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 ملخص البحث
طالبات مدرسة "الرمحة" ل االستماعيهدف ىذا البحث إىل الكشف عن فعالية الطريقة اإلحيائية يف تعليم مهارة 

يتم استخدام كان كيف  ( 1)  ألسئلة اآلتية:عن اجابة إللومن خاللو، حياول ىذا البحث ادلتوسطة للبنات دباالنج. 
( إىل أي مدى فعالية استخدام الطريقة اإلحيائية من ناحية 2الطريقة اإلحيائية يف تعليم اللغة العربية دلهارة االستماع ؟ )

  تقبل قطعة عربية مقروءة بسرعة اعتيادية؟وعلى على سبييز النرب يف اجلمل، و قابلية الطالبات على مساع الكلمة ادلناسبة، 

 ،ادلالحظة، واالستماراتىذا البحث أسلوب استخدم  ،م  البياناتوجلادلدخل ادلستخدم ىو الكمي التجرييب. 
ن استخدام الطريقة أ( 1: )واإلختبار. ودلعرفة فعالية الطريقة اإلحيائية عقد االختباران القبلي والبعدي. واستنتج البحث

ادلتعلم على  مقدرةن فعالية استخدام الطريقة اإلحيائية يف أ( 2اإلحيائية من حيث تنفيذىا مالئم لًتقية مهارة االستماع )
  هي فعالةف الثانيةجملموعة التجريبية اغَت فعالة، أما يف  األوىلجملموعة التجريبية امساع الكلمة ادلناسبة لدى الطالبات يف 

( فعالية 4) تُتن فعالية استخدام الطريقة اإلحيائية يف قابلية الطالبات على سبييز النرب يف اجلمل ىي فعالة للمجموعأ( 3)
 .تُتبسرعة اعتيادية ىي فعالة للمجموعمسموعة قطعة عربية ل قدرة الطالبات على التعرفاستخدام الطريقة اإلحيائية يف 

 فعالية، قابلية، فهم ادلسموع، النرب، االستماع مهارة اإلحيائية، الطريقة:  ادلصطلحات الرئيسية
 
ABSTRACT 

This study aims to test the effectiveness of using suggestopedia method in teaching 
listening skills for students of Madrasah Al–Hikmah, Malang. The focus of this 
study was to answer some questions: 1) how is the application of suggestopedia 
method in listening; 2 ) how is the effectiveness of using suggestopedia method in 
listening, especially the ability to distinguish stressing an intonation and the ability to 

understand the Arabic language fragment of reading. It applied quantitative 
approach with an experimental design by comparing experimental and control class. 
To gain the data, It applied some techniques, including: observation, interview, 
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doing test (pre and post), and questionnaire. Data collected were analyzed through 
the following steps: determining test for normality of data, determining test the 
homogeneity of data, analyzing of the pre-test results, analyzing post-test results, 
analyzing the results before and after treatment, and a comparing analysis on final 
results from experimental and control class. The findings show that: (a) The 
suggestopedia method is appropriate to upgrade students’ skill in listening. (b) it 
boosts learners’ ability in listening right word for for 2nd eksperimental class is 
effective but it did not work for 1st class experiment. (c) The impact of 
suggestopedia method to the students’ ability in discerning word stressing in 
sentences for both experimental classes is effective. (d) The impact of suggestopedia 
method used to students’ ability in recognizing script played on audio media in 
normal speed for both experimental classes is effective. 

Keywords: Suggestopedia  Method, Listening Comprehention, Stressing, Effectivity, 
Acceptance. 

 

 المقدمة

ترقية قدرة الطلبة يف االتصال باللغة العربية الصحيحة، ربريريا إىل تعليم اللغة العربية يهدف 
وشفهيا. العديد من الطلبة يريدون أن يتقنوا ىذه اللغة جبمي  مهاراهتا األرب . والوصول إىل ىذه القدرة 

صبحت مهارة االستماع اليوم يستلزم عدة لوازم األمر منها يف البداية القدرة على االستماع دقيقا. فأ
موضوعا يزداد مهما بسبب تزايد االىتمام والًتكيز على االتصال ادلباشر يف اللغات األجنبية. وىو من 
إحدى ادلهارات يف تعليم اللغة العربية ويكون أساسا مهما يف فهم كالم اإلنسان. فإن إمهال مهارة 

 راءة اجليدة.االستماع يقود إىل عدم إتقان الكالم اجليد والق
مهارة االستماع، ولكن يف الواق  إن كثَتا منهم مل يفهموا ما اإلندونيسيُت قد تعلم الطالب 

يستمعون إليو جيدا، وإن حاولوا على الفهم أخطؤوا كثَتا. وذلك مثل ما يظهر لدى الطالبات يف 
ن غَت ماىرات يف مساع الكلمة، مدرسة "الرمحة" ادلتوسطة، إهنن ال يفهمن مادة اللغة العربية إال قليال، ى

أو اجلملة من النص ادلسموع، وغَت قادرات على سبييز نرب اجلمل، وغَت قادرات على فهم نصوص عربية 
مقروءة بسرعة اعتيادية. شرحت إحدى األستاذات يف ىذه ادلدرسة أن درجة استيعاب الطالبات على 

مدرسة "الرمحة" ادلتوسطة حظة قي ادلال)  ادلائة يف 66اللغة العربية وخاصة مهارة االستماع فقط يبلغ 
 . (2613من أكتومبَت  36 ،للطالبات

تعليم االستماع يف تعليم اللغة العربية يواجو إشكالية كثَتة اتضحت من ضعف فهم الطالب 
( قلة الكتاب 1عندما يستمعون إىل ادلادة ادلسموعة. من ادلشاكل يف تعليم االستماع شلا يلي: )

عليم ( قلة الكتاب ادلدرسي لت3( قلة اخلربة لدى ادلعلم يف تعليم االستماع، )2األساسي للمعلم، )
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( عدد الطالب كبَت. 5( قلة اإلخًتاف عند ادلعلم يف كتابة مفردات تعليم االستماع، و)4االستماع، )
ومن أسباب آخرى ذلذا الضعف أن بعضا من الطالبات متخرجات يف ادلدارس احلكومية غَت الدينية 

ادلرحلة ادلتوسطة جديدة الىت ال يقدم فيو درس اللغة العربية كمادة مدروسة. فأصبحت اللغة العربية يف 
عند بعض الطالبات. إضافة إىل ذلك، إن كثَتا من ادلدارس ال يبذل االىتمام الكايف بتعليم ىذه 
ادلهارة، وكذلك ادلعلم استخدم الطريقة غَت ادلناسبة، ونتيجة ذلك تشعر الطالبات بادللل يف أثناء 

م   ادلالحظة و ادلقابلة عملية التعليم )الدراسة، ىن يشعرن أن ادلعلم ال يقوم بتشجيهن للحماسة يف
 . (2613من أكتومبَت  36 مدرسة "الرمحة" ادلتوسطة للطالبات، االستاذة يف

يشَت إىل أن الطرائق واألساليب التعليمعية ادلطبقة  العربية اللغة الطالب الضعيف يف تعليم إصلاز
مل يكن مناسبا دلهارة االستماع. فلحل ىذه -وخاصة يف تعليم االستماع -يف تعليم اللغة العربية 

ادلشاكل ادلعرقلة فجرب ىذا البحث تطبيق الطريقة التعليمية ادلناسبة لًتقية استيعاب الطالب على 
 .Suggestopedia Methodبطريقة إحيائية  دبنهج أو دلسماة االستماع. وىذه الطريقة ىي ا

( أن الطريقة اإلحيائية يف تعليم اللغة العربية 156، ص. 2613أكد فخر الرازي وزلي الدين )
 alphaذلا أثر كبَت يف تعليم االستماع. ىذه الطريقة ذلا األثر اإلجيايب يف استخدام موجة ألفا و بيتا 

betha  م  أن ىذه ادلوجتُت ذلما األثر يف تقدمي اإلحياء اجليد و لزيادة احلماسة عند الطلبة. وانتشرت
(. 22، ص. 2664ىذه الطريقة عن طريق حبث علماء تعليم اللغة عنها يف أضلاء العامل )أزىار أرشد، 
الذي وصفو لوازنوف تتكون ىذه الطريقة من رلموعة من التوصيات التعليمية ادلشتقة من "علم اإلحياء" 

George Lazanov  بأنو "علم يهتم بالدراسة ادلنظمة للتأثَتات الالعقالنية أو الالشعورية يف عملية
 . (275، ص 1996رتشاردز، عليم )جاك تال

)ادلداخل  ـطار مايسمى بإىل ىذا ادلنهج التعليمي باعتباره أكثر ادلداخل غرابة يف إينظر 
وقد (. 142، ص. 1986وتيودور س.،  رتشاردزجاك ) Humanistic Approaches )نسانيةاإل

نبثاق ىذا ادلنهج التعليمي اجلديد مزاعم متطرفة شارك فيها لوزانوف نفسو حيث أعلن أن إصاحبت 
مرة قياسا بطرق  25ستظهار )احلفظ عن ظهر قلب( يف التعّلم منهجو سوف يضاعف مقدرة اإل

ىتمام كبَت من جانب البعض فيما االذي جعل ىذا التوجو اجلديد زلط  األمر التعليم التقليدية ادلعروفة،
  (.5)سغريد غاسنَت روبيت، ص.  قابلو آخرون بسخرية مباشرة

لقد قام الباحثون يف رلال تطوير اإلسًتاتيجية التعليمية لتعليم اللغة العربية فيما سبق بكتابة 
 Ludolph"لوضاف بوتى  البحث الذي قام بوعدد من البحوث الىت تؤكد صدق ىذه النظرية، ومنها 
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Botha( "1985  )إن  نتائج ىذا البحثربليل يف التعليم باستخدام الطريقة اإلحيائية". ومن " بعنوان
الطريقة اإلحيائية أكثر فعالة لدى الطلبة. إن الطلبة مقتنعُت و راضُت دبعلمهم أكثر من الطرق التعليمية 

"بعض مالحظات العنوان بالبحث ربت  Sigrid Gassner-Robertsاألخرى. ويف نفس السياق، قام 
قة اإلحيائية ناجحة يف تعليم فردية حول الطريقة اإلحيائية يف يابان و أوربا". واستخلص الباحث أن الطري

بالبحث دلعرفة فعالية الطريقة اإلحيائية استناد  -دؤي رمساينيت سومنًتي-اللغة. وقام الباحث اآلخر 
ادلوسيقي الشعر يف تعليم الكتابة )السرد(، وربصلت على أن الطريقة اإلحيائية استنادا ادلوسيقى الشعر 

لرغبة عند الطلبة يف العملية التعليمية. ومازالت ىناك حبوث أخرى ذلا األثر اإلجيايب يف زيادة احلماسة وا
 تتكلم عن الطريقة اإلحيائية ولكنها مل تدخل يف موضوع االستعاع يف تعليم اللغة العربية. 

