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مقدمة
لالستماع أمهية كبَتة يف حياتنا ،إنو الوسيلة اليت اتصل هبا اإلنسان يف
مراحل حياتو األوىل باآلخرين عن طريقة يكتسب ادلفردات ،ويتعلم أمناط
اجلمل والًتاكيب ،ويتلقى األفكار وادلفاىيم ،وعن طريقة أيضا يكتسب
ادلهارات األخرى للغة ،كالما وقراءة وكتابة .إن تدريس مهارة االستماع يف
اللغة العربية لو دور مهم ،الن ىذه ادلهارة ىي أول مهارة من ادلهارات االخرى
ىي مهارة الكالم ،ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية.
وإضافة إىل ىذا األساس يعتقد بعض علماء اللغة أن تعليم اللغة يبدأ بتدريس
ٔ
االستماع والكالم قبل القراءة والكتابة.
خصوصا ىف مهارة
ونظرا إىل أن النتائج التعليمية ىف ادلهارات اللغوية
ً
ً
االستماع ىف رلال اللغة العربية ىف كثَت من ادلدارس واجلامعات اإلسالمية مل
خصوصا ما حدث ىف مدرسة غاسيم االبتدائية
تكن ناجحة بنسبة كبَتة،
ً
االسالمية بوجونيكورو ،فإن عملية التدريس مل تكن فعالة ىف حتقيق مهارة
االستماع.
وادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجريـيب .ألن الباحث
حيتاج إىل األرقام واجلداول واإلحصاء يف مقياس ما حصلو يف حبثو ،فلذلك
يستخدم الباحث ادلنهج الكمي .ولكن الباحث يرى أن بيان ىذا البحث مل
يتكامل إالّ بإعطاء التفسَت والشرح بدون األرقام أو اجلداول أو اإلحصاء
وحدىا.

 5محمُد إسمبعٍم طٍىى ،انعبة انهغٌُة فً جعهٍم انهغبت األجىبٍة ،ص51 :
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وكان ىذا البحث من ناحية تنفيذه ىو ادلنهج التجريب

Experiment

 Researchوالتجربة ىو مالحظة مقصودة حتت ظروف زلكومة ،ويقوم هبا
الباحث الختبار الفرض واحلصول على العالقات السببية ،كما أن أفضل
الظروف اليت ديكن أن تتم فيها التجربة ىي التحكم يف مجيع العوامل
ٕ

وادلتغَتات باستثناء عامل واحد.
كان الباحث يطبّق األنشطة اليت خيططها ويكتب سائر أحوال الفصل
والطالب أثناء الدراسة .وبيانات ىذا البحث زلصولة بطريقة ادلالخظة وادلقابلة
واالختبار .وبياهنا يف اآليت:
ٔ -ادلالحظـ ــة ( )Observationىـ ــي النظـ ــر بعمليـ ــة أحـ ــد األنشـ ــطة
ويكتبها يف التذكرة) .

ٕ -ادلقابل ـ ـ ــة ( )Interviewى ـ ـ ــي احلـ ـ ـ ـوار ب ـ ـ ــُت الباح ـ ـ ــث والش ـ ـ ــخ
(ادلستجيب) دلعرفة موقفو وميولو بادلوضوع ادلبحث
ٖ -االختبار ()Test

