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 ادللخ ص
 

كفاءة . "تطبيق إسرتاتيجية إستماع األغاين لرتقية   ٜٕٔٓفطرايين. 
الطالب  يف تعليم اللغة العربية يف الصف السابع مبدرسة  اإلستماع

" ٜٕٔٓ -ٕٛٔٓ ابجيتان السنة الدراسية  اإلستقامة الثانوية 
كلّية علوم الرتبّية و التعليم قسم الّلغة العربّية البحث العلمّي.  

و. ادلشرف أمحد زوبيدي غمعة اإلسالمّية احلكومّية فونورو ابجلا
 ادلاجستري.

 إستماع األغاين ، اإلستماع. الكلمة األساسي ة: اإلسرتاتيجية
عنصرين ىهمة يف عملية التعليم ىي الطريقة التعليم 

جية إستماع األغاين ينطوي على أن يوالوسائل التعليم. إن اإلسرتات
يكتشف الطالب ادلعلومات واحلقائق أبنفسهم. ويطلب ذلك من 
ادلعلم أن ُيمع كثريا من األمثلة، مث اإلنتقال من مثال إىل آخر 

جية يومناقشتها بغية استنباط القاعدة العامة. و أن أنصار إسرتات
كفاءة إستماع األغاين ُيدون ىف طريقتهم خري سبيل لرتقية  

 الطالب. اإلستماع
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وجدت الباحثة  يف الصف السابع مبدرسة الثانوية 
اإلستقامة ابجيتان، كانت بعض الطالب ال يفهمون عن  

اإلستماع حىت ال يستطعون أن يفهمون نص اللغة العربية. 
ادلشكالت الىت توجو الطالب ىف تعليم اإلستماع توجد يف انقص 

 استخدام الوسائل يف الفصل.  ادلفردات اللغة العربية، ألن ال
جية يو هبذه خلفية ادلسألة تريد الباحثة لتطبيق اإلسرتات

اإلستماع األغاين ليساعد الطالب الصف السابع ىف تعليم 
 اإلستماع و ترقية نتيجة تعليم اللغة العربية.

 Classroomمدخل البحث اإلجرائي ) استخدمت الباحثة

Action Research.)  شخص الذي تتعلق ىف البحث اإلجرائي
)ادلدّرس( حياولون لزايدة ادلهارات يف النظر و يوجب ادلسئلة الذي 
يوقع يف التعليم الصفي من العملية  الذي ُيد جواب ادلسئلة أو 
يصلح احلال مث يالحظ عمليتها ليقيس نتيجتها. تستخدم الياحثة 

( و تغارت Kemmis)الطراز كميس اإلجراءة البحث اإلجرائي من 
(Taggart بعد انتهى التنفيذ الدور األوال خصص بعد الصور ،)

 ادلنعكسة، مث كانت بعدىا اخلطة الثاىن يف الدور األخرى.  
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جية إستماع ي( أّن تطبيق إسرتاتٔمن النتائج البحث نعرف )
اإلستماع الطالب يف تعليم اللغة العربية يف  كفاءةلرتقية   ألغاينا

ّن يف الدور األول ىي ستة الطالب بتقدير الصف السابع، أل
" جيدو تسعة الطالب ابلتقدير " ٕ٘" و ابلنسبة ادلئوية % ممتاز"

" و انقص و تسعة الطالب ابلتقدير " 7ٖ٘ٚو ابلنسبة % 
. مّث يف الدور الثاين ىي مخسة الطالب بتقدير 7ٖ٘ٚابلنسبة % 

 و إثىن عشر طالبا ٖٛ،ٕٓ"و ابلنسبة ادلئوية % جيد جدا"
 "الطالب ابلتقدير  سبعةو  ٓ٘" و ابلنسبة % ممتازابلتقدير "

الدور الثالث ىي مخسة  . مث يفٚٔ،ٜٕو ابلنسبة % جيد جدا"
و  7ٕ٘ٙ"و ابلنسبة ادلئوية % جيد جدابتقدير " عشر طالبا

 طلبنيو  7ٜٕٔٚ" و ابلنسبة % ممتازسبعة الطالب ابلتقدير "
( أّن تطبيق إسرتاجتية ٕ. )7ٖٛنسبة % و ابل"جيد"ابلتقدير 

إستماع األغاين ىف تدريس اإلستماع ترقية نتيجة تعليم اللغة العربية 
لطالب الصف الثامن ، ألّن يف الدور األول ىي طلينب بتقدير 

و سبعة الطالب ابلتقدير "جيد  7ٖٛ"ممتاز" و ابلنسبة ادلئوية %
قدير "جيد" و و سبعة الطالب ابلت 7ٜٕٔٛجدا" و ابلنسبة %

و مثانية الطالب بتقدير "مقبول" و ابلنسبة  7ٜٕٔٛابلنسبة %
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. مث يف الدور الثاين ىي ستة الطالب بتقدير 7ٖٖٖٖادلئوية % 
و عشرة الطالب ابلتقدير "جيد  ٕ٘"ممتاز" و ابلنسبة ادلئوية % 

و طلبني بتقدير "جيد" وابلنسبة %  7ٙٚٔٗجدا" و ابلنسبة %
. ٕ٘بتقدير "مقبول" و ابلنسبة ادلئوية % و ستة الطالب  7ٖٛ
بتقدير "ممتاز" و ابلنسبة الدور الثالث ىي ستة عشر طالبا  مّث يف

و مثانية الطالب ابلتقدير "جيد جدا" و  7ٙٚٙٙادلئوية % 
 .7ٖٖٖٖابلنسبة % 
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 الباب األّول

 مقّدمة
 ﴿أ﴾ خلفية البحث

مزية يف نظر العامل. كما عتا اللغة العربية ىي لغة 
لغة األاثر من اضتضارة العربية  تنعلم أن اللغة العربية ليس

ها العلماء اليوم. اللغة لتب اليت فقط، بل ىي اللغة القدنتة
، أن اللغة جيدةولديها بالغة   لغة القرآنالعربية ىي 

وىي لغة  ية سهلة التعلم مقارنة ابللغة األخرى.العرب
  1.العرب ولغة اإلسالم

إن إتقان اللغة العربية ىو نوع من القدرة على 
حتقيقة يف تدريس اللغة العربية، ألن اللغة العربية ىي 
الوسيلة الرئيسية للتواصل مع العريب و فهم الكتب 

 و تدريس اللغة التعلم العربية. لذلك مطلوب حتسُت
 ىناالعربية يف اظتؤسسات التعليمية الرشتية و غَت الرشتية.

                                                 
1

 Bahasa arab dan Beberapa Metode ازىاااااار ار اااااد، 

Pengajarannya ( ،2003يوغياكارات: فوستاكا فيالجار ،)7-8. 
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تعترب اصتهود اظتبذولة لتحسُت أنشطة التعليم مالئمة 
 للغاية لتحسُت جودة تعليم اللغة العربية.

تعليم اللغة العربية ىو عملية حتويل العلم، 
اليت يتوقع أن يتم تنفيذىا  اللغوى العريب اظتوقف والسلوكو 

ض اللغة اغر وأداف ػتددة. ىف وموجهة إىل أبطريقة ػتًت 
بشكل فعال إذا كان مبنيا على الرؤية  حتقيهانتكن  العربية

والرسالة وتوجية وضع ؿتو اإلجراءات اليت تتم على 
أساس االسًتاتيجيات واألساليب والطرق اظتالئمة وذات 
الصلة ومترج يف هناية اظتطاف ؼترجات مثالية ومرضية 

ظتدرسُت واظتؤسسات التعليمية لكل من الطالب وا
 2واجملتمع على نطاق واسع.

من عملية تعليم اللغة العربية كتب أن تؤكد على 
للطالب و النظام يف اظتواد العربية، وابلتحديد نشط األ

من خالل القيام ابلعديد من أنشطة التعليم اظتثَتة. حبيث 

                                                 
2

 Epistemologi dan Metodologi ، مهيااااااب عباااااادل وىاااااااب 

Pembelajaran Bahasa Arab (ارات: اصتامعااة اإلسااالمية اضتكوميااة جاكااارات جاكاا
 .147-148(، 2008فريس، 
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ة أن عملية التعليم اليت يتم تشغيلها ليست جامدة أو رتيب
نتكن ، ال و التعليم مأو ؽتلة للمشاركُت. يف عملية التعل

بُت اظتعلم الذي يدرس و الطالب الذي يتعلم. الفصل 
تتشابك التفاعالت ىذيت النشاطُت لذلك يف 

اظتتشابكة. يف حُت تتطلب فعالية عملية تنفيذ التدريس 
ترتيبا منهجيا حىت تكون عملية التعليم أكثر وضوحا 

  التعلم.ودتكن الطالب يف
يف التعليم اظتهارة اللغوية، ىناك أربعة اصتوانب 
اظتًتابطة، وىي: اإلستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. 
أحد اظتفاتح من ؾتاح التعلم يف الفصل ىو اإلستماع 

((listening ليس السماع (hearing)  عملية اإلستماع .
ىي اإلستمع عن طريق الًتكيز حبيث نتكنك التقاط 

عملية الرد غتتذكر ما مت شتاعو. بينما السمع ىو و 
الفسيولوجية عندما ضربت اإلىززازات اعتواء طباة األذن. 

3 

                                                 
 Islamic Learning 11 Rahasia Sukses عثمااان زكااي التااانتوي، 3

Belajar Mengajar  ،97(، 2012)جوغجاكارات: الروز ميداي. 
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الغرض من تعليم اللغة العربية ىو اضتصول على 
قدرة إستخدام اللغة األجنبية إما بشكل سليب أو 

 4النشط.
التعليم الفعال الذي ىو  إىل لذلك، ىناك حاجة

أو فشل تنفيذ تعليم اللغة، حصوص جهد لتحديد ؾتاح 
للعريب من حيث العملية أو نتيجة. ولذالك فإن دور 
الشخص ال يكفي كمعلم فقط، فبا إلضافة إىل اظتعلم 
العريب، كتب أن يصبح مدرس اللغة العربية خبَت أو يتقن 
خزانة اللغة العربية أو ضتجتو. ىذا مؤثر على ؾتاح 

للغة. نتكن بذل الطالب والغرض من مؤسسات تعليم ا
كز التدريب )ؼتتربات اللغة(، ا اصتهود يف  كل توفَت مر 

 5ووسائط شتعية بصرية وكتب علمية تقدم العربية سهلة.