 تعليم يف اإلحيائية الطريقة فعالية يهدف ىذا البحث إىل الكشف عن فبناء على ىذه اخللفية،
ومن  ".الشرقية جاوى دباالنج للبنات ادلتوسطة" الرمحة"  مدرسة يف البحث وجرى ىذا. االستماع مهارة

خاللو، حياول ىذا البحث لإلجابة عن األسئلة اآلتية: أوال: كيف يتم استخدام الطريقة اإلحيائية يف 
تعليم اللغة العربية دلهارة االستماع يف مدرسة  "الرمحة" ادلتوسطة للبنات دباالنج جاوى الشرقية؟ وثانيا: 

ية الطالبات على مساع الكلمة ادلناسبة؛ إىل أي مدى فعالية استخدام الطريقة اإلحيائية من ناحية قابل
 وعلى سبييز النرب يف اجلمل، وعلى تقبل قطعة عربية مقروءة بسرعة اعتيادية ؟

يستخدم ىذا البحث ادلدخل الكمي، ألنو يعتمد يف حبثو على األعداد عند ربليل البيانات 
ا البحث ىو ادلنهج التجرييب. يف ىذادلتب  ادلنهج الكمي ادلكتشفة وعند استخالص نتائج البحث. ونوع 

 Quasiادلستخدمة يف ىذا البحث ىي منهج البحث عن طريق شبو ذبربة )ونوع الطريقة 

Experiment.) 

اجملتم  ادلدروس يف ىذا البحث ىو طالبات مدرسة "الرمحة" ادلتوسطة للبنات دباالنج للعام 
من أربعة عشرة فصال.  .  والعينة ىي طالبات الفصل األول وتتكون2614-2613الدراسي 

البحث الىت تنقسم إىل قسمُت: اجملموعة  اتواستخدم البحث طريفة عينة عنقودية عشوائية يف أخذ عين
الضابطة )الفصل األول أ/الصابوين(، واجملموعة التجريبية )الفصل األول ب /النسايف والفصل ج 

 /السمرقندي(. 

إجابة أسئلة البحث، يعتمد ىذا ادلساعدة يف وللحصول على ادلعلومات أو البيانات ادلهدوفة 
ادلالحظة: يف مدرسة "الرمحة" ادلتوسطة ادلرحلة األول. ( 1البحث على وسائل وأدوات البحث التالية: )

واستخدم البحث ادلالحظة ادلباشرة وغَت ادلباشرة. استخدمت كالمها للحصول على البيانات دلعرفة 
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( 2إىل أحوال الطالبات عند عملية التعليم باستخدام ىذه الطريقة. )فعالية الطريقة اإلحيائية بنظر 
يف تصنيف االستمارات دلعرفة فعالية  (Likert Scaleاالستمارات: واستخدم البحث مقياس ليكَتت )

( االختبار: قسم 3الطريقة اإلحيائية من األسئلة ادلوجودة موجهة لطالبات اجملوعة التجريبية أ و ب. )
 ىل نوعُت، مها االختبار القبلي واالختبار البعدي.   االختبار إ

بعد مج  البيانات بطريقة ادلالحظة واالستمارات واالختبار، شرع الباحثان جيهزان البيانات 
قام الباحثان تحليل اختبار الفرضية ويعداهنا لغاية التحصيل اإلحصائي والوصول إىل نتائج البحث. ول

ار القبلي والبعدي. من النتائج اليت ربصلت، استخدم الباحثان برنامج عملية أخذ النتيجة من االختب
SPSS 17,0  للحساب اإلحصائي. حسبت نتائج كل اجملموعة؛ اجلموعة التجريبية أ و ب واجملموعة

الضابطة، ٍب قورنت النتيجة من اجلموعة الًتيبية أ،ب و اجملموعة الضابطة لتقوية الصحة الفرضية. 
  .   T-Testادلتغَتين استخدم ىذا البحثولتحليل فعالية 

 

 البحث
 تعليم اإلستماع

االتصال جانيب اإلرسال واالستقبال، ويتضمن جانب اإلرسال يف عملية  عمليةتتضمن 
االتصال اللفظي احلديث والكتابة، أما جانب االستقبال فينظر إليو عادة على أنو من عمل حاسة 
البصر والسم ، وبالتايل فهو يعتمد على القراءة واالستماع، وكالمها يتطلب عمال عقليا ىو الفهم 

 .  (75، ص. 1997، طيزلمد صاحل الشن)
االستماع ىو فهم الكالم، أو االنتباه إىل شيء مسموع مثل االستماع إىل متحدث، خبالف 
السم  الذي ىو حاسة وآلتو األذن، ومنو السماع وىو عملية فسيلوجية يتوقف حدوثها على سالمة 

االستماع ىو النوع من تلقي األذن، وال حيتاج إىل إعمال الذىن أو االنتباه دلصدر الصوت. ويتمثل 
ادلادة الصوتية القصد والتصميم بقصد الفهم والتحليل. إن االستماع اجليد دلا يلقى من ادلعلومات أو 
يطرح من أفكار أمر البد منو لضمان االستفادة منها، والتفاعل معها، بل إن االستماع اجليد شرط 

 .(147، ص. 1989، طعيمةرشدي أمحد حلماية اإلنسان من أخطار كثَتة هتدده )
من الواضح أن االستماع قائم على القصد واإلرادة ادلصحوبة بالفهم والتحليل والتفسَت، وم  
ذلك فإن ىذه األمور الثالثة ال تتوفر يف مجي  أنواع االستماع بل زبتلف من نوع إىل آخر، ووفقا لذلك 

 زبتلف أنواع االستماع، أمهها أربعة:  
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وىو الذي ديارسو العامة عند إصغائهم لوسائل االعالم ادلرئية وادلسموعة،  ،االستماع الهامشي -1
ىو يقوم على خاصية الفهم العام الذي ال حييط بالدقائق والتفاصيل، ولذلك قلما خيلوا 
االستعاب من خطأ أو ربريف، مثلو يف ذلك مثل استماع الناس لبعضهم البعض يف األحاديث 

 العامة.

، وىو ما ديارسو ادلرء حُت يقصد إىل ادلتعة الروحية أو النفسية، كاالستماع ياالستماع االستمتاع -2
دلا يلقى من الشعر يف األمسيات وادلهرجانات وأحاديث ادلقربُت، وىذا يصحبو شيء من التفسَت 

 والتحليل والتذوق وليس من شك أن التذوق ىو العنصر الغالب على ىذا النوع من االستماع.

وىو الذي ديارسو من يبدي اىتماما فائقا بادلادة اليت يستم  إليها، وىذا  ،االستماع اليقظ -3
 يتطلب نصيبا وافرا من الفهم ادلصحوب بالتفسَت والتحليل. 

، وىو الذي يعاجلو من يرغب يف نقده وتنفيذه حُت ال يصادف ىوى يف االستماع النقدي -4
قسط األوفر من الفهم والتحليل نفسو، أو اتفاقا م  توجهانو واقتناعو، وىذا حيتاج إىل ال

زلمد صاحل والتفسَت، إذ ينبغي أن يكون ادلستم  على قدر من الثقافة والتخصص والوعي )
 .(159، ص. 1997، الشنطي

و ىناك عدد من األساليب اليت تفيد يف تدريب التالميذ يف االستماع، وىي أساليب وظيفية 
م العلمية، وتتس  ىذه األساليب وتتنوع لتشمل التمييز تقريبا، يستخدمها التالميذ يف بيئتهم وحياهت

باستخدام التنغيم، واألسئلة السريعة، وقط  الفهم، واالستماع إىل اإلذاعات، واحملاضرات واإلمالء 
 .(86، ص. 1993، حسان شحاتو)

يشكل تدريب األذن جانبا جوىريا من تدريس النطق، فإذا مل يستط  التمييز باستخدام التنغيم.  -1
التالميذ استماع تفاصيل الصوت، والتوكيد والتنغيم فسوف يكون من ادلستبعد عليهم زلاكاهتا. 
 وديكن التأكد من الفهم بأن نسأل التالميذ إذا ماكانت عبارتان منطوقتان متماثلتُت أو سلتلفُت.

ستجابة  من بُت أىداف برامج االستماع تدريب التالميذ على الفهم بسرعة واالالسريعة.  األسئلة -2
بسرعة لنوعية الكالم  الذي حيتمل أن يالقوه يف احلياة العادية، ويف نوعية ادلواقف اليت حيتمل أن 

 حيدوا أنفسهم فيها، كطلب معلومات داخل ادلتجر أو يف ادلطاعم وما إليها، أو غَت ذلك. 