االختبار ىو إحدى الطرائق يف معرفة مقياس قدرة الطلبة وكفاءهتم يف
مهارة االستماع قبل إجراء طريقة القصة وبعده.
وتتكون بيانات ىذا البحث من مجيع األنشطة اليت توجد يف الفصل
منذ إجراء ىذا البحث ومجيع مواقف التالميذ يف الدراسة وحصيلتهم فيها
وكذلك نتيجتهم يف االختبار ،االختبار القبلي واالختبار أثناء الدراسة .إذًا،
كل ما يتعلق هبذا البحث الذي جيد يف الفصل يأخذىا الباحث ويكتبو و من
سائر ما الذي يستعملو الباحث .وىو الباحث وادلدرس الذي يشاركو
 2أحمد بدر ،أطُل انعهمً َ مىبٌجً ،انطبعة انسبدسة ،ص 211
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والطالب وسائر أنشطتهم واحملصولة من ادلالحظة أو االستبانة وادلقابلة
أيضا من الكتب ادلتعلقة هبذا البحث اليت
واالختبار ،قبليًا أو بعديًا .وتصدر ً
يعتمد هبا الباحث.
مفهوم مهارة اإلستماع
كما عرفنا ان االستماع ىو عملية إنصات إىل الرموز ادلنطوقة مث
تفسَتىا ٖ،ويقصد باالستماع االنتباه وحسن اإلصغاء إىل شيئ مسموع ،وىو
يشمل إدراك الرموز اللغوية ادلنطوقة ،وفهم مدلوذلا ،وحتديد الوظيفة االنصالية
ادلتضمنة يف الرموز أو الكالم ادلنطوق ،وتفاعل اخلربات احملمولة يف ىذه الرموز
مع خربات ادلستمع وقيمة ومعايَته ،ونقد ىذه اخلربات وتقميمها وزلاكماهتا،
ٗ
واحلكم عليها يف ضوء ادلعايَت ادلوضوعة ادلناسبة لذلك.
خيلط بعض معلمي اللغة بُت مصطلحي السماع واالستماع ،وإلزالة
ىذا االلتباس يقول رشدي طعيمة "يقصد بالسماع رلرد استقبال األذن
ذبذبات من مصدر معُت دون إعارهتا انتباىا مقصودا :إنو عملية تعتمد على
فسيولوجية األذن ،وقدرهتا على التقاط ىذه الذبذبات الصوتية .أما االستماع
فهو أعقد من ذلك ،إنو عملية يعطي فيها ادلستمع اىتماما خاصا وانتباىا
مقصودا دلا تتلقاه أذنو من أصوات .إذن السماع وفق ىذا التوضيح شيء ال
5
يتعلمو اإلنسان ،إمنا ما يتعلمو اإلنسان ىو االستماع".

 3محمُد كبمم انىبقة َرشدي أحمد طعٍمة ،طرائق جدرٌس انهغة انعربٍة نغٍر انىبطقٍه بٍب ،ص
505

 4عبد انهطٍف عبد انقبدر أبُ بكر ،جعهٍم انهغة انعربٍة األطر َاإلجراءات ،ص 26
 5عمر انظدٌق عبد هللا ،جعهٍم انهغة انعربٍة نهىبطقٍه بغٍرٌب ،ص 64
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أهداف مهارة االستماع
إن أىداف مهارة االستماع كما حددهتا بعض الدراسات اليت أجريت
يف رلال تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو اجنبية جاءت على النحو
6
التايل:
ٔ -تعرف ادلتعلم األصوات العربية ومتيز ما بينها من اختالفات ذات داللة
ٕ -فهم ما يلقى عليو من حديث باللغة العربية ،وبإيقاع طبيعي يف حدود
ادلفردات اليت تعلمها
ٖ -التمييز بُت األصوات ادلتجاورة يف النطق وادلتشاهبة يف الصورة
ٗ -إدراك أوجو التشابو والفروق بُت األصوات العربية وما يوجد يف لغتو
األوىل من أصوات
٘ -االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم
ادلعٌت
مفهوم طريقة القصة

كما عرفنا تضم القصة يف مقرر قراءة راشيدة .يف الغالب بُت ادلعلم

على مادتو بطريقة القصة .تعد طريقة التدريس القائمة على تقدًن ادلعلومات
واحلقائق بشكل قصصي ،من الطرق التقليدية اليت تندرج حتت رلموعة
العرض ،وىذه الطريقة تعد من أقدم الطرق اليت استخدمها اإلنسان لنقل
ادلعلومات والعرب إىل األطفال ،وىي من الطرق ادلثلى لتعليم التالميذ خاصة
 6رشدي أحمد طعٍمة ،دنٍم عمم فً إعداد انمُاد انحعهٍمٍة نبرامج جعهٍم انهغة انعربٍة.5115 ،
ص 561
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األطفال منهم ٚ،كوهنا تساعد على جذب انتباىهم وتكسبهم الكثَت من
ادلعلومات واحلقائق التارخيية ،واخللقية ،بصورة شيقة وجذابة.
تعترب القصة إحدى طرق التدريس :فعن طريقها تقدم األفكار واخلربات
والتجارب يف شكل حي معرب مشوق جذاب مؤثر .وعن طريقها نثرى
ادلفردات اللغوية للتلميذ ،وحنببو يف القراءة ،ونزوده باألساليب اللغوبة السليمة،
واحلوار اجلذاب على اختالف ألوانو.
وحتقق القصة للطفل اإلمتناع والتسلية وتكوين الضمَت ،وتنمية اخليال
والقدرة على اإلبتكار ،كما أهنا تعمل على حتقيق كراىية التعصب بأنواعو
ادلختلفة ،وكراىية اخلذاع ،وتنمية ادلعلومات.

