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 استهالل

 

ْلق ْسط   ُ َأنهُه اَل إ لَََٰه إ اله ُهَو َواْلَماَلئ َكُة َوُأوُلو اْلع ْلم  َقائ ًما ِب   َشه َد اَّلله

إ لَََٰه إ اله ُهَو اْلَعز يُز اْْلَك يمُ ۚ  اَل   

 ( ۱۸) ُسورَُة آل  ع ْمَراَن :  

ُ اْلَعظ يمُ    َصَدَق اَّلله
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 اإلهداء

 : أهدي ههذ  الرسالة

اللهذين  يجحإىل أيب املكرم سوديرمان وأمي نور أل - 1

ربياين صغري، حفظهما اّلل  وأبقامها يف سالمة الدنيا 

 واآلخرة

واىل أساتهذيت  يف جامعة الرانريي اإلسالمية  - 2

احلكومية، الهذين علموين علما انفعا ومفيد وإرشادا 

 .صحيحا، شكرا جزيال هلم

وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف جامعة الرانريي   - 3

قول شكرا جزيال للهذين اإلسالمية احلكومية بند آتشيه. أ

 .ساعدوين 



 و
 

 
 

 شكر وتقدير

 ِبْســــــــــــــــــِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 

 ومن أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ونسههديه ونسهغفر  ونسهعينه حنمد  هلل احلمد إن

 هللا إال إله ال أن أشهد.  له هادي فال يضلل ومن له مضل فال هللا يهد  من أعمالنا، سيئات

 ومن وصحبه آله وعلى حممد على وابرك وسلم صل اللهم.  ورسوله عبد  حممدا أن وأشهد

 .القيامة يوم إىل هبدا  اههدى

 ماد ة األخرية تعهرب حيث العلمية الرسالة كهابة من الباحث إنههى وتوفيقه تعاىل هللا إبذن 

 احلكومية اإلسالمية الرانريي جامعة املعلمني وأتهيل الرتبية بكلية ( S.Pd)  شهادة على للحصول

 دراسة) االسهماع، مهارة على الطلبة قدرة لرتقية يوتيوب وسيلة تطبيق" املوضوع حتت أتشيه بندا

 "(Aceh Selatan األيهامي دار مبعهد بيةيجتر 

  ومها الكرميني للمشرفني جزيال شكرا الباحث يشكر السعيدة الفرصة ههذ  ويف

 من أوقاهتما أنفقا قد اللهذين.  املاجسهري رضا حممد  ،املاجسهري دوس بيهقي عبد الصمدالدكهوران

 وجزامها هلما هللا وابرك ، آخرها إىل كامال جيدا إشرافا الرسالة ههذ  إلشراف ومساعدهتما أوهلا

نور  مكرمة وأميسوديرمان  مكرم أيب لوالدي العاىل الشكر يقدم مث.  واآلخرة الدنيا يف اجلزاء خري

 الدنيا يف األمر ويسهلهما حيفظهما ان هللا عسی الكرمية واألخالق الرتبية ربيانيه قد اللهذينأليجح 

 . العليا اجلنة يف هللا وجيمع واآلخرة
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 ورئيس الرتبية كلية وعميد احلكومية اإلسالمية الرانريي جامعة ملدير الشكر الباحث ويقدم

 هللا ، فيها والعاملني املعلمني وأتهيل الرتبية كلية يف األساتهذة وجلميع العرب اللغة تعليم قسم

 جزاهم ، الرسالة ههذ  كهابة إمتام يف أبفكارهم قدساعدوين الهذين أصدقائي جلميع وكهذالك. جيزيهم

 .خريا هللا

 األيهامي دار مبعهد والعاملني املدرسني وكافة معهد لناظر الشكر يقدم أن الباحث ينسى وال

Aceh Selatan  أجرا يعطيهم أن هللا عسى البحث، عملية عند إليها احملهاج البياانت مجع يف 

 .عظيما

 ههذ  لهكميل بنائيا نقدا القارئني من ويرجو انفعة مثرة العمل ههذا جيعل أن هللا يدعو ، وأخريا

. مجيعا عسى والنسيان اخلطأ وللقارئني للباحث انفعا يكون أن من خيلو ال اإلنسان ألن الرسالة

  . العاملني رب هلل واحلمد العظيم، العلي ابهلل إال قوة وال حول وال الوكيل ونعم هللا وحسبنا
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 على الطلبة قدرة لرتقية يوتيوب وسيلة تطبيق":   عنوان 
 Aceh األيهامي دار مبعهد بيةيجتر     دراسة االسهماع، مهارة

Selatanـ" 

 : فينو ريزالدي  االسم الكامل 

 170202131:   رقم القيد 

ا يف ههذ .يف الفصل الثاين الثانوية ، Aceh Selatanاعهمدا على املالحظة األوىل مبعهد دار األيهامي 
، ومل يهمكنوا من فهم املعىن ، يكونوا قادرين على متييز األصواتمل  ة، وجد الباحث أن بعض الطلبمعهد

 قدرة لرتقية يوتيوب وسيلة تطبيق البحث عن يف ههذا لهذلك، يريد الباحث يفهم ما مسعو ومعظمهم ال 
 ههذ  كهابة يف البحث أهداف وأما ـAceh Selatan األيهامي دار مبعهد االسهماع، مهارة على الطلبة
 Aceh، األيهامي دار مبعهد يوتيب بوسيلة االسهماع مهارةعلى  واملعلم الطلبة أنشطة للهعرف الرسالة

Selatan.  ومنهج البحث الهذي اسهخدمه الباحث هو منهج جتريب. واألدوات املسهخدمة جلميع
الخهبار القبلي واالخهبار البعدي  يسهخدام الباحث االبياانت هي قائمة املالحظة واالخهبار، وهو 

أنشطة املعلم وأما نهيجة املالحظة احملصولة وهو حتليل رقمي. طريقة حتليل البياانت ابلهحليل الكمي، 
على وحصل االسهماع،  مهارة على الطلبة قدرة لرتقية يوتيوب وسيلة بهطبيق ميعملية الهعلعند  ةالطلبو 

والنهيجة لالخهبار حصلت . لبة٪ ملالحظة الط87.5٪ ملالحظة املعلم و 90 درجة جيد جدا، وهي
فهشري  0،005وهي أصغر من نهيجة مسهوى الداللة  0،000 (Sig. 2-tailed)على مسهوى الداللة 

 االسهماع. مهارة على الطلبة قدرة لرتقية فعاليوتيوب  وسيلة تطبيقإىل أن 

 

 االستماع. يوتيوب، مهارة وسيلة الكلمة املفتاحية:
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ABSTRACT 
Research title : Applying the YouTube media  to improve the ability of  

  Maharah Istima' students, an experimental study at the  

  Darul Aitami Islamic Boarding School, South Aceh. 

Name  : Feno rizaldi 

NIM   : 170202131 

Based on the initial observations of researchers in class VIII at MTsS Darul Aitami 

Islamic Boarding School, South Aceh. At this Islamic boarding school, the researcher 

found that some students were not able to distinguish sounds, could not understand 

the meaning, and most of them did not understand what they heard, Therefore, 

researchers want to examine the application of Youtube media to improve the ability 

of Maharah Istima' students at the Darul Aitami Islamic Boarding School, South 

Aceh. The purpose of this study was to identify the activities of students and teachers 

in listening skills through youtube media at the Darul Aitami Islamic Boarding 

School, South Aceh. The research method used by the researcher is the experimental 

method. The tool used for all data is a list of observations and tests, namely pre-test 

and post-test. Researchers used data analysis methods with quantitative analysis, 

namely numerical analysis. The results of this study indicate that the teacher's 

activities and student responses during the learning process of the Application of 

Youtube Media in Improving the Ability of Special Skills in Students. obtained a 

very good score, the results of which reached 90% for the teacher's observation 

sheet, and 87.5% for the student's observation sheet. And the results of the Pretest 

and Posttest are with a significance level (Sig. 2-tailed) 0.000 > 0.005. This proves 

that the application of YouTube media is effective in improving students' special 

skills. 

Keywords: YouTube media and Maharah Istima' 
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ABSTRAK 

Judul Penelitian  : Penerapan Media Youtube Untuk Meningkatkan  

  Ketrampilan Mendengar Siswa, Penelitian Eksperimen Di         

  Pondok Pesantren Darul Aitami, Aceh Selatan. 

Nama   : Feno Rizaldi  

NIM   : 170202131 

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di kelas VIII  MTsS pondok pesantren Darul 

Aitami, Aceh Selatan. Di Pondok Pesantren ini Peneliti menemukan Beberapa siswa 

belum mampu membedakan bunyi, tidak bisa  memahami arti,  dan sebagian besar 

dari mereka tidak mengerti apa yang mereka dengar tersebut, Oleh karena itu, 

peneliti ingin meneliti tentang Penerapan Media Youtube Untuk Meningkatkan 

Kamampuan  Maharah Istima' Siswa Dipondok Pesantren Darul Aitami, Aceh 

Selatan. Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk 

mengidentifikasi aktivitas siswa dan guru dalam keterampilan menyimak melalui 

media youtube di Pesantren Darul Aitami Aceh Selatan. Metode penelitian yang 

digunakan peneliti adalah metode eksperimen. Alat instrumen yang digunakan untuk 

semua data adalah daftar observasi dan tes, yaitu pre-test dan post-test. Peneliti 

menggunakan metode analisis data dengan analisis kuantitatif, yaitu analisis 

numerik. Hasil penelitian ini bahwa kegiatan guru dan respon siswa pada saat proses 

pembelajaran Penerapan Media Youtube Dalam Meningkatkan Kemampuan  

Keterampilan  Istima' Pada Siswa. memperoleh nilai sangat baik,  yang hasilnya 

mencapai 90% untuk lembar observasi guru, dan 87,5% untuk lembar observasi 

siswa. Dan adapun hasil Pretest dan Postest adalah dengan tingkat signifikansi (Sig. 

2-tailed) 0,000 > 0,005. Ini Membuktikan bahwa Penerapan Media Youtube Efektif 

Dalam Meningkatkan Kemampuan  Keterampilan  Istima' Pada Siswa  

Kata Kunci : Media Youtube Dan Maharah Istima' 
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 األّول الفصل

 البحث أساسية

 البحث مشكلة   -أ 

. العامل يف املسلمني من أجيال درسها اليت األجنبية اللغات إحدى هي العربية اللغة

 لديهم حيث مسلمون، الناس أكثر ألن املبكرة، الطفولة منذ اللغة تعلم يتم إندونيسيا، يف

 دينية ألغراض ليست العربية اللغة تدريس أن وكذلك 1.العربية ابللغة نزل الذي القرآن

 آايت تفسري أو لفهم العربية اللغة تعليم يتم كما  معرفة، كلغة  أيًضا تدرس لكنها فحسب،

 .2العربية والنصوص واحلديث القرآن

 األربع اللغوية املهارات على الطلبة لحيص أن هي العربية اللغة تعليم يف اهلدف إن

 هي االستماع مهارة إن. الكتابة ومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة االستماع مهارة وهي

 االستماع مهارة. أخرى لغوية مهارة إتقان قبل إتقاهنا من البد العربية اللغة مهارة من أول

 جيدا، تعلما يتعلموها أن الطلبة على وجيب العربية اللغة تعلم يف األساسية املهارات من

                                                             
1Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN 

MALIKI PRESS, 2011), hlm. 26 
، )يوجياكارات: إعادة بناء تعليم اللغة العربية: من املقارِبت التقليدية إىل اإلنسانيني التكاملينيفتح اجمليب، 2
 8(، ص. 2010بيداغوجيا، 
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 يساعد حىت االستماع مهارة يف املناسبة التعليمية الوسائل يستخدم أن املعلم وعلى

 التعليم تكنولوجيا منظومة من فرعية منظومة التعليمية الوسيلة  .املهارة هذه سيطرة يف الطلبة

 املتعلم أو املعلم يستخدمها اليت العرض وطرق التعليمية واألجهزة واألدوات املواد تتضمن

 ويوتيوب 3.والتعلم التعليم عملية لتسهيل منظومية بطريقة التعليمية املواقف يف كالمها  أو

 يريد مواقع هناك. متحركة ورسوم صور شكل يف موثوقة معلومات يقدم فيديو موقع هو

 يف املشاركة أيًضا ميكننا أنه جانب إىل مباشرة، ومشاهدهتا الفيديو معلومات عن البحث

 يوتيوب يُعد. العامل أحناء مجيع يف ومشاركتها يوتيوب خوادم على الفيديو مقاطع حتميل

 على العثور للطلبة ميكن يوتيوب يف ألن التعليم، تدعم أن ميكن اليت الوسائل أحد أيًضا

 يلعب العربية، اللغة بتعلم يتعلق فيما. معرفتهم تزداد حىت التعليم حول جديدة معلومات

 بلهجتهم العرب طلبة يتحدث كيف  التعلم ميكنهم الطلبة ألن مهًما، دورًا ابلتأكيد يوتيوب

  4.بطالقة ويتحدثون

 اجلنوبية، آتشيه منطقة يف املعاهد أحد Aceh Selatan األيتامي دار معهد كان

 الظهر، حىت الصباح من الدروس يتعلمون وكانوا. والعربية اإلسالمية العلوم الطلبة فيه يتعلم