الطويلة من لغة يقل نصيب معظم التالميذ من ادلران على االستماع إىل ادلقتطفان قطع الفهم.  -3
احلديث أو الكالم. زبَت قطعة تقل فيها ادلفردات اجلديدة وأمسعها للتالميذ مرة واحدة فحسب، 

 بذلك إعطاء التالميذ مرانا على إدراك معٌت اللغة ادلألوفة، واليت تلقى بسرعة وبشكل طبيعي.
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لراديوا، وىي ىامة من عناصر تعلم اللغة اكتساب القدرة على االستماع لإلذاعة بااإلذاعات.  -4
بالنسبة ألمور احلياة اليومية مثل األخبار، أو التوقعات اجلوية. كذلك بنسبة لألحاديث 
 ادلتخصصة اليت قد ال ذبدىا يف مكان آخر، مثل ادلناقشات الثقافية، أو االقتصادية، أو األدبية.

يد وفهم أساليب يهدف ىذا األمر أوال لتعويد وشلارسة االستماع اجل. زلادثاتمقتطفات من  -5
احملادثة، وثانيا لتشجي  التخمُت، وعلى ادلستم  أن حيتفظ يف ذىنو دبؤشرات لكي يكون على 

 أساسها فروضا ٍب يقوم بتحقيقها.

عادة ىذه احملاضرات تكون يف ادلرحلة ادلتوسطة وما بعدىا إذا كانت تدرب الطلبة المحاضرات.  -6
 سئلة أو اإلجابة عنها أمام مجهور، وأخذ ادلذكرات.على االستماع، واحلفظ التلخيص، وتوجيو األ

 تدريسبعض ادلدرسُت يرفضون سبرينات اإلمال على اعتبار أهنا قددية، إال أن الواق  أن اإلمالء.  -7
اللغة جيب أن جيم  بُت أحسن ما يف األساليب القددية، وتطبيق ىذه األساليب بطريقة معاصرة 

 .(159ص. ، 1997، زلمد صاحل الشنطي) وفعالة

 
 الطريقة اإليحائية

 Georgeالطريقة اإلحيائية ىي طريقة طورىا الطبيب النفسي وادلرىب اجملري جورجي لوزانوف 

Lazanov تتكون ىذه الطريقة من رلموعة من التوصيات التعليمية ادلشتقة من علم اإلحياء الذي .
علم يهتم بالدراسة ادلنظمة للتأثَتات الالعقالنية أو الالشعورية اليت يستجيب ذلا  ووصفو لوزانوف بأن

 .(275، ص. 1991، يودور روجرزتجاك رتشاردز و البشر بشكل مستمر )
تحقق للطالب أفضل يرباول الطريقة اإلحيائية تسخَت ىذه التأثَتات وإعادة توجيهها لكي 

مستوى من التعلم. إن أبرز مسات ىذه الطريقة ىو استخدام الديكور، واألثاث، والطريقة اخلاصة 
لًتتيب غرفة الدراسة، واستعمال ادلوسيقي والسلوك السلطوي الذي يتبعو ادلعلم أثناء التدريس )عزيز 

 (. 151، ص. 2611فخر الرازي وإيرتا زلي الدين، 

ف بوصفو للطريقة اإلحيائية عن وجود نظرية لغة وال ىو أيضا، فيما يبدو، منهم مل يفصح لوزانز 
بأي افًتاضات معينة بالنسبة لعناصر اللغة وتنظيمها. ولكن تأكيده على استظهار أزواج من الكلمات 

عب )يتألف الزوج الواحد من كلمة باللغة اذلدف وترمجتها باللغة األصلية للطالب( يوحي بنظرية للغة تل
فيها الكلمات دورا مركزيا، ويؤكد فيها على ترمجة الكلمات وليس على معانيها يف السياق الذي ترد فيو 

. وم  ذلك يشَت لوزانوف أحيانا إىل (276، ص. 1991، جاك رتشاردز و ثيودور روجرزباللغة اذلدف )
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رنامج الطريقة اإلحيائية ال أمهية تقدمي ادلادة اللغوية يف )سياق شامل ذي معٌت(. ويذكر لوزانوف أن ب
 يوجو الطالب إىل استظهار ادلفردات واكتساب عادة الكالم ولكن إىل شلارسات اتصالية. 

إن اإلحياء ىو صميم الطريقة اإلحيائية. فعند كثَت من الناس، يعٍت اإلحياء نظرات التحديق 
اطيسي برتابة. ويعًتف لوزانوف بأن ىذه النافذة ضلو عُت القط ادلتأرجحة واألوامر اليت يرددىا ادلنوم ادلغن

عن ادلفهوم اإلكلينكى الضيق للتنومي ادلغناطيسي نوع من  األمور قد تكون ذات عالقة بالطريقة اإلحيائية
 . (286، ص. 1991، جاك رتشاردز و ثيودور روجرزاحلالة الساكنة واحملورة للشعور أو الوعي الشبيو بالنوم )

ئيسية بعمل من خالذلا نزع اإلحياء وتقيم أو تؤسس ادلدخل ادلوصل ىناك ستة مكونات نظرية ر 
: أوال: السلطة، وىي ثقة Bancroft إىل االحتياطات. وىذه ادلكونات الستة وفقا دلا ذكرتو بانكرونت

ثقة كبَتة حىت يشعر بأن لو  self confidenceالطلبة دبعلمهم عند عملية التعليم و ثقة الطلبة يف نفوسهم 
قدرة يف التعليم. ثانيا: الطفالنية، وىي العالقة بُت ادلعلم و الطلبة مثل العالقة بُت الولدين والطفل، 
لذلك صلد الدارس يف الطريقة اإلحيائية من خالل دور الطفل الذي يقوم بو، يشًتك يف سبثيل األدوار، 

ة. ثالثا: التدابَت ادلضاعفة، وىي تعلم الدارس أيضا من البيئة اليت واأللعاب، واألغاين والتدريبات الرياضي
جيري فيها التدريس. رابعا: اإليقاع. خامسا: التنغيم. وسادسا:  احلالة شبو السلبية لسام  ادلوسيقي 

 (.  24، ص. 2664)أزىر أرشد، 

ويتضح لنا أن هتدف الطريقة اإلحيائية إىل إعطاء الطالب، وبسرعة، متقدمة يف احملادثة. 
أسلوب ىذه الطريقة يعتمد على إتقان الطالب لقوائم ضخمة من أزواج من ادلفردات وكذلك على 
اإلحياء إىل الطالب بأنو من ادلناسب أن يتخذوا من ذلك أىدافا ذلم. غَت أن لوزانوف يؤكد على أن 

للشخصية )عزيز فخر الرازي  ازدياد قوة الذاكرة ليس مهارة منفصلة ولكنو نتيجة إلشارة إجيابية شاملة
(. ويذكر لوزنوف من غَت ربفظ أن اذلدف الرئيس للتدريس 155، ص. 2611وإيرتا زلي الدين، 

جاك رتشاردز و ثيودور بالطريقة اإلحيائية ليس االستظهار ولكنو الفهم واحللول اإلبداعية للمشكالت )
واحللول االبتكارية للمشكالت أىدافا . ويذكر لوزنوف ازدياد ربقيق الفهم (285، ص. 1991، روجرز

 (. 7، ص. 1985للدارسُت و يشعر الطلبة براحة يف عملية التعليم )لودولف بوربا، 

التعليم اليوم األول تقدمي الوحدة اجلديدة، يقوم ادلعلم دبناقشة احملتوى العام للحوار ادلقدم ولكنو 
ال يناقش الًتاكيب ادلوجودة فيو. بعد ذلك، يعطي ادلعلم احلوار للطالب مطبوعا على ورقة م  ترمجة لو 

بعد ذلك باإلجابة على أي باللغة األصلية للطالب يف عمود مقابل على نفس الورقة. ويقوم ادلعلم 
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، يودور روجرزتجاك رتشاردز و سؤال لو أمهية أو عالقة باحلوار. ٍب يقرأ ادلعلم احلوار مرة ثانية وثالثة )
 .(286، ص. 1991

ىذا ىو برنامج العمل يف العمل األول من الوحدة الدراسية. أما اليومان الثاين والثالث فيقضيان 
انوية لنص احلوار، وتتألف الدراسة التفصيلية األولية من زلاكاة وقراءة يف دراسة تفصيلية أولية أو ث

للحوار وأسئلة وأجوبة، وإضافة إىل دراسة ادلائة واخلمسُت مفردة اجلديدة ادلقدمة يف الوحدة الدراسية. 
وتتمثل الطالب الطالب الدراسة التفصيلية الثانوية يف تشجي  الطالب على صن  تراكيب جديدة 

كالم جديد بناء على احلوارات باإلضافة إىل قراءة مقال أو قصة موازية للحوار. ٍب يشًتك   وإنتاج
الطالب يف زلادثة كالمية ويقومون بأدوار سبثيلية صغَتة يستجيبون من خالذلا إىل النص الذي يقرأ 

 .(287، ص. 1991، يودور روجرزتجاك رتشاردز و عليهم )
يف الغرض واألداء. ففي اليوم األول من الدورة يعطي ادلدرس كما أن للدورة بأكملها منط معُت 

اختبارا لقياس مستوى معرفة الطالب ولتقسيمهم إىل فريقُت. فريق يتكون من الطالب ادلبتدئُت اجلدد، 
ويتكون اآلخر من الطالب شبو ادلبتدئُت. يعطى ادلعلم الطالب شرحا موجزا للدورة ويشرح ذلم أيضا 

عليهم أن يتبنوه ضلوىا. إن اذلدف ىذا الشرح ادلوجز للدورة ىو وض  الطالب يف اإلذباه الذي جيب 
حالة من االسًتخاء واإلجيابية والثقة استعدادا للتعلم. ويعطى للطالب أمساء جديدة باللغة األجنبية 

السم وسَت ذاتية جديدة من واق  ثقافة ادلتحدثُت هبذه اللغة األجنبية ويطلب منهم التعامل من خالل ا
 والسَتة اجلديدين طوال مدة الدورة.