ٛ

أهمية القصة في العملية التربوية والتعليمية

إن للقصة دوراً ىاماً وذلا تأثَت منقطع النظَت ،وال غرابة يف أن حتتل
القصة مساحة واسعة يف القرآن والسنة على اعتبار أهنا أسلوب من أساليب
التبليغ والًتبية ،فقد شغلت القصة القرآنية من كتاب اهلل مساحة واسعة ،ما
نظن أن موضوعاً اخر كان لو ما كان للقصة من نصيب ،فهو ال يقل عن
الربع ،إن مل تزد قليالً ،فإذا كان القرآن الكرًن ثالثُت جزأ ،فإن القص يبلغ
الثمانية أجزاء من ىذا الكتاب اخلالد ،وليس ىذا بعجيب ،فالقصة القرآن مل
ٜ
ِ
تأت لتقرر ىدفاً واحداً ،بل كان ذلا أىدافها الكثَتة وغاياهتا ادلتعددة.

 1وفس انمرجع ،ص52 :
 1كبفٍة رمضبن ،جقٌُم قظض األطفبل فً انكٌُث ،ص 541
 1فضم حسه عببس ،انقظض انقرآوً إٌحبؤي َوفحبجً ،ص 50
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ذلذا تعد القصة إحدى الوسائل اذلامة اليت تسهم يف حتقيق تنشئة
اجتماعية آمنة ،ألن الطفل يتأثر هبا إىل حد كبَت ،فهي تعٍت لو عادلو اخلاص
الذي جيد فيو ادلثل الذي حيتذى ،ويُ ِّ
شكل لديو اإلحساس واالنفعال ادلناسبُت
لتكوين األفكار واالجتاىات ،ويقبل األطفال على القصة من ذوات أنفسهم،
فال تُفرض عليهم فرضاً يزىدىم فيها ،ويصرفهم عنها ،لذلك متيل نفوسهم
ٓٔ
إليها.
مراحل تنفيذ الدراسة
قام الباحث االستعدادية (ٕٓ ٔ٘-يناير ٕٗٔٓم) تشمل ىذه ادلرحلة
على اخلطوات اآلتية:
ٔ -االختبار القبلي ( ٕٚيناير ٕٗٔٓم)
وضع الباحث االختبار القبلي للمجموعتُت التجريبية والضابطة .وىذا
االختبار بأن يستمع الطالب إىل الن ادلسموع حتت العنوان
"األدوات ادلدرسية" ،مث قدم إليهم األسئلة الشفهية وكانت األجوبة
الشفهية.
ٕ -التجريبة (ٖ ٔٓ-فبراٌر ٕٗٔٓم)
تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية:
أ -تصميم ادلواد الدراسية واالختبار الىت تتعلق مبهارة االستماع من الكتاب
ادلدرسي.

 50عبدانحُاة ٌُسف ،دَر أدة انطفم فً انحىشئة انثقبفٍة نألطفبل َإعدادٌم نعبنم انغد ،ص 64
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ب -قام الباحث بتعليم مهارة االستماع باستخدام القصة يف ٕ ٖٓ x
دقيقة بادلوضوع "احلريق".
ٖ-

االختبار البعدي ( ٔٚفرباير ٕٗٔٓم)

يقوم الباحث باالختبار البعدي على رلموعتُت ،وىذا بإعطاء التالميذ
األسَرة وادلهنة" ،وكانت األجوبة الشفهية.
األسئلة من ادلوضوع " ْ
ٗ -حتليل النتائج
تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية:
أ -التحرير والتصحيح ،وىو تصحيح النتائج احملصولة حذرا من وقوع
األخطاء.
ب -ترميز النتائج ،وىو إدخال النتائج يف الرمز تسهيال للباحث يف
التقسيم والتحليل.
ج -تكوين اجلدول ،وىو تقدًن النتائج على شكل اجلدول وكذلك إدخال
األجوبة احملصولة يف القائمة.
ه -التحليل ،وىوحتليل النتائج اجملموعة الستنباط األجوبة ألسئلة البحث
وادللخ .
عرض البيانات
قام الباحث هبذه الدراسة بصفة معلم يعلم التالميذ باستخدام طريقة
القصة ،وجرت ىذه التجريبة على اخلطوات اآلتية )ٔ( :االختبار القبلي ىف
اللقاء األول ،و(ٕ) التجريبة والضابطة ىف اللقاء الثاين والثالث ،و(ٖ) االختبار
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البعدي ىف اللقاء الرابع .ىذه اخلطوات الثالث تتضح ىف اخلطة الدراسية
التالية:
 .1الخطة الدراسية فى اللقاء األول
ادلادة