 .وغريها واحملادثة املطالعة مادة فيه تدرس اليت العربية اللغة مواد ومن

                                                             
بقسم تعليم اللغة العربية، ) ،تطبيق وسيلة لعبة اهلمس املتسلسل لرتقية قدرة مهارة االستماعشهر فطرون،  3

 3ص.  ،(2018بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية : بندا أتشيه  
 4ص.  ماع...تطبيق وسيلة لعبة اهلمس املتسلسل لرتقية قدرة مهارة االستشهر فطرون،  4
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 املعىن، وفهم األصوات متييز على قادرين غري الطلبة بعض  وجد الباحث املعهد هذا يف

 إجابة على يقدرون ال الطلبة  بعض أن هذا على ودليل. االستماع مهارة يف خصوصا

 املعلم أن رغم املسموعة القراءة من رئيسية فكرة يسأهلم حينما املعلم من املطروحة األسئلة

 يفهموا مل معظمهم أن وابإلضافة. السبورة على بةالصع فرداتم من املعاين بعض كتب  قد

 بعضهم أن األسف ومن. واضح غري منخفض املعلم صوت بسبب القراءة من مسعوا قد مما

 فيخطؤون االستماع يف الطلبة معظم خيطأ قد األخطر ومن اتما، اهتماما ابلتعليم يهتم ال من

 عن علميا حبثا يبحث أن الباحث فرييد املظاهر من سبق ما على أتسيسا 5.التعبري يف

 بيةيجتر  دراسة االستماع، مهارة على الطلبة قدرة لرتقية يوتيوب وسيلة تطبيق: "املوضوع

 "ـAceh Selatan األيتامي دار مبعهد

 البحث أسئلة  -ب 

 : هي الرسالة هذه عن البحث أسئلة

 دار مبعهد يوتيوب بوسيلة االستماع مهارةيف تعليم  واملعلم الطلبة أنشطة كيف  - 1

 ؟ Aceh Selatan األيتامي

 دار مبعهد االستماع مهارة على الطلبة قدرة رقيي أن ستطيعي يوتيوب وسيلة هل  - 2

 ؟Aceh Selatan األيتامي

                                                             
 2021يناير  10-5، يف التاريخ Aceh Selatanنتيجة من املالحظة األوىل مبعهد دار األيتامي  5
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 البحث أهداف   -ج 

 : يلي كما  الرسالة هذه كتابة  يف البحث أهداف وأما

 مبعهد بو يوتي بوسيلة االستماع مهارةيف تعليم  واملعلم الطلبة أنشطةعلى  للتعرف - 1

 Aceh Selatan األيتامي دار

  االستماع مهارة على الطلبة قدرة رقيي أن ستطيعي يوتيوب وسيلة على للتعرف - 2

 Aceh Selatan األيتامي دار مبعهد

 البحث أمهية   -د 

 :هي الرسالة هذه من البحث أمهية وأم ا

 للطلبة - 1

 اللغة لتعلم انتباههم ووجيذب اللغوية املادة فهم يف الطلبة ملساعدة حماولة البحث هذا

 .يوتيوب من الفيديو ابستخدام العربية

 للمدرس - 2

 من مرجعا ويكون العربية اللغة تعليم يف الوسيلة هذه يستخدم أن للمدرس ميكن

 .العربية اللغة تعليم عملية يف هلم  املراجع
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 للباحث - 3

 على الطلبة لرتقية يوتيوب فيديو  ابستخدام يتعلق فيما معلومات على للحصول

 الرتبية كلية  يف دراسته وإمتام البكالريوس درجة على وللحصول عامة، االستماع مهارة

 الرانريي جبامعة املعلمني وأتهيل

 البحث وفروض االفرتاضات   -ه 

  : يلي كما  فهما الباحث افرتضهما اللذان الفرضان أما

 على الطلبة قدرة لرتقية فعاال يكون يوتيوب وسيلة تطبيق  (Ha) : البديل الفرض - 1

 .االستماع مهارة

 على الطلبة قدرة لرتقية فعاال يكن مل يوتيوب وسيلة تطبيق(:  Ho) الصفري الفرض - 2

 ـ الستماع مهارة

 حدود البحث   -و 

 : هي الرسالة هذه من البحث حدود وأما

 يوتيوب وسيلة تطبيق  عن البحث هذا حيدد أن الباحث يريد : املوضوعي احلد - 1

  .االستماع مهارة على الطلبة قدرة لرتقية

 Aceh األيتامي دار مبعهد البحث مكان حيدد أن الباحث ويريد:   املكاين احلد - 2

Selatan  
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 م2020/2021 الدراسي العام يف البحث هذا الباحث جيري:  الزماين احلد - 3

 البحث مصطلحات   -ز 

 معانيها حتديد اىل حتتاج اليت املصطلحات بعض البحث هذا يف الباحث ورد

 : يلي ما املصطلحات هذه أهم ومن ،واضحا حدودها تكون حىت وداللتها

 وسيلة يوتيوب  - 1

 6.وسيلة" معناها سبيل أو الواسطة –يسل  –لغة مصدر من " وسل وسيلة 

واصطالحا هي نقل الرسالة املتعددة فقد تكون كلمات أو حركات أو إشارات أو حركات 

. املراد ابلوسيلة كما عرف دنت بتة أو صور متحركة أو تسجيل صويتأو رسوم أو صورة اث

(Dent)  ن التعليمية لسهولة اكمقاعات الدراسة أو غريها من األأبهنا املراد اليت تستخدم

 7الفهم سواء أكانت معاىن الكلمات املكتوبة أو املنطوقة.

موقع مشاركة الفيديو األول يف العامل. يشري بعض األشخاص أيًضا وأم ا يوتيوب هو 

 يوتيوبكوسيلة تواصل اجتماعي قائمة على الفيديو. ألنه ال شك أن   يوتيوبإىل موقع 

 8.هو أول موقع يتم الوصول إليه عندما حيتاج شخص ما إىل مقطع فيديو معني

                                                             
 1111،ص: 2003دار املشرق، بريت:  املنجد الوسيط  يف العربية واملعاصرة،لويس عحيل،  6
 27،ص: 2003الرايض: دار النشر املشرق،  أساسيات املناهج،حممد أشراف املكاوي، 7

8Pengertian Youtube, Manfaat dan Fitur-fitur Menarik di Youtube 

(jurnalponsel.com) 04/11/2021, 10:35 wib. 

https://www.jurnalponsel.com/pengertian-youtube-manfaat-dan-fitur-fitur-menarik-di-youtube/
https://www.jurnalponsel.com/pengertian-youtube-manfaat-dan-fitur-fitur-menarik-di-youtube/
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يوتيوب إحدى والسائل التعليمية يف تعليم اللغة صطالحا يعين فيديو وأم ا معناها ا

الطالب ليفهم  يوتيوب علىر واألصوات، وتطبيق العربية ألهنا  فيها طريقة حديثة والصو 

 9املفردات أو الكلمة ابللغة العربية للناطقني أو غري الناطقني.

 مهارة االستماع   - 2

مهار معناها : مهارة الشئ وفيه حذق  -مهورا–ميهر  –مهارة  لغة هي من مهر 

 10به يف صناعته". أو ماهر، يقال )مهر يف العلم( أي كان حاذقاً عاملا

على القيام بعمل من األعمال بشكل يتم ابلدقة واصطالحا : "عبارة عن القدرة 

 11والسهولة والسيطرة واالقتصاد يبذ له افرد من جهد

استماع، ولغة معناه أدركه حباسة -يستمع -كلمة االستماع مأخوذ من استمع

األذن وأما املراد استماع هو فهم كالم، أو اإلنتباه إىل شئ مسموع إىل متحدث خبالف 

                                                             
 الموب لرتقية مهارة الكيكرتوين على أساس فيديو يوتال ليم افعالية تطبيق وسيلة التعريندانج هارميغايت، 9

، 2020سورااباي  (احلكومية إلسالميةجامعة سوانن أمبيل ا )بقسم تعليم اللغة العربية، بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني، لطالب
 8 .ص

)يروت : دار املشرق،  ،املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة،طبعة أوىلمؤسسة دار املشرق للكاتولكية، 10
  276 ص. (،2003

 117 ص. للطاعة(، )دار مصر سيكوْلية التعلم، مصطفى فهمى، 11
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آالته األذن، ومنه السماع وهو عملية فسيوجلية يتوقف السمع الذي هو حاسة و 

 12مال الذهن أو اإلنتباه ملصدر الصوت.حدوثها على سالمة األذن، والحيتاج إىل إع

 السابقة الدراسة   -ح 

 ملعرفة الباحث استخدمه اليت البحث أساسيات إحدى هي السابقة الدراسات

 نتائج بني املقارنة ملعرفة الباحث يساعد الدراسة وهذه. وسلبيتها إجابيتها الدراسة أسلوب

 .احلالية والدراسة السابقة الدراسة بني وفرق البحث

 13تعلم اللغة العربية.اليوتيوب لرتقية الدافع  استخدام جتربة:  الدراسة األويل - 1

 وأما األهداف هلذا البحث :  -أ

 يوتيوب ابستخدام التعلممعرفة عملية التعليم و  (1

 يوتيوبيف الطالب الذين يستخدمون  معرفة وجود ترقية دافع أو عدمها (2

 ال يستخدمونه. والطالب الذين

 

                                                             
، الطبعة األوىل )دار الفكر العريب : تدريس العربية يف التعليم العامحممد السيد مناع، رشدى أْحد طعيمة و 12

 79 ص. (،1420-2000
، بقسم تعليم اللغة العربية بكلية لطلبة  الدافع لتعلم اللغة العربيةجتربة وسيلة اليوتيوب لرتقية ويندا أستويت، 13

 ، متـاح علـى2019الرتبية وأتهيل املعلمني، يف اجلامعة سوانن کاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوجياكرات 
(https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36224/1/15420011BAB-ivdaftarpustaka.pdf)،  اتريخ

 4/11/2021الدخول : 

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36224/1/15420011BAB-IVDAFTARPUSTAKA.pdf
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فهو حبث جترييب واألدوات   يف هذه الرسالة البحثمنهج البحث : أما منهج   -ب

  املستخدمة هي االختبارات واملالحظة املباشرة

 أما نتائج البحث هلذا البحث هي :  -ج

بني  يوجد فرق كبريتقول أنه ال  (Hoفرضية  صفرية ) فاستنتاج البحث أن (1

موعة يوتيوب وللمجبية ابستخدام اللغة العربية يف اجملموعة التجر دافع تعلم 

 يوتيوب، مقبول.التحكمية اليت ال تستخدام 

حيبون  الطالب ال. ابلعوامل : أكثر Ha))وأما استنتاج فرضية بديلة مردودة   (2

  يوتيوبغري  اإلنرتنت عاجل وبعض الطالب حيبوناتصال اللغة  العربية و 

 14أتثري يوتيوب يف ترقية مهارة االستماع و الكالم  الدراسة الثانية :  - 2

 : وأما األهداف هلذا البحث  -أ

الكالم لطلبة الصف اخلامس وتيوب يف ترقية مهارة االستماع و معرفة أتثري ي (1

 بندا أتشية.  –بعهد دار العلوم العصري 

 يوتيوب ابستخدام التعلممعرفة عملية التعليم و  (2

                                                             
أتثري يوتيوب يف ترقية مهارة االستماع و الكالم  يف الصف اخلامس مبعهد دار العلوم ِبندا أسوة األمىن، 14

الرتبية وأتهيل املعلمني، يف اجلامعة سوانن کاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوجياكرات ، بقسم تعليم اللغة العربية بكلية آتشيه
 4/11/2021اتريخ الدخول :  (/https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36224) ، متـاح علـى2019

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36224/
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منهج البحث : أما منهج البحث يف هذه الرسالة  فهو حبث جترييب واألدوات   -ب

 املستخدمة هي االختبارات واملالحظة املباشرة 

 : أمانتائج البحث هلذا البحث هي  -ج

أن يوتيوب هلا أتثري يف ترقية مهارة الكالم لطلبة الصف اخلامس مبعهد دار  (1

 .بندا أتشي –العصرى العلوم 

 استخدم املدرس الطريقة السمعية البصرية عند تعليم اللغة العربية  (2

 15رتقية الطلبة على مهارة االستماعالكرتون لاستخدام فيديو :  الدراسة الثالثة - 1

 ويهدف الباحث يف كتابة هذه الرسالة :  -أ

التعرف على أنشطة املدرس والطلبة يف عملية التعليم والتعلم ابستخدام فيديو  (1

 .تدريس االستماعالكرتون يف 

 .فيديو الكرتون يف تدريس االستماعالتعرف على استجابة الطلبة ابستخدام  (2

 .نتيجة الطلبة بعد استخدام فيديو الكرتون يف تدريس االستماعالتعرف على  (3

 هي ي املنهج التجرييب، وأدوات البحثمنهج البحث  فهأما  :  منهج البحث  -ب

 .البعدي واالستبانة كأدوات البحث ورقة املالحظة واالختبار القبلي واالختبار

                                                             
، MAN I Banda Acehـب االستماعاستخدام فيديو  الكرتون لرتقية الطلبة على مهارة إدي بشرى، 15

: معة الرانريي اإلسالمية احلكوميةجا رســالة ماجســرتي غــري منشـــور، )بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني،
 م 1428م /  ۲۰۱۷بندا آتشيه( 
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 : نتائج البحث  -ج

