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الرسالة

مة إلكمال الشروط املقررة  مقّد
قسم تعليم اللغة العربيةيف(S.1)سانسللحصول على درجة اللي

:إعداد 
أزين الدين أوفر

٠٦٣٢١١٠٢٨: رقم قيد الطلبة

كلية التربية
اإلسالمية الحكومية سمارانج" والي سونجو"جامعة 

م٢٠١١



التصريح

:املوقع أدىن هذه الرسالة 
أزين الدين أوفر: االسم
٠٦٣٢١١٠٢٨: الرقم

تعليم اللغة العربية: القسم

اليتضمن األراء من املتحصصني أو املادة رسالة الليسانس هذه صرح بالصدق واألمانة أنّ ي
.الرسالةههلذادرومصاجعإالّ أن تكون مر اليت نشرها الناشر أو كتبها الباحثون

٢٠١١مايو ٣١مسارانج، 
صرحامل

أزين الدين أوفر
لبة الطقّيد رقم 

:٠٦٣٢١١٠٢٨
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ملخص

مهـــارة االســـتماع للتالميـــذ يف إجنـــاز تعلـــمعلـــى dictoglossاســـتخدام طريقـــةفّعاليـــة: املوضوع
العالية بسمارانج" الوطنية"الصف الثاين ملدرسة 

أزين الدين أوفر: االسم
٠٦٣٢١١٠٢٨: رقم قّيد الطّلبة

طريقــــــة الّــــــذين يســــــتخدمون أهــــــداف البحــــــث ملعرفــــــة إجنــــــاز تعلّــــــم مهــــــارة االســــــتماع للّتالميــــــذ
dictogloss ملعرفـــة إجنـــاز تعلّـــم مهـــارة االســـتماع للّتالميـــذ الّـــذين العاليـــة بســـمارانج" الوطنيـــة"مبدرســـة  ،

طريقـــة ،  وملعرفـــة فّعاليـــة إســـتخدام العاليـــة بســـمارانج" الوطنيـــة"مبدرســـة dictoglossطريقـــة اليســـتخدمون 
dictogloss العالية بسمارانج" الوطنية"مبدرسة على إجناز تعلم مهارة االستماع.

كـــان
وانقســم ذلــك الفصــل إىل فصــلني ويــدرس فيهمــا . م٢٠١٠/٢٠١١العاليــة بســمارانج للعــام " الوطنيــة"

مجيـع التالميـذ يف الفصـل الثـاين مـن باحـث وانطالقا من عدد التالميـذ يف الفصـلني، أخـذ ال. ستون تلميذا
وهــؤالء . كمجتمــع إحصــائي لعــدم وصــول عــددهم إىل مائــة أشــخاصالعاليــة بســمارانج  " الوطنيــة"مدرســة 

ّ الباحث التالميذ يف فصل التالميذ انقسموا إىل فصلني ف Control(كمجموعـة ضـابطة" أ"عني Group(

وكـان )Experimental Group(كمجموعـة جتريبيـة "ب"وفصـل . وعـدد التالميـذ فيـه ثالثـني تلميـذات
الـيتالطـرقوأمـاالتجريبيـة،الطريقـةالبحـثهـذايفالباحـثاسـتعمل..عـدد التالميـذ فيـه ثالثـني تلميـذا

ويف هـذا االختبـار مخسـة عشـر بنـد .اإلختبـارالتوثيـق وطريقـةطريقـةفهـيالبيانـاتجلمـعاسـتخدمها
لقياس علـى قـدرة التعبـري الشـفهي مـن اختبـار " أجوية األسئلة"سئلة من مخسة األ) ١: األسئلة، بالتفصيل

إمــالء "مخســة األســئلة مــن ) ٢" . القــرى اإلندونيســية"و" صــوم رمضــان"و" الصــداقة"االســتماع ىف املــادة 
اختبـار (لقياس علـى مهـارة التعبـري الكتـايب " ترتيب الكلمات والرتمجة عنها"مخسة األسئلة من ) ٣" الفراغ