:اللغة العربية "قرأة رشيدة"

الفصل

 :األول

مهارة
ادلستوى

 :االستماع
 :الثانوية

ادلرحلة
اللقاء

 :الثانية
ٔ:
(األول)

ادلعهد

 :اإلسالم

الزمن

xٕ:
ٖٓ دقائق

االعمال

الرقم

المدة

المقدمة
ٔ .رحب ادلدرس وطلب من التالميذ طالبا واحدا لقيادة
ٔ

الدعاء
ٕ .حقق ادلدرس ُحضور ادلتعلمُت

٘

ٖ .شرح ادلدرس أىداف التعلُّم

قبل
ٗ .تكلم ادلدرس ادلواد التعليمية من ُ
األنشطة
ٕ

ٔ .يقرأ ادلدرس ادلفردات اجلديدة ويقلده التالميذ
ٕ .يقرأ ادلدرس الن

ويستمع إليو التالميذ
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ٖ .يعلم ادلدرس التلميذة عن ادلعٌت من ادلفردات الصعبة
ٗ .يقرأ ادلدرس الن

مرة ثانية و يستمع إليو التالميذ

٘ .يسأل ادلدرس عما يتعلق بالن

إليهم األسئلة الشفهية

 .ٙوكانت التالميذ األجوبة الشفهية
إختتام
ٔ .قام ادلتعلمون بتلخي
ٖ

ادلواد التعليمية ادلاضية

ٕ .تقييم ادلدرس على الدرس ادلاضي

٘

ٖ .قام ادلدرس تقدًن خطة الدرس الالحقة
ٗ .خيتتم ادلدرس الدرس باحلمدلة
٘ .يسلّم ادلدرس على التالميذ

 .2الخطة الدراسية فى اللقاء الثاني للمجموعة التجريبية والضابطة
ادلادة

 :اللغة العربية "قرأة
رشيدة"

مهارة  :االستماع
ادلستوى  :الثانوية
ادلعهد  :اإلسالم
الرقم
ٔ

الفصل  :األول
ادلرحلة
اللقاء
الزمن
االعمال

المقدمة

 :الثانية
( ٕ :الثاين)
 ٖٓ x ٕ :دقائق

المدة
٘
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ٔ .رحب ادلدرس وطلب من التالميذ طالبا واحدا لقيادة
الدعاء
ٕ .حقق ادلدرس ُحضور ادلتعلمُت
ٖ .شرح ادلدرس أىداف التعلُّم

قبل
ٗ .تكلم ادلدرس ادلواد التعليمية من ُ
األنشطة

ٔ .يقرأ ادلدرس ادلفردات اجلديدة ويقلده التالميذ
ٕ .يق

ادلدرس القصة اليت تتعلق باألسرة ويستمع

إليها التالميذ
ٕ

ٖ .يعلم ادلدرس التلميذة عن ادلعٌت من ادلفردات الصعبة
ٗ .يق

ادلدرس القصة مرة ثانية ويستمع إليها التالميذ

٘ .يسأل ادلدرس عما يتعلق بالن

ٓ٘

إليهم األسئلة

الشفهية
 .ٙوكانت التالميذ األجوبة الشفهية
 .ٚيق
إختتام

ٖ

التالميذ القصة بلغتهم

ٔ .قام ادلتعلمون بتلخي

ادلواد التعليمية ادلاضية

ٕ .تقييم ادلدرس على الدرس ادلاضي
ٖ .قام ادلدرس تقدًن خطة الدرس الالحقة
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ٗ .خيتتم ادلدرس الدرس باحلمدلة
٘ .يسلّم ادلدرس على التالميذ
 .3الخطة الدراسية فى اللقاء الثالث للمجموعة التجريبية والضابطة
ادلادة