                                                 
 Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab دحاااالن جوارياااة،  4

 .3(، 1992سورااباي: اإلخالص، )
 Metodologi Pembelajaran dan ل انااوار،اتايس يوسااوف وساايف 5

Bahasa: ( ،1995جاكارات : فت غرافيندو فَتسادا،)188-189. 
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يف تعليم اللغة العربية، ىو اإلستماع جتربة تعليمية 
مهنة للطالب الذين ينبغي أن يتلقوا اىتماما حقيقيا من 

الل التدريب اظتعلم اللغة.حتقيق مهارت اإلستماع من خ
اظتستمر يف اإلستماع إىل اإلختالفات يف صوت اللغة 

بشكل عام الغرض من ؽتارسة  وفقا ظتعٌت اضتروف. 
اإلستماع ىو أن يتمكن الطالب من فهم الكالم ابللغة 
العربية، سواء يف اللغة اليومية أو اللغة اظتستخدمة يف 

 األنشطة الرشتية.
على دروس  يف اظتدرسة اإلستقامة يتم الًتكيز

اللغة العربية. لقد طلب من الطالب التحدث ابلعربية. 
على الرغم من أن معٌت احملادثة مل يكن مفهوما يف 

، بدأ الطالب الصغار تالبداية، إال أنو مبرور الوق
يفهمون ويفهمونو. ابإلضافة إىل ذالك، ال يزال ىناك 
نقص يف اظتفردات ابللغة العربية اليت لتصل عليها 

ب. ويرجع ذلك إىل عدم اىتمام اظتعلمُت ابلطالب الطال
إلعطاء عدد قليل من اظتفردات إضافية. استحواذ 
اظتفردات جانبا من أنشطة احملادثة اظتعتادة يف الصباح، 
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ىناك نتكن للمدرس أيضا إعطاء اظتفردات عن طريق 
تدريب الطالب لإلستماع إىل بعض األغاين أو احملاداثت 

من خالل األ رطة أو التسجيالت.  اليت تتحدث العربية
بسبب قلة اإلستماع إىل اللغة العربية، ال تزال قوة 
اإلستماعإىل الطالب يف تعليم اللغة العربية مفتقدة إىل 

يف أجرتو الباحثة حد كبَت، لذالك كان البحث الذي 
اظتدرسة اإلستقامة ، حيث كانت اظتدرسة الثانوية تعتمد 

 على قيم اظتعهد.
يف  تبحث لفية اظتسألة تريد الباحثة أناطتهبذه 

غاين  لًتقية اإلستماع األجية اإلستماع يإسًتات تطبيق
 "ظتوضوع ابللطالب و ترقية نتيجة تعليم اللغة العربية، 

لرتقية كفاءة غاين األإستماع تطبيق إسرتاتيجية 
الطالب  يف تعليم اللغة العربية يف الصف   اإلستماع
ابجيتان السنة  الثانوية مةاإلستقا مبدرسةالسابع 
 "٨١٠9 -٨١٠8 الدراسية 
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 حتديد البحث ﴿ب﴾
يف ىذا تغلم نظرا إىل خلفية البحث السابقة، 

غَت تاليت نتكن أن  ةالناحيالبحث حددت الباحثة 
 كفاءة اإلستماعالطالب يف تعليم اللغة العربية وحتسُت  

ىي إستماع  يف تعليم اللغة العربية إىل اظتادة الطالب
 األغاين.

 أسئلة البحث ﴿ج﴾
نظرا إىل خلفية البحث السابقة فوضعت الباحثة أسئلة 

 البحث فيما يلى:
يف األغاين جية إستماع يكيف يتم تنفيذ إسًتات .1

 مبدرسةالسابع تعليم اللغة العربية يف الصف 
 الثانوية ابجيتان؟ اإلستقامة

سن  األغاين لتإستماع جية يتنفيذ إسًتاتىل  .2
الطالب يف تعليم اللغة العربية يف  عكفاءة اإلستما 

 الثانوية ابجيتان؟ اإلستقامة مبدرسةالسابع الصف 
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 أهداف البحث ﴿د﴾
من أىداف البحث اليت أرادت الباحثة الوصول 

 إليها:
الألغاين جية إستماع يعملية تطبيق إسًتاتظتعرفة  .1

  مبدرسةالسابع يف تعليم اللغة العربية يف الصف 
 ية ابجيتان. الثانو اإلستقامة 

من تطبيق  نتيجة قوة إستماع الطالبظتعرفة  .2
يف تعليم اللغة العربية  جية إستماع الألغاينيإسًتات

الثانوية اإلستقامة  مبدرسةالسابع يف الصف 
 ابجيتان.

 ﴿ه﴾ فوائد البحث
 كما يلى:فىذا البحث العلمي فوائد أما 

. ليكون ىذا البحث انفعا للباحثة والقارئُت عليو و 1
معطيات فكرية ظتن أراد معرفة تنفيذ تطبيق 

اللغة   ىف تدريساألغاين جية إستماع يإسًتات
 العربية.
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. ليكون ىذا البحث أسهاما غاليا ىف اجملال العلمي 2 
 وزايدة الفهم العميق ىف خزانة العلوم.

. ليكون ىذا البحث أسهاما غاليا للمدرسُت و 3
جيتان السنة الثانوية اب اإلستقامة اظتربُت مبدرسة

 .2019-201 8الدراسية 
 ﴿و﴾ تنظيم كتابة تقرير البحث   

قسم ىذا البحث العلمى إىل لتسهيل البحث والفهم في
 ستسة أبواب كما يلي: 

ورة فكرية عن : اظتقدمة و ىي ص الباب األول
البحث أبرتعو، يعٌت خلفية البحث 
وحتديد البحث وأسئلة البحث وأىداف 

ومنهج البحث و  البحث وفوائد البحث
تنظيم كتابة تقرير البحث وأما وظيفة 
ىذا الباب ىي مثل اظتخططة األساسية 

 الفكرية عن كل البحث.
: يتكون من حبث النظرى  تطبيق  الباب الثاىن

غاين والوسائل جية إستماع األيإسًتات
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التعليم يف تدريس اإلستماع حتتوى على: 
  تعريف  اللغة العربية وتعريف اإلستماع.

ن عرض البياانت العامة : يكون م الباب الثالث
الثانوية ابجيتان   اإلستقامة مبدرسة

 اإلستقامة درسةاظتلتتوى على أتسيس 
يف ا غر اصتالثانوية ابجيتان وموقغها 

ومنظمتها وأحوال أساتذهتا وطالهبا 
والبياانت اطتاصة حتتوى على خلفية و 

تطبيق إسًتاتيجية إستماع خطوات 
الطالب  ًتقية كفاءة اإلستماع لغاين األ

السابع يف تعليم اللغة العربية يف الصف  
ابجيتان  الثانوية اإلستقامة مبدرسة 

 2019 -2018 السنة الدراسية 
: حتليل البياانت عن كيفية و خطوات  باب الرابعال

جية اإلستماع الغاين  يتطبيق اإلسًتات
يف تعليم   لًتقية كفاءة اإلستماع الطالب

 مبدرسةالسابع ة العربية يف الصف  اللغ
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السنة   ابجيتا الثانوية اإلستقامة
 2019 -2018 الدراسية 

: اإلختمام، فيو اطتالصة من ىذا  الباب اطتامس
 البحث وإلقًتاحات إلصالح.
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 الباب الثاين

البحوث السابقة و اإلطار النظري و هيكل التفكري و فروض 
 البحث

 بحوث السابقة﴿أ﴾ ال

إكماال عتذا البحث، حاولت الباحثة اظتطالعة من 
البحوث اظتتقدمة. أما البحوث السابقة اليت تبحث يف مثل 

 موضوع ىذ البحث فمنها:

البحث العلمى الذي كتبتو نور عينيا  .1
كلّية الًتبّية رزتة  برانمج دراسات  تعليم مدرسة ابتدئية  

ية سوانن أمبيل سورااباي، والعلوم التعليمية اصتامعة اإلسالم
حتت اظتوضوع "حتسُت اظتهارة اإلستماع يف اظتلموس 
اضتالت اعتديقة تعليم اللغة العربية من تطبيق الوسائل 

يف الطالب الصف الثالث ابظتدرسة شتعي بصري 
اإلبتدائية حتسُت األخالق حبرول العلوم سورااباي"، أما 

ل شتعي تطبيق الوسائ( كيف 1األسئلة البحث ىي: )
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بصري لتحسُت اظتهارة اإلستماع يف اظتلموس اضتالت 
يف الطالب الصف الثالث اعتديقة تعليم اللغة العربية 

ابظتدرسة اإلبتدائية حتسُت األخالق حبرول العلوم سورااباي؟  
حتسُت اظتهارة اإلستماع يف اظتلموس اضتالت ( كيف 2)

وسائل شتعي اعتديقة تعليم اللغة العربية قبل وبعد تطبيق ال
يف الطالب الصف الثالث ابظتدرسة اإلبتدائية بصري 

 حتسُت األخالق حبرول العلوم سورااباي؟
واستخدام الباحثة نوع البحث عتذا البحث 

 (،PTK)العلمي على سبيل أحباث العمل الصفية 
( الذي يتكون Lewin kurt)ابستخدام فتوذ ليوين كورت   

( التنفيذ 2( التخطيط )1من دوراتن أبربع مراحل، وقتا: )
( التأمل. تقنيات رتع البياانت 4( اظتالحظة )3)

 اظتستخدمة ىي اظتراقبة واظتقابلة و تقييم األداء والواثئق.
تطبيق الوسائل ( 1ومن نتائج البحث كما يلى: )

شتعي بصري لتحسُت اظتهارة اإلستماع يف اظتلموس 
ب الصف يف الطالاضتالت اعتديقة تعليم اللغة العربية 

الثالث ابظتدرسة اإلبتدائية حتسُت األخالق حبرول العلوم 
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سورااباي على العمل بشكل اصتيد. ونتكن ذالك اظتالحظة 
من خالل نتائج النسبة رؤية اظتعلم وأنشطة الطالب. ا  
كتسبت نتائج النسبة اظتئية لنشاط اظتعلم يف الدور األول 

 9116%)عالية( ويف الدور الثاين ارتفعت اىل  %80
)عالية جدا(. بينما كانت نسبة النشاط الطالب يف الدور 

( ىناك حتسُت يف اظتهارة 2)عالية(. ) 8115الثاين %
اإلستماع للطالب.  بلغ الدرجات اظتتوسط للطالب يف 

يف الدور الثاين.   9914إىل % 71194الدور األوىل %
يف حُت كانت نسبة مشولية التعليم يف لطالب يف الدور 

 )جيد( يف الدور الثاين.  86)كافية( إىل % 67ل %األو 
. البحث العلمى الذي كتبتو يويون ايفا ماولُت  2

كلّية الًتبّية والعلوم التعليمية قسم اللغة العربية اصتامعة 
الدولية اإلسالمية سوانن كاليجاغا يوغياكارات "أتثَت 
اإلستخدام اظتختربات اللغة على اإلتقان اإلستماع اللغة 

 الطالب الصف السابع اباظتدرسة الثانوية واانكراما إىل
. هتدف 2013/2012فلَتيت ابنتول يف العام الدراسة 

ىذه الدراسة إىل حتديد ما إذا كان ىناك فرق اظتعنوي يف 



15 

 

اإلستخدام ؼتتربات اللغة يف اظتهارة اإلستماع إىل اللغة 
ة( العربية للمجموعة التجريبية )اليت تستخدم ؼتتربات اللغ

مع اجملموعة الضابطة )اليت ال تستخدم ؼتتربات اللغة( 
الصف السابع اباظتدرسة الثانوية واانكراما فلَتيت ابنتول. 

 eksperimental researchيعترب ىذا البحث حبثا جتريبيا 
وىو الطريقة لإلكتاد عالقات سببية )عالقات سببية( بُت 

القضاء  عاملُت سببا متعمدا من قبل الباحثُت عن طريق
على عوامل األخرى مزعجة أو اضتد منها أو القضاء 
عليها. لتقنيات أخذ العينات بتقنية أخذ العينات اعتدف 

((purposive sampling.  بلغ عدد الطالب الذين مت أخذ
طالبا، حيث أتلف  63العينات منهم يف ىذه الدراسة 

طالبا  32من الفئة ج اليت مت استخدامها كطبقة حتكم مع 
طالبا. استخدمت  31طبقة د بصفتهم التجريبية مع و 

تقنيات رتع البيااناتإلختبارات واظتالحظات واظتقابالت 
والواثئق. التحليل البياانت اظتستخدمة يف  كل حتليل 
مقارن ابستخدام اختبارات "ت". أظهرات النتائج وجود 
فروق ذات داللة إحصائية يف القدرة اإلستماع بُت جتارب 
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)اليت تستخدم ؼتتربات اللغة( وغتموعة التحكم )  اجملموعة
اليت ال تستخدم ؼتتربات اللغة(. ويظهر ذالك من خالل 
اإلكتساب متوسط القيمة للمجموعة التجريبية اليت تشهد 

إىل  64،8387من درجات األوىل  21،13زايدة قدرىا 
. بينما كان ىناك زايدة يف القيمةاجملموعة 85،9677

ارتفع  25،66من درجات األوىل 10،78الضابطة عند 
. من خالل النظر إىل اإلختالفات يف النتائج 77،03إىل 

من كل غتموعة من ىذه اجملموعات، فقد تبُت أن وسائل 
اإلعالم اظتخربية اللغوية ىي واحدة من وسائل اإلعالم 

 الفعالة لتعليم اإلستماع.
عرفنا من ىنا أّن البحوث السابقة األوىل و 

بل حتسُت اظتهارة اإلستماع سابقة الثاىن يبحث البحوث ال
ليس استخدام اإلسًتاتيجية اإلستماع الغاين. إذًا اظتفرق  
بُت البحوث السابقة مع البحث العلمي الذى قدمتو 
 الباحثة يعٌت يف استخدام اإلسًتاتيجية اإلستماع الغاين.
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 ﴿ب﴾ اإلطار النظري

 مفهوم اإلستماع .٠
ية مستمرة يف فهم اإلستماع ىو عملية بشر 

اظتعٌت، والتفكَت دتاما أنو يسمع من اللفظ أو 
 الكلمات، والتعبَت يف اظتواضع اظتعينة.