.البياناتلتحليل(t-test)تاالختبارالصيغةاستخدمتمث.)ريحتري
ـا dictoglossطريقـةاسـتخدامبمهـارة االسـتماعالتعلـيمأنعلـىدلـتالبحـثنتيجـة هـذاوأّم

تلـكبـدونتعلـيمهممـنفعـالأكثـرالعاليـة بسـمارانج" الوطنيـة"يف الصـف الثـاين ملدرسـة التالميـذلـدى
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دلـتاحلالـةهذه.التالميذتعلمالنتيجةترقيةحيثمناخلطابةأوالتقليديّةطريقةالباستخدامأوطريقة
thitung:هـيوالنتيجـة(t-test)تاختبـارنتيجـةمـن > ttabel الفـرضفيقبـل٣,٧٦٦<٢,٠٠٠أي

الظابطـةالفصـلاملتوسـطقيمـةأنحـنيىف٧،٨هـيالتجريييـةالفصـلاملتوسـطوقيمـة.(Ha)البـديلى
.٧,١٣٣هي

لأناهللافعسـىوالتالميـذ،املدّرسـنيمـنالقـراءالبحـثهـذاينفـعأناهللانسـأل متعلمـييسـّه
.الوسيلةوتعليمهمتدريسهمأثناءباإلندونيسيةالّناطقنيالعربيةاللغة
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كلمة الشكر والّتقدير

. لصدورعلى من يشكر واستغىن على من يكفر وهو عليم بذات اأنعماحلمد هللا الذي 
والصالة والسالم على من أرسل بالنور سيدنا ومولينا حممد ذي القصور وعلى أله وأصحابه الذين 

.يرجون جتارة لن تبور يوم يدع الداع إىل شيئ نكر
إىل كلية الرتبية جبامعة واىل سوجنو مقدم كتابة هذا البحث البسيط، وهذا حبث قد انتهت

أن هذا البحث ود . ن يكون من احملاوالت لنشر اللغة العربية والقرآناإلسالمية احلكومية مسارانج رجاء أ
:وخاصا إىل وإمتامه هإكماليف شكر إىل من يساعده بأيدي املساعدة يقدم ال

أدام اهللا . البحثكاتب هذا اجلامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج، الىت مولت دراسة  .١
.ملسلمنيعزها وجهدها يف خدمة اإلسالم وا

كعميد كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية فضيلة السيد الدكتور شجاعي املاجستري.٢
ه   البحث مبالحظته القيمة ىف كتابة هذا البحث البسيطكاتب هذا مسارانج والذي وّج

.رتبيةكلية الكرئيس قسم تعليم اللغة العربيةاملاجستري،السيد الليث عاشقنيفضيلة .٣
. املاجستري ككاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية،السيد حمفوظ صديقفضيلة .٤
البحث اإلرشادات كاتب هذا الذي منحريابن حجر، املاجستالدكتوراألستاذفضيلة السيد.٥

.هذا البحث البسيط أثناء مشغوالتهوالتوجيهات يف كتابة 
إىل سبيل وأرشدوهالبحث كاتب هذا بكلية الرتبية الذين قد عّلموا  سائر فضائل السادات املدرسني.٦

. العلم والعرفان
.، فلهما أجزل الشكر واالحرتامعائشةو عبد احلكيمالبحث كاتب هذا والدي  .٧
الّزمالء الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة وإمتام هذا البحث، وخاصة .٩

لقسم تعليم اللغة العربية الذين يلتحقون دراستهم جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية اإلخوان من الطلبة
. حييمن مس٢٠٠٦احلكومية يف السنة 
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البحث جزيل الشكر وجزاهم اهللا أحسن اجلزاء فإنه جيزي من يشاء بغري ن كاتب هذا فم
نيا ومساعدا ملن اطّ . حساب ين والّد واحلمد هللا رب . لع عليهوعسى أن جيعل هذا البحث نافعا ىف الّد
.العاملني
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