 فالنتيجة احملصولة يف هذا البحث تدل على أن أنشطة املدرس والطلبة جيدا  (1

 ، ن استخدام هذه الوسيلة االجيابيةمن ورقة االستجابة أوجيد الباحث  (2

( أن نتيجة  Test - tت )  -قد حصل الباحث على نتيجة اختبار  وابلتايل (3

<  ۱۳،۳۱۷>  2،76اجلدول )  -احلساب أكرب من نتيجة ت  -ت 

 ( لذالك أن الفرض الصفري مردود وفرض البديل مقبول2،04

 :  الدراسة اْلاليةكما يليالعالقة بني الدراسات السابقة و 

ب و يوتيوسيلة بني الدراسة األوىل والدراسة احلالية هي أهنما تبحثان عن  تاتفق  - 1

تبحث عن الدراسة السابقة  ، أما االختالف بينهما اجتريبيوتستخدمان منهجا 

قدرة  ترقيةوالدراسة احلالية تبحث عن ، ترقية دافعة الطلبة يف تعلم اللغة العربية

 .لدى الطلبة الطلبة على مهارة االستماع

 .دراسة احلالية هي أهنما تبحثان عن وسيلة يوتيوبوال الثانيةبني الدراسة ا اتفقت  - 2

 هو ةالسابقالدراسة هدف ي، فالف بينهما ، وهو الغرض من البحثوأما االخت

واحدة وهي رة ا، بينما يهدف البحث احلايل إىل مهالكالمو  ماعاالستمهارة   لرتقية

 ماع.الستارة امه
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ستماع والدراسة احلالية هي أهنما تبحثان عن مهارة اال السابقةبني الدراسة  اتفقت  - 3

الكرتون، وأما الدراسة احلالية  فيديوتستخدم الدراسة السابقة  اختالف بينهماو 

 .يوتيوبستخدم وسيلة ت

 الرسالة كتابة  طريقة   -ط 

يل كتابة الرسالة بكلية ذه الرسالة تعتمد على دلليف والكتابة هأوأما طريقة الت

 : كتاب  قسم تعليم اللغة العربية يف يفكومية حلمية ااإلسالي ري امعة الرانجبالرتبية 
Panduan akademik dan penulisan skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN AR-RANIRY Banda Aceh 2016 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 مهارة االستماع وتعليمها للناطقني بغريها  - أ

 مفهوم مهارة االستماع  - 1

قصد ابالستماع االنتباه وحسن اإلصغاء إىل شيء مسموع وهو يشمل إدراك ي

منة يف الرموز أو املتض ، وحتديد الوظيفة االتصاليةاللغوية املنطوقة ، وفهم مدلوهلاالرموز 

، مع خربات املستمع وقيمه ومعايريه، وتفاعل اخلربات احملمولة يف هذه الرموز الكالم املنطوق

 16.ونقد هذه اخلريات وتقوميها وحماكمتها واحلكم عليها يف ضوء املعايري املوضوعية لذلك

إن  يقولونلكن اآلخرى ، (hearing)هناك رأي يقول إن االستماع هو السماع 

 ةارن بني االستماع والقراءة الرؤي، فقد قكما قال دافيد راسل االستماع يعين اإلنصات.

 17.وأخريا القراءة يقابلها اإلنصات ،اع، واملالحظة يقابلها االستماعيقابلها السم

                                                             
 : مطبعة جامعة موالان ماللك ماالنج، )هارات اللغوية لغري الناطقني هباالتعليم املاملوجة  ،2011 ،نور هادي16

 27 .ص (،م2011إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
فكر العريب : ، الطبعة األوىل ) دار التدريس العربية يف التعليم العام، شدى أْحد طعيمة وحممد ألسيد مناعار 17

 79 .(،  ص 1420-2000
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املقصود ملقصود ابالستماع هنا ليس السماع، بل أن ا Don Brownويرى دون برون 

واليت  ،رة اليت ينبغي أن نعلمها للتلميذ، وهذا أكثر دقة يف وصف املهابه هو اإلنصات

إىل الرمز  . وإذا كانت القراءة تقوم عمليتها بشكل كبري على النظرينبغي أن يهتم هبا املعلم

ة ، لكن االستماع هو عملية إنصات إىل الرموز املنطوقاملكتوب، أو التعرف عليه مث تفسريه

  18.مث تفسريها

 أمهية مهارة االستماع  - 2

ل بني الناس فمهارة االستماع شيء الزم يف حياة االنسان ، ألهنا وسيلة االتصا

. عرفة األفكار واملفاهيم وغري ذلك، مبطريقة كسب املفردات، ويتعلم أنواع اجلمل والرتاكيب

 19.السامع بتمييز األصوات املسموعة فالشرط األساسي هلذه املهارة هو قدرة

ستماع والكالم ويعد االستماع مهارة لغوية رئيسة بني مهارة اللغة األربعة وهي اال 

. اليت يتعلمها الصيب يف صغار سنه . ألن هذه املهارة هي املهارة األوىلوالقراءة والكتابة

 ،تعلم مهارة االستماع قبل غريها ، فبذلك تبدأاالستماع يتعلم اللغة أوال بطريقفالصيب 

هنم حىت أن كثريا من الناس يستطيعون أن يتكلموا بفصيح بطريقة االستماع مع أ

                                                             
. م( ص 1431-2010ابعة )دار املسلم : ، الطبعة الر املهارات اللغة ماهيتها وطرائق تنميته، علنيأْحد فؤاد 18

43-42 
ر الفكر العريب دا، )تدريس العربية يف التعليم العام نظرايت وجتاربحممد السيد مناع، دي أْحد طعيمة و رش19

 ۰80ص. ( هـ 2001م /  1421
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لدى االنسان . فهذا يدل أبن االستماع شيء رئيسي اليستطيعون القراءة والكتابة

 20.فوق املهارات األخرى

 أنواع االستماع :   - 3

 21 :لالستماع وهيهناك أربعة أنواع 

 االستماع للرتديد املباشرة  - 1

مفردات، تراكيب لغوية، أو نص ، يستخدم هذا النوع عبارة عن أصواتو 

، مثل املادة واهلدف من استخدام هذا عندما نقدم مادة لغوية ألول مرة .حواري

 .اللغة وسالمة نطقها النوع هو مترين املتعلم على عناصر

 االستماع للحفظ واالستظهار  - 2

كل لغة عبارات كثرية ما يرددها أهل اللغة دون تغيري يذكر يف املواقف   

 :  شابة وتشمل تلك العبارات كما يلياملت

 عبارات التحية والوداع   -أ 

 تقدمي شخص آلخر   -ب 

 ومهنته ،تعريف السماع ابسم املتحدث   -ج 

                                                             
 81-80 .ص ...تدريس العربية يف التعليم العام نظرايت وجتاربحممد السيد مناع، رشدي أْحد طعيمة و 20

، )دار العاملية، الوسائل –األساليب  -تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق عمر الصديق عبد هللا، 21
 72-70 .ص ،م( 2008
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 عبارات اجملاملة والشكر   -د 

 السؤال عن الصحة واألحوال   -ه 

ي ال ختتلف وتشكل هذه العبارات جزءا من الكفاية اللغوية للمتحدثني وه

، وهي للحفظ عند تعليم اللغة األجنبية ، ولكن إهنا مناسبةكثريا من فرد إىل آخر

، املتعلم على االتصال أبهل اللغة، ولتعويد أذنه على أصوات اللغة هتدف ملساعدة

 .املعىنبسيطة منذ بداية الربانمج وتراكيبها ال

 الستماع لالستيعابا  - 3

ويقصد ابالستيعاب هنا هو كفاءة املتعلم على اإلحاطة ابلفكرة العامة  

بق له عناصر جديدة مل يس، حىت احتوت تلك املادة على يهاللمادة اليت يستمع إل

 املران عليها من قبل. 

 ستماع الستخالص األفكار الرئيسيةاال  - 4

، أي بعد اع بعد أن يكتسب كفاية اللغةستميزاول املتعلم هذا النوع من اال

، ألن هذا ميكنه من على مدى سنتني مناسبة من أو ثالثأن يتعلم اللغة اهلدف 

 .ول استخالص أهم ما فيها من أفكاراالستماع إىل مادة لغوية طويلة مرتابطة، وحيا

 

 



17 
 

 

 

 أهداف االستماع  - 4

، أهدافت خمتلفة لتحقيق بعض ومن االستماع بدرجاهذا املفهوم يستخدم ومن 

 22ومنها :

 . دون التأثر ابألفكار اليت حتملهامساع أصوات الكلمات   - 1

 نصراف عنه مث معاودة الرتكرياالستماع املنقطع خلطيب ومتابعته ابهتمام لفرتة واال  - 2

 .معه

أفكار يف ، كاالستماع إىل مناقشة من أجل أن خيترب ما لديه من نصف استماع  - 3

 . وء ما يطرح يف املناقشة من أفكارض

ني ما لدى املستمع من خربات االستماع مع تكوين ارتباطات بني ما يقال وب - 4

 . خاصة

االستماع إىل تقرير للحصول على األفكار الرئيسية والتزود ابلتفاصيل واتباع  - 5

  .اإلرشادات

 .ينفعل املستمع ابلكلمات ويعايشهااالستماع الناقد حيث  - 6

تجيب ، ويسالذي يكون فيه يف حالة نشاط عقلى، و االستماع التذوقي والناقد - 7

 .عاطفيا وبشكل سريع ملا يسمع

                                                             
 ۷9 ص. ...تدريس العربية يف التعليم العامحممد السيد مناع، دي أْحد طعيمة و رش22
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 االستماع  مهارة طرق تعليم  - 5

 حيبط عملية التدريس، ألن الطرائقإن  حتديد طريقًة اثبتًة لتدريس االستماع أمر 

ما ميكن  اك مراحل اثبتة إىل حدللموقف التعليمي الطارئ، ولكن هنمتجددًة ومتبدلةً تبًعا 

 أن متر هبا طريقة تدريس مهارة االستماع أال وهي:

 املرحلة األوىل: مرحلة اإلعداد

يعد املعلم مادة االستماع مسبًقا، حبيث خيتارها مناسبًة لقدرات وميول وخربات 

على االستماع اجليد وفيها يتم حتديد اهلدف التالميذ مث يعد األدوات والوسائل اليت تساعد 

 من االستماع والغرض من تدريسه.

 املرحلة الثانية:  مرحله التنفيذ

ويلجأ املعلم يف هذه املرحلة إىل إبراز النقاط املهمة، حبيث يسلط الضوء عليها 

التالميذ  ويلفت نظر التالميذ إليها بطريقة تسجيلها ومساعها مع التالميذ وإفساح اجملال أمام

للمناقشة حول هذه النقاط ابآللية اليت يراها مناسبة لذلك املوقف، وعملية الرتكيز على 

نقاط مهمة من قبل املعلم يوجه أمساع التالميذ ابالجتاه الصحيح مبا يسمح بعملية جتويد 

 عمليه االستماع.

 املرحلة الثالثة:  مرحلة املتابعة
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املرحلة هي أشبه مبا يسمى بعملية التغذية الراجعة، حبيث يقوم املعلم مبناقشة هذه 

بعض التالميذ الذين يبدون بعض التساؤالت واالستفسارات حول املادة املسموعة وهنا 

يتم وضع النقاط على احلروف يف معرفة ما حتقق من األهداف وتقومي املوقف االستماعي 

 23أو حدثت يف موقف سابق لتفادي األخطاء اليت قد حتدث

 اختبار االستماع  - 6

، إذ ال توجد ي من عمل املعلم ومن حياة الطالباختبار االستماع هو جزء أساس

حىت اآلن مدرسة أو كلية أو جامعة دون اختبارات والتوجد طريقة بديلة لالختبارات لتقييم 

 24.الطالب تقييما موضوعيا شامال

 فة مهارة االستماع ومنها كما يلي:استخدامها ملعر وهناك بعض االختارات ميكن 

 االختبار لتحديد األصوات املنطوقة    -أ 

وات احلروف اهلجائية يف كل وهو االختبار ملعرفة مدى استيعاب التالميذ على أص

 25 ، وهذا حيتوي على أنواع اتلية :أشكال

 اختيار احلرف األول   - 1

                                                             
إربد: عامل الكتب ) .1فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية والتطبيق.ط احلوامدة،  عاشور23

  236 .ص م( 2009، احلديث
 24Hasan Saefuloh, Teknik Pembelajaran Kemahiran Menyimak. (El Ibtikar: Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab, 2010), Hlm. 18 
25Hasan Saefuloh, Al’ab Lughowiyah: Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yang 

Menyenangkan, (Yogyakarta: Bassan Publishing, 2010), Hlm. 24  
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 اختيار احلرف األخري    - 2

 اختيار احلرف املتساوي  - 3

 استمع مث اخرت أنسب جواب من ) أ و ب (   - 4

 استمع مث اخرت كلمة حتتوي على حرف ...   - 5

 احلروف املتحركة   - 6

 االختبار الستيعاب املفردات   -ب 

، تيعاب التالميذ على املفرداتوهو االختبار الذي يقوم به املدرس ملعرفة مدى اس

 26 اتلية :ويتكون من أنواع 

 أستمع مث افعل   - 1

 البحث  عن األمساء    - 2

 األسئلة عن ضد أو عكس الكلمة ومرتادفها  - 3

 ختمني الكلمة   - 4

 األسئلة أماكن احلديث  - 5

 األسئلة عن أوقات احلديث  - 6

                                                             
الرايض : مكتبة ) دليل املعلم إىل استخدام الصور والبطاقة يف تعليم اللغة العربية،، إمساعيل الصيين واألخرون26