دينح الطالب خالل الدورة فرصتُت لتعليم تعلم مهارة اللغوية. ففي منتصف الدورة يشج  
الطالب على شلارسة اللغة اذلدف والتدرب عليها يف مواقف حيتمل أن تستخدم فيها كالفنادق أو 
ادلطاعم. ويكرس آخر يوم من الدورة لغرض يشًتك فيو كل طالب من الطالب. يقوم الطالب يف ىذا 

ض بكتابة وتقدمي مسرحية مبينة على ادلادة اللغوية اليت درسوىا يف الدورة. وعلى الرغم من أنو يتم العر 
زبطيط قواعد وأدوار ادلسرحية مسبقا إال أنو يتوق  من الطالب أن يتكلموا ارذباال بدال من أن يقولوا  

وم من الدورة تستعرض كالما زلفوظا. ويعطي الطالب اختبارات ربريرية طوال الدورة. ويف آخر الي
 نتائج ىذه االختبارات باإلضافة إىل أداء الطالب يف العرض الذي يقدم يف آخر يوم. 

 إجراء الطريقة اإليحائية في تعليم مهارة االستماع

إن األنشطة اليت تتميز هبا الطريقة اإلحيئية عن الطرائق األخرى لتعلم اللغة ىي أنشطة 
غوي ومفرداتو يف الوحدة الدراسية. وىذه األنشطة يف ادلعتاد جزء من االستماع اليت هتتم بالنص الل
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مرحلة قبل الدرس اليت تتم يف اليوم األول من تدريس وحدة جديدة. يقوم الطالب أوال يف ىذه 
األنشطة بإلقاء نظرة على النص اجلديد ومناقشتو م  ادلعلم ولكن أثناء القراءة الثانية للنص يسًتخى 

 ح يف كراسي اإلسًتخاء ويستمعون إىل ادلعلم وىو يقرأ النص بطريقة خاصة.الطالب بارتيا 

وقد طبق لوزانوف وأتباعو ىذه الطريقة على تدريس اللغة يف قاعة الدرس. وادلنهج ىنا ال 
خيتلف عنو الطرق األخرى، بل الفرق يًتكز يف شيئُت: األول، أن جيري الدرس يف سياق موسيقي 

س الدارسون يف مقاعد ناعمة ومرحية يف حالة اسًتخاء واع، ويشج  ادلدرس ىادئ. والثاين، أن جيل
على أن يكون مثلهم قدر ما يستطعون تاركُت قيادىم للمدرس، زلاولُت فقط أو يؤدوا أدوار أصحاب 

 .(169، ص. 1993، دو جالس براوناللغة اليت يتعلمواهنا، وىذه الوسيلة يصبحون قابلُت لإلحياء )

يف إختيار أسلوب عرض االستماع على طالبو وعليو أن خيتار األسلوب ادلناسب ادلعلم حرية 
لتقومي ىذا األسلوب، ومن ىذه األساليب: )أ( االستماع إىل فقرة، أو مقال أو قصة. )ب( االستماع 
إىل شريط تسجيل. )ج( مشاىدة فيلم سينمائي أو تلفاز. )د( قراءة نص مكتوب. )ىـ( االستماع إىل  

أحد احملاضرين. وبعد االستماع أو ادلشاىدة أو القراءة خيتار ادلعلم األسلوب ادلالئم لوض  كلمة من 
 اختبار ادلادة عن طريق مايلي:

 أسئلة توجو إىل الطالب كتابية أو شفهية جييب عنها شفاىيا أو كتابيا. (1

 توجيو أسئلة االختبار ادلتعددة، ويوضح يف كل سؤال عدة إجابات.  (2

 واخلطاء وفقا للنص الذي استمعو الطلبة.أسئلة الصواب   (3

 ملء الفراغات ذات العالقة بالنص ادلسموع. (4

 ادلزاوجة بُت قائمتُت يف ضوء ما استمعو.  (5

والًتتيب حبيث يطلب من الطالب ترتيب الكلمات وفقا لتسلسل حدوثها الزمٍت كما يفيد  (6
 النص.

 التلخيص كأن يلخص الطالب ما فهم من النص ادلسموع. (7

وديكن أن يتخذ ادلعلم أساليب أخرى مثل تكليف الطالب مساع عدد من اخلطب واحملاضرات 
والندوات وتلخيصها أو عن طريق تطبيق الربنامج االتصايل، أو عن طريق احلوارات واألسئلة اليت يلقيها 

لم ادلعلم على طالبو حول موضوع كذا. وم  كل ىذا وذاك فإن )االستماع ىو ادلعرب الوحيد لتع
ادلهارات األخرى: القراءة واحلديث والكتابة وىو جزء من فنون اللغة وذلذا اىتم بو الًتبويون واللغويون 
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وأولوه عناية بالغة(. فالبد من إظهار أمهية االستماع يف احلياة بصفة عامة ويف احلياة التعليمية بصفة 
 لمستويات الدراسية.   خاصة، وإعداد الربامج التعليمية النافعة ادلثيلة وادلناسبة ل

 

 إجراء العملية التعليمية التجريبية

م. تتكون  2614ماريش  16 –م  2614فربائر  17بدأت اإلجراءات التعليمية يف التاريج 
ثالثة فصول؛ فصالن ذبريبان و فصل ضابط واحد. ولكل فصل أربعة لقاءات. قبل بدأ التعليم 

باختبار قبلي دلعرفة قدرة الطالبات يف مادة اللغة العربية دلهارة  باستخدام الطريقة اإلحيائية قام الباحثان
االستماع، خاصة يف قياس قابلية مساع الكلمة ادلناسبة، قياس قابلية سبييز النرب يف اجلمل وقياس تقبل 
قطعة عربية مقروءة بسرعة إعتيادية. يف اللقاء األول عند التعليم باستخدام الطريقة اإلحيائية أعد 

احثان اإلعداد الكايف قبل دخول  الفصل ألن ىذه الطريقة ادلستخدمة تشًتط أن يكون الفصل مرحيا الب
ونعيما. فأمر ادلدرسة الباحثة الطالبات قبل بداية الدراسة أن ربذف الكراسي يف الفصل وتنظفها حىت 

تتكيف الطالبات جوا يكون الفصل نظيفا، وألصق ادلدرسة ادلزينة يف اجلدار عن موضوع التعليم حىت أن 
 عربيا حقيقيا.

بعد دخول الباحثة الفصل بدأهتا بالّسالم وسألت عن أحوال الطالبات، وبيّنت الباحثة عن 
اإلجراءات التعليمية باستخدام الطريقة اإلحيائية وسألت عن مشاكلهن يف مادة اللغة العربية خاصة يف 

سًتخاء وتقدمي تعليم مهارة االستماع، وقدمت الباحثة الطرق حلل ادلشاكل ادلوجودة. وبعدىا قامت باال
شغيل ادلوسيقى اذلادئة، وأمرهتن أن يغلقن أعينهن يف حلظة حىت يشعرن تاإلحياء اجليد ذلن م  

باإلطمئنان واستعددن للتعلم استعداد جيدا ومحاسة ألن شعور باإلطمئنان من إحدى خطوات الطريقة 
وقرأت احلوار ربت  اإلحيائية. ٍب قسمت الباحثة الطالبات إىل مخس فروق، وجلسن بشكل دائر،

ادلوضوع "ادلسجد" للطالبات، ٍب وّزعت القراطيس فيها نص احلوار الذي البد على الطالبات من أن 
 جيرين احلوار بطريقة ادلسرحية.

بعد قيام الطالبات باحلوار سألت الباحثة الطالبات أسئلة االستيعاب حىت تفهم الطالبات نص 
ىي اللعب لًتقية مهارة الطالبات يف االستماع، اللعبة اليت جرت احلوار فهما عميقا. واألنشطة بعدىا 

ىي "اذلمس". جرت الطالبات اللعبة متحمسات وفرحات وقالت إحدى الطالبات أن اللعبة زادت 
محاستهن عند التعليم ومل يشعرن بادللل. وبعد انتهاء اللعبة، قدمت الباحثة اخلالصة من ادلادة اليت سبت 

لباحثة أن يكون ما قامت بو ذلا مناف  يف العملية التعليمية وزادت العلوم خاصة يف دراستها، وترجو ا
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مادة اللغة العربية، ٍب شرحت الباحثة الواجب ادلنزيل للطالبات، وىي أن تقرأن احلوار قبل النوم وبعد 
 القيام منو. واختتمت الباحثة العملية التعليمية بالّسالم.