 :اللغة العربية "قرأة رشيدة"

 :االستماع
مهارة
ادلستوى  :الثانوية
ادلعهد  :االسالم
الرقم

الفصل

 :األول

ادلرحلة
اللقاء
الزمن

 :الثانية
( ٖ :الثالث)
 ٖٓ x ٕ :دقائق

االعمال

المدة

المقدمة

ٔ .رحب ادلدرس وطلب من التالميذ طالبا واحدا لقيادة
ٔ

الدعاء
ٕ .حقق ادلدرس ُحضور ادلتعلمُت

٘

ٖ .شرح ادلدرس أىداف التعلُّم

قبل
ٗ .تكلم ادلدرس ادلواد التعليمية من ُ
األنشطة
ٔ .يقرأ ادلدرس ادلفردات اجلديدة ويقلده التالميذ
ٕ

ٕ .يق

ادلدرس القصة اليت تتعلق بادلهنة ويستمع إليها

ٓ٘

التالميذ
ٖ .يعلم ادلدرس التلميذة عن ادلعٌت من ادلفردات الصعبة
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ٗ .يق

ادلدرس القصة مرة ثانية ويستمع إليها التالميذ
إليهم األسئلة الشفهية

٘ .يسأل ادلدرس عما يتعلق بالن
 .ٙوكانت التالميذ األجوبة الشفهية
 .ٚيق

التالميذ القصة بلغتهم

إختتام
ٔ .قام ادلتعلمون بتلخي
ٖ

ادلواد التعليمية ادلاضية

ٕ .تقييم ادلدرس على الدرس ادلاضي

٘

ٖ .قام ادلدرس تقدًن خطة الدرس الالحقة
ٗ .خيتتم ادلدرس الدرس باحلمدلة
٘ .يسلّم ادلدرس على التالميذ

 .4الخطة الدراسية فى اللقاء الرابع للمجموعة التجريبية والضابطة
ادلادة
مهارة

 :اللغة العربية "قرأة رشيدة"
 :االستماع

ادلستوى  :االبتدائية
ادلعهد  :االسالم
الرقم

الفصل
ادلرحلة

 :األول
 :الثانية

اللقاء
الزمن

( ٗ :الرابع)
 ٖٓ x ٕ :دقائق

االعمال

المدة

المقدمة
ٔ

ٔ .رحب ادلدرس وطلب من التالميذ طالبا واحدا لقيادة
الدعاء
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ٕ .حقق ادلدرس ُحضور ادلتعلمُت
ٖ .شرح ادلدرس أىداف التعلُّم

قبل
ٗ .تكلم ادلدرس ادلواد التعليمية من ُ
األنشطة
ٔ .يقرأ ادلدرس ادلفردات ادلاضية حتت ادلوضوع "األسرة
وادلهنة" ويقلده التالميذ
ٕ .يسأل ادلدرس عما يتعلق بادلوضوعُت إليهم األسئلة
ٕ

الشفهية

ٓ٘

ٖ .وكانت التالميذ األجوبة الشفهية
ٗ .يسأل ادلدرس عما يتعلق بادلوضوعُت إليهم األسئلة
ادلكتوبة
٘ .وكانت التالميذ األجوبة ادلكتوبة
إختتام
ٔ .تقييم ادلدرس على الدرس ادلاضي
ٖ

ٕ .قام ادلدرس تقدًن خطة الدرس الالحقة

٘

ٖ .خيتتم ادلدرس الدرس باحلمدلة
ٗ .يسلّم ادلدرس على التالميذ
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ويف ىذه احلالة ،مجع الباحث البيانات من نتيجة االختبار القبلي يعٍت
قبل استخدام طريقة القصة ،واالختبار القبلي من  ٔٙطالباً يف اجملموعة
التجريبية و  ٔٚطالباً يف اجملموعة الضابطة .واالختبار البعدي يعٍت بعد
استخدام طريقة القصة ،واالختبار البعدي من  ٔٙطالباً يف اجملموعة التجريبية

و ٔٚطالباً يف اجملموعة الضابطة .وىذه البيانات مكتوبة يف اجلدول اآليت:
جدول (ٓٔ)
معيار كفاءة االستماع
النتائج