اإلستماع وفقا لرسل أندرسون، يعٍت اإلستماع 
بفهم كامل واإلىتمامابشكل جذزي. وابلتاىل، فإن 
اإلستماع ىو عملية اإلستماع إىل الرموز الشفوية مع 

م واالندماج والتفسَت للحصول اإلىتمام الكامل والفه
على اظتعلومات اللتقاط احملتوى أو معٌت الرسالة والفهم 
معٌت التواصل الذي نقلو اظتتحدث من خالل اللغة 

 6اظتنطوقة .
نتيز اللغويون بُت السماع واإلستماع. تستقبل 
جلسة السماع صوات فقط دون أي اىتماما أو عناصر 

                                                 
 Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa، اتريغااان 6

 .7(، 1988)ابندونغ : انغكاسا، 
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لى الطريق مقصودة. مثل الضوضاء أو الصخب ع
السريع. يف حُت أن اإلستماع يتطلب اظتداوالت 
واإلستماع إىل كل ما يتطلب اظتزيد من الًتكيز 

 7واإلىتمام للمتحدث.
تتكون مهارة اإلستماع من عدة مستوايت.فيما 

 بينها على النحو التاىل: 
شتاع األصوات الكلمات دون طبع يف  ( أ)

 العقل.
 شتاع النصف الطريق. ( ب)
بدء يف الًتتيب شتاع من خالل ال ( ت)

 األفكار.
استماع لتحديد األفكار الرئيسية  ( ث)

 واظتئيدين.
 اإلستماع ليتم تناولو أو انتقاده. ( ج)
 اإلستماع إىل االؾتراف يف الشعور ( ح)

                                                 
 )ابناادونغ: Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ىايرماااوان، 7

 .130(، 2011فت. رانتاجا رسداكاراي، 
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تنقسم مهارة اإلستماع يف اللغة العربية إىل ستس 
فئات. األوىل، الكفاءة الفرعية لسماع أصوات اللغة 

ية لسماع الكلمات. الثالث، العربية. الثاين، اظتهارة الفرع
اظتهارة الفرعية لسماع الكلمات السياق. الرابع، اظتهارة 
الفرعية لسماع النصوص حرفيا. اطتامس، اظتهارة 

 اإلستماع الفرعية ىي اإلستنتااجية.
ولكن يف سياق التعليم، ال يتم الًتكيز على اظتهارة 

قتية اإلستماع إىل درجة أن اظتعلمُت والطالب ال يدركون أ
مهارة اإلستماع. يف بعض اضتاالت، يستمع القليل من 
الطالب ابلفعل إىل دروس اإلستماع. يف بعض النصف، 
يتظاىر ابإلستماع، والبعض اآلخر ال يستمع على 

 اإلطالق.
مهارة اإلستماع ىي اظتهارة الرئيسية يف عملية 
تعليم اللغة. إن الطالب الذي يتقن ىذه اظتهارة ، قادر 

النية وتفسَتىا ابللغة العربية.السمع ىو  على فهم
النشاط األكثر استخداما من قبل كل فرد، ولكن 
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حتقيق ىذا التعليم يفشل يف كثَت من األحيان. نتائج 
التعليم اإلستماع ليست مثالية وغَت مرضية. ويرجع 
ذالك إىل اإلـتفاض اضتافز لدى الطالب يف تعليم 

قريبا يف العثور غلى الًتبية حبيث يوجو اظتعلم صعوبة ت
اإلبتكار يف تدريس اظتادة اإلستماع. و ابإلضافة، فإن 
دراسة اظتهارة اإلستماع كأسلوب التعليم ليست غترد 
الًتكيز لباحث اللغة العربية من حيث التقنيات 
 واإلسًتاتيجيات واألساليب وأساليب التعليم واظتتعلم.

الفصل مهارة اإلستماع ابللغة العربية، تعليمها يف 
فقط. ال يوجد جهد اظتدرسة واظتعلم لعقد يوم العريب 
حىت يطبق اظتعلم اللغة العربية يف  كل احملادثة 
 واإلستماع على أساس منتظم، وامقرر،واظتخطط عتا.

وىذا يعٍت أن الطالب ال نتلكون الثقة يف 
التفاعل ابللغة العربية، سواء فيما بينهم أو مع 

ز على اظتهارة اإلستماع يف معلميهم. يؤثر عدم الًتكي
تدريس اللغة العربية أيضا على اضتالة النفسية 
للطالب. من بينكم، كانوا قاقُت ألهنم كانو غَت 
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قادرين على فهم احملادثة  خص ما ابللغة العربية. كتد 
الطالب الصعوبة يف اعتضم عندما يسمعون أصوات 
ع اللغة العربية. يزعم البعض أنو من األصعب اإلستما 

إىل األصوات العربية األصلية وفهمها مقارنة أبصوات 
اظتعلمي اللغة العربية اإلندونيسيية األصليُت. يفًتض 
الطالب أيضا أن كفاءة اإلستماع ليست مهمة. 
التأثَت السليب ىو أن الطالب يتخذون موقفا من 
الصمت وعدم التواصل. لذلك، ىناك حاجة إىل 

اللغة العربية يف جهد لزايدة ثقة الطالب ومعلمي 
 8حتقيق مهارة اإلستماع أفضل ابللغة العربية.

عندما تعمل كمستمع، فهذا يعٍت أنك تتلقى 
تفاقتا، على الرغم من أنك تستمع بشكل فعال 
وفهم. الشخص الذي دتكن من إستخدام لغة عن 
طريق التحدث يعٍت انو يتقن اللغة بنشط. لذالك، 

                                                 
 Permainan Edukatif Pendukung  فااتح اجمليااب و نياال الرزتااوا ، 8

Pembelajaran Bahasa Arab (2) ( 2013ديفاااا فاااريس: اوكتاااوبَت ،)131-
128. 
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ة ىو إتقان اللغة فإن الغرض األساسي من تعليم اللغ
 9من خالل استخدامها بفعالية. 

يزعم العديد من الناس أن مهارة اإلستماع ال 
حتتاج إال التدريب على وجو التحديد، ألهنا ستنمو 
من تلقاء نفسها، فضال عن تعلم اظتشي والتحدث يف 
مرحلة الطفولة. وىو أيضا نشاط يرافق األنشطة 

أوال، اإلستماع  األخرى. تعليم اإلستماع ىو نوعان:
إىل احتياجات التكرار )اضتفر(. يتطلب اإلستماع يف 
ىذا النموج من الطالب اإلستماع إىل النص مث تكرار 
ما يسمعونو. ابلنسبة عتذا النوع من تعليم 
اإلستماع،كتب على اظتعلم عدم اإلبطاء سرعة القراءة 
أو تسريعها إىل ما وراء الظروف العادة، حىت يتمكن 

يف وقت اظتواقف اليومية العادية.بينما يستمع الطالب 
النموج الثاين للحاجة لفهم النص. يستمع الطالب 
إىل النص هبدف فهم النص بشكل جيد، ونتكن 

                                                 
 Metodologi Pengajaran Bahasa Arab،  أزتاااد فاااؤاد أيفينااادي 9

 .5(، 2005مالنج: ميسيكات، )
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التمييز بُت األفكار الرئيسية واألفكار اإلضافة، نتكن 
 10أن نفهم قصة يف النص وأ بو ذالك.

من بُت الصعوبة اليت يواجهها الطالب يف كثَت 
 ن األحيان يف أنشطة اإلستماع ما يلى: م

صعوبة الطالب يف التقاط أصوات معينة  . أ
 من اللغة اظتستفادة.

الصعوبة يف االظطرار إل الفهم كل كلمات  . ب
والتقاطها. إذا فاتك  يء ما، فسوف 

 يشعر الطالب ابلفشل والقلق.
يفهم الطالب ػتادثة احدىم بطريقة  . ت

 بطيئة.
 .حباجة لالستماع أكثر من مرة  . ث
قدرة ػتدودة من الطالب على اختاذ رتيع  . ج

 اظتعلومات.

                                                 
 Metodologi dan Strategi Alternatif،  الااادين راضاااية زيااان 10

Pembelajaran Bahasa Arab   ،(، 2005)يوغياكاارات: فوساتاكا ريهااله غاروف
53. 
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إذا كانت أنشطة اإلستماع طويلة جدا،  . ح
 11فمن الصعب الًتكيز على الطالب.

 مفهوم اإلسرتاتيجية .٨
( ىو نشاط 1995تعترب اإلسًتاجتية وفقا )كيم   

تعليمي أن يقوم بو اظتدرس والطالب حىت نتكن حتقيق 
فاءة. ذكر ديك وكايري األىداف من التعليم بفعالية وك

جية التعليم ىي غتموعة من إجراءات يأيضا أن إلسًتات
اظتواد والتعلم اليت يتم استخدامها معا إلنشاء نتائج 

جية عن الطريقة، يالتعلم للطالب. ختتلف اإلسًتات
جية يف حطة لتحقيق  يء ما يحيث تظهر اإلسًتات

بينما الطريقة ىي طريقة نتكن استجدامها لتنفيذ 
 12إلسًتاجتية.ا

 

                                                 
(، 2013)ابندونج: روسدا،  Strategi Pembelajaran عبدل ماجد، 11

4. 
 Model- Model Pembelajaran Mengembangkanروشتاااان، 12

Profesionalisme Guru, 132(، 2011: راجاوايل فريس، )جاكارات. 
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إن تنفيذ أنشطة التعليم ومتعلم ليس ابألمر 
السهل، ولكن ليس من اظتستحيل تنفيذىا. كتب أن 

جية اظتستخدمة ييكون لدى اظتعلم عدد من اإلسًتات
لتحقيق األىداف من التعليم واظتتعلم كما مت حتديدىا 
مسبقا. اظتعلمون األساسيون يتعلمون اظتواد األساسية 

ة يف إستخدام أساليب التعليم اظتختلفة ولديهم اطترب 
حىت نتكن تنفيذ مهامهم التعليمية بشكل جيد. لديو 

جية ىي التعليم اصتيد مدعومة أبساليب حتديد يإسًتات
األىداف وتصميم التدريس وإدارة الفصل. يعرف 
اظتعلمون احملًتزفون كيفية التحفيز الطالب الذين لديهم 

والتعامل معهم بفعالية.  خلفيات متنوعة والتواصلمعهم 
كما أنو يفهم  كيفية اإلستخدام العديد من األجهزة 
التكنولوجية واستخدامها. اظتعايَت اظتعلم الفعالية ىي  

 كما يلى:
 إتقان اظتادة التعليم ( أ)
 إسًتاجتيات التعليم ( ب)
 هتديد األىداف وخربة التخطيط التدريسي ( ت)
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 خربة إدارة الصف ( ث)
 مهارة اإلعتامية وحتفيزية ( ج)
 اإلتصالمهارة  ( ح)
 فهم تنوع الطالب ( خ)
 مهارة استخدام التكنولوجيا ( د)

كما أن اظتعلم الفعال يتطلب اإللتزام والتحفيز 
والصرب. يشمل ىذا اصتانب اظتواقف اصتيدة واإلىتمام 
ابلطالب. نتكن أن يساعد اإللتزام واضتافز والصرب 
اظتعلمُت يف األوقات الصعبة واظتتعبة يف التدريس، 

، ولن يسمحوا للمشاعر السلبية ويثقون يف قدراهتم
ابضتد من دوافعهم. اظتعلمون الفعالون منتبهون جدا 
لطالهبم ولتاولون اإلكتاد طرق ظتساعدة الطالب على 
اإلىتمام مبشاعر زمالئهم الطالب وإعطاء اإلىتمام 

 13لبعضهم البعض والتعاطف بُت زمالئهم الطالب.