 196 .ص ،(1996، الرتبية العريب لدول اخلليج
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 تكلمة اجلملة أو العبارة  - 7

 أجب عن األسئلة  - 8

 صناعة األسئلة  - 9

 اب تركيب اجلملةاالختبار الستيع   -ج 

هو االختبار يقوم به املدرس ملعرفة مدى استيعاب التالميذ على تركيب اجلملة 

 وميكن تطبيقه مما يلي : 

 اختيار العبارة املناسبة ابلصورة أو احلال املعني   - 1

 حتديد أشكال الكلمات  - 2

 مفهوم الوسائل التعليمية وأنواعها  - ب

 مفهوم الوسائل التعليمية   - 1

اإلنسان إىل شيء، أو يتقرب أو ما يتوصل به  27 .الوسيلة ج الوسائل لغة الواسطة

. كانت الوسيلة ما يتوسط بني مدرس والطلبة يف عملية التعليم والتعلم وهبا تعني به إىل غريه

الطلبة يف فهم املواد التعليمية حىت األهداف الرتبوية اليت يريد هبا املدرس حمققة حنو ترقية 

                                                             
27Achmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap, 

Edisi Keua (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997) Hlm 1559. 
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. وسيلة يسهل م يف حفظ املفردات وغريهاالطلبة يف فهم املادة أو ترقيتهقدرة 

 .هبا م والتعلم مل تتم الدراسة إالاملدرس عند تدرس الطلبة يف عملية التعلي

وأم ا اصطالحا فهى كل ما يستعني املدرس على أيصال املدة العلمية و سائر 

" أن وسائل  Suparnoسوبرنو " وذكر   28.وتوضيحهااملارف والقيم إىل أذهان الطلبة 

مرسل الة أو معلومة من مصدر إىل هدف )كل ما يستخدم قناة إليصال رس  -التعليم 

" أن وسائل التعليم هي مايزيد عملية  Effendyإليه( . وال خيتلف ذلك قول أفندي " 

" أن الوسائل التعليمية ويرى "علي راشد 29.م سهال ويزيد الدرس وضوحا للدارسالتعلي

جمموعة املواد التعليمية واألجهزة التعليمية واملواقف واألنشطة التعليمية الالزمة لزايدة فعالية 

أو ما يلجأ إليه  30.حتدث داخل حجرات الدراسة وخارجهامواقف االتصال التعليمية اليت 

وكان  31نها وتعزيزها.وحتسي املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وتعلم

 .طتهاأن  الطلبة يتعل م بوسمله و مدر س يستخدمها يف ع

                                                             
(،  ھ 6914، ) القاهرة : دار السالم الرتبية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السالم طويلة، 28

 161ص
 ۱-۲هـ(، ص .  1995، ) ماالنج : البليب ماجل، املعينات يف تعليم العربية ، الوسائلإمام أسرارى29
)بندا آتشيه، املمتاز  ،الطبعة الثانية، تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريهاترمز نينورس، 30

 ۱۱۲(، ص . 2015االنستيت، 
 243هـ(، ص. 1428: دار النفائس  ، )بريوتخصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معروف، 31
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وبعبارة أخرى أن الوسائل التعليمية هي جمموعة األدوات التعليمية واملواد التعليمية 

ملدرس اواألجهزة التعليمية اليت يستخدم املدرس يف حتقيق األهداف الرتبوية ويستعني هبا 

يل عملية التعليم ، وهي تواسط بني املدرس والطلبة لتسهعلى إيصال رسالة أو معلومة

 .والتعلم

 أنواع الوسائل التعليمية  - 2

 تتنوع الوسائل التعليمية إىل ثالثة أقسام وهي كما يلي :

، كالصور موعة اليت تعتمد على حاسة البصر، هي تضم اجملالوسائل البصرية - أ

والصور املتحركة الصامتة وصور االفكار والشرائح ورسوم التوضيحية الفوتوغرافية 

 .واللوحة الوبرية واللوحة املغناطيسية واللوحات الكهربية

 ، كاراديوموعة اليت تعتمد على حاسة السمع، وهي تضم اجملالوسائل السمعية - ب

 .واألسطواانت والتسجيالت الصوتية

يت تعتمد على حاسيت البصر ، وهي تضم اجملموعة الالسمعية البصريةالوسائل  - ج

، وتشمل الصور املتحركة الناطقة كالتليفزيون واألفالم والتسجيالت الصوتية والسمع

إن الوسيلة السمعية البصرية أكمل  32احبة للشرائح وألسطواانت أوالصور.املص

                                                             
الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية اْلكومية مجيع احلقوق حمفوظة، 32

، الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ماالئق ِبلتعاون مع مجعية الدعوة والتعليم يف جنوب شرق آسيا
 257م، ص .  ۲۰۱۱ديسمرب  ۱۸ 16ماالنق يف  -الطباعة األوىل –ا وما عليها ما هل –
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ني السمع والبصر يف عملية تعليم الوسيلة يف تعليم اللغة ألن هبذه الوسيلة تساعد ب - د

م وتعلم مرحيا وجذااب ابستخدامها، وكان فيديو مضمون وتعلم معا وجتري عملية تعلي

إن وسيلة هي كل ما يستعني به املدرس يف إيصال املعلومات لدى الطلبة  .فيها

. وهناك ثالث أنواع وسائل يف حتقيق األهداف عملية التعليم والتعلم سهلة هبا وجتري

الرتبوية وهي الوسائل البصرية كصور مث الوسائل السمعية كاراديو واآلخر الوسائل 

 . السمعية البصرية كافيديو

ومن املعلوم أن الوسيلة كلها تساعد املدرس لتحقيق األهداف الرتبوية ألهنا 

، واملدرس ى سبيل املثال يف تدريس االستماعجهاز من أجهزة املهمة يف التعليم وعل

ىل وسيلة االستماع ملساعدة الطلبة يف ترقية مهارة استماعهم ، بدون وسيلة حيتاج إ

االستماع حنو مذايع أو تلفاز أو أي شيء آخر فكان التعليم يف غرفة الدراسة الجتري 

. وأتيت وسيلة االستماع يف هذا التدريس إهنا الحتقيق األهداف التعليمية كما كانت بل

 .طلبة يف ترقية مهارهتم خاصة يف االستماعكدور مهم يف الدراسة لتعني ال

 وسيلة يوتيوب    -ج 

 مفهوم وسيلة يوتيوب  - 1

ابلطبع ال يصبح الفيديو حبد ذاته  .وقع الفيديو األكثر شعبية اليوميوتيوب هو م

. إن التخطيط الدقيق وفقا ألهداف التعلم وتكامل مقاطع جاهزة لالستخداممادة تعليمية 
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الفيديو املتوفرة على اليوتيوب كأداة داعمة من شأنه أن حيسن نتائج التعلم ألنه 

، يتم مشاهدة حوايل ب التعلم واهتمامات اجليل الرقمي. وفقا ملسحيتوافق مع أسالي

و التعليمية، مقطع فيديو يوميا على اليوتيوب. ليس موقعا ملشاركة مقاطع الفيدي 100000

( يف www.youtube.com/edu)ق اليوتيوب خدمة خاصة للتعليم ، أطلولكن أثناء تطويره

 33.استجابة إجيابية من املستخدمني. وقد تلقت هذه اخلدمة على الفور 2009عام 

. يقدم لرقمييوتيوب ميكن أن تزيد االهتمام ودعم أساليب التعلم من اجليل ا

 يوتيوب  .عند التخرجيوتيوب أيضا جتربة تعليمية ابستخدام تقنية جديدة ستكون مفيدة 

يوفر أيضا مئات اآلالف من مقاطع الفيديو مع جمموعة متنوعة من املوضوعات اليت ميكن 

أيضا مكتبة فيديو جمانية شاملة جدا  يوتيوب. ستكون ها يف التعلم يف الفصول الدراسيةدجم

 34.للمتعلمني ستشجعهم على أن يصبحوا متعلمني مستقلني

تماعية اليت يتم استخدامها من مواقع الشبكات االج يوتيوب هو واحد من العديد

يوتيوب يف جمال التعليم ألن موقع يوتيوب سهل االستخدام لتحسني مهارات يقع . اليوم

الصوت هو خدمة مشاركة ملفات الفيديو/. يوتيوب اون ودمج التكنولوجيا يف التدريسالتع

 .نرتنت واليت تتيح لألفراد القدرةعلى شبكة اإل

                                                             
33Renda Lestari, Penggunaan Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa 

Inggris, The Second Progressive and Fun Education Seminar, 2017, 978-602-381-102-7. 

20/09/2021, 20:35 wib 
34Burke, An Assesment of Fculty Usage Youtube as Teaching resaource, The 

Internet Journal of Allied Health Science and Practice, 2009, Vol. 7 No. 1 
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، تكون العملية والتعلم عرب اإلنرتنت يف يوتيوب أنشطة من خالل عملية التدريس

. ميكن لى موقع يوتيوب الذي سيتم حتديدهللفيديو ع URLأكثر من خالل إدراج عنوان 

تعليمية بديلة  للمستخدمني استخدام احلساب لتقدمي أمام الفصل يقدم موقع يوتيوب موارد

  .يف الوقت املناسب

 خطوات استخدام يوتوب  - 2

 أما خطوات استخدام يوتيوب كما تلي :

 إن تفتح يف اهلاتف  google.comيف  Youtubeيف أول املرة أكتب   - أ

 )الس اعة(مث احبث فيديو اليت تتعلق ابملادة    - ب

 )الس اعة(  فيديو اليت تتعلق ابملادة مث اخرت  - ج

 ابللغة العربية)الس اعة( هناك الربامج عن "  - د

 مزااي وعيوب استخدام يوتيوب   - 3

 مزااي يف استخدام يوتوب للتعيلم كما يلي :

 و أداة لتحفيز الطالب يف التعلمكمصدر أ  - أ

 دعم طرق التعلم احلديثة  - ب

 ميكن جلميع األشخاص استخدام يوتوب بسهولة عملي وكامل  - ج

 فهي : عيوب استخدام فيديو يوتوبو 
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 حيتاج لإلتصال ابالنرتنيت   -أ 

التحدي يف عملية البحث عن الفيديو . ميكن أن ينتج عن البحث عن الفيديو    -ب 

حيتاج على  املستخدمني مرتبكني يف االختيار عرض فيديو بدرجة كثرية جتعل

35.التكلفة

                                                             
35Youtube Sebagai Sumber Belajar Modern Saat Ini - E-Learning Artikel 

(Google.Com)  Banda Aceh, 20/11/2021, 21:05 Wib 

https://sites.google.com/site/elearningpp09/e-learning/youtube-sebagai-sumber-belajar-modern-saat-ini
https://sites.google.com/site/elearningpp09/e-learning/youtube-sebagai-sumber-belajar-modern-saat-ini
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 الفصل الثالث

 مناهج البحث

 البحث طريقة  - أ

يف تقدم العلوم عامة سواء أكانت طبيعة أما إنسانية، إال  للبحث العلمي أثر ابرز

حممد كسرم  وقال 36.عدد من العوامل أوضيع يسببر يف تقدم العلوم الطبيعة أكرب و أن أث

-Pre: أن حبث جتريب تنقسم إىل ثالثة  أقسام :  التصميمات التمهيدية )يف كتابة

Ekperiment)  و( التصميمات التجرييبEksperiment True) وشبه جترييب (Quasi 

Ekseperiment.) 