التقدير

ٔٔٓٓ – ٜ

ممتاز

ٜٔٓ – ٛ

جيد جدا

ٔٛٓ – ٚ

جيد

ٔٚٓ – ٙ

مقبول

≤ ٓٙ

راسب

جدول (ٔٔ)
درجة الطالب يف االختبار القبلي للمجموعة التجريبية
النتائج

التقدير

النمرة رقم الهوية

اسماء الطالب

ٔ

ٗٔٔٙ

ديانا تانًتي

ٜٓ

جيد جدا

ٕ

ٖٔٔٚ

امحد الف دوي نوكراىا

٘ٙ

مقبول
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ٖ

٘ٔٔٚ

امحد ستيا اوتاما

ٓٚ

مقبول

ٗ

ٔٔٚٚ

امينة الشرفية

ٓٛ

جيد

٘

ٜٔٔٚ

اهناية

ٓٙ

راسب

ٙ

ٔٔٔٛ

جاىيا تكار ستياوان

ٓٛ

جيد

ٚ

ٖٔٔٛ

ايٍت نينيغ فوجييايت

ٓٙ

راسب

ٛ

ٗٔٔٛ

فجر صلطاين

٘ٛ

جيد جدا

ٜ

٘ٔٔٛ

فارا ديال افريليانيت

ٓٚ

مقبول

ٓٔ

ٔٔٛٛ

إئن اإلنية

ٓٙ

راسب

ٔٔ

ٜٔٔٛ

جايا اولييا

ٜ٘

ممتاز

ٕٔ

ٜٓٔٔ

جوليا ايكا فوتري

ٓٙ

راسب

ٖٔ

ٖٜٔٔ

زلمد ايكا الفياشية

ٓٛ

جيد

ٗٔ

ٜٗٔٔ

زلمد نزيل رمحة دانا

ٓٙ

راسب

٘ٔ

ٜٔٔٚ

جنوى حنفية

ٓٚ

مقبول

ٔٙ

ٕٓٓٔ

ثانية فيفي فربيانيت

ٓٙ

راسب

ومتوسط درجة اجملموعة التجريبية يف مهارة االستماع ىو:
٘ٗٔٔ
رلموع النتائج لالختبار القبلي
=
= ٕ ( ٚجيد )
عدد الدارسُت يف اجملموعة التجريبية ٔٙ
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جدول (ٕٔ)
درجة الطالب يف االختبار البعدي للمجموعة التجريبية
النتائج

التقدير

اسماء الطالب

النمرة رقم الهوية
ٔ

ٗٔٔٙ

ديانا تانًتي

ٓٓٔ

ممتاز

ٕ

ٖٔٔٚ

امحد الف دوي نوكراىا

ٓٚ

مقبول

ٖ

٘ٔٔٚ

امحد ستيا اوتاما

٘ٛ

جيد جدا

ٗ

ٔٔٚٚ

امينة الشرفية

٘ٛ

جيد جدا

٘

ٜٔٔٚ

اهناية

٘ٚ

جيد

ٙ

ٔٔٔٛ

جاىيا تكار ستياوان

ٜٓ

جيد جدا

ٚ

ٖٔٔٛ

ايٍت نينيغ فوجييايت

ٓٚ

مقبول

ٛ

ٗٔٔٛ

فجر صلطاين

ٜٓ

جيد جدا

ٜ

٘ٔٔٛ

فارا ديال افريليانيت

ٓٛ

جيد

ٓٔ

ٔٔٛٛ

إئن اإلنية

٘ٚ

جيد

ٔٔ

ٜٔٔٛ

جايا اولييا

ٓٓٔ

ممتاز

ٕٔ

ٜٓٔٔ

جوليا ايكا فوتري

٘ٚ

جيد

ٖٔ

ٖٜٔٔ

زلمد ايكا الفياشية

٘ٛ

جيد جدا

ٗٔ

ٜٗٔٔ

زلمد نزيل رمحة دانا

ٓٚ

مقبول

٘ٔ

ٜٔٔٚ

جنوى حنفية

ٜ٘

ممتاز

ٔٙ

ٕٓٓٔ

ثانية فيفي فربيانيت

ٓٚ

مقبول
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ومتوسط درجة اجملموعة التجريبية يف مهارة االستماع ىو:
ٖ٘ٔٔ
رلموع النتائج لالختبار البعدي
=
عدد الدارسُت يف اجملموعة التجريبية ٔٙ
الدرجة من اجملموعة التجريبية لالختبار القبلي ىي (ٕ )ٚتدل على أن
=