                                                 
 Pengembangan Strategi dan Model دووين جااوين فراينساااا، 13

Pembelajaran ( ،2017ابندونغ: جف فوستاكا ستيا، )88-91. 
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جية يتيرتبط ؾتاح التعليم ارتباطا وثيقا ابإلسًتا
جية ىي صحيحة يوأساليب التعلم.دقيق اإلسًتات

الطالب من التفكَت اظتستقل واإلبداعي ويف نفس 
 14الوقت التكيف مع الوقت اظتختلفة اليت حتدث.

جية غَت السليمة قاتال، ونتكن أن يتطبيق اإلسًتات
يسبب فشال يف التعليم. ىنا، ابلطبع وطيفة اظتعلم ىي 

ميع الطالب. يذكر ميلفُت خلق بيئة تعليمية ؽتتعة صت
أن ىذه   "التعليم النشط"  سيربمن يف كتابو 

اإلسًتاجتية تلعب دورا مهما يف خلق تعليم النشط 
إن تعليم غَت اظتثَت للطالب عادة ما يؤدي  15وؽتتع.

إىل أنشطة تعليمية أقل تناغما. ىذا بتأكيد يصبح 
 16عقبة خطَتة أمام حتقيق األىداف التعليم.

                                                 
 Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi ىشاااام زياااٍت ، 14

 .96(، 2002)يوغياكارات: ج ت س د1 
)يوغياكاااااارات: ايفايناااااديس،  Active Learning ماااااايلفُت سااااايبايرمان، 15

2005 ،)xxi 
 Strategi Belajar Mengajar،   اايفول حبااري رتااارة و اسااوان زاياان 16

 .7(، 2006)جاكارات : رينايكا جيفتا، 
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 جية إستماع األغاينياتمفهوم إسرت  .3
جية تساعد الطالب على أن يىذه اإلسًتات 

يكونوا مستجيبُت ودقيقُت يف فهم وتفسَت األغنيات اليت 
 تغٌت. اطتطوات التالية:

مرحلة التحضَت تقدًن األغاين العربية  (1
اظتسطحة، ومسجالت و بكات التسجيل 

 يف  كل أغاين غَت مكتملة.
الشبكة مع مرحلة التنفيذ يتم اظتشاركة  (2

الطالب، مث يتم التشغيل أغنية ودة 
ويطلب من الطالب إكمال الشبكة يف 

  كل كلمات أغنية غَت مكتملة.
مرحلة التثبيت يتم اللعب األغنية مرة  (3

أخرى، ىذه اظترة كل سطر أو أية، اعتمادا 
على القدرة على اإلستماع غلى الطالب. 
يتم اإلنتهاء من كل اغنية، يتم إيقاف 

ل اظتسجل، مث يطلب من كل طالب التشغي
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ػتتوايت الشبكة الفارغة. تقييم مع 
 الطالب أخرين.

مث ان قص موضوع وػتتوى األغنية، مع  (4
 17التربير الطريقة اليت يكتب هبا الطالب.

 ﴿ج﴾ هيكل التفكري
 العربية، خاصة يف مادة اإلستماع يتم تعليم اللغة  

إن تعليم اللغة  بواسطة طريقة احملاضرة واألسئلة واألجوبية.
العربية أمر ؽتل ، غَت مشوق، ويسبب يف  عور الطالب 
ابلنعاس وعدم اإلىتمام ابلنشاط يف عملية التعليم. 
الطالب كسال ان نسأل، كسول للقيام مبهام، وكسول 
لإلستماع إىل تفسَت اظتعلم. خالل عملية التعليم، يكون 

أقل الطالب أكثر سلبية. توضح ىذه اضتالة أن الطالب 
إىتماما بتعليم اللغة العربية. لذلك من الضروري أن تغيَت 
من عملية التعليم لزايدة اىتماما لطالب و تقليل الكسل 
لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية. إن التعليم اللغة 
العربية خاصة يف مادة اإلستماع نتكن أن يتم من خالل 

                                                 
 .59نفس اظترجع،  17
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اجتية ؽتتعة تطبيق إسًتاجتية إستماع الألغاين. ىذه اإلسًت 
 للغاية للطالب يف تعليم اإلستماع.
جية، ابإلضافة إىل يمن خالل ىذه اإلسًتات

اضتصول على اظتفردات من اظتعلم، نتكن الطالب اضتصول 
على اظتفردات إضافية من اإلستماع إىل األغاين العربية 
واأل رطة الصوتية. وىذه اإلسًتاجتية أيضا أن تزيد من 

طالب يف تعليم اللغة العربية. وىذه قوة اإلستماع إىل ال
العملية أكثر اظتتعة واإلاثرة  للإلىتمام للطالب للمشاركة 
يف عملية التعليم. يكون الطالب أكثر نشاطا يف عملية 
التعليم. ويف النهاية، نتكن أن يزيد اإلىتمام بتعليم اترخ 

 اللغة العربية، خاصة فيما يتعلق اباظتادة اإلقتصادية.
البحث ﴿د﴾ فروض  

و ىيكل التفكَت السابقة  نظرا إىل اإلطار النظري
 الباحثة فروض البحث فيما يلى: فوضعت
إّن تطبيق إسًتاجتية إستماع األغاين ىف  .1

تدريس اللغة العربية تركية العملية يف تدريس 
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اللغة العربية لطالب الصف السابع مبدرسة 
 الثانوية اإلستقامة ابجيتان ظتاذة اإلستماع. 

جية إستماع األغاين  ىف يتطبيق إسًتاتإّن  .2
تدريس اللغة العربية زايدة نتيجة التعليم اللغة 
العربية لطالب الصف السابع مبدرسة 

 الثانوية ابجيتان ظتاذة اإلستماع.اإلستقامة 
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 ﴿أ﴾ نوع البحث

و ل( Classroom Action Research)البحث اإلجرائي 
دور مهم لًتقية درجة التعليم إذا خَت تنفيذىا. معٌت من خَت 

اإلجرائي  نتفيذىا ىي  خص الذي تتعلق ىف البحث
)اظتدّرس( لتاولون لزايدة اظتهارات يف النظر و يوجب اظتسئلة 
الذي يوقع يف التعليم الصفي من العملية  الذي كتد جواب 

يس نتيجتها. اظتسئلة أو يصلح اضتال مث يالحظ عمليتها ليق
 صحيح تنفيذىا ىي صحيح ابلقاعدة البحث اإلجرائي.

بُت ( learning culture)يرجو بدورىا كتعل الثقافة التعليم 
تقّدم البحث اإلجرائي ابألسلوب النمّو العملية ألّن  اظتدرس.

 18ىذا األسلوب يقع اظتدرس ابحثًة.

                                                 
 Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas كواننااادار،  18

Sebagai Pengembangan Profesi Guru 41(، 2016، )جاكرات: راجاواىل 
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لتنفيذ عملية البحث اإلجرائي ابلكفاية والصحيح، 
ابظتفهوم األىداف والفوائد الذى مؤسسة البحث تقدًن 

اإلجرائي. مفهوم األىداف والفوائد البحث اإلجرائي قصد 
اظتدّرس والباحثة ىف تنفيذىا، وحّث على يبحث اظتدّرس 
والباحثة عن اظتنابع بقصد أىدافها. البحث الًتبوية يقصد 

خصص  ليحصل مؤسسة يف اختيار اإلجراءة العمل،
كثَت اظتنافع من التنفيذ البحث اإلجرائي  19يم.اإلجراءة التعل

 20، وىي كما يلي:

بتنفيذ البحث اإلجرائي سيحصل ترقية اظتهارات اظتدّرس  .أ 
يف حد مسئلة التعليم الذي جعلتها اظتهّمات الواجبة 

 للمدّرس.

بتنفيذ البحث اإلجرائي سيحصل  سَتقي مهارات  .ب 
 اظتدّرس.

                                                 
)ابنااادونج: Praktik Penelitian Tindakan Kelas  ملياساااا، 19
 .89(، 2016رسداكراي، 

)جااكرات: باومي  Melaksanakan PTK Itu Mudah مسانور مصاليح، 20
 .11(، 2016أكسارا، 
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العملية التعليم  بتنفيذ البحث اإلجرائي سيصلح أو ترقية .ج 
 واظتهارات الطالب.

بتنفيذ البحث اإلجرائي سيصلح أو ترقية الكفاية  .د 
 اإلجًتائي التعليم والتعلم يف الفصل.

بتنفيذ البحث اإلجرائي سيصلح أو  سَتقي كيفية  .ه 
 إستخدام الوسائل، وآلة التعليم، ومواد التعليم األخرى.

ة بتنفيذ البحث اإلجرائي سيصلح أو ترقية الكيفي .و 
اإلجًتائية و آلة التقوًن الىت تستخدًن لتقيس نتيجة 

 الطالب.
بتنفيذ البحث اإلجرائي سيصلح أو ينمى نفسية الطالب  .ز 

 ىف اظتدرسة. 
ابلتنفيذ البحث اإلجرائي سيصلح أو ترقية كيفية تنفيذ  .ح 

 اظتنهاج التدريس.
استخدمت الباحثة نوع البحث عتذا البحث العلمي 

 (Classroom Action Research) يعلى سبيل البحث اإلجرائ
و  (Kemmis). تستخدًن الباحثة يف ىذا التحليل من كميس 
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وىي  تكوين كل الدور من أربعة عناصر،  (،Taggart)تغارت 
 21و التنفيذ واظتالحظة والصورة اظتنعكسة. وىي: اإلعدا

 كائن البحث ﴿ب﴾

كائن البحث ىو اظتبحث لتحليل البياانت ابألىداف 
اطتصائص عن اظتوضعي والصحيح. و الكائن عتذا واظتنافع 

  البحث ىو:

اإلستقامة  مبدرسة الثانوية السابع يفهم الطالب الصف  .أ 
 ظتاذة اإلستماع.

زايدة نتائج الطالب الصف السابع  مبدرسة  .ب 
 اإلستقامة الثانوية  ظتاذة اإلستماع.

تطبيق إسًتاتيجية إستماع األغاين لتحسُت قوة اإلستماع  .ج 
ب  يف تعليم اللغة العربية يف الصف  السابع على الطال

 ابجيتان. اإلستقامة الثانوية  مبدرسة
 

                                                 
ابنادونج: يراماا وياداي، )Penelitian Tindakan Kelas زيان العاقاب، 21

2009 ،)22. 
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 مكان البحث ﴿ج﴾

  مكان البحث الذي تتخذه الباحثة ىو الصف
 ابجيتان.  اإلستقامة الثانوية مبدرسة السابع 

 ﴿د﴾ متغري البحث

تطبيق إسًتاتيجية :  اإلجراءاتمتغيَت  .أ 
 إستماع األغاين.