يف هذه الرسالة هو حبث جترييب ألن له الباحث عليه  إن منهج البحث اعتمد

 )املتغري الستقل( على النتيجة )املتغري التابع(.  السبببواسطته أن تعرف هذا 

(، ويقصد Pre experimentية )ديف هذا البحث التصميمات التمه واختار الباحث

، وذلك ألن هناك متغريات خارجية تؤثر على ميم أبن مل يكن له جتربة حقيقيةصهذا الت

. لذلك ال تتأثر النتائج التحربية اليت هي متغريات اتبعة ابملتغريات التابع تغرياتاملتكوين 

 ، املستقلة فقط

                                                             
 ض : مكتبة العيكان،)ريل ،املدخال إىل البحث يف العلوم البحث يف السلوكيةصاحل بن ْحد العساف، 36

 303(، ص. 2001
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 37.نصر وال يتم اختيار العينة عشوائياأن يسبب غائب املتغري عحيدث وهذا احلال ميكن أن 

 ، وهي :ميمات التمهيدية إىل ثالثة أنواعوتنقسم التص

 one shot case study )التصميم األول )  - 1

 (one group pre-test, post-test Designالتصميم الثاين )   - 2

 (Static-group comparisonالتصميم الثالث )   - 3

-one group pre-test,postالباحث يف هذه الرسالة هي التصميم الثاين ) واختار

test Design: 38( وهذا التصميم أيخذ الشكل التايل 

 

 التفصل : 

 : اإلختبار القبلي  1خ

X  املعاجلة التجريبية : 

 : اإلختبار البعدي 2خ

 

 

                                                             
 315 ....، صالبحث، املدخال إىل صاحل بن ْحد العساف37
 315 ....، صاملدخال إىل البحثصاحل بن ْحد العساف، 38

 2خ X 1خ



30 
 

 

  تهعينالبحث و جمتمع  - ب

د به كل من ميكني أن تعمم عليه اجمتمع البحث مصطلح علمي منهجي ير إن 

قا للمجال . وذلك طبعة أفراد أو كتب أو مباين مدرسيةنتائج البحث سواء كان جممو 

ويكون جمتمع من هذا البحث هو مجيع الطلبة يف املدرسة  39.املوضوعي ملشكلة البحث

 .طلبة 170 يبلغ عددهم

، ( أو مجهور البحثPopulation Researchمتثل جمتمع البحث )وأما العينة وهي فئة 

 ، أو مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياءردات الظاهر اليت تدرسها الباحثأي مجيع مف

لثاين كعينة البحث يف الفصل ا  واختار الباحث 40.الذين يكونون موضوع مشكلة البحث

. ابلطريقة العمدية عتمد الباحثيوطريقة اختيار العينة  .طلبة 29حيث عددهم  الثانوية،

وتقال أيضا هلذه الطريقة ابلطريقة املقصودة، أو االختبار ابخلربة وهي تعين أن أساس 

  41.البحث ة الباحث ومعرفته أبن هذه املفردة أو تلك متثل اجملتمعرب االختبار خ

 طرق مجع البياانت وأدواهتا  - ج

ومن أدوات وات البحث وهلا عالقة ابملوضوع. أد خالل البحث سيقوم الباحث

 اليت تستخدمها يف هذا البحث هي : 

                                                             
 91 .، ص...املدخال إىل البحثصاحل بن ْحد العساف، 39
 305(، ص. 1989، )الكويت : مكتبة الفالح، مدخل املناهج إىل البحث الرتبويرجاء حممود أبو عالم، 40
 91ص. ...، املدخال إىل البحثصاحل بن ْحد العساف، 41
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 االختبارات  - 1

إن االختبار هو أحد األدوات ميكن الباحث أن تستخدامها املعلومات اليت حتتاج 

وتسعمل الباحث ابالختبارين.  42إليها لإلجاابة عن أسئلة البحث أو إختبار فروضهه.

  االختبار البعدي.االختبار القبلي و  ومها

 االختبار القبلي  - أ

االختبار القبلي هو االختبار يتم اإلجراء قبل بداية  تطبيق الدرس لتحديد 

وهذا االختبار جيري  43.املهارات اللغوية للطلبة يف بداية برانمج تعليم اللغة العربية

ية قدرة الطلبة  على قبل إجراء التجربية أي قبل استخدام وسيلة يوتيب يف ترق

 التحصيل الدارسي(.مهارة االستماع وتطبيقه يف تعبري شفهي على املتغري التابع )

 االختبار البعدي  - ب

االختبار البعدي يكون بعد إجراء التجربية أي بعد استخدام وسيلة يوتيوب   

 يف ترقية قدرة الطلبة  على املهارة االستماع وغرض هبذا االختبار لتحديد مستوى

 التحصيل لدراسي لدى الطلبة بعدها.

 

                                                             
 427ص.  ..،.البحث املدخل إىلاف، سصاحل بن حممد الع42

43Moh. Mastna Dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Tanggerang 

Selatan: Al-kitab, 2012), Hlm. 6 
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 املالحظة  - 2

املالحظة هي أدوات البحث جتمع بواسطتها البياانت أو املعلومات اليت متكن 

ظة سلوك حالباحث من إجابة البحث األوىل واختبار فروضه. أن املالحظة املباشرة هي مال

واستخدام الباحث مالحظة  44أو األشياء اليت يدريسه الباحث. مباشرةمعني خالل اتصاله 

 والطلبة أثناء عملية التعيم كما يلي : املعلم

قائمة مالحظة املعلم : مالحظة نشاط الباحث كاملعلم وقدرهتا على     -أ 

ستماع يف فصل االة ستخدام وسيلة يوتيوب لرتقية قدرة الطلبة على مهار ا

 .Aceh Selatan،  مبعهد دار األيتامي الثانوية الثاين

اهتمامهم استجابة الطلبة على الدرس و ظة مالح يعين :مالحظة الطلبة قائمة    -ب 

 .ة أي  بعد استحدام وسيلة يوتيوب على مهارة االستماعإجراء جتريببعد 

 طريقة حتليل البياانت   - د

. ابلتحليل الكمي، وهو حتليل رقمي ستخدام الباحث طريقة حتليل البياانتي

 عتمد الباحث يف حتليل البياانت للحصول على نتيجة ورقة املالحظة كما يلي : وي

 بياانت االختبارات   - 1

                                                             
 99. ص...، ال إىل البحثاملدخصاحل بن ْحد العساف، 44
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املالحظة( فيستعمل الباحث االختبار( و)وأما للحصول على حتليل بياانت )

( فقام الباحث إبدخال ن )االختبار القبلي والبعدياالختبارياجملموع واملعدل من إجابة 

 45درجة الطلبة اليت حصلوا عليها يف كل االختبار :

 معيار نتيجة االختبار  1-3اجلدوال 

 التقدير الوزن  الدرجات ابحلروف  مستوى اإلتقان 

86-100 % A 4 جيد جدا 

75-85 % B 3 جيد 

60-74 % C 2  مقبول 

46-59 % D 1 انقص 

>45 % E 0 راسب 

                                                             
45Moh. Mastna Dkk, Pengembangan Evaluasi..., Hlm. 235 
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 (Wilcoxon Sign Rank Test)وأما حتليل بياانت االختبار القبلي والبعدي الباحث ابحتبار 

 . ""SPSS Statistik 22ابستخدام برانمج  (Paired Sample T-Test) أو اختبار 

 

 Wilcoxon)البعدي والنتجة املعدلة إلجراء الباحث جمموعة االختبار البلي و  وأخذ

Sign Rank Test)   وإذا كانت البياانت طبيعيأو اختبار (Normalitas)    ومتجانسية

(Homogenitas)  فقام الباحث ابختبار (Paired Sample T-Test)  وإن كان عكسه فقام

. وحيتاج الباحث إىل القيام ابالختبار الطبيعي (Wilcoxon Sign Rank Test)الباحث  

(Uji Normalitas)  واالختبار املتجانسي(Homogenitas Uji) وسيتضح شرحهما كما ،

 : يلي

 (Uji Normalitas )االختبار الطبيعي   - 1

. ة تكون طبيعية أو غري طبيعيةاالختبار الطبيعي هو االختبار ملعرفة العينة من جمموع

وإذا كانت  50ألن عينة البحث أقل من ( Shapiro - Wilk)ابالختبار نتيجة  قوم الباحثيو 

ويف هذا . (Kolmogorov - Smirnov )نتيجة  فأخذ الباحث 50ة البحث أكثر من عين

طالبا وهو أقل من  34ألن عدد العينة  (Shapiro - Wilk)نتيجة  البحث أخذ الباحث

50. 
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 (Homogenitas  Uji)االختبار املتجانسى   - 2

. البياانت متجانسة أو غري متجانسةاالختبار املتجانسي هو االختبار ملعرفة أن 

. ، . فتكون البياانت متجانسية وإذا كان أكثر من  5إذا كان مستوى الداللة أقل من 

 . ،. فتكون البياانت غري متجانسة 05

 لباحثقوم ايعية ومتجانسة بعد قيام الختبار فلذلك إذا كانت البياانت طبي

 Wilcoxon) ابختبار  قوم الباحثي، وإذا كان عكسه ف(paired sample T – test)ابختبار 

Sign Rank Test): وشرح اخلالصة كما يلي . 

 سؤال البحث وحتليلها 2-3اجلدوال 

 حتليل البياانت أسئلة البحث الرقم

يف تعليم مهارة االستماع  واملعلم الطلبة نشطةأكيف   - 1

 ؟Aceh Selatanمبعهد دار األيتامي  يوتيوببوسيلة 

املعدل والنسبة املئوية )%( 

 )املالحظة املباشرة (

رقي قدرة الطلبة على هل وسيلة يوتيوب يستطيع أن ي  - 2

 ؟ Aceh Selatanمبعهد دار األيتامي   مهارة االستماع

 املعدلة االختبارات
Test-T/Wilcoxon Sign 

Rank Test 
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 :  46وأما الفروض لالختبار كما يلي

 فيدل على أن الفرض البديلي 0،05 إذا كانت نتيجة مستوى الداللة أقل من  - 1

(Ha)  مقبول والفرض الصفري (Ho ) مردود. 

،. فيدل على أن الفرض  05إذا كانت نتيجة مستوى الداللة أكثر من   - 2

 .مقبول ( Ho) مردود والفرض الصفري  (Ha) البديلي

 حتليل البياانت للمالحظة املباشرة  - 2

إجراء عملية التعليم والتعلم على  بعدحتسب البياانت من استجابة املعلمة والطلبة 

  47: الرمز املقرر كما يلي

P=  𝑅
𝑇
 x 100 % 

 البياانت : 

P   النسبة املئوية : 

R  جمموعات الدرجة احملصولة عليها : 

T  النتيجة الكاملة : 

 

                                                             
46Nur Yadi dkk, dasar- dasar statistic penelitian, (Yogyakarta: Sibuku Media, 

2017), hlm. 70  
47Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 

2010) Hlm. 281 
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 48: واستجابة الطلبة أثناء عملية التعليم يعتمد على معايري املعلم وحتليل أنشطة

 = جيد جدا %  81-100

 = جيد  %   61-80

 = مقبول  %  41-60

 = انقص %  21-41

 = راسب  %   0-20

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan..., Hlm. 281 
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 الرابع الفصل
 البحث ومناقشتهانتائج 

 عرض البياانت   -أ 
 قدرة لرتقية يوتيوب وسيلة تطبيقب يتعلق قد شرح الباحث يف الفصل السابق ما

 حصل اليت البحث نتائج الباحث فيه سيعرض الفصل هذ ويف. االستماع مهارة على الطلبة

 للحصول. Aceh Selatan العصري األيتامي دار مبعهد عقدته الذي البحث ميدان يف عليها

 للسنة املعهد هبذا ابلبحث الباحث فقام ،البحث أهداف لتحقيق البياانت على

على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي   اعتمادا م 2021/2022

 . Un.08/FTK.1/TL.00/01/2022-B/576: رقم هاإلسالمية احلكومية بندا أتشي

 حملة عن حقل البحث -1
 شارع يف يقع اجلنوبية آتشيه يف املعاهد أحد العصري األيتامي دار معهد إن

Tapaktuan-Medan KM 21 قرية Kampung Baro فرعية منطقة Raja Pasie آتشيه 

 بدأت ولكن م 2000 السنة يف آتشيه مقاطعة حكومة املعهد هذا ببناء قامت. اجلنوبية

. اجلنوبية آتشيه أحناء مجيع من والطالبات الطالب فيه ويتعلم. م 2006 السنة يف الدراسة

 وأصول والفقه واحلديث والقرآن كالتوحيد  اإلسالمية العلوم هي فيه املدروسة املواد وكانت

 العربية اللغة مادة ويف. واإلجنيليزية العربية كاللغة  اللغوية والعلوم ،اإلسالمي والتاريخ الفقه
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 الطبيعية العلوم من وغريها. الرتاثي الكتب وقراءة والنحو واحملادثة الصرف يدرسون كانوا

 .والكمياء والبيولوجية كاحلساب

 العلوم يتعلمون فيه لبةوالط. اجلنوبية آتشيه منطقة يف مشهورا املعهد هذا ويكون

 يف اإلسالمية العلوم يتعلمون كانوا  الظهر صالة وبعد. الظهر حىت الصباح من العامة

 األحد ويوم السبت، حىت اإلثنني يوم من والتعلم ابلتعليم فيقومون. العشاء حىت املدرسة

 .هلم اإلجازة يوم هو

 يدرسون الذين املدرسون وابلتايل. املاجستري لديين زيتون هو اليوم املعهد مدير كان

 .املعهد هذا يف العربية اللغة

 1-4اجلدول 
 العصري األيتامي دار مبعهدأمساء مدرسي اللغة العربية ِبملدرسة الثانوية 

Aceh Selatan 

 التخصص متخرج يف درسأمساء امل
جامعة الرانريي اإلسالمية  مفريضى ألفا

 احلكومية
 اللغة العربية

جامعة الرانريي اإلسالمية  مجاييت خري الناس
 احلكومية

 اللغة العربية
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 العصري األيتامي دار معهدلتحقيق أهداف التعليم والتعلم يف  والوسائل املباين اأم

 كما يلي :

 2-4اجلدول 
 Acehالعصري  األيتامي دار املباين لتحقيق أهداف التعليم والتعلم يف معهد

Selatan 
 العدد أمساء املباين الرقم
 1 املصلى 1
 1 املكتب 2
 2 املسكن للطالب 3
 2 املسكن للطالبات 4
 املباين للدراسة : 5

 
 

  7 الفصل -
 1 املكتب -

 2 املقصف 6
 1 املكتبة 7
 1 معمل احلاسوب 8
 2 القاعة للدراسة 9

 20 اجملموع
 

وحدات املباين والوسائل لتحقيق أهداف التعليم والتعلم، وفيه  9ويف هذا املعهد 

 يف اجلدول اآليت : كمامن حيث املدرسة الثانوية. وعددهم   طالبا 108
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 3-4اجلدول 
 Aceh Selatanالعصري  األيتامي دار يف معهد الثانوية ملدرسةِبعدد الطلبة 

