦٣٣:   رقم اهلاتف

    naela0207@gmail.com:  الربيد اإللكرتوين

 

 السيرة التربوية . ب
 . التربية الرسمية١

 ٢٠٠٩، خترج يف سنة ٠٣ بايلتجااملدرسة االبتدائية احلكومية  ( أ
 ٢٠٠٦، خترج يف سنة بربس بندا سريامبوكمة احلك توسطةاملدرسة امل ( ب
 ٢٠٢٣، خترج يف سنة لبكسييو تيجالاباكان ب احلكوميةاملدرسة العالية  ( ت

 
 . التربية غير الرسمية٢

 وك بربسبمابندا سري  ٠٣عهد احلكمة م ( أ
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