: ترقية العملية و نتيجة         جةمتغَت النتي .ب 
تعليم اللغة العربية لطالب الصف  السابع 

 الثانوية  ابجيتان. مبدرسة اإلستقامة
 ﴿ه﴾ إجراءات البحث اإلجرائي

اإلجراءة البحث ىف ىذا البحث تستخدم الياحثة 
و تغارت  (Kemmis)الطراز كميس اإلجرائي من 

(Taggart،) ألوال خصصبعد انتهى التنفيذ الدور ا 
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بعدالصور اظتنعكسة، مث كانت بعدىا اطتطة الثاىن يف 
 22الدور األخرى.  وىي كما يلى:

 

 
 

 
 

 
 

 اطتطة .أ 
وىي اإلعداد الذى جعلتها لبحث 
اإلجرائي تتكون من يثبت اإلختبار تشخيص 
لتحديد اظتسئلة، جعل اطتطة التعليم، وسائل 

يم، آلة و مادة لتطبيق البحث العملي التعل

                                                 
 .Penelitian Tindakan Kelas ،22 لعاقب،زين ا .،نفس اظترجع 22

 

 خطوات البحث اإلجرائي 311الصورة 

الصور 
 اخلطة ادلنعكسة

التنفيذ 
 وادلالحظة 

الصور 
 ادلنعكسة

التنفيذ 
 وادلالحظة

 اخلطة
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الصفي، و آلة البحث تتعلق بتنفيذ عمل 
 اإلصالح اظتثبت.

 التنفيد .ب 
وىي وصفي التنفيد الذي عملو. خطة 
العمل التنفيذ و اإلجراءات العملي الذي 

 يقام هبا.
 اظتالحظة .ج 

وىي بُّت عن اإلجراءات رقيم البياانت 
 عن عملية تطبيق التنفيد الذي يقام هبا

 الصورة اظتنعكسة .د 
وىي بُّت عن اإلجراءات التحليل ضتصيل 

العملية وآثر  اظتراقبة و الصورة اظتنعكسة عن
التنفيذ اإلصالح، و خص يتعلقها،  اظتعيار 

 بعدىا. و اطتطة لتنفيذ
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 اإلجرائي البحث دور
 دوران على اإلجرائي البحث ىذا تنفيذ 

 للطالب العربية اللغة تعليم قوة اإلستماع يف ترقية لينظر
و ترتبط مع ".   "إستماع األغاين إسًتاتيجية بتطبيق

ذلك، يف ىذه ظترحلة تقدم بعض اظتراحل البحث كما 
 يلي:

 األول الدور .٠
 اطتطّة . أ

  إسًتاتيجية أو طريقة عن الباحثة حتليل (1
 .اظتتعلم إىل  ستبلغ إستماع األغاين اليت

 جعل الباحثة إعداد التعليمية (2
كتاب تعليم )ق دترينية جعل الباحثة أورا (3

اللغة العربية يف الصف السابع، تسجيل 
 (األغاين العريب

 جعل الباحثة آلة البحث  (4
 جعل الباحثة آلة تقوًن (5
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 التنفيذ . ب
 يشارك اظتعلم اظتواد مع كل الطالب  (1
يطلب اظتعلم إىل الطالب لتسمية من  (2

 األلوان
يطلب اظتعلم إىل رتيع الطالب لإلىتمام  (3

 ام الفصلاألصدقاء الذى أم
يشرح اظتعلم اظتواد اظتتعلقة ابأللوان  (4

 ابستخدام اظتواد اليت دتت مشاركتها
يطبيق اظتعلم إسًتاجتية إستماع األغاين من  (5

 خالل تشغيل األغاين العربية
يشارك اظتعلم األسئلة مع الطالب و يطلبو  (6

ملء سؤال الذي لتتوي على نقطة 
 ابإلستماع األغاين العريب

 الطالب ليكتب أشتاءىميطلب اظتعلم مع  (7
   ج. اظتالحظة

 مع الباحثة األنشطة عن اظتعلم اظتالحظة( 1
 الطالب
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 دقة ىي التعليم عملية عن الباحثة اظتالحظة( 2
 قدرة  ركاء، على العثرور يف الطالب
 ىف ومتحمس عملهم، تقدًن على الطالب
 " غايناألإبسًتاتيجية إستماع  التعليم اتباع

 التعليم نتيجة عن ةالباحث اظتالحظة( 3
  اظتنعكسة د.

 اظتعاملة نتيجة ىو اظتنعكسة  
 تنفيذ من مؤقت نتيجة لينظر اظتقدم الباحثة

ًتقية إستماع يف ل "إسًتاتيجية إستماع األغاين
السابع   تعليم اللغة العرابية لطالب الصف

 أما. ابظتدرسة الثانوية اإلستقامة ابجيتان
 مالحظة نتيجة منعكسة: كمايلي معاملتها
 يف الطالب دقة: من بتكون الطالب عملية
 تقدًن على الطالب قدرة  ركاء، على العثرور
 التعليم اتباع يف ومتحمس عملهم،

 منعكسة إبسًتاتيجّية إستماع األغاين. و
 معايَت ابستخدام الطالب التعليم نتيجة



42 

 

 دور إىل حتتاج كان ما القرار الختاذ النجاح
 .  الثاين

  الثاين دور .٨
 اطتطّة . أ

حتليل الباحثة عن طريقة أو إسًتاتيجية   (1
 .إستماع األغاين اليت ستبلغ  إىل اظتتعلم

 جعل الباحثة إعداد التعليمية (2
كتاب تعليم )جعل الباحثة أوراق دترينية  (3

اللغة العربية يف الصف السابع، تسجيل 
 (األغاين العريب

 جعل الباحثة آلة البحث  (4
 جعل الباحثة آلة تقوًن (5

 التنفيذ . ب
 يشارك اظتعلم اظتواد مع كل الطالب (1
يطلب اظتعلم إىل الطالب لتسمية من  (2

 األلوان
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يطلب اظتعلم إىل رتيع الطالب لإلىتمام  (3
 األصدقاء الذى أمام الفصل

يشرح اظتعلم اظتواد اظتتعلقة ابأللوان  (4
 ابستخدام اظتواد اليت دتت مشاركتها

يطبيق اظتعلم إسًتاجتية إستماع األغاين من  (5
 يل األغاين العربيةخالل تشغ

يشارك اظتعلم األسئلة مع الطالب و يطلبو  (6
ملء سؤال الذي لتتوي على نقطة 

 ابإلستماع األغاين العريب
 يطلب اظتعلم مع الطالب ليكتب أشتاءىم

   اظتالحظة . ج.
 مع الباحثة األنشطة عن اظتعلم اظتالحظة( 1

 الطالب
 دقة ىي التعليم عملية عن الباحثة اظتالحظة( 2

 قدرة  ركاء، على العثرور يف الطالب
 ىف ومتحمس عملهم، تقدًن على الطالب
 ". إبسًتاتيجية إستماع األغاين التعليم اتباع



44 

 

 التعليم نتيجة عن الباحثة اظتالحظة( 3
  اظتنعكسة. د. 

 عملية مالحظة نتيجة تعكسة  
 التعليم نتيجة وتعكسة اجملموعة يف الطالب
 قد كان اذا. نجاحال معايَت ابستخدام الطالب
 يوقف مث النجاح الكمال معايَت اىل يصل
 .الدور
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 ﴿و﴾ جدول البحث اإلجرائي

 

 اتريخ التنفيذ العملية الرقم
 2019يناير  19 أتليف خطة البحث اإلجرائي 1
 2019فرباير  4 اإلعداد  2
 2019اير فرب  6  تنفيذ تدريس الدور األّول 3
 2019فرباير  13 تنفيذ تدريس الدور الثاىن 4
 201فرباير   27 التقوًن 5
 2019ماريس  1 كتابة تقرير البحث اإلجرائي 6

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 خطة البحث اإلجرائي 311اصتدول 
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 الباب الّرابع

 نتيجة البحث اإلجرائي

 ﴿أ﴾ عرض البياانت العامة 

 ابجيتان   الثانويةاإلستقامة اتريخ أتسيس ادلدرسة  .٠
 اإلستقامة   الثانوية ة لتأسيس اظتدرسةحملة اترمتي

 .311350217031رقمها اإلحصائي    ابجيتان،
على ابجيتان     الثانويةاإلستقامة استقرت اظتدرسة 
مًتا يف اظتناطق اضتضرية  13.348األرض مساحتها 

اظتنخفضة ويتمكن ىذا تطوير اظتدرسة يف اظتستقبل 
لديها  ابجيتان اإلستقامة   الثانويةاظتدرسة  احملتملُت.
طالبا غتموعة من الصف  520فصال مع  21حاليا 

 48السابع إىل التاسع. وجود ىؤالء الطالب متدمهم 
موظفا حكومي( و  12موظفا حكوميا و  36معلما )
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إرديُت  10إداريُت حكوميُت و  9إداراي ) 19
 23أىليُت(.

منذ  ابجيتان اإلستقامة   الثانوية هدت اظتدرسة 
العديد من التغيَتات يف القيادة،  1981نشائها يف عام إ

 وىي:
 – 1982السنة  الدكتوراندوس دمحم فطاين

1987 
 – 1987السنة  الدكتوراندوس زين الدين

1991 
الدكتوراندوس حاج دمحم 

 بداوي
 – 1991السنة 
1999 

 – 1999السنة  حاج كسطى
2002 

 – 2002السنة  دمحم  هداء صوبر
2005 

                                                 
 .ىف ملحق ىذا البحث  D/17-IV/2119/11 أنظر إىل نسخة الوثيقية 23
 



48 

 

 – 2005السنة  هنراوي دمحم 
2009 

 – 2009السنة  حاج فقيو  جاع
2009 

 – 2009السنة  امام اسكاندار
2012 

 – 2012السنة  الدكتوراندوس دمحم صبحان
 اآلن

 
 الرؤية، الرسالة، اذلدف .٨

 الرؤية . أ
حتقيق اطترجُت اظتتخلقُت ابألخالق الكرنتة و 
و ذوى الكفاءة يف اضتياة، ومؤىلُت يف غتال العلوم 

التكنولوجيا، فضال عن العلوم و العمل و التقوى 
(IMTAQ ).ومراعُت ابلبيئة والثقافة 

 اظتؤ رات:
 وجود األخالق الكرنتة (1
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كان للطالب سلوك مهذب وإعالء لقيم 
اضتق، بعيدين عن موقف سيء و سلوك غَت ػتمود 

 وفقا لتعاليم الدين واألعراف اإلجتماعية.
 الكفاءة يف اضتياة (2

ماىرين يف االندماج ابجملتمع، كان الطالب 
 وعتم توفَت اظتهارات الالزمة يف اضتياة.

 (IMTAQ)اصتودة يف غتال العلم والعمل والتقوى  (3
والعلوم التكنولوجيا للطالب اصتودة يف التمكن من 
 العلوم والتكنولوجيا وقادرون على تنفيذ العبادة جيدا.

 الرعاية ابلبيئة و الثقافة يتصرف الطالب بلباقة (4
وكياسة على البيئة من خالل تنفيذ  عور اضتب 

 واإلىتمام ابلبيئة والثقافة يف اضتياة و اليومية.
 الرسالة . ب

 تزويد اظتتعلمُت ابلعلوم والعمل. (1
 تعوير الطالب للعمل العلمي. (2
 غرس اإلنتان واإلخالص هلل رب العاظتُت. (3



51 

 

تنفيذ الثقافة اضتياة النظيفة من أجل منع التلوث  (4
 البيئي.

 يمة اإلقتصاد يف اضتياة يف اضتفاظ على البيئة.غرس ق (5
تعوير الطالب على السلوك اظتهذب يف ػتاولة ظتنع  (6

 الضرر البيئي.
 ج. األىداف
( حتسُت نوعية وللموقف وتطبيق التعاليم اإلسالمية 1

 ظتنسوب اظتدرسة أحسن من قبل.

( رفع وعي منسويب اظتدرسة للنظافة و زتال بيئة 2
 سبق.اظتدرسة أحسن ؽتا 

( حتسُت نوعية وكمية اظترافق/ البنية التحتية واظترافق 3
 لدعم زايدة اإلؾتاز األكادمي و غَت األكادمي.

( حتسُت الرعاية لفريق التدريب األوظتبية )للمادة 4
اطتاصة( ليكون قادرا على اظتنافسة يف اظتستوى اظتنطقة 

 واظتستوى احملافظات من قبل وزارة التعليم والثقافة.
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عن  0،25حتسُت نتائج اإلمتحاانت وطنية برصيد  (5
 العام السابق.