 عدد الطلبة الفصول الرقم
 67 ألولاالفصل  1
 61 الفصل الثاين 2
 42 الفصل الثالث 3

 170 اجملموع
 

العصري  األيتامي دار عهدمب يوتيوب وسيلة تطبيقبلعملية التجريبية ابالباحث  قومي

Aceh Selatan، التوقيت التجرييب كما يلي: يفوضح يف 

 4-4اجلدول 
 التوقيت التجرييب

 العملية التاريخ اليوم اللقاء
 االختبار القبلي اينري 26 األربعاء األل
 التجريبة فربير 2 األربعاء الثاين
 االختبار البعدي فربير 9 األربعاء الثالث

 
 االستماع مهارة على الطلبة قدرة لرتقية يوتيوب وسيلة تطبيق -2

 مهارة على الطلبة قدرة لرتقية يوتيوب وسيلة تطبيقعملية التعليم والتعلم إبجراء 

 يلي: كما  يف اجلدول وضح الباحث، ياالستماع
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 5-4اجلدول 

 (يوتيوب وسيلة بتطبيق االستماعاللقاء األول )عملية تعليم 

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرس
 يرد الطلبة السالم الفصل إبلقاء السالم دخل املدرسي
 يقرأ الطلبة الدعاء  الدعاء  مر الطلبة بقراءةأي
شرح اهلدف عن يعرف املدرس امسه و ي

 يف هذا الفصل  حضوره
 يستمع الطلبة إىل املدرسة

دعو أمساء يإىل مجيع الطلبة و  نظر املدرسي
 الغيابالطلبة بكشف 

 يهتم الطلبة بدعوة كشف الغياب

 جييب الطلبة أسئلة املدرس بعض األسئلة حول الدرس قدم املدرسي
  ستماعح املدرس عن أهداف تعلم االشر ي

 وفوائد مهارهتا
 يستمع الطلبة إىل املدرس

 ما يقرأ املدرس يستمع الطلبة إىل يقرأ املدرس النص الذي يتعلق ابملادة
 إىل الطلبة لكتابةالفرصة  عطي املدرسي

 اإلجابة مما يسمعون
 يكتب الطلبة اإلجابة

 كالم املدرسيسمع الطلبة   يذكر املدرس اإلجابة الصحيحة
إىل الطلبة ليسألو عن الفرصة  عطي املدرسي

 املادة
 يسأل الطلبة إىل املدرس

 يقرأ الطلبة الدعاء  بقراءة الدعاء  تم املدرسخي
 يرد الطلبة السالم رج من الفصلخيالطلبة و على  سلم املدرسي
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 6-4اجلدول 

 (يوتيوب وسيلة بتطبيق االستماعاللقاء الثاين )عملية تعليم 

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرس
 يرد الطلبة السالم الفصل إبلقاء السالم دخل املدرسي
 يقرأ الطلبة الدعاء  بقراءة  الدعاء  ةمر الطلبأي
دعو أمساء يمجيع الطلبة و إىل  نظر املدرسي

 الطلبة بكشف الغياب
 يستمع الطلبة إىل املدرسة

الطلبة عن أهداف تعليم اللغة  سأل املدرسي
 االستماعالعربية خصوصا يف 

 جيب الطلبة أسئلة املدرسة

اليومي  ستماعسأل املدرس الطلبة عن االي
وسيلة  تطبيققد تعلم الطلبة قبل  ذيال

 يوتيوب

قد فهموا من تعلم  ب الطلبة عماجي
 (تطبيق وسيلة يوتيوب) من قبل الستماعا

 يستمع الطلبة إىل شرح املدرس يف احلياة اليومية ستماعالامهمة  بني املدرسي
قبل  سئلةورقة إلجابة األالطلبة  املدرس يعطي

 يوتيوب ل غيتش
 ينال الطلبة ورقة إجابية 

 ل املدرسغشييت ال يوتيوبيشاهد الطلبة  الساعة هو وموضوعه يوتيوب ل املدرسغشي
الفرصة  عطي املدرسيوبعد مشاهدة الفيديو 

 للطلبة أن يسألوا عما يشاهدون
 يسأل الطلبة عما ال يفهمونه من الفيديو

إىل الطلبة ليكتبو الفرصة  عطي املدرسي
 اإلجابة مما يسمعون

 يسأل الطلبة إىل املدرس

 كالم املدرسع الطلبة  يسم يذكر املدرس اإلجابة الصحيحة



44 

 

إىل الطلبة ليسألو عن الفرصة  عطي املدرسي
 املادة

 يسأل الطلبة إىل املدرس

 الساعةيناقش الطلبة موضوع الدرس عن  الطلبة ملناقشة موضوع الدرس رشد املدرسي
وية غعناصر ل على لعثورلرب املدرسة الطلبة خي 

 يف الفيديو 
 جيد الطلبة عناصر لغوية يف الفيديو

صة من الطلبة ليلخصوا اخلال رشد املدرسي
  املوضوع حتت إشراف املدرس

صة من املوضوع حتت يلخص الطلبة اخلال
 إشراف املدرس

ما يلخص الطلبة من املواد  كد املدرسيت
 الدراسية.

يهتم الطلبة مبا تؤكد املدرسة عن نقاط املواد 
 الدراسية

 يرد الطلبة السالم رج من الفصلخيعلى الطلبة و  سلم املدرسي
 

 7-4اجلدول 
 (يوتيوب وسيلة بتطبيق االستماعاللقاء الثالث )عملية تعليم 

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرس
 يرد الطلبة السالم الفصل إبلقاء السالم دخل املدرسي
 يقرأ الطلبة الدعاء  بقراءة  الدعاء  ةمر الطلبأي
دعو أمساء يإىل مجيع الطلبة و  نظر املدرسي

 الطلبة بكشف الغياب
 يستمع الطلبة إىل املدرسة

يعطي املدرس الطلبة الفرصة الستعداد 
 االختبار

 يستعد الطلبة لالختبار

يشرح املدرس اخلطوات املهمة إلجابة أسئلة 
 االختبار

 يسمع الطلبة املدرس

 ينال الطلبة ورقة إلجابة أسئلة االختبار ورقة إلجابة أسئلة االختباريعطي املدرس 
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 جيب الطلبة األسئلة يقرأ املدرس النص الذي متعلق ابألسئلة
يعطي املدرس الطلبة الفرصة الجابة أسئلة 

 االختبار
 جيب الطلبة األسئلة

 جيمع الطلبة الورقة جيمعوا ورقة اإلجابةأيمر املدرس الطلبة أبن 
 يقرأ الطلبة الدعاء بقراءة الدعاء تم املدرسخي
 يرد الطلبة السالم رج من الفصلخيسلم املدرس على الطلبة و ي

 
 اانتحتليل البي   -ب 

 حتليل بياانت املالحظة املباشرة  - 1

عند إجراء عملية التعليم  بحتليل ابانت أنشطة املدرس واستجابة الطال يكون

 والتعلم على الرمز املقرر كما يلي :
 

P : النسبة املؤية  

R : صولة عليهاحملموعات الدرجة اجم 

T : النتيجة الكاملة 

 49: رييعلمة والطلبة أثناء عملية التعليم يعتمد على معاملليل أنشطة احتو 

 = جيد جدا 81-100%
 = جيد  66-80%

                                                             
49Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003), hlm. 281 

P=
𝑅

𝑇
× 100% 
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 = مقبول 56-65%
 = انقص 41-55%

 = راسب 0-40%
 أنشطة املعلم   -أ 

 وسيلة بتطبيق االستماع تعليم عمليةأما نتيجة مالحظة أنشطة املعلم عند 

 .بكالوريوساألستاذ مفريضى :مشرف املعلم هو. و يوتيوب

 8-4اجلدول 
 املعلم أنشطةمالحظة 

 
 خيارات اإلجاابت الناحية امللحوظة الرقم

1 2 3 4 
 √    لتكون الطلبة مستعدين للتعلمر املعلم الفصل و يد 1
 √    تقدمي مواد التعليم وأهداف التعلم 2
 √    قدرة املعلم على ربط املوضوع السابق ابجلديد 3
  √   التوافق يف اختيار الطريقة   4
  √   قدرة املعلم على إدارة األوقات أحوال الفصل 5
 √    التعليماعطاء الدوافع ليزيد اهتمام الطلبة يف  6
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  √   املطابق يف احملادثة مع الطلبة 7
قدرة املعلم على استخدام وسيلة يوتيب لرتقية قدرة  8

 الطلبة على مهارة اإلستماع
  √  

سؤال حول املوضوع  ألواالفرصة للطلبة ليساعطاء  9
 وهالذي مل يفهم

   √ 

بتطوير ْحاسة يف تعلم مهارة االستماع القيام  10
 ابستخدام وسيلة يوتيوب

   √ 

 36 جمموع
 

 ونتيجة أنشطة املعلم عند عملية التعليم والتعلم كما يلي :
 

P=
𝑅

𝑇
× 100% 

𝑃 =
36

40
𝑥100% 

P= 90% 

 
 

 %100-81بتلك تدل على أهنا يف احلد %  90هي وأما نتيجة احملصولة 
 االستماع تعليم عمليةعند وحصلت على درجة جيد جدا. وهذا يدل على أنشطة املعلم 

 فعالية. يوتيوب وسيلة بتطبيق
 
 أنشطة الطلبة   -ب 

 يوتيوب وسيلة بتطبيق االستماع وأما نتيجة مالحظة أنشطة الطلبة عند عملية تعليم
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 9-4اجلدول 
 الطلبة أنشطةمالحظة 

 خيارات اإلجاابت الناحية امللحوظة  
1 2 3 4 

 √    الطاعة على نظام يف الدرس 1
 √    الفهم على الدرس وهدفه وشرحه 2
قدرة الطلبة يف االستماع عند الدرس بوسيلة  3

 يوتيوب
  √  

  √   تطوير املفردات واألسلوب   4
  √   لغة العربيةال قيام مبحادثة 5
 √    استنتاج الدرس الذي قد شرح املعلم 6
  √   قدرة الطلبة يف املناقشة مع زمالءهم 7
 √    الرد على األسئلة من املعلم 8
  √   استجابة الطلبة يف استخدام وسيلة يوتيوب 9

 √    مهارة االستماعاستجابة الطلبة عن  10
 35 جمموع

 
 ونتيجة أنشطة الطلبة عند عملية التعليم والتعلم كما يلي:

 
P=

𝑅

𝑇
× 100% 

𝑃 =
35

40
𝑥100% 

P= 87,5% 
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وحصلت  %100-81بتلك تدل على أهنا يف احلد  87،5نتيجة احملصولة الوأما 

 بتطبيقعلى درجة جيد جدا. وهذا يدل على أن استجابة الطلبة عند عملية التعليم والتعلم 

 فعالية. يوتيوب وسيلة

 حتليل االختبارين  - 2
 وسيلة بتطبيقالصف الثاين الثانوية يف تعليم االستماع  االختبارين عند الطلبةنتيجة 

 بعد االختبار القبيلي والبعدي، ونتائجهم كما يلي : يوتيوب
 10-4اجلدول 

 والبعدي ختبار القبلينتيجة اال
ختبار نتيجة اال الطلبة الرقم

 القبلي
ختبار نتيجة اال الرتتيب

 بعديال
 الرتتيب

 جيد جدا 85 انقص 55 1 الطالب 1
 جيد 95 مقبول 65 2 الطالب 2
 جيد جدا 100 مقبول 55 3 الطالب 3
 جيد جدا 95 مقبول 55 4 الطالب 4
 جيد جدا 100 مقبول 70 5 الطالب 5
 جيد جدا 90 انقص 55 6 الطالب 6
 جيد جدا 95 انقص 65 7 الطالب 7
 جيد  85 مقبول 55 8 الطالب 8
 جيد 80 انقص 45 9 الطالب 9

 جيد جدا 90 مقبول 60 10 الطالب 10
 جيد جدا 95 مقبول 65 11 الطالب 11
 جيد جدا 90 انقص 60 12 طالب 12
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 جيد  85 انقص 55 13 الطالب 13
 جيد جدا 90 انقص 55 14 الطالب 14
 جيد جدا 90 مقبول 60 15 الطالب 15
 جيد 85 انقص 55 16 الطالب 16
 جيد جدا 95 انقص 65 17 الطالب 17
 جيد  85 مقبول 55 18 الطالب 18
 جيد جدا 95 مقبول 65 19 الطالب 19
 جيد جدا 100 مقبول 70 20 الطالب 20
 جيد  85 مقبول 45 21 الطالب 21
 جيد جدا 95 مقبول 60 22 الطالب 22
 جيد جدا 100 مقبول 65 23 الطالب 23
 جيد  85 مقبول 55 24 الطالب 24
 جيد جدا 95 انقص 65 25 الطالب 25
 جيد جدا 100 مقبول 70 26 الطالب 26
 جيد جدا 95 انقص 65 27 الطالب 27
 جيد جدا 90 مقبول 60 28 الطالب 28
 جيد جدا 85 انقص 55 29 الطالب 29