اءات التعليمية بنفس األسلوب للذي جرى يف اللقاء األول، ولكن يف اللقاء الثاين سبت اإلجر 
موضوع احلوار سلتلف، يف اللقاء الثاين جرى احلوار ربت ادلوضوع "ادللعب وادلطعم". وأما يف اللقاء 
الثالث جرى العمل التعليمي عن طريق مشاىدة الفيلم ربت ادلوضوع "بر الوالدين". ويف اللقاء الراب ، 

م عن طريقة ادلسرحية ربت ادلوضوع "ادلقصف". يف كل لقاء جاءت األنشطة ادلختلفة، جرى التعلي
منها: ادلسرحية، اللعبة، ادلسابقة، وفهم ادلسموع من موسيق العريب. إن الطالبات يشعرن باحلماسة عند 

مادة  إجراء التعليم. صرحت إحدى الطالبات بأهنا كانت قبل ذلك ال ربب مادة اللغة العربية، ألهنا
صعبة وشللة، ولكن بعد أن جرى التعليم بالطريقة اإلحيائية صارت ذلا محاسة عند الذىاب إىل الفصل 
لتعلم وقالت بأن مادة اللغة العربية سهلة و مرحية. وىذه ىي صورة زبطيط اخلطوات التعليمية لكل 

 لقاء: 

 المسجد: اللقاء األول، الموضوع

 وسبييز بينهما باختالفاهتما عند االستخدام يف احلديث اذلدف العام : التعرف على الصوتُت -1

( أن يألف الدارس األصوات العربية و أن يتعرف عليها مساعا و أن دييز بينهما 1اخلاص: ) اذلدف -2
جابة إ أنسب ( أن خيتار الدارسون2)أصوات احلروف ادلوجودة يف احلوار عن "ادلسجد"(. )

 سئلة النص ادلسموع.أل

 

 (3الجدول )
 تخطيط عام لعملية التدريس

 ادلعلم الطالبات
 

 ترد الطالبات السالم 
 ذبيب الطالبات سؤال ادلعلمة 
  ذبيب الطالبات 
 تسم  الطالبات وتفهم عن اإلجراءات التعليمية 

 

 التمهيد
 تبدأ ادلعلمة الدرس بالّسالم 
 تسأل ادلعلمة عن حال الطالبات 
  تعمل ادلعلمة الكشف وتسأل عن الطلبات

 الغائبات
  التعليمية و  اإلجراءاتتشرح ادلعلمة عن

 تنظم أحوال الطالبات
 
 تسم  الطالبات ادلوسيقى 
 ذبري عملية االسًتخاء وتدبر اإلحياء من ادلعلمة 
 تعمل الطالبات على االختبار القبلي 
   تقرأ الطالبات احلوار و يقمن بالتدريب بعضهن م

 العرض 
  تشجل ادلعلمة ادلوسيقى 
  تقوم ادلعلمة باالسًتخاء و إعطاء اإلحياء

 لطالبات
 تقدم ادلعلمة االختبار القبلي للطالبات 
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 البعض
  ذبري الطالبات احلوار مثٌت مثٌت بالطريقة ادلسرحية 
  ذبيب الطالبات أسئلة ادلعلمة وتسألن عن بعض

 النقاط اللغوية اليت مازالت عامضة عندىن

 ادلعلمة  احلوار ربت ادلوضوع "ادلسجد"  تقدم
 و بالتدريب ألن احلوار م  ادلسرحية 

  أمرت ادلعلمة الطالبات بالقيام باحلوار مثٌت
 مثٌت

  بعد انتهاء إجراء احلوار تسأل ادلعلمة عن
ادلقصود من احلوار، وذبيب أسئلة راجعة من 

 الطالبات
 

  تسم  الطالبات اخلالصة من التعليم وتأخذ
 ادلالحضة كتابة

 تسم  الطالبات األمر من األستاذة 
 

  تقرأ الطالبات دعاء كفارة اجمللس وترددن
 السالم

 الختام
  تقدم األستاة التعليقات القوديية والتلخيص

 حول موضوع التعليم 
  توظف ادلعلمة الطالبات بقراءة احلوار قبل النوم

 وبعد القيام من النوم.
  بدعاء كفارة اجمللس و زبتتم العملية التعليمية

 الّسالم

 
 اللقاء الثاني، الموضوع : الملعب والمطعم 

التعرف على األصوات العربية وسبييزىا من االختالفات ذات داللة وادلتشاهبة األىداف العام: )أ(  -1
يف الصورة. )ب( فهم ما يسم  من احلديث باللغة العربية وبإيقاع طبيعي يف حدود ادلفردات اليت 

 تعلمهاًب 

ىـ،  وط، ح  وع، ت  واذلجائية )أ اخلاصة: )أ( أن يفرق الدارسون صوت األحرف  األىداف -2
ة. )ب( أن جيري الدارسون احلوار ربت يف الكلمات ادلسموع وىاق( ودييز  وص، ك  وش  وس 

جابة إأنسب  ادلوضوع )ادلسجد( صحيحا مناسبا بالكلمات ادلسموعة. )ج( أن خيتار الدارسون
 النص ادلسموع.سئلة أل

 

 (4الجدول )
 تخطيط عام لعملية التدريس

 ادلعلم الطالبات
 
 نفس اخلطوات 

 التمهيد
 نفس اخلطوات لللقاء األول 

 
 تتمت  الطلبات بادلوسيقى 
 ذبري عملية االسًتخاء وتدبر اإلحياء من ادلعلمة 
  تنال الطالبات ورق رقة الفرقة وتبحث عن

 صديقاهتا إلجراء احلوار
  الطالبات احلوار و تقوم بالتدريب م  تقرأ

 صديقتها
  ذبري الطالبات احلوار مثٌت مثٌت  عن طريق

 ادلسرحية 

 العرض 
  تلعب ادلعلمة ادلوسيقى 
 تقوم ادلعلمة باالسًتخاء و إعطاء اإلحياء لطالبات 

 
 تزود ادلعلمة ورق رقم الفرقة لتجري احلوار 

 
  تقدم ادلعلمة  احلوار ربت ادلوضوع "ادللعب

 وادلطعم" ٍب تأمرىن بالتمرينات عن طريق ادلسرحية 
 تطلب ادلعلمة الطالبات بالقيام باحلوار مثٌت مثٌت 
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  ذبيب الطالبات أسئلة ادلعلمة وتسألن عن الشي
 الذي مازل عامضا عندىن

 ذبري ادلسابقة عن التدريبات النحوية 
 تشًتك الطالبات يف لعب "اذلامس" فرحات 

 
  تقدم ادلعلمة األسئلة حول مضون احلوار 

 
 تدير ادلعلمة ادلسابقة للتدريبات النحوية 
  تقوم باللعب "اذلامس" وتزود الفرقة 

 
 نفس اخلطوات 

 الختام
 نفس اخلطوات للقاء األول 

 

 اللقاء الثالث، الموضوع:  بر الوالدين 

فهم ادلعٌت اإلمجايل لسياقات النص ادلسموع ادلتوسط الطول عند نطقها  أىل اللغة اذلدف العام:  -1
 بالسرعة العادية. 

األىداف اخلاصة: )أ( أن يستخدم الدارس التعبَتات اليومية وعبارات التحية واجملاملة. )ب( أن  -2
وات خاصة عند يدرك األصوات اليت تنطق وليس ذلا رموز كتابية، والرموز اليت تكتب وليس ذلا أص

 النطق مثل األلف والواو والياء

 

 (5الجدول )
 تخطيط عام لعملية التدريس

 ادلعلم الطالبات
 

  نفس اخلطوات 
 التمهيد

  نفس اخلطوات لللقاء األول 
 
 تتمت  وتتأثر الطالبات بادلوسيقى 
  ذبري عملية االسًتخاء وتدبر اإلحياء من

 ادلعلمة
 ذبتم  الطالبات م  فرقتهن 
  الطالبات األسئلة من ادلعلمةذبيب 
  تسم  الطالبات األنشطة اليت البد

 عليهن أن يتعملنها بعد مشاىدة الفيلم
  تشاىد الطالبات الفيلم الذي سجلتها

 ادلعلمة
  ذبيب الطالبات على سؤال ادلعلمة

 ويسألن عن الغوامض يف الفيلم
 ذبري ادلسابقة عن التدريبات النحوية 
 وسيقى العربيةذبري بفهم ادلسموع من ادل 

 

 عرض اإلجراءات
 تدير ادلعلمة ادلوسيقى 
  تقوم ادلعلمة باالسًتخاء و إعطاء اإلحياء

 لطالبات
 

 تفرق ادلعلمة الطالبات إىل مخس فرق 
   تسأل ادلعلمة عن العائلة والعالقة م

 الوالدين
  تشرح ادلعلمة عن األنشطة اليت البد على

 الطالبات أن يتعملنها بعد مشاىدة الفيلم
  سجلت ادلعلمة الفيلم ربت ادلوضوع "بر

 الوالدين"
 

  بعد انتهاء الفيلم تأمر ادلعلمة الطالبات أن
تكتب ادلفردات اجلديدة اليت يسمعنها من 

 الفيلم
 تدير ادلسابقة للتدريبات النحوية 
 تقوم فهم ادلسموع من ادلوسيقى العربية 

 
  نفس اخلطوات 

 الختام
 نفس اخلطوات لللقاء األول 
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 اللقاء الرابع، الموضوع: المقصق

اذلدف العام : فهم اللغة العربية حُت يسمعها الدارس يف مواقف احلياة اليومية يف حدود ما  -1
 درس.

اخلاص: )أ( أن يستخدم الدارس التعبَتات اليومية وعبارات التحية واجملاملة عن احلوار  اذلدف -2
ادلفردات اجلديدة من احلوار الذي سبق )ب( أن يكتب الدارس . ربت ادلوضوع "ادلقصف"

 مسعها.