( زايدة عدد الطالب اظتسجاين يف التدريب من 6
 مسابقة النقاش اإلؾتليزي.

( زايدة توافر العرف للوسائط اظتتعددة لدعم التعليم 7
 والتعلم.

( حتسُت بيئة تطوير فتوذج التعلم اظتتكامل يف رتيع 8
 اظتواد الدراسة.

ايدة يف أعمال التنقيب وتطوير اظتواد واظتشاكل ( ز 9
 البيئية الىت توجد يف اجملتمعات احمللية احمليطة هبا.

( حتسُت تنفيذ ثقافة اضتياة  النظيفة اظتعيشة من أجل 10
 منع التلوث البيئي.

( حتسُت عزس روح اضتياة ابإلقتصادية يف جهود 11
 احملافظة على البيئة.
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السلوك اظتهذب يف ػتاولة ظتنع  ( زايدة التعوير على12
  الضرر البيئي.

 ادلدرسة ة عن 3.

اظتدرسة الثانؤية اإلستقامة  اسم اظتدرسة
 ابجيتان

 دمحم صبحانالدكتوراندوس  اسم رئيس اظتدرسة
 1981السنة  سنة التأسيس

 اظتعتمدة أ تصفيات اإلعتماد
 520 عدد الطالب
 21 عدد الفئات
 48 عدد اظتعلمُت

 19 د اظتوظفُتعد
  عنوان اظتدرسة

 ابنغسا الشارع
 كيمبانغ القرية اضتضرية

 ابجيتان اظتنطقة
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 جاوى الشرقية اظتقاطعة
 
 

 . بيان أبمساء الطالب ىف الصف السابع ٤
بيان أبشتاء الطالب ىف الصف السابع مدرسة  411اصتدول 

 الثانوية اإلستقامة ابجيتان
 اصتنس االسم الرقم
 ذ اركأدام مب 1
 ذ ألفيتو نور واحد 2
 أ ألفيدا يوانَتا 3
 أ أماندا أصفهاين روايان 4
 أ عوليا أغٍت اظتغفرة 5
 أ بلدا أرخاان 6
 ذ بورىان الدين عبد هللا 7
 أ داية أيو نور فطيمة 8
 ذ ديكا يوليانطو ابغوس نغراىا 9
 أ دوي جيًتا نينجسية 10
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 أ فضيلة جويتاساري 11
 أ يحةفوزى مسل 12
 ذ غيالنج غيالردوين 13
 أ لطفياان فوزية 14
 ذ نفس إبتسم ألفيانشة 15
 أ نكُت موليتا 16
 أ رتنو واتينينجسية 17
 ذ رفق ألداينشة 18
 ذ رزق نور فضيلة 19
 أ سفيليا ألفينا ىرليانيت 20
 أ اتليا مر اندا أرايدان فراديتا 21
 أ ويدا أكتافياان 22
 ذ ولدا  وقي ريب 23
 أ زىرة النساء 24
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الوسائل ادلؤيرة لعلمية التعلم و التعليم ابدلدرسة الثانوية .5
 اإلستقامة ابجيتان
 الوسائل اظتؤيرة لعلمية التعلم و التعليم 412اصتدول 

 العدد الوسائل النوعية الرقم
 18 الفصول الدراسية 1
 1 اظتكتبة 2
 1 اظتخترب البيولوجي 3
 1 اتالغرفة للمهار  4
 1 الغرفة للفن 5
 1 ؼتترب اللغة 6
 1 ؼتترب اضتاسوب 7
 1 قاعة االجتماعات 8
 1 ؼتترب الفيزايء/ايكيمياء 9
 1 غرفة رئيس اظتدرسة 10
 1 غرفة انئب رئيس اظتدرسة 11
 1 غرفة اظتعلمُت 12
 1 غرفة اإلدارة 13
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 1 غرفة الضيافة 14
 1 ور ة عمل 15
 1 اظتستودعات 16
 1 لغرفة للخياطةا 17
 4 اضتمام للمعلمُت 18
 6 اضتمام للطالب 19
 1 غرفة اإلر اد والتوعية 20
 1 الغرفة للعيادة الصحية 21
 1 غرفة غتلس الطلبة 22
 1 اظتسجد 23
 1 الشركة للطالب 24
 1 اظتقصف 25
 1 غرفة للبواب 26
 1 ملعب كرة السلة 27
 1 ملعب كرة القدم 28
 1 ز التصويرغرفة صتها 29
 1 البيت األخضر 30
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 التعليم و اإلدارة الّتعليمّية .6
 التعليم و اإلدارة الّتعليمّية 413اصتدول  .7

 مؤّشرات الرقم
الرتبية / 
 ادلعايري

 العدد

 أتىيل اظتعلم 1

D1 - 
D2 - 
D3 - 
S1 36 
S2 1 
S3 - 

 Sudah 36 الّشهادة 2
Belum 1 

 اصتنسية 3
 22 ذ
 15 أ

 PNS 37 حالة الّتوظيف 4
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GTT 18 
GTY - 

Honorer - 

 مؤىالت التعليم 5

SMP 13 
D1 - 
D2 - 
D3 1 
S1 5 
S2 - 
S3 - 

 اصتنسية 6
 13 ذ
 6 أ

 حالة الّتوظيف 7
PNS 8 
PTT 11 

Honorer - 
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 غتموعة مرتبة 8

I c 1 
II a 4 
II b 1 
II c 2 
II d - 
III a - 
III b 1 
III c 9 
III d 13 
IV a 8 
IV b 8 

Di atas IV b - 
Non PNS 28 

 الفئة العمرية 9
< 30 28 
31-40 6 
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41 – 50 21 
51 – 60 19 
60 > - 

 28 سنوات6> فًتة العمل 10
 
 عدد الطّلبة 7

 عدد الطّلبة 414اصتدول  8
رلموعات  9

 فالّصفو 
 العدد الّصفوف

VII VIII IX 

 204 63 60 81 الذكر

14 109 األنثى
1 

13
7 

387 

20 190 العدد
1 

20
0 

591 
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 ب﴾ البياانت لكل الدور﴿

وقع البحث اإلجرائي ابظتدرسة الثانوية اإلستقامة 
ابجيتان، يعٍت يف الصف السابع. كانت ىذا البحث 

 اإلجرائي كما يلي:

 

 الدور األول .٠
ىف ىذا البحث اإلجرائ يشتمل دور األول 

 على اطتطة، التنفيذ، اظتالحظة، واظتنعكسة كمايلي:

 اطتطة . أ
من نتائج البحث وخلفية البحث، قام ىذالبحث 
اإلجرائي لًتقية نتائج البحث يف تعليم اللغة العربية 

 عن األلوان.
 التنفيذ  . ب

تعليم يف الدور األول يبحث عن األلوان. أما 
  ث اإلجرائي الدور األولاطتطوات التعليم يف حب

 كما يلي:
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 العملية األوىل (1
تفتح اظتدّرسة التدريس ابلسالم والدعاء. تقرأ 
اظتدّرسة كشف اضتضور. تسئل اظتدّرسة الطالب 
الذين يعرفون عن األلوان. مث تؤكد اظتدّرسة عن 
اظتادة يف ىذا اليوم، يعٍت بقوعتا سنبحث يف 

 األلوان.
 العملية الثانية (2

ّرسة ابألمثلة عن األلوان. اظتثال : تبدأ اظتد
 ما لون حقيبتك؟ ما لون ساعتك؟

 العملية الثالثة (3
تكّرر اظتدّرسة عن  عنواع اللون مث الدعاء 

 و تسّلم عليهم.
 ج. اظتالحظة

يف ىذا التعليم قامة اظتدرسة ابظتالحظة يف عملية 
التعليم أو نتائج التعليم. مبا أن قام اظتالحظة و التقوًن 

ف نتائج التعليم الطالب بعد عملية تعليم اللغة لتعري
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طالب الصف  عملية العربية عن األلوان. أما نتائج 
السابع يف تعليم اللغة العربية مبدرسة  الثانتوية اإلستقامة 

 ابجيتان، الدور األول فكما يلي:
 415اصتدوال: 

الطالب الصف السابع يف التعليم اللغة العربية مبدرسة عملية 
 الثانوية ابجيتان دور األولقامة اإلست

 

 االسم الرقم
عدد  الناحية

 الدرجة
 معلومات

 ب أ
 جيد 7 3 4 أدام  1
 انقص 5 3 2 ألفيتو  2
 انقص 6 3 3 ألفيدا  3
 جيد 8 5 3 أماندا  4
 ؽتتاز 11 6 5 عوليا  5
 انقص 4 3 1 بلدا  6
 انقص 5 3 2 بورىان  7
 جيد 8 4 4 داية  8
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 جيد 9 4 5  ديكا 9
 ؽتتاز 12 7 5 دوي  10
 جيد 7 4 3 فضيلة  11
 انقص 5 2 3 فوزى  12
 جيد 7 4 3 غيالنج  13
 ؽتتاز 10 6 4 لطفياان  14
 انقص 5 3 2 نفس  15
 ؽتتاز 12 7 5 نكُت  16
 جيد 7 4 3 رتنو  17
 انقص 4 3 1 رفق  18
 انقص 6 4 2 رزق  19
 انقص 5 1 4 سفيليا  20
 جيد 8 3 5 ليا ات 21
 ؽتتاز 10 6 4 ويدا  22
 ؽتتاز 11 8 3 ولدا  23
زىرة  24

 جيد 9 5 4 النساء
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10 80 عدد التام
1 

- 15 

 
 :معلومات

 عملهم تقدًن على الطالب قدرة: أ
إستماع “ إبسًتاتيجّية التعليم اتباع يف متحمس: ب

 ”األغاين
 :التقومي معلومات

 (12-10)        ؽتتاز= 4 .1
 (9 - 7)        جيد= 3 .2
 (6-4)      انقص= 2 .3
 (3-1) جدا انقص= 1 .4

 الطالب العمليةفحساب نسبة اظتئوية اظتطلوبة 
 ، ىي: األول دور يف

  
 

 
  100: 

  
15
24   100: 

  62 5: 
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 416اصتدوال: 
 نتيحة التعليم اللغة العربية الطالب الصف السابع

 ألولمبدرسة الثانوية اإلستقامة ابجيتان دور ا
 تقدير KKM نتيجة االسم الرقم
 جيد جدا 75 70 أدام  1
 جيد جدا 75 70 ألفيتو  2
 مقبول 75 50 ألفيدا  3
 مقبول 75 55 أماندا  4
 ؽتتاز 75 80 عوليا  5
 مقبول 75 50 بلدا  6
 جيد جدا 75 75 بورىان  7
 جيد 75 65 داية  8
 جيد 75 65 ديكا  9
 جيد 75 65 دوي  10
 مقبول 75 55 فضيلة  11
 جيد جدا 75 75 فوزى  12
 جيد جدا 75 75 غيالنج  13
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 ؽتتاز 75 80 لطفياان  14
نفس  15

 جيد جدا 75 75 إبتسم 

 جيد 75 65 نكُت  16
 جيد 75 65 رتنو  17
 مقبول 75 50 رفق  18
 مقبول 75 55 رزق  19
 مقبول 75 50 سفيليا  20
 جيد جدا 75 75 اتليا  21
 جيد 75 65 ويدا 22
 جيد 75 60 ولدا 23
 مقبول 75 50 زىرة  24
 

 غتموع النتائج
7.975 

 
- 

  2ؽتتاز=
 طالبا

 7جيدجدا=
 طالبا

 7جيد= 
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 طالبا
 8مقبول= 

 

 الباحثة أخذ السابقة، البياانت على اعتمادا
  إسًتاتيجّية التنفيذ بعد الطالب التعليم النتيجة معّدلة

(Post tes) .إذا حصلوا  ب يف عملية التعليموؾتح الطال
 الصيغة الباحثة استخدام ،75على نتيجة أكثر من 

 :التالية

  
∑ 

 
 

  
7 975
24  

  332 
وبعد معرفة معدلة النتيجة يف الدور 
 األول، فحساب نسبة اظتئوية اظتطلوبة، ىي
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  1000 

  
9

24
  111: 

  37 ،5   

 د. صور اظتنعكسة

ُت متقدم عن التنفيذ و اظتالحظة يف تنفيذ من يب
البحث اإلجرائي اللغة العربية عن األلوان. تنتاج الباحثة 
يعٍت أن العملية ونتيجة التعليم اللغة العربية الطالب 
الصف السابع دور األول مل يبّلغ، فلذالك ؿتتاج دور 

 الثاين لًتقية النتيجة التعليم اللغة الطالب.