ٕ ( ٛجيد جدا )

كفاءة االستماع لدى التالميذ يف ىذه اجملموعة "جيد" ،والدرجة لالختبار
البعدي ىي (ٕ )ٛتدل على أن كفاءة االستماع لدى التالميذ يف ىذه

اجملموعة "جيد جدا" .وكانت ىناك تطورات من اختبار القبلي اىل اختبار
البعدي يعٍت من جيد اىل جيد جدا.
جدول (ٖٔ)
درجة الطالب يف االختبار القبلي للمجموعة الضابطة
النتائج

التقدير

النمرة رقم الهوية

اسماء الطالب

ٔ

ٕٔٔٚ

ابيب موالنا اان نافودي

ٓٙ

راسب

ٕ

ٗٔٔٚ

امحد بداوي يافع

ٜٓ

جيد جدا

ٖ

ٔٔٚٙ

عينون حلفت احلسٍت

ٓٙ

راسب

ٗ

ٔٔٚٛ

انكي مارليانا نور عزيزة

ٓٛ

جيد

٘

ٕٔٔٛ

دوي سوكما ساري

٘ٛ

جيد جدا

ٙ

ٔٔٛٙ

فري ادي شيافوترا

ٓٚ

مقبول

ٚ

ٔٔٛٚ

كوناوان

ٓٚ

راسب

ٛ

ٜٔٔٔ

ليلي ديف اندريياين

٘ٛ

جيد جدا

ٜ

ٕٜٔٔ

ليندا اكوستينا راىايو

ٓٚ

مقبول
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ٓٔ

ٜ٘ٔٔ

موليدا امحد زيدان رازيق

٘ٚ

جيد

ٔٔ

ٜٔٔٙ

ميليندا اجيغ دوي عيشة

٘ٙ

راسب

ٕٔ

ٜٔٔٛ

نور ىداية سري اكوستينا

ٓٚ

مقبول

ٖٔ

ٜٜٔٔ

ريزا فَتناندا

ٓٙ

راسب

ٗٔ

ٕٔٓٔ

زاود سلمى سلسبيال

٘ٙ

مقبول

٘ٔ

ٕٕٓٔ

زلمد عقيل مصطفى

ٓٚ

مقبول

ٔٙ

ٖٕٓٔ

نوفيا ىراوايت

ٓٙ

راسب

ٔٚ

ٕٜٔٛ

زلمد نزول اذلدى

٘ٚ

جيد

ومتوسط درجة اجملموعة الضابطة يف مهارة االستماع ىو:
ٕٓٔٔ
رلموع النتائج لالختبار القبلي
=
= ٔ ( ٚجيد )
عدد الدارسُت يف اجملموعة الضابطة ٔٚ
جدول (ٗٔ)
درجة الطالب يف االختبار البعدي للمجموعة الضابطة
النتائج