 

 (6الجدول )
 تخطيط عام لعملية التدريس

 ادلعلم الطالبات
 

  نفس اخلطوات
 التمهيد

 نفس اخلطوات لللقاء األول 
 
 
  تستأثر الطالبات بادلوسيقى 
  ذبري عملية االسًتخاء وتدبر اإلحياء من

 ادلعلمة
 

  الذي ذبيب الطالبات السؤال عن احلوار
 استخدمن يف ادلقصف

   تقرأ الطالبات احلوار و تقوم بالتدريب م
 بعضهن

 
 تقوم الطالبات باحلوار مسرورات 

  
  تكتب ادلفردات اجلديدة حسب احلوار

 الذي قدمناه
  تتناول الطالبات قرطاس أسئلة االختبار

 البعدي ٍب جيمعنو

 عرض اإلجراءات
 
 تسجل ادلعلمة ادلوسيقى 
  باالسًتخاء و إعطاء تقوم ادلعلمة

 اإلحياء للطالبات
  سألت ادلعلمة أي حوار استخدمن

 يف ادلقصف
  تقدم ادلعلمة  احلوار ربت ادلوضوع

 "ادلقصف"
  احلوار بصفة حر حسب الواقعية

يف حياهتن عن احلوار يف ادلقصف، 
 احلوار مثٌت مثٌت

  بعد انتهاء إجراء احلوار أمر ادلعلم
احلوار بكتابة ادلفردات اجلديدة من 

 الذي قدمناه
  تقود ادلعلمة االختبار البعدي

 للطالبات

 
 نفس اخلطوات لللقاء األول 

 الختام
 نفس اخلطوات لللقاء األول 

 
 
 



حـكمة ,رتـا مـحــي الديـنــإي  

363         Vol. 2, No. 2, June 2016 M/1437 H 

 بيانات االستمارات وتحليلها ومناقشاتها
ُقّدمت االستمارات للطالبات دلعرفة آرائهن عن الطريقة اإلحيائية. تتكون االستمارات من 

وتربز نتيجة  االستمارات أن تعليم االستماع باستخدام الطريقة اإلحيائية ىي مخس عشر سؤاال. 
 فعالة.

 
 ( 7الجدول )

 نتيجة االستمارات للمجموعة التجريبية أ )النسائي(
 4 3 2 1 الرقم التصرحيات يف االستبيان اإلستجابة

 1 مهارة االستماع مهمة جدا 12 16  
 2 مهارة االستماع كل طالبة جيب عليها تعلم 9 7 6 
 3 النص يف تعليم االستماع ناف  جدا 11 9 2 
 4 تعليم االستماع باستخدام الطريقة اإلحيائية مريح 17 5  
 5 تعليم االستماع باستخدام الطريقة اإلحيائية أسهل 14 5 2 
 6 تعليم االستماع باستخدام الطريقة اإلحيائية تؤٌب باالطمئنان 14 7 1 
 7 بالطريقة اإلحيائية أستطي  أن أبُت ما مسعتو من النص 6 11 5 
 8 بالطريقة اإلحيائية حصلت  على التصور الواضح عن مادة مسموعة 16 16 2 
 9 بالطريقة اإلحيائية لدي القدرة يف إجابة األسئلة 7 12 3 
 16 بالطريقة اإلحيائية أحب تعليم اللغة العربية أكثر 16 4 2 
 11 بالطريقة اإلحيائية لدي القدرة يف كتابة ما مسعتو من النص 8 11 3 
 12 بالطريقة اإلحيائية أشعر أن التعليم جيري بسرعة 12 8 2 
 13 ادلدرسة كأبوي يف استخدام الطريقة اإلحيائية 12 8 2 
 14 ادلدرسة كصديقيت يف استخدام الطريقة اإلحيائية 14 6 2 
 15 تعامل ادلدرسة الطالبات معاملة حسنة  13 8 1 

 ىذه نتائج إحصاء االستمارة وتفسَتىا 
 

1التجربة   

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TS 1 3 3 3 

  RR 46 12.1 12.1 12.4 

  S 131 39.1 39.7 52.1 

  SS 158 47.9 47.9 166 

  166 166 336 رلموع  
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 ( 8الجدول )
 نتيجة االستمارات للمجموعة التجريبية ب )السمرقندي(

 4 3 2 1 الرقم التصرحيات يف االستمارات اإلستجابة
 1 مهارة االستماع مهمة جدا 12 8  
 2 كل طالبة جيب عليها تعلم مهارة االستماع 9 13  
 3 النص يف تعليم االستماع ناف  جدا 11 8 2 
 4 االستماع باستخدام الطريقة اإلحيائية مرحياتعليم  17 4 1 
 5 تعليم االستماع باستخدام الطريقة اإلحيائية أسهل 14 16  
 6 تعليم االستماع باستخدام الطريقة اإلحيائية ذبعل باالطمئنان 14 9 2 
 7 بالطريقة اإلحيائية أستطي  أن أبُت ما مسعتو من النص 6 9 5 
 8 اإلحيائية حصلت  على التصوربالطريقة  16 12 1 1
 9 بالطريقة اإلحيائية لدي القدرة يف إجابة األسئلة 7 15 3 
 16 بالطريقة اإلحيائية أحب تعليم اللغة العربية أكثر 16 9 2 
 11 بالطريقة اإلحيائية لدي القدرة يف كتابة ما مسعتو من النص 8 12 3 
 12 التعليم جيري بسرعةبالطريقة اإلحيائية أشعر أن  12 5 2 
 13 ادلدرس كأبوي يف استخدام الطريقة اإلحيائية 12 16 2 3
 14 ادلدرس كصديق يف استخدام الطريقة اإلحيائية 14 5 3 
 15 يعامل ادلدرس الطلبة معاملة حسنة  13 4 4 

  ىذه نتائج إحصاء االستمارة وتفسَتىا

 
2التجربة   

 

 بيانات االختبار وتحليلها ومناقشتها
 ( 9الجدول )

 )النسفي(درجة الطالبات في االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية أ 
 االختبار
 البعدي
3 

 القبلي االختبار
3 

 البعدي االختبار
2 

 القبلي االختبار
2 

 البعدي االختبار
1 

االختبار 
 القبلي 
1 

رقم 
 الطالبات

96 66 96 79 79 96 1 

89 65 93 76 86 74 2 

87 63 89 76 83 86 3 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TS 6 1.7 1.7 1.7 

  RR 33 9.2 9.2 16.8 

  S 136 36.1 36.1 46.9 

  SS 191 53.1 53.1 166 

  166 166 366 رلموع  
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86 56 86 78 79 83 4 

92 65 93 86 88 82 5 

92 76 96 83 166 83 6 

83 66 93 87 83 84 7 

89 72 93 89 166 83 8 

82 66 87 72 86 67 9 

89 76 166 96 93 67 11 

96 72 96 89 166 89 11 

88 65 93 89 89 93 12 

96 76 96 93 166 94 13 

72 56 86 65 68 86 14 

89 69 89 76 93 98 15 

96 72 96 84 94 94 16 

92 79 166 86 166 93 17 

83 76 166 89 94 89 18 

89 76 166 96 93 83 19 
96 73 97 93 166 93 21 
92 73 166 93 166 89 21 
89 65 82 76 82 79 22 

 : تقبل فهم قطعة عربية مقروءة3-قابلية سبييز النرب يف اجلمل      : 2-: قابلية مساع الكلمة ادلناسبة  1البيان: 

 ( 11الجدول )
 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ب )السمرقندي(درجة الطالبات في االختبار 

االختبار 
 البعدي  

3 

 االختبار القبلي
3 

االختبار 
 البعدي
2 

االختبار 
 القبلي
2 

االختبار 
 البعدي
1 

 االختبار القبلي 
1 

 
 الرقم 

89 69 84 76 83 96 1 

96 76 83 72 166 95 2 

85 65 96 79 93 83 3 

78 55 89 74 82 94 4 

85 84 96 82 166 85 5 

75 76 92 86 166 96 6 

89 68 94 79 166 96 7 

96 66 96 82 93 96 8 

92 76 86 86 166 96 9 

76 68 86 78 87 96 11 

78 65 79 79 93 86 11 

89 56 86 68 86 96 12 

85 72 96 87 97 166 13 

86 75 98 86 166 166 14 

92 75 96 82 166 93 15 

85 68 68 76 83 97 16 

89 72 96 84 166 99 17 
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76 75 94 82 166 98 18 

86 76 94 89 166 98 19 
89 76 89 89 166 92 21 
85 65 96 85 166 96 21 
86 61 96 79 93 92 22 
82 68 84 85 166 96 23 
93 72 86 86 97 96 24 

 : تقبل فهم قطعة عربية مقروءة3 -اجلمل  قابلية سبييز النرب يف: 2 -: قابلية مساع الكلمة ادلناسبة  1البيان: 
 

 ( 11الجدول )
 درجة الطالبات في االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة )الصابوني(

االختبار 
 البعدي
3 

االختبار 
 القبلي
3 

االختبار 
 البعدي
2 

االختبار 
 القبلي
2 

االختبار 
 البعدي
1 

االختبار 
 القبلي 
1 

رقم 
 الطالبات

86 76 95 86 166 94 1 

69 69 96 84 166 83 2 

98 76 89 79 166 98 3 

76 64 96 85 89 95 4 

86 74 95 84 166 89 5 

88 63 87 86 83 87 6 

96 79 88 89 166 93 7 

87 76 95 96 81 91 8 

78 78 89 81 166 166 9 

76 76 87 79 93 94 11 

67 65 79 67 83 83 11 

69 61 86 73 86 96 12 

67 67 85 76 89 96 13 

86 72 78 68 93 92 14 

85 83 76 65 85 84 15 

73 76 83 76 73 72 16 

89 96 94 85 96 96 17 

86 76 89 71 86 63 18 

76 66 96 76 79 92 19 
88 69 95 87 85 76 21 
92 87 166 92 166 98 21 
87 75 83 76 83 77 22 
84 74 87 79 89 66 23 

 : تقبل فهم قطعة عربية مقروءة3 -قابلية سبييز النرب يف اجلمل : 2 -: قابلية مساع الكلمة ادلناسبة 1البيان: 
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 اختبار اإلستواء

 اختبار اإلستواء للفصل التجريبي أ )النسفي( -أ 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

 054. 22 908. 014. 22 208. قابلية مساع الكلمة ادلناسبةقياس  1

 058. 22 905. 145. 22 161. قياس قابلية سبييز النرب يف اجلمل 2

 053. 22 846. 000. 22 269. قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة 3

 

. α  =0,05اتضحت من النتائج السابقة بأن الفصل التجرييب أ عادى على مستوى الثقة 
وعرفت بأن النتيجة يف االختبار القبلي و البعدي يف قياس قابلية مساع الكلمة ادلناسبة ىي أكرب من 