 دور الثاين .٨
 خطّة  . أ

من نتائج البحث و خلفية البحث يف الباب 
متقدم،  قام ىذا البحث اإلجرائي لًتقية نتائج 
البحث يف تعليم اللغة العربية عن األلوان   بتطبيق  

 إسًتاجتية إستماع األغاين. 
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 ب. التنفيذ
تعليم يف الدور الثاين يبحث عن األنواع 
 اللون  بتطبيق  إسًتاجتية إستماع األغاين. ، أما
اطتطوات التعليم يف حبث اإلجرائي الدور الثاين  

 كما يلي:
 عملية األول (1

تفتح اظتدّرسة ابلسالم والدعاء. ختّلف 
اظتدّرسة عن اضتضور. تسئل اظتدّرسة من الطالب 

. مث حتقيق اظتدّرسة األنواع اللونالذين يعرفون عن 
األنواع عن اظتادة يف ىذا اليوم، يعٍت سنبحث عن 

   .اللون

 ة الثاينعملي (2
و  األنواع اللونبدأ اظتدّرسة االمثلة عن 

، وىي كما يلي:  لونتشرحها. مث تستنبط منها 
أسود، أزتر، أصفر، أخضر، وأ بو ذالك. أتمر 



71 

 

اظتدّرسة كل الطالب لكتابة ىذا اللون يف كتاهبم. 
 مث تنشر السؤال التقوًن.

 عملية الثالث (3
 تكّرر اظتدّرسة عن  اللون دقيقة مث الدعاء

 و تسّلم عليهم.
 ج. اظتالحظة

يف ىذا التعليم قام اظتالحظة يف عملية 
التعليم أو نتائج التعليم. مبا أن قام اظتالحظة و 
التقوًن لتعريف نتائج التعليم الطالب بعد عملية 
التعليم اللغة العربية عن  اللون بتطبيق إسًتاجتية 

الطالب الصف  عملية إستماع األغاين. أما نتائج 
ابع يف التعليم اللغة العربية مبدرسة  الثانوية الس

 اإلستقامة ابجيتان دور الثاين كما يلي:
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 417اصتدوال: 
الطالب الصف السابع يف التعليم اللغة العربية مبدرسة عملية 

 الثانوية اإلستقامة ابجيتان دور الثاين

 االسم الرقم
عدد  الناحية

 الدرجة
 تقدير

 ب أ
 جيد 5 3 2 أدام  1
 ؽتتاز 11 7 4 ألفيتو  2
 جيد 9 6 3 ألفيدا  3
 ؽتتاز 10 5 5 أماندا  4
 ؽتتاز 12 8 4 عوليا  5
 ؽتتاز 11 6 5 بلدا  6
 جيد 7 4 3 بورىان  7
 ؽتتاز 10 3 7 داية  8
 ؽتتاز 11 5 6 ديكا  9
 ؽتتاز 12 7 5 دوي  10
 جيد 7 3 4 فضيلة  11
 ؽتتاز 10 6  4 فوزى  12
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 جيد 8 4  4 يالنج غ 13
 جيد 8 6 2 لطفياان  14
 ؽتتاز 12 6 6 نفس  15
 ؽتتاز 11 8 3 نكُت  16
 ؽتتاز 10 7 3 رتنو  17
 جيد 9 6 3 رفق  18
 جيد 8 4 4 رزق  19
 جيد 8 6 2 سفيليا  20
 ؽتتاز 12 7 5 اتليا  21
 ؽتتاز 10 4 6 ويدا  22
 ؽتتاز 12 6 6 ولدا  23
 ؽتتاز 12 8 4 زىرة  24

10 عدد التام
0 

13
5 - 15 
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 :معلومات
 عملهم تقدًن على الطالب قدرة: أ

إستماع “ إبسًتاتيجّية التعليم اتباع يف متحمس: ب
 ”األغاين

 :التقومي معلومات
 (12-10)        ؽتتاز= 4 .5
 (9 - 7)        جيد= 3 .6
 (6-4)      انقص= 2 .7
 (3-1) جدا انقص= 1 .8

 يف الطالب العمليةة فحساب نسبة اظتئوية اظتطلوب
 ، ىي: األول دور

  
 

 
  100: 

  
15
24   100: 

  62 5: 
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أما نتائج البحث اإلجرائي يف الدور الثاين عن 
غاين يف التعليم اللغة للون بتطبيق  إسًتاجتية إستماع األا

 العربية، كما يلي:
 418اصتدوال: 

 ع نتيحة التعليم اللغة العربية الطالب الصف الساب
 مبدرسة  الثانوية اإلستقامة ابجيتان دور الثاين

 تقدير KKM القيمة االسم الرقم
 مقبول 75 55 أدام  1
 مقبول 75 55 ألفيتو  2
 مقبول 75 40 ألفيدا 3
 جيد جدا 75 70 أماندا  4
 ؽتتاز 75 85 عوليا  5
 جيد 75 65 بلدا  6
 ؽتتاز 75 80 بورىان  7
 جيد جدا 75 75 داية  8
 جيد جدا 75 75 ديكا  9
 ؽتتاز 75 85 دوي  10
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 جيد جدا 75 70 فضيلة  11
 جيد جدا 75 75 فوزى  12
 مقبول 75 55 غيالنج  13
 جيد جدا 75 75 لطفياان  14
 جيد جدا 75 75 نفس  15
 ؽتتاز 75 80 نكُت  16
 ؽتتاز 75 85 رتنو  17
 جيد جدا 75 70 رفق  18
 مقبول 75 55 رزق  19
 مقبول 75 50 سفيليا  20
 جيد جدا 75 75 اتليا  21
 جيد 75 65 ويدا  22
 جيد جدا 75 75 ولدا  23
 ؽتتاز 75 85 زىرة  24
 

 1675 غتموع النتائج
 
- 

 6ؽتتاز= 
جيد جدا= 

10 



77 

 

 2جيد= 
 6مقبول= 

 
 الباحثة أخذ السابقة، البياانت على اعتمادا

  إسًتاتيجّية نفيذالت بعد الطالب التعليم النتيجة معّدلة
(Post tes). إذا حصلوا  وؾتح الطالب يف عملية التعليم

 الصيغة الباحثة استخدام ،75على نتيجة أكثر من 
 :التالية

  
∑ 

 
 

  
1675
24  

  69 79 
وبعد معرفة معدلة النتيجة يف الدور األول، 

 فحساب نسبة اظتئوية اظتطلوبة، ىي
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  100: 

  
6
24   100: 
  25  

 د. صور اظتنعكسة

من يبُت متقدم عن التنفيذ و اظتالحظة يف تنفيذ 
البحث اإلجرائي اللغة العربية عن  األلوان بتطبيق 
إسًتاجتية إستماع األغاين. تنتاج الباحثة يعٍت أن العملية 
ونتيجة التعليم اللغة العربية الطالب الصف السابع دور 

لك ؿتتاج دور الثالث لًتقية النتيجة الثاين مل يبّلغ، فلذا
 التعليم اللغة الطالب.

 دور الثالث .3

 خطّة  . أ
من نتائج البحث و خلفية البحث يف الباب 
متقدم،  قام ىذا البحث اإلجرائي لًتقية نتائج 
البحث يف تعليم اللغة العربية عن األلوان بتطبيق 

 إسًتاجتية إستماع األغانيي.
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 ب. التنفيذ
الثالث يبحث عن اللون البيضة. تعليم يف الدور 

أما اطتطوات التعليم يف حبث اإلجرائي الدور الثالث كما 
 يلي:

 
 عملية األول (1

تفتح اظتدّرسة ابلسالم والدعاء. ختّلف 
اظتدّرسة عن اضتضور. تسئل اظتدّرسة من الطالب 
الذين يعرفون عن اللون البيضة كما يف الكتاب. 

ىذا اليوم، يعٍت مث حتقيق اظتدّرسة عن اظتادة يف 
 سنبحث عن اللون البيضة.

 عملية الثاين (2
تبدأ اظتدّرسة ابالمثلة عن  اللون البيضة، 
وردة، ورق، و برتقال و تشرحها. كما يلي: لون 
البيضة برتقاىل. أتمر اظتدّرسة كل الطالب لكتابة 

 ىذا اللون يف كتاهبم. مث تنشر السؤال التقوًن. 
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 عملية الثالث (3
عن  الدراسة دقيقة مث  تكّرر اظتدّرسة
 الدعاء و تسّلم عليهم.

 ج. اظتالحظة
يف ىذا التعليم قام اظتالحظة يف عملية التعليم أو 
نتائج التعليم. مبا أن قام اظتالحظة و التقوًن لتعريف نتائج 
التعليم الطالب بعد عملية التعليم اللغة العربية عن اللون. 

التعليم اللغة  الطالب الصف السابع يفعملية أما نتائج 
العربية مبدرسة الثانوية اإلستقامة ابجيتان دور الثالث كما 

 يلي:
 419اصتدوال: 

 الطالب الصف السابع يف التعليم اللغة العربية عملية 
 مبدرسة الثانوية اإلستقامة ابجيتان دور الثالث

 االسم الرقم
عدد  الناحية

 الدرجات
 تقدير

 ب أ
 جيد 6 3 3 أدام  1
 جيد 9  2 لفيتو أ 2
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7 
 جيد 8 5 3 ألفيدا  3
 ؽتتاز 12 7 5 أماندا  4
 ؽتتاز 10 7 3 عوليا  5
 ؽتتاز 12 9 3 بلدا  6
 جيد 7 3 4 بورىان  7
 ؽتتاز 11 6 5 داية  8
 ؽتتاز 11 7 4 ديكا  9
 ؽتتاز 10 5 5 دوي  10
 ؽتتاز 12 6 6 فضيلة  11
 ؽتتاز 10 6 4 فوزى  12
 ؽتتاز 10 6 4 غيالنج  13
 جيد 7 4 3 لطفياان  14
 جيد 9 4 5 نفس  15
 ؽتتاز 11 5 6 نكُت  16
 ؽتتاز 10 4 6 رتنو  17
 جيد 9 6 3 رفق  18
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 جيد 7 5 2 رزق  19
 جيد 8 4 4 سفيليا  20
 ؽتتاز 12 7 5 اتليا  21
 ؽتتاز 11 6 5 ويدا  22
 ؽتتاز 12 8 4 ولدا  23
 ؽتتاز 12 6 6 زىرة  24
10 التام عدد

0 
13
6 - 15 

 
 :معلومات

 عملهم تقدًن على الطالب قدرة: أ
إستماع “ إبسًتاتيجّية التعليم اتباع يف متحمس: ب

 ”األغاين
 :التقومي معلومات

 (12-10)        ؽتتاز= 4 .9
 (9 - 7)        جيد= 3 .10
 (6-4)      انقص= 2 .11
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 (3-1) جدا انقص= 1 .12
 طالبال العمليةفحساب نسبة اظتئوية اظتطلوبة 

 ، ىي: األول دور يف

  
 

 
  100: 

  
15
24   100: 

  62 5: 
 

أما نتائج البحث اإلجرائي يف الدور الثالث عن 
 اللون يف التعليم اللغة العربية، كما يلي:

 
 4110اصتدوال: 

 نتيحة التعليم اللغة العربية الطالب الصف السابع
 لثالثانوية جبيتان دور الثا اإلستقامة مبدرسة