التقدير

النمرة رقم الهوية

اسماء الطالب

ٔ

ٕٔٔٚ

ابيب موالنا اان نافودي

٘ٙ

راسب

ٕ

ٗٔٔٚ

امحد بداوي يافع

٘ٛ

جيد جدا

ٖ

ٔٔٚٙ

عينون حلفت احلسٍت

ٓٚ

راسب

ٗ

ٔٔٚٛ

انكي مارليانا نور عزيزة

٘ٛ

جيد

٘

ٕٔٔٛ

دوي سوكما ساري

ٓٛ

جيد جدا

ٙ

ٔٔٛٙ

فري ادي شيافوترا

ٓٚ

مقبول
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ٚ

ٔٔٛٚ

كوناوان

٘ٙ

راسب

ٛ

ٜٔٔٔ

ليلي ديف اندريياين

ٜٓ

جيد جدا

ٜ

ٕٜٔٔ

ليندا اكوستينا راىايو

ٓٚ

مقبول

ٓٔ

ٜ٘ٔٔ

موليدا امحد زيدان رازيق

ٓٛ

جيد

ٔٔ

ٜٔٔٙ

ميليندا اجيغ دوي عيشة

ٓٚ

راسب

ٕٔ

ٜٔٔٛ

نور ىداية سري اكوستينا

ٓٚ

مقبول

ٖٔ

ٜٜٔٔ

ريزا فَتناندا

٘ٙ

راسب

ٗٔ

ٕٔٓٔ

زاود سلمى سلسبيال

٘ٙ

مقبول

٘ٔ

ٕٕٓٔ

زلمد عقيل مصطفى

ٓٚ

مقبول

ٔٙ

ٖٕٓٔ

نوفيا ىراوايت

ٓٙ

راسب

ٔٚ

ٕٜٔٛ

زلمد نزول اذلدى

ٓٚ

جيد

ومتوسط درجة اجملموعة الضابطة يف مهارة االستماع ىو:
ٖٕٓٔ
رلموع النتائج لالختبار البعدي
= ٕ ( ٚجيد )
=
عدد الدارسُت يف اجملموعة الضابطة ٔٚ
الدرجة من اجملموعة الضابطة لالختبار القبلي ىي (ٔ )ٚتدل على أن
كفاءة االستماع لدى التالميذ يف ىذه اجملموعة "جيد" ،والدرجة لالختبار
البعدي ىي (ٕ )ٚتدل على أن كفاءة االستماع لدى التالميذ يف ىذه

اجملموعة "جيد" .وليس كانت ىناك تطورات من اختبار القبلي اىل اختبار

البعدي يف اجملموعة الضابطة.
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خالصة
بعد جتريب طريقة القصة يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة االستماع
يف مدرسة غاسيم االبتدائية االسالمية بوجونيكورو ،قد وصل الباحث إىل
االستنتاج األخَت واستخلصو كما يلي:

ٔ .أن استخدام القصة يف مدرسة غاسيم االبتدائية االسالمية بوجونيكورو
لتعليم مهارة االستماع ،باتباع الطريقة القصصية يف التدريس يتطلب أن
يكون ادلعلم مزوداً بقدر من القص

اليت تتناسب مع مستوى تالميذ

ادلرحلة اليت يعمل هبا وترتبط مبوضوعات ادلنهج ادلقرر.
ٕ .ان نتيجة طلبة مدرسة غاسيم االبتدائية االسالمية بوجونيكورو يف تعليم
مهارة االستماع بعد استخدام القصة جيد جدا ،ولذلك أن استخدام
طريقة القصة فعالية لًتقية الطالب يف مهارة االستماع.
المراجع
المراجع العربية:

بدر ،أمحد .أصول العلمي و مناىجو ،الطبعة السادسة ،كويت :وكالة
ادلطبوعات عبد اهلل حرمئٜٕٛ ،م.
بكر ،عبد اللطيف عبد القادر أبو .تعليم اللغة العربية األطر واإلجراءات،
السيب :مكتبة الضامري ،رلهول السنة.

جابر ،عبد احلميد وكاظيم ،أمحد خَتي .مناىج البحث يف الًتبية و علم
النفس ،الطبعة الثانية ،القاىرة :دار النهضة العربيةٜٔٚٛ ،م.
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رمضان ،كافية .تقوًن قص

األطفال يف الكويت ،مطبعة حكمية الكويت،

ٜٔٚٛم.
زيتون ومحيد (ال) كمال عبد .التدريس ،مناذجو ومهارتو ،القاىرة :عامل
الكتبٕٖٓٓ ،م.

شحاتة ،حسن .تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق ،الدار ادلصرية اللبنانية،
ٕٕٓٓم.
صديق (ال) عمر عبد اهلل ،تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ،اذلرم :الدر

العادليٕٓٓٛ ،م.
صيٌت ،زلمود إمساعيل .العاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية ،الرياض :دار
ادلريخٜٖٔٛ ،م.
طعيمة ،رشدي أمحد ،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو ،مصر:
منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافةٜٜٔٛ ،م.
________ .تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ،الرباط :جامعة ادلنصورة
مصرٜٜٔٛ ،م.

________ .دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم اللغة
العربيةٜٔٛ٘ ،م.
________ .ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،القسم
الثاىن ،جامعة أم القرى ،رلهول السنة.

عباس ،فضل حسن .القص

القرآين إحياؤه ونفحاتو ،دار الفرقانٔٗٓٚ ،ىـ.

عريب (ال) صالح عبد اجمليد .تعلم اللغات احلية تعلمها وتعليمها بُت النظرية
والتطبيق ،لبنان :مكتبة لبنانٜٔٛٔ ،م.
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