. و كذلك يف قياس قابلية سبييز النرب يف اجلمل ربصل على النتيجة أكرب من 0,05 < 0,54، يعٍت 0,05
، 0,05لنتيجة أكرب من . ويف قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة ربصل عل ا0,05 < 0,58، يعٍت 0,05
 أ كلها عادى. فاختبار اإلستواء للفصل التجرييب  .0,05 < 0,53يعٍت 

 اختبار اإلستواء للفصل التجريبي ب )السمرقندي( -ب

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

 000. 24 803. 000. 24 253. ادلناسبةقياس قابلية مساع الكلمة  1

 066. 24 922. 041. 24 181. قياس قابلية سبييز النرب يف اجلمل 2

 208. 24 945. 058. 24 174. قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة 3

 

. α  =0,05أشارت البيانات ادلقدمة أعاله بأن الفصل التجرييب ب عادى على مستوى الثقة 
وعرفت بأن النتيجة يف االختبار القبلي و البعدي يف قياس قابلية مساع الكلمة ادلناسبة ىي أصغر من 

، 0,05،  ويف قياس قابلية سبييز النرب يف اجلمل ربصل على النتيجة أكرب من 0,05 < 0,00، يعٍت 0,05
، يعٍت 0,05ة أكرب من . ويف قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة ربصل عل النتيج0,05 < 0,66يعٍت 
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. فاختبار اإلستواء للفصل التجرييب ب ليس استواء يف قياس قابلية على مساع الكلمة 0,05 < 2,08
 ادلناسبة، وأما النتيجة يف اختبارين ىي عادى. 

 اختبار اإلستواء للفصل الضابط )الصابوني( -ج
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

 051. 23 894. 031. 23 190. قياس قابلية مساع الكلمة ادلناسبة 1

 371. 23 955. 178. 23 152. قياس قابلية سبييز النرب يف اجلمل 2

 400. 23 957. *200. 23 117. قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة 3

 

. α  =0,05عرفت من البيانات ادلقدمة أعاله بأن الفصل الضابط عادى على مستوى الثقة 
وعرفت بأن النتيجة يف االختبار القبلي و البعدي يف قياس قابلية مساع الكلمة ادلناسبة ىي أكرب من 

أكرب من . و أيضا يف قياس قابلية سبييز النرب يف اجلمل ربصل على النتيجة 0,05 < 0,51، يعٍت 0,05
، 0,05. ويف قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة ربصل عل النتيجة أكرب من 0,05 < 3,71، يعٍت 0,05
 فاختبار اإلستواء لفصل الضابط كلها عادى.   .0,05 < 4,00يعٍت 

 

 اختبار الفرضية

 في الفصل التجريبي أ )النسائي( tنتيجة اختبار  -أ 

 
Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 

1 

 1.788 8.385 22 84.86 قبلي(قياس قابلية ادلتعلم على مساع الكلمة ادلناسبة )

 2.002 9.391 22 89.91 بعدي(قياس قابلية ادلتعلم على مساع الكلمة ادلناسبة )

Pair 

2 

 1.801 8.446 22 82.77 قبلي(قياس قابلية الطالبات على سبييز النرب يف اجلمل )

 1.242 5.825 22 92.86 بعدي(قياس قابلية الطالبات على سبييز النرب يف اجلمل )

Pair 

3 

قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة بسرعة اعتيادية 
 قبلي()

66.77 22 7.457 1.590 

 1.098 5.148 22 87.86 بعدي(قياس تقبل فهم قطعة مقروءة بسرعة اعتيادية )
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 
 (2-

tailed) 

  

 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  
Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean Lower Upper 

Pair 

1 

قياس قابلية ادلتعلم على مساع 
لفصل لالكلمة ادلناسبة )

 (1التجرييب 

-5.045 9.199 1.961 -9.124 -.967 -2.573 21 .018 

Pair 

2 

قياس قابلية الطالبات على 
سبييز النرب يف اجلمل )الفصل 

 (1التجريبية 

-10.091 4.514 .962 -12.092 -8.090 -10.486 21 .000 

Pair 

3 

قياس تقبل فهم قطعة عربية 
مقروءة بسرعة اعتيادية )الفصل 

 (1التجريبية 

-21.091 4.820 1.028 -23.228 -18.954 -20.525 21 .000 

 
 من اجلدوال السابقة يتضح األمور التالية:

 قياس قابلية سماع الكلمة المناسبة  -1

  و يف االختبار البعدي 8،385م  نتيجة معتدلة  84،86نتيجة االختبار القبلي ىي .
 . 9،391م  نتيجة معتدلة  89،91حصلت على النتيجة 

  ومن النتيجة اختبارt ( فحصلت على ادلتوسط احلسايبmean )5،645 –  م  االضلراف
 .p6،618 فنحصل على نتيجة  9،199( standard deviationادلعياري )

  واخلالصة من اختبارt  أن ذلا فرق أو فعالة يف قياس قابلية على مساع الكلمة ادلناسبة بُت
 االختبار القبلي و االختبار البعدي. 

 نبر في الجملقياس قابلية تمييز ال -2

  و يف االختبار البعدي 4،556م  نتيجة معتدلة  82،77نتيجة االختبار القبلي ىي .
 . 5،825م  نتيجة معتدلة  87،86حصلت على النتيجة 

  ومن النتيجة اختبارt  م  االضلراف ادلعياري  - 16،691ادلتوسط احلسايب  فحصلت على
 p 6،66 فنحصل على نتيجة  4،514
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  واخلالصة من اختبارt  أن ذلا فرق أو فعالة يف قياس قابلية على سبييز النرب يف اجلمل بُت
 االختبار القبلي و االختبار البعدي. 

 قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة -3

  7،457م  نتيجة معتدلة  66،77نتيجة االختبار القبلي ىي . 

 . 5،148تيجة معتدلة م  ن 87،86و يف االختبار البعدي حصلت على النتيجة 

  ومن النتيجة اختبارt  االضلراف ادلعياريم   - 21،691 ادلتوسط احلسايي فحصلت على 
 p 6،66 فنحصل على نتيجة  4،826

  واخلالصة من اختبارt  أن ذلا فرق أو فعالة يف قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة بُت
 االختبار القبلي و االختبار البعدي. 

 

 في الفصل التجريبي ب )السمرقندي( tنتيجة اختبار  -ب 
Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 

1 

قياس قابلية ادلتعلم على مساع الكلمة ادلناسبة 
 قبلي()

94.17 24 4.556 .930 

قياس قابلية ادلتعلم على مساع الكلمة ادلناسبة 
 بعدي()

95.29 24 6.423 1.311 

Pair 

2 

قياس قابلية الطالبات على سبييز النرب يف اجلمل 
 قبلي()

79.79 24 5.687 1.161 

قياس قابلية الطالبات على سبييز النرب يف اجلمل 
 بعدي()

88.00 24 7.138 1.457 

Pair 

3 

قياس تقبل فهم قطعة مقروءة بسرعة اعتيادية 
 قبلي()

68.46 24 7.102 1.450 

تقبل فهم قطعة مقروءة بسرعة اعتيادية قياس 
 بعدي()

84.42 24 6.157 1.257 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t Df 

Sig. 
 (2-

tailed) 

  

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper 
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Pair 

1 

قياس قابلية ادلتعلم على مساع 
الكلمة ادلناسبة )لفصل 

 (بالتجريبية 

-1.125 7.356 1.502 -4.231 1.981 -.749 23 .461 

Pair 

2 

قياس قابلية الطالبات على 
سبييز النرب يف اجلمل )الفصل 

 (1التجريبية 

-8.208 5.823 1.189 -10.667 -5.749 -6.905 23 .000 

Pair 

3 

قياس تقبل فهم قطعة عربية 
مقروءة بسرعة اعتيادية 

 ب()الفصل التجريبية 

-15.958 9.461 1.931 -19.954 -11.963 -8.263 23 .000 

 
 تتضح األمور التالية: السابقةمن اجلدوال 

 قياس قابلية سماع الكلمة المناسبة  -1

  و يف االختبار البعدي 4،556 م  نتيجة معتدلة 94،17نتيجة االختبار القبلي ىي .
 . 6،423م  نتيجة معتدلة  95،29حصلت على النتيجة 

  ومن النتيجة اختبارt  االضلراف ادلعياريم   - 1،125 ادلتوسط احلسايي فحصلت على 
 .p6،461 فنحصل على نتيجة  7،356

  واخلالصة من اختبارt الكلمة  أن ليس ىناك فرق أو غَت فعالة يف قياس قابلية على مساع
 ادلناسبة بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي.

 قياس قابلية تمييز النبر في الجمل -2

  و يف االختبار البعدي  5،687 م  نتيجة معتدلة 79،79نتيجة االختبار القبلي ىي
 . 7،138م  نتيجة معتدلة  88،66حصلت على النتيجة 

  ومن النتيجة اختبارt  االضلراف ادلعياريم   - 8،268احلساييادلتوسط  فحصلت على 
 p 6،66 فنحصل على نتيجة  5،823

  واخلالصة من اختبارt  أن ذلا فرق أو فعالة يف قياس قابلية على سبييز النرب يف اجلمل بُت
 االختبار القبلي و االختبار البعدي. 

 قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة -3

  و يف االختبار البعدي 7،162جة معتدلة م  نتي 68،46نتيجة االختبار القبلي ىي .
 . 6،157م  نتيجة معتدلة  84،42حصلت على النتيجة 
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  ومن النتيجة اختبارt  االضلراف ادلعياريم   - 15،958ادلتوسط احلسايي فحصلت على 
 p 6،66 فنحصل على نتيجة  9،461

  واخلالصة من اختبارt ربية مقروءة بُت أن ذلا فرق أو فعالة يف قياس تقبل فهم قطعة ع
 االختبار القبلي و االختبار البعدي. 