 تقدير KKM القيمة االسم الرقم
 جيد جدا 75 75 أدام  1
 جيد جدا 75 75 ألفيتو  2
 جيد جدا 75 70 ألفيدا  3
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 ؽتتاز 75 90 أماندا  4
 ؽتتاز 75 95 عوليا  5
 ؽتتاز 75 80 بلدا  6
 جيد جدا 75 70 بورىان  7
 ؽتتاز 75 90 داية  8
 ؽتتاز 75 80 ديكا  9
 ازؽتت 75 95 دوي  10
 ؽتتاز 75 93 فضيلة  11
 ؽتتاز 75 80 فوزى  12
 ؽتتاز 75 80 غيالنج  13
 ؽتتاز 75 90 لطفياان  14
 جيد جدا 75 70 نفس  15
 ؽتتاز 75 100 نكُت  16
 ؽتتاز 75 90 رتنو  17
 جيد جدا 75 70 رفق  18
 ؽتتاز 75 90 رزق  19
 جيد جدا 75 70 سفيليا  20



85 

 

 زؽتتا 75 88 اتليا  21
 ؽتتاز 75 85 ويدا  22
 جيد جدا 75 75 ولدا  23
 ؽتتاز 75 80 زىرة  24
  

غتموع 
 النتائج

1981 
 
- 

 16ؽتتاز= 
جيد جدا= 

8 
 

 الباحثة أخذ السابقة، البياانت على اعتمادا
  إسًتاتيجّية التنفيذ بعد الطالب التعليم النتيجة معّدلة

(Post tes) .إذا حصلوا  وؾتح الطالب يف عملية التعليم
 الصيغة الباحثة استخدام ،75على نتيجة أكثر من 

 :التالية

  
∑ 

 
 

  
1981

24
 

  82 54 
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وبعد معرفة معدلة النتيجة يف الدور األول، 
 فحساب نسبة اظتئوية اظتطلوبة، ىي

  
 

 
  100: 

  
16
24   100: 

  66 6: 
 د. صور اظتنعكسة

ذ و اظتالحظة يف تنفيذ من يبُت متقدم عن التنفي
البحث اإلجرائي اللغة العربية عن األلوان بتطبيق 
إسًتاجتية إستماع األغاين ، تنتاج الباحثة يعٍت نتيجة 
التعليم اللغة العربية دور الثالث اتّم و أكمل من الدور 

 األول والثاين.
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 ﴿ج﴾ حتليل البياانت كل الدور
ائج أريكونطا عن قرار نت ذكرت سوىارشتى
 Dasar-Dasar Evaluasiالدراسية يف كتابو "

Pendidikan:24" كما يلي 

 قرار نتائج الدراسية 4111اصتدول: 

 رقم
قياس 
٠١١ 

قياس 
٠١ 

قياس 
 حروف

 تقدير

1 80-100 8٫0–
 ؽتتاز أ 10

2 66–79 
6٫6–
 ب 7٫9

جيد 
 جدا

3 56–65 5٫6–
 جيد ج 6٫5

4 40–55 4٫0–
 مقبول د 5٫5

                                                 
24

)جاااكرات: بااومي  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikanسااوىارشتى أريكونطااا،  
 .243(، 1996أكسارا، 
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5 30-39 3٫0–
 قصات ه 3٫9

 
استخدم الباحثة عن ذالك القرار لتحليل 
البياانت عن نتيحة التعليم اللغة العربية الطالب الصف 

 الثانوية ابجيتان كل الدور. اإلستقامة السابع مبدرسة
 دور األول .٠

 العملية . أ
 4112اصتدول: 

 الطالب الصف السابع يف الدور األول عملية
 نسبة ادلؤية عدد الطالب تقدير
 25 % 6 ؽتتاز
 37،5%  9 جيد
 37،5%  9 انقص
 100%  24 عدد

الطالب الصف السابع يف الدور  عمليةيعرف أن 
" و ابلنسبة اظتئوية ؽتتازاألول ىي ستة الطالب بتقدير "



89 

 

" و ابلنسبة % جيدو تسعة الطالب ابلتقدير " %25 
" و ابلنسبة % انقص و تسعة الطالب ابلتقدير " 3715
3715. 

 نتيجة التعليم . ب
 4113اصتدول 

نتيجة التعليم اللغة العربية الطالب الصف السابع  يف الدور 
 األول

تقدير 
 الكلمة

 قيمة القيدة
تقدير 
 احلروف

عدد 
 الطالب

نسبة 
 ادلئوية

 813%  2 أ 100-80 ؽتتاز

%  7 ب 79–66 جيد جدا
29117 

%  7 ج 65–56 جيد
29117 

%  8 د 55–40 مقبول
33133 

 - - ه 39-30 انقص
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%  24 عدد
100 

 
التعليم اللغة العربية الطالب  يعرف أن نتيجة

الصف السابع يف الدور األول ىي طلينب بتقدير "ؽتتاز" 
و سبعة الطالب ابلتقدير "جيد  813و ابلنسبة اظتئوية %
و سبعة الطالب ابلتقدير  29118جدا" و ابلنسبة %
و ذتانية الطالب بتقدير  29118"جيد" و ابلنسبة %

 33133ل" و ابلنسبة اظتئوية % "مقبو 
 دور الثاين .٨

 العملية . أ
 4114اصتدول 

 الطالب الصف السابع يف الدور الثاين عملية
 نسبة ادلؤية عدد الطالب تقدير
 20،83%  5 جيد جدا
 50%  12 ؽتتاز
 29،17%  7 جيد
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 - - انقص
 100%  24 عدد

الطالب الصف السابع يف الدور  عمليةيعرف أن 
"و ابلنسبة جيد جداستسة الطالب بتقدير "الثاين ىي 
" ؽتتازو إثٌت عشر الطالب ابلتقدير " 20،83اظتئوية % 

و "جيد"الطالب ابلتقدير  سبعةو  50و ابلنسبة % 
 .29،17ابلنسبة % 

 

 نتيجة التعليم  . ب
 4115اصتدول 

 نتيجة التعليم اللغة العربية الطالب الصف السابع يف الدور الثاين
تقدير 
 الكلمة

 يمة القيدةق
تقدير 
 احلروف

عدد 
 الطالبات

نسبة 
 ادلئوية

 25%  6 أ 100-80 ؽتتاز

%  10 ب 79–66 جيد جدا
41167 

 813%  2 ج 65–56 جيد
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 25%  6 د 55–40 مقبول
 - - ه 39-30 انقص

%  24 عدد
100 

التعليم اللغة العربية الطالب  يعرف أن نتيجة
لطالب بتقدير الصف السابع يف الدور الثاين ىي ستة ا

و عشرة الطالب  25"ؽتتاز" و ابلنسبة اظتئوية % 
و طلبُت  41167ابلتقدير "جيد جدا" و ابلنسبة %

و ستة الطالب بتقدير  813بتقدير "جيد" وابلنسبة % 
 25% "مقبول" و ابلنسبة اظتئوية 

 
 دور الثالث .3

 العملية . أ
 4116اصتدول 

 الطالب الصف السابع يف الدور الثالث عملية
 نسبة ادلؤية عدد الطالب ديرتق

 6215%  15 جيد جدا
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 29117%  7 ؽتتاز
 813%  2 جيد
 - - انقص
 100%  24 عدد

الطالب الصف السابع يف الدور  عمليةيعرف أن 
"و  جيد جداالثالث ىي ستسة عشر الطالب بتقدير "

و سبعة الطالب ابلتقدير  6215ابلنسبة اظتئوية % 
 "ابلتقدير  طلبُتو  29117" و ابلنسبة % ؽتتاز"

 .813و ابلنسبة % "جيد
 

 نتيجة التعليم . ب
 4117اصتدول 

التعليم اللغة العربية الطالب الصف السابع يف الدور  نتيجة
 الثالث

 تقدير الكلمة
قيمة 
 القيدة

تقدير 
 احلروف

عدد 
 الطالبات

نسبة 
 ادلئوية

%  16 أ-80 ؽتتاز
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100 66167 

–66 جيد جدا
%  8 ب 79

33133 

 جيد
56–
 - - ج 65

–40 مقبول
 - - د 55

-30 انقص
 - - ه 39

%  24 عدد
100 

 
التعليم اللغة العربية الطالب  يعرف أن نتيجة

الصف السابع يف الدور الثالث ىي ستة عشر الطالب 
و ذتانية  66167بتقدير "ؽتتاز" و ابلنسبة اظتئوية % 

 .33133الطالب ابلتقدير "جيد جدا" و ابلنسبة % 
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 اخلامس الباب

 اإلختتام
اإلختتام تًتكب على اطتالصة و االقًتاحات. اإلختتام 
تًتكب على اطتالصة و االقًتاحات. اطتالصة ىذا البحث ىو 
نتائج البحث الىت جتيب أسئلة البحث. و اعطت االقًتاحات اىل 

 مؤسسة لتحّسن كيفّية الًتبّية ابلبحث كهذا البحث اإلجرائي.
 اخلالصة﴿أ﴾ 
أتخذ نتائج البحث اإلجرائي ر اىل البياانت و التحليل بقد       

 اطتالصة كما يلى:
ترقية عملية  ة إستماع األغاينجييتطبيق إسًتاتب .1

، ألّن يف  تعليم اللغة العربية الصف السابع الطالب يف
و " ؽتتازطالب بتقدير "ىي ستة  الدور األول

" جيدطالب ابلتقدير "و تسعة  25ابلنسبة اظتئوية % 
 طالب ابلتقدير "و تسعة  3715ابلنسبة % و 

ىي  الدور الثاين. مّث يف 3715" و ابلنسبة % انقص
"و ابلنسبة اظتئوية % جيد جداطالب بتقدير "ستسة 
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" و ابلنسبة ؽتتازابلتقدير " ابو إثٌت عشر طال 20،83
و ابلنسبة "جيد"الطالب ابلتقدير  سبعةو  %50 
سة عشر ىي ست الدور الثالث. مث يف %29،17 
 6215"و ابلنسبة اظتئوية % جيد جدابتقدير " طالبا

" و ابلنسبة % ؽتتازطالب ابلتقدير "و سبعة 
و ابلنسبة % "جيد"ابلتقدير  طالبانو  29117
813. 

 ترقية نتيجة تعليم ة إستماع األغاينجييتطبيق إسًتاتب .2
الدور ، ألّن يف اللغة العربية لطالب الصف السابع

و ابلنسبة اظتئوية بتقدير "ؽتتاز"  ىي طالباناألول 
جدا" و  طالب ابلتقدير "جيدو سبعة  %813

يد" و طالب ابلتقدير "جو سبعة  29118ابلنسبة %
طالب بتقدير "مقبول" و و ذتانية  29118ابلنسبة %

ىي  الدور الثاين. مث يف 33133ابلنسبة اظتئوية % 
 و 25بة اظتئوية % طالب بتقدير "ؽتتاز" و ابلنسستة 

يد جدا" و ابلنسبة طالب ابلتقدير "جعشرة 
ير "جيد" وابلنسبة % بتقد و طالبان %41167
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طالب بتقدير "مقبول" و ابلنسبة اظتئوية و ستة  813
 ىي ستة عشر طالبا الدور الثالث. مّث يف %25 

و ذتانية  66167نسبة اظتئوية % بتقدير "ؽتتاز" و ابل
 .33133 طالب ابلتقدير "جيد جدا" و ابلنسبة %

 االقرتاحات﴿ب﴾ 
 بقدر اىل نتائج البحث اآلتية: اقًتاحاتتقّدم الباحثة 

كان انواع الطريقة التعليم ىف تعليم اللغة العربّية كثَتة  .1
 ة إستماع األغاين و نتكن للمدّرس ان تطبيق إسًتاجتي

 ليسّهل تقدًن اظتّواد الدراسّية.
حث ادت الباحثة ىذا البحث اإلجرائي، و نتكن للبا .2

اآلخر ليلحم كثَت من الطريقة التعليم اللغة العربية 
 لًتقية النتائج التعليم.
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