  2655  1725 اجملموع
  91،55  59،48 معدل

 
 هاومن هذين اجلدولني يدالن على أن نتيجة املعدلة يف االختبار القبلي تقدير 

 (.91،55رها )ياالختبار البعدي تقد، ونتيجة  املعدلة يف (59،48)
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قوم الباحث  بضبط الفائيل ي  Ranks Test وأ  T-Testتقبل إجراء االختبار 
(Normalitas Data)  ابستعمال اختبار  العمل(Uji Normalitas)  يبني عن  8-4جلدول او

 .(Normalitas Data)حتصيل ضبط الفائيل 

 11-4اجلدول 
 (Normalitas Data)نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRETEST ,200 29 ,004 ,897 29 ,008 

POSTTEST ,205 29 ,003 ,897 29 ,008 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
يدل على أن حتصيل االختبار القبلي والبعدي ابستعمال  11-4اجلدول ومن 

(. واالختبار البعدي 0،008) (.Sig)مبستوى الداللة  (Uji Normalitas) الطبيعيختبار اال
يتم توزيعها  (. فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت اليت0،008) (.Sig)مبستوي الداللة 

يبني  12-4واجلدول  (Uji Homogenitas)بشكل طبيعي ميكن إجراء اختبار املتجانس 
  التايل :كما يف اجلدول (Uji Homogenitas)عن حتصيل االختبار املتجانس 

 
 12-4اجلدول 

 (Uji Homogenitas)ختبار املتجانس نتيجة اال
Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,380a 3 24 ,273 
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 (Uji Homogenitas)يدل على أن حتصيل االختبار املتجانس  12-4اجلدول 

،(. فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت متجانسة، 0،05 <286) (.Sig)مبستوى الداللة 
 .(Uji T)حىت متكن إجراء اختبار ت 

البد  االستماع مهارة على الطلبة قدرة لرتقية يوتيوب وسيلة تطبيقوللتعرف على 
ابالنظر إىل نتيجة املعدلة من االختبار القبلى واالختبار   (Uji T)أن حتلل اختبار ت 

 اآليت: 13-4البعدي، ويبني اجلدول 
 13-4اجلدول 
 تاالختبار  حتصيل

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRETEST 59,4828 29 6,59340 1,22436 

POSTTEST 91,5517 29 5,84066 1,08458 

 
ونتيجة االختبار  57,59ي يدل على أن نتيجة االختبار القبل 13-4اجلدول 

 على الطلبة قدرةيرقي  يوتيوب وسيلة تطبيق تبني أن. واخلطوات التالية 91،90البعدي 

 اآليت: 14-4كما بني اجلدول   ه. وحتصيلتختبار الابستعمال ا االستما مهارة

 

14-4اجلدول   

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PRETEST - 

POSTTEST 

-

32,06897 
3,89992 ,72420 -33,55241 -30,58552 -44,282 28 ,000 
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مستوى أي يكون ( -44،282)على يدل  14-4ت يف اجلدول احتصيل االختبار 

 الطلبة قدرةيرقي  يوتيوب وسيلة تطبيقأن  (. وهذا يدل0،05  >0،00) (.Sig)الداللة 

 .االستماع مهارة على

 املناقشة    -ج
 وسيلةتطبيق عند التعليم ب والطلبة  املعلمفهي أن أنشطة  املناقشة هلذا البحث أما

حصلت على درجة جيد جدا. فيدل  االستماع مهارة على الطلبة قدرة لرتقية يوتيوب

 ، كما ورد يف دليل املالحظة أنشطةقدرة الطلبة على مهارة االستماععلى أن تؤثر يف ترقية 

 الطلبة و   %90 املعلم. فقد حصل الباحث من ورقة املالحظة بقيمة والطلبة املعلم

 .، ودرجتهما جيد جدا%81-100وهذان تدالن على أهنما بني   87،5%

( Uji Paired Sample T-Test)ت –واالختبار القبلي والبعدي بعد إجراء اختبار 

وهي  0،000 ( Sig 2-tailed)حصلت نتيجة مستوى الداللة  SPSS v.25استخدام برمج 

يكون  يوتيوب وسيلة تطبيقأن  وهذا يشري 0،005أصغر من نتيجة مستوى الداللة 

  الطلبة على مهارة االستماع. فعاال لرتقية
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 حتقيق الفروض  -د
 لقد ذكر الباحث يف الفصل األول أن الفروض يف هذا البحث فرضان مها:

 الطلبة قدرة لرتقية فعاال يكون يوتيوب وسيلة تطبيق  (Ha) : البديل الفرض - 1

 .االستماع مهارة على

 على الطلبة قدرة لرتقية فعاال يكن مل يوتيوب وسيلة تطبيق(:  Ho) الصفري الفرض - 2

 ـ الستماع مهارة

 (Uji Paired Sample T-Test)ت –من االختبار أما اعتمادا على نتيجة حتليل 

وهي  0،000 (Sig 2-tailed)حصلت على نتيجة مستوى الداللة  SPSS v.25ابستعانة 

مقبول  (Ha)وهذا يدل على أن الفرض البديل  0،005أصغر من نتيجة مستوى الداللة 

 فعاال يكن يوتيوب وسيلة تطبيقأن  مردود. فيدل على ذالك  (Ho)والفرض الصفري 

 "ـAceh Selatan األيتامي دار مبعهد ،الستماع مهارة على الطلبة قدرة لرتقية
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة 

 نتائج البحث    - ج

تطبيق وسيلة  يوتيوب يف هذه الرسالة مما يتعلق ابلبحث التجرييب  الباحث القد انته

، ونتائج  Aceh selatanاألمتي،مبعهد دار لرتقية قدرة الطلبة على مهارة االستماع 

 البحث هلذه الرسالة كما يلي : 

بتطبيق وسيلة  يوتيوب عند عملية تعليم  الثانوية الثاينالفصل  الطلبة أنشطةإن  - 1

يف نتيجة احملصولة ،  " إجابية، وهذا كما  Aceh selatanاألمتي،مبعهد دار 

وحصلت على درجة جيد  %100-81بتلك تدل على أهنا يف احلد  87،5

 جدا. 

% بتلك تدل على أهنا يف  90وأما نتيجة احملصولة من أنشطة املعلم هي 

وحصلت على درجة جيد جدا. وهذا يدل على أنشطة  %100-81احلد 

 فعالية. يوتيوب وسيلة بتطبيق االستماع تعليم عمليةعند املعلم 

مبعهد وإن تطبيق وسيلة  يوتيوب لرتقية قدرة الطلبة على مهارة االستماع  - 2

يدل  14-4ت يف اجلدول احتصيل االختبار "  Aceh selatanاألمتي،دار 
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(. 0،05  >0،00) (.Sig)مستوى الداللة أي يكون  (-44،282)على 

 .االستماع مهارة على الطلبة يرقي قدرة يوتيوب وسيلة أن تطبيق وهذا يدل

 املقرتحات   - د

 اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحث املقرتحات كما يلي : 

ينبغي للمدرسني أن خيتارو الوسيلة املناسبة يف تعليم التعبري الشفهي ألنه أثر  - 1

 شديد لرتقية رغبة الطلبة وقدرهتم على اللغة العربية .

يف يوتيوب  يلةسابستخدام و ينبغي للطلبة أبن يستمروا تعليم اللغة العربية   - 2

 . " ألنه مؤثر يف ترقية قدرة الطلبة تماعتدريس مهارة االس
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 املراجع

 املراجع العربية .ج

، ، الطبعة الرابعة املهارات اللغة ماهيتها وطرائق تنميته ،2010-1431 أْحد فؤاد علني،

، هـ  2001م /  1421 السيد مناع،دار املسلم رشدي أْحد طعيمة و حممد 

 دار الفكر العريب ،تدريس العربية يف التعليم العام نظرايت وجتارب

استخدام فيديو  الكرتون لرتقية الطلبة على مهارة  ،م 1428م /  ۲۰۱۷ إدي بشرى،

بقسم  ،رســالة ماجســرتي غــري منشـــور،  MAN I Banda Acehـب االستماع

 جامعة الرانريي اإلسالمية احلكوميةبكلية الرتبية وأتهيل املعلمني، تعليم اللغة العربية

 بندا آتشيه :

تدريس العربية يف التعليم  ،2000-1420 ارشدى أْحد طعيمة وحممد ألسيد مناع،

 دار الفكر العريب، ، الطبعة األوىل العام

قة يف تعليم اللغة دليل املعلم إىل استخدام الصور والبطا، ۱991 ،إمساعيل الصيين واألخرون

 العربية، الرايض: مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج

 ماالنج: البليب ماجل ، الوسائل املعينات يف تعليم العربية،  هـ 1995 ،إمام أسرارى

الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك ،م  ۲۰۱۱ مجيع احلقوق حمفوظة،

إبراهيم اإلسالمية اْلكومية ماالئق ِبلتعاون مع مجعية الدعوة والتعليم يف 
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ما هلا وما  –، الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا جنوب شرق آسيا

 ربديسم ۱۸ 16ماالنق يف  -الطباعة األوىل –عليها 

فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بني النظرية  ،2009د. عاشور، ر، د. احلوامدة، 

 . إربد: عامل الكتب احلديث1والتطبيق.ط 

إعادة بناء تعليم اللغة العربية: من املقارِبت التقليدية إىل  ،2010 فتح اجمليب،

 .يوجياكارات: بيداغوجيا ،اإلنسانيني التكامليني

 دار املشرقبريت:  املنجد الوسيط  يف العربية واملعاصرة،  ،2003 لويس عحيل،

 الرايض: دار النشر املشرق أساسيات املناهج، ،2003 حممد أشراف املكاوي،

 دار مصرللطاعة التعلم، سيكوْليةمصطفى فهمى،

 ،املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة،طبعة أوىل ،2003 سة دار املشرق للكاتولكية،مؤس

 دار املشرقيروت : 

 بريوت: دار النفائس ،خصائص العربية وطرائق تدريسها ،ه1428 انيف حممود معروف،

ماالنج: مطبعة ، املوجة التعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا ،2011 ،نور هادي

 جامعة موالان ماللكإبراهيم اإلسالمية احلكومية
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، القاهرة: دار الرتبية اإلسالمية وفن التدريس ،1469 الوهاب عبد السالم طويلة،عبد 

 السالم

، الكويت: مكتبة مدخل املناهج إىل البحث الرتبوي ،1989 رجاء حممود أبو عالم،

 الفالح

تدريس العربية يف التعليم  ،2000-1420 رشدى أْحد طعيمة و حممد السيد مناع،

 دار الفكر العريب، ، الطبعة األوىلالعام

 تدريس العربية يف التعليم العام نظرايت وجتاربرشدي أْحد طعيمة و حممد السيد مناع، 

األساليب  -تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق عمر الصديق عبد هللا، 

 دار العاملية ، م 2008 ،الوسائل –

تدريس العربية يف ، هـ  2001م /  1421 رشدي أْحد طعيمة و حممد السيد مناع،

 دار الفكر العريب ،التعليم العام نظرايت وجتارب

املدخال إىل البحث يف العلوم البحث  ،2001 صاحل بن ْحد العساف،

 ريالض: مكتبة العيكان، يف السلوكية

، املدخال إىل البحث يف العلوم البحث يف السلوكية ،2001 صاحل بن ْحد العساف،

 : مكتبة العيكانريالض
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، املدخال إىل البحث يف العلوم البحث يف السلوكية ،2001 صاحل بن ْحد العساف،

 ريالض : مكتبة العيكان

، 2018 ،ستماعاالتطبيق وسيلة لعبة اهلمس املتسلسل لرتقية قدرة مهارة شهر فطرون، 

 اإلسالميةجامعة الرانريي  بقسم تعليم اللغة العربية، بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني

 بندا أتشيه:  احلكومية

كرتوين على أساس فيديو ال فعالية تطبيق وسيلة التعليم ا ،2020 ريندانج هارميغايت،

بقسم تعليم اللغة العربية، بكلية الرتبية  ،لطالب الموب لرتقية مهارة الكييوت

 سورااباي  :احلكومية إلسالميةجامعة سوانن أمبيل ا وأتهيل املعلمني

، الطبعة  تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريها ،2015 ترمز نينورس،

 بندا آتشيه، املمتاز االنستيت ، الثانية

 املراجع األجنبية .د
Achmad Warson Munawir, 1997, Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia 

Terlengkap, Edisi Kedua Surabaya : Pustaka Progresif 
Burke,S,C, Rager, R.C.2009. An Assesment of Fculty Usage Youtube as Teaching 

resaource. The Internet Journal of Allied Health Science and Practice. Vol. 

7 No. 1. 

Hasan Saefuloh. 2010, Al’ab Lughowiyah: Teknik Pembelajaran Bahasa Arab 

yang Menyenangkan Yogyakarta: Bassan Publishing 

Hasan Saefuloh. (1) 01. 2012. Teknik Pembelajaran Kemahiran Menyimak. El 

Ibtikar: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 
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Lestari, Renda. 2017. Penggunaan Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa 

Inggris. The Second Progressive and Fun Education Seminar. 978-602-381-

102-7. 20/09/2021, 20:35 wib 

Moh. Mastna Dkk,2012, Pengembangan Evaluasi Dan Tes Bahasa Arab, 

Tanggerang Selatan: Al-kitab. 