 في الفصل الضابط )الصابوني( tاختبار  نتيجة -ج
 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1  قياس قابلية ادلتعلم على مساع الكلمة ادلناسبة
 اخنبار قبلي()

87.09 23 10.958 2.285 

قياس قابلية ادلتعلم على مساع الكلمة ادلناسبة 
 اختبار بعدي()

89.61 23 8.638 1.801 

Pair 2  قياس قابلية الطالبات على سبييز النرب يف
 اختبار قبلي(اجلمل )

78.96 23 7.894 1.646 

قياس قابلية الطالبات على سبييز النرب يف 
 ختبار بعدي(اجلمل )ا

87.74 23 6.811 1.420 

Pair 3  قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة
 ختبار قبلي(بسرعة اعتيادية )ا

72.52 23 7.769 1.620 

قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة 
 ختبار بعدي(بسرعة اعتيادية )ا

80.57 23 8.722 1.819 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 

Sig. 
 (2-

tailed) 

 

 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean Lower Upper 

Pair 1  قياس قابلية ادلتعلم على
مساع الكلمة ادلناسبة 

 فصل الضابط()

-2.522 9.968 2.078 -6.832 1.789 -1.213 22 .238 
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Pair 2  قياس قابلية الطالبات على
فصل اجلمل )سبييز النرب يف 

 الضابط(

-8.783 4.358 .909 -10.667 -6.898 -9.664 22 .000 

Pair 3  قياس تقبل فهم قطعة
عربية مقروءة بسرعة 

 فصل الضابط(اعتيادية )

-8.043 8.777 1.830 -11.839 -4.248 -4.395 22 .000 

 
 من اجلدوال ادلقدمة أعاله يتقدم البحث باحلقائق التالية:

 قياس قابلية سماع الكلمة المناسبة  -1

  و يف االختبار البعدي 16،958م  نتيجة معتدلة  87،69نتيجة االختبار القبلي ىي .
 . 8،638م  نتيجة معتدلة  89،61حصلت على النتيجة 

  ومن النتيجة اختبارt االضلراف ادلعياريم   - 2،522 ادلتوسط احلسايي فحصلت على 
 .p6،238 فنحصل على نتيجة  9،968

  واخلالصة من اختبارt  أن ليس ىناك فرق أو غَت فعالة يف قياس قابلية على مساع الكلمة
 ادلناسبة بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي.

 قياس قابلية تمييز النبر في الجمل -2

  و يف االختبار البعدي  7،894 م  نتيجة معتدلة 78،96نتيجة االختبار القبلي ىي
 . 6،811م  نتيجة معتدلة  87،74تيجة حصلت على الن

  ومن النتيجة اختبارt  االضلراف ادلعياريم   - 8،783ادلتوسط احلسايي فحصلت على 
 p 6،66 فنحصل على نتيجة  4،358

  واخلالصة من اختبارt  أن ذلا فرق أو فعالة يف قياس قابلية على سبييز النرب يف اجلمل بُت
 االختبار القبلي و االختبار البعدي. 

 قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة -3

  و يف االختبار البعدي 7،769م  نتيجة معتدلة  72،52نتيجة االختبار القبلي ىي .
 . 8،722م  نتيجة معتدلة  86،57حصلت على النتيجة 

  من النتيجة اختبار وt  االضلراف ادلعياريم   - 8،643ادلتوسط احلسايي فحصلت على 
 p 6،66 فنحصل على نتيجة  8،777
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  واخلالصة من اختبارt  أن ذلا فرق أو فعالة يف قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة بُت
 االختبار القبلي و االختبار البعدي.

 

 وبين الفصل الضاب فصل التجريبي أبين ال tنتيجة اختبار  - أ

   ̅     ̅   √(      )      (      )                [          ] 
                                                            √(     )    (     )              [        ] 

                                                       √                              
                                                                        √                    

                                                                       √                                                                                √              

                                                                                                                                                    

 بين الفصل التجريبي ب و الفصل الضابط tنتيجة اختبار  -ب

              ̅     ̅   √(      )      (      )                [          ] 
                  √(     )      (     )              [        ] 

        √                                
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                                                                  √                    
                                                             √                 

                                                   √             

                                                                                                       
                                                       
 

 + dk = n1م  نتيجة  t tableمن نتيجة للمجموعة التجريبية أ اليت ربصلها فقارنت بنتيجة 

n2 – 2 = 22+23-2=43  م .dk=43  وأخذ الباحثان 2،621%، فقيمة اجلدوال = 5على درجة .
 < 0,40مقبول. فنتيجة زلصولة   Hoاالستنباط بأن إذا قيمة ت أقل أو متساوي ب قيمة اجلدوال ف 

 مردود.  Haمقبولة و  Hoف  0,021
 + dk = n1م  نتيجة  t tableو من نتيجة للمجموعة التجريبية أ اليت ربصلها فقارنت بنتيجة 

n2 – 2 = 24+23-2=45  م .dk=45  وأخذ الباحثان 2،621%، فقيمة اجلدوال = 5على درجة .
 < 0,20مقبول. فنتيجة زلصولة   Hoاالستنباط بأن إذا قيمة ت أقل أو متساوي ب قيمة اجلدوال ف 

 مردود. Haمقبولة و  Hoف  0,021
 : ية ، استنبط األمور التالانطالقا من نتائج اليت حصل عليها  البحث

( أي "ترقية مهارة االستماع باستخدام الطريقة اإلحيائية أكثر فعالية hoأن الفرضية اإلحصائية ) -1
 من تنمية مهارة االستماع دون استخدام الطريقة اإلحيائية يف الفصل التجرييب مقبول.

فعالية من ( أي "ترقية مهارة االستماع باستخدام الطريقة اإلحيائية أقل haأن الفرضية البديلة ) -2
 تنمية مهارة االستماع دون استخدام الطريقة اإلحيائية يف فصل التجرييب مردود.

من خالل النتائج السابقة من الواضح أن ىذا البحث يشَت إلينا بأن استخدام الطريقة اإلحيائية  -3
 يؤثر تأثَتا إجيابيا يف تنمية مهارة االستماع. 

 بيانات المالحظة وتحليلها ومناقشتها 

 البيانات من مالحظة الطالبات عند التعليم - أ
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الحظ الباحثان األحوال الطالبات يف عملية التعليم واشًتاكهن فيها، فوجدت أن بعض 
الطالبات ذلن رغبة كبَتة يف تعلم اللغة العربية، فاستمعن إىل ما قالت االستاذة واىتمهن بو 

ة يف التدريبات وأعمال الواجبات ادلًتلية وعملن دبا أمرىن بو االستاذة من إجابة األسئلة ادلطروح
اليت قدمت ذلن. وىن يشعرن بالداف  وسعدن عند التعليم، وإحدى منهن قالت بأن ولو كانت 
ىي ال ربب مادة اللغة العربية ألن تشعر بالصعوبة ولكن بالطريقة الإلحيائية ىي ربب مادة اللغة 

 ذىاب إىل ادلدرسة. العربية وال تشعر بادللل وتشعر باحلماسة عند ال
 مناقشة وربليل نتائج ادلالحظة  - ب

تأكيدا على نتائج االختبار، عرض الباحثان ربليل نتائج ادلالحظة بطريقة اإلحصاء 
الوصفي. وبالنسبة إىل نتائج ادلقابلة واالستمارات واالختبار فضال من نتائج ادلالحظة، أخذ 

ة اإلحيائية يف الفصل )النسائي( و الفصل الباحثان اإلستنباط بأن تعليم االستماع بالطريق
)السمرقندي( من مدرسة "الرمحة" ادلتوسطة للبنات دباالنج جاوى الشرقية يعطي اآلثر والتغيَتات 
والتطورات اإلجيابية ومسامهة كبَتة يف ربسُت وترقية مهارة االستماع يف ىذه ادلدرسة. إضافة على 

وكذلك إجابة الطالب يف االستمارات أهنن يرغنب ىذه  ذلك، لقد ظهرت آراء ادلدرس يف ادلقابلة
 الوسيلة التعليمية ويردن أن تستمر الباحثة تطبيقها يف احلصص القادمة. 

 

 الخاتمة

بعد ربليل البيانات الكمية، فتعرض نتائج البحث أن استخدام الطريقة اإلحيائية اليت قد أعدىا 
الفصل األول ادلتوسطة يف تعليم مادة اللغة العربية. يشعرن الباحثان أدى إىل زيادة محاسة الطالبات يف 

أن التعليم مرحيا وغَت شلال، ويزعمن بأن اللغة العربية ىي سهلة. وزيادة قدرهتن يف مساع الكلمة العربية 
وقارنت بُت األحرف ادلتساوية. وأما فعالية استخدام الطريقة اإلحيائية من ناحية قياس قابلية الطالبات 

مساع الكلمة ادلناسبة لدى الطالبات يف مدرسة "الرمحة" ادلتوسطة للبنات دباالنج جاوى الشرقية يف على 
للمجموعة التجريبية أ فهي غَت فعالة، أما للمجموعة التجريبية ب فهي فعالة. ومن ناحية قياس قابلية 

االنج جاوى الشرقية ىي فعالة الطالبات على سبييز النرب يف اجلمل يف مدرسة "الرمحة" ادلتوسطة للبنات دب
للمجموعة التجريبية أ و ب. ومن ناحية قياس تقبل قطعة عربية مقروءة بسرعة اعتيادية لدى الطالبات 
يف مدرسة "الرمحة" ادلتوسطة للبنات دباالنج جاوى الشرقية ىي فعالة للمجموعة التجريبية أ و ب. يف 

 االستماع جيري فعاليا.اجلملة أن استخدام الطريقة اإلحيائية لتعليم 
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