Nur Yadi dkk, 2017, Dasar- Dasar Statistic Penelitian, Yogyakarta: Sibuku Media  

 Suharsimi Arikunto, 2010, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi 

Aksara  

Syaiful Mustafa, 2011, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Malang: UIN 

MALIKI PRESS  

 مراجع اإللكرتنية واإلنرتنيت .ه

 صفيف الأتثري يوتيوب يف ترقية مهارة االستماع و الكالم   ،2019 أسوة األمىن،

بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  ،اخلامس مبعهد دار العلوم ِبندا آتشيه

متـاح ، يوجياكرات اإلسالمية احلكومية جاكاييف اجلامعة سوانن کال وأتهيل املعلمني،

:  اتريخ الدخول. /https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36224 علـى

4/11/2021 

، لطلبة  جتربة وسيلة اليوتيوب لرتقية الدافع لتعلم اللغة العربية ،2019 ويندا أستويت،

 جاكاييف اجلامعة سوانن کال الرتبية وأتهيل املعلمني،بقسم تعليم اللغة العربية بكلية 

-https://digilib.uinمتاح على ،يوجياكرات اإلسالمية احلكومية

suka.ac.id/id/eprint/36224/1/15420011_BAB-I_V_DAFTAR-

PUSTAKA.pdf .4/11/2021:  اتريخ الدخول 

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36224/
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36224/1/15420011_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36224/1/15420011_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36224/1/15420011_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36224/1/15420011_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
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Pengertian Youtube, Manfaat dan Fitur-fitur Menarik di Youtube 

(jurnalponsel.com) 04/11/2021, 10:35 Wib. 

Youtube Sebagai Sumber Belajar Modern Saat Ini - E-Learning Artikel Google.Com  

Banda Aceh, 20/11/2021, 21:05 Wib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jurnalponsel.com/pengertian-youtube-manfaat-dan-fitur-fitur-menarik-di-youtube/
https://www.jurnalponsel.com/pengertian-youtube-manfaat-dan-fitur-fitur-menarik-di-youtube/
https://sites.google.com/site/elearningpp09/e-learning/youtube-sebagai-sumber-belajar-modern-saat-ini
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Madrasah :  MTsS Darul Aitami 

Kelas/Semester :  VIII/Ganjil 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Tahun Pelajaran :  2021/2022 

Waktu :  1 x pertemuan ( 2 x 40 Menit ) 

Materi  : الساعة (Waktu) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu : 

1. Peserta didik dapat menulis kata yang sesuai dengan apa 

didengar berkaitan dengan tema :  الساعة  

2. Peserta didik dapat memahami penulisan Bahasa arab 

dengan benar dan tahu arti dari semua kalimat yang mereka 

tulis 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Salam Pembuka dan Apersepsi 

2. Kegiatan Inti 

 Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai pada mata pelajaran tersebut dan 

memotivasi belajar siswa 

 Guru memberikan lembaran jawaban kosong kepada 

siswa 

 Guru memperdengarkan materi dengan media youtube 

. 

 Siswa melafalkan jawaban yang sudah di perdengarkan  

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya . 

 Guru mengevaluasi hasil belajar, tentang materi yang 

dipelajari atau masing-masing peserta didik 

mempersentasikan hasil kerjanya 

 Guru mengapresiasikan peserta didik, baik dalam 

proses maupun hasil secara individual  

3. Kegiatan Akhir 

 Guru dan siswa menyimpulkan materi berkaitan dengan 

tema : الساعة . 

 Siswa melakukan refleksi dan tanya jawab penugasan dan 

informasi yang terkait materi. 

 Berdoa bersama 

B. KOMPETENSI DASAR  

3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan 

(bunyi, kata, makna) dari teks sederhana yang berkaitan 

dengan tema: الساعة yang melibatkan tindak tutur memberi 

dan meminta informasi terkait waktu dengan 

memperhatikan susunan gramatikal ترتيبيالعدد ال  

4.1 Mendemostrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi 

dan meminta informasi terkait dengan waktu dengan 

memperhatikan susunan gramatikal العدد الترتيبي baik secara 

lisan maupun tulisan. 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

3.1.1 Peserta didik dapat menulis kata yang sesuai dengan apa 

yang didengar berkaitan dengan tema : الساعة 

3.1.2 Peserta didik dapat memahami penulisan Bahasa arab 

dengan benar dan tahu arti dari semua kalimat yang mereka 

tulis 

4.1.1 siswa mampu menulis kembali sesuai apa yang mereka 

dengar yang berkaitan dengan tema : الساعة 

4.1.2 siswa mampu menyimpulkan  sesuai apa yang berkaitan 

dengan tema : الساعة 

D. MATERI ESENSI 

Maharah Istima' tentang الساعة 

E. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN  

Pendekatan : Saintifik Learning 

Model : memyimak dengan audio 

Metode : Thariqah Sam’iyyah  

F. MEDIA/SUMBER BELAJAR 

1. Youtube  (https://youtu.be/-RNBKtiaw_Q)  dan Materi 

pembelajaran, LKPD, dan Lembar Penilaian 

2. Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Mahmud yunus wa 

dzurriyyah   

3. Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII  

H. PENILAIAN 

1. Non Tes (Sikap, melalui observasi dan pengamatan)  

2. Tes Pengetahuan (Identifikasi bunyi) 

Mengetahui Aceh Selatan, 20 januari 2021 

Kepala MTsS Darul Aitami Mahasiswa Penelitian 

  

  

Drs. MOHD. ALI N            . FENO RIZALDI 

NIP. 196502051997031001 NIM. 170202131 
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 املادة : السَّاعة

النَـْوِم. يفْ السَّاَعِة اخلَاِمَسِة َصَباًحا، مُثَّ َأانَ َخامتَة، َسُأْحِكْي ِقصََّة َأْعَمايل اليَـْوِمَيةِ  ِمَن ااِلسِتيَقاِظ ِإىَل 
َواِك َوأَتـََوَضأ، َوبـَْعَد َذِلَك ُأَصلِ ي الُصْبح َوِقَرأَُة الٌِقَرأَُة الٌُقْرآَن.  أَْذَهُب ِإىَل احلَمَّاِم للسِ 

- 
َهاِب إِ   ىَل اجلَاِمَعِة، َأْغِسُل َوأَتـََناَوَل الَفُطوَر.يف السَّاَعِة الَساِدَسِة إالَّ ِنْصِف الَساَعِة، َأانَ َأْسَتِعدُّ للذِ 

- 
 َقرِْيٌب يفْ السَّاَعِة السَّاِبَعِة أَْذَهُب ِإىَل اجلَاِمَعِة،  َمَع َأْصِدقاَِء. َنْذَهُب مْشياً َعَلى األَْقَدِم أِلنَّ اجلاِمَعةِ 

اَلِميِة بـُوِْكْيت تِْنِجْي يف ِقْسِم التَـْعِليِم اللَغِة ِمَن البَـْيِت. أَْدُرُس يفْ إحَدى  اجلَاِمَعِة احُلُكْوِميِة اإِلسْ 
 الَعَربَِيِة.

- skip 
 يفْ السَّاَعِة الَواِحَدِة هَناَرًا، أَْرِجُع ِإىَل البَـْيِت ِلَصالَِة الظُْهِر. مُثَّ، نـَتَـَغدِ ي مع َأْصِدقَاِء.

 
1). RNBKtiaw_Q-https://youtu.be/) 

2.) QE3UcOG8https://youtu.be/QJc( 

 اإلجابة ةالصور  الرقم
1 

  07:00 

 

2 

 15:00 

 

3 

 12:00 

 

4 

 09:00 

 

https://youtu.be/-RNBKtiaw_Q
https://youtu.be/QJc8UcOG3QE
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 االختبار

 !بشكل صحيحأكمل اجلمل  األتية   - أ

َخامتَة، َسُأْحِكْي ِقصََّة َأْعَمايل اليَـْوِمَية ِ ِمَن ااِلسِتيَقاِظ ِإىَل النَـْوِم. يفْ السَّاَعِة َأاَن  - 1

َواِك َوأَتـََوَضأ، َوبـَْعَد َذِلَك ..... الُصْبح  اخلَاِمَسِة ......، مُثَّ أَْذَهُب ِإىَل احلَمَّاِم للسِ 

 َوِقَرأَُة الٌِقرَأَُة الٌُقْرآَن.

َهاِب ِإىَل ...... َعِة الَساِدَسِة إالَّ يف السَّا - 2 ، َأْغِسُل ....الَساَعِة، َأاَن َأْسَتِعدُّ للذِ 

 َوأَتـََناَوَل الَفطُوَر.

يفْ السَّاَعِة ....... أَْذَهُب ِإىَل املدرسة،  َمَع َأْصِدقاَِء. َنْذَهُب مْشيًا َعَلى األَْقَدِم  - 3

 أِلنَّ املدرسة َقرِْيٌب ِمَن البَـْيِت.

 .وَنْدُرُس يِف ُهنَاكَ  ......،بعد َذِلَك، َنْذَهُب إىَل و  - 4

 . ...... َد َذِلكَ نـَْرِجُع ِمَن البيِت. مُثَّ أَتـََوَضأُ ِلَصاَلِة الَعْصِر. بـَعْ  .......يف الس اَعِة  - 5

 ! األسئلة مما مسع هذهأجب و اخرت اإلجابة الصحيحة   - ب

 ماذا تفعل بعد ذلك؟ ،اخلامسة صباحا اعةِ السَّ  يفخامتَة  بعد االستيقاظ - 1

َواِك َوأَتـََوَضأأذهب إىل املطبخ  -أ   أذهب إىل املدرسة  -ج  للسِ 

َواِك َوأَتـََوَضأ -ب   أذهب إىل املطبخ لتناول اإلفطار -د  أَْذَهُب ِإىَل احلَمَّاِم للسِ 

 ؟املدرسةللذهاب إىل خامتة تستعد  اعةالسَّ يف أي  - 2

 الساعة الثامنة والنصفيف  –ج  إالَّ ِنْصِف الَساَعةِ يف السَّاَعِة الَساِدَسِة  -أ 
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 الساعة التاسعة والنصفيف  –د  التاسعة صباحا السَّاَعةِ  يف -ب 

 ؟املدرسةإىل  خامتة تذهب السَّاَعةِ يف أي   - 3

 الثامنة والنصفالساعة يف  –ج  يف السَّاَعِة الَساِدَسِة إالَّ ِنْصِف الَساَعةِ  -أ 

 الساعة التاسعة والنصفيف  –د  صباحا لسابعةا السَّاَعةِ  يف -ب 

 لعصر؟خامتة امىت تصلي   - 4

 الرابعة الساعة يف  –ج  يف السَّاَعِة الَساِدَسِة إالَّ ِنْصِف  -أ 

 الساعة التاسعة والنصفيف  –د  التاسعة صباحا السَّاَعةِ  يف -ب 

 ؟ خامتة تنام   السَّاَعةِ يف أي   - 5

 الساعة الثامنة والنصفيف  –ج  الثامنة لياليف السَّاَعِة  -أ 

 الساعة التاسعة والنصفيف  –د  صباحا لسابعةا السَّاَعةِ  يف -ب 

 
 اإلجابة ةالصور  الرقم

6 

  07:00 

 الساعة السابعة  -أ
  الساعة السابعة والنصف -ب

 الساعة الثامنة -ج
 دقائقالساعة الثامنة وعشر   -د

7 

 02:00 

 الساعة الثانية -أ
 الساعة الثامنة وعشر دقائق  -ب

 الساعة السابعة -ج
 الساعة الثانية عشر  -د

8 

 03:00 

 الساعة السابعة  -أ
 الساعة الثالثة -ب

 الساعة الثامنة -ج
 الساعة الثامنة وعشر دقائق  -د
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9 

 12:00 

 السابعةالساعة   -أ
 الساعة الثالثة -ب

 الساعة الثامنة -ج
 الساعة الثانية عشر  -د

10 

 09:00 

 الساعة السابعة  -أ
 الساعة الثالثة -ب

 الساعة الثامنة -ج
 الساعة التاسعة -د

 
 

Skor ideal Bobot skor Jumlah soal Jenis soal No 

50 10 5 Isian sngkat 1 

50 5 10 Pilihan ganda 2 

100  15 Jumlah 

 
 

 اإلجابة :
   - أ

 / أصلي  صباحا - 1
 نصف الساعة / املدرسة - 2
 الساعة السابعة  - 3
 نذهب إىل - 4
 اْسرتََحِة./  الرَِّبَعة - 5

   - ب
 أ  -6  ب - 1
 أ -7   أ - 2
 ب  -8  ب - 3
 د  -9  ج - 4
 د -10 أ  - 5
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 مالحظة أنشطة املعلم

 خيارات اإلجاابت الناحية امللحوظة الرقم

1 2 3 4 

     ر املعلم الفصل لتكون الطلبة مستعدين للتعلمو يد 1

     تقدمي مواد التعليم وأهداف التعلم 2

     قدرة املعلم على ربط املوضوع السابق ابجلديد 3

     التوافق يف اختيار الطريقة   4

     قدرة املعلم على إدارة األوقات أحوال الفصل 5

     اهتمام الطلبة يف التعليماعطاء الدوافع ليزيد  6

     املطابق يف احملادثة مع الطلبة 7

قدرة املعلم على استخدام وسيلة يوتيب لرتقية قدرة  8
 الطلبة على مهارة اإلستماع

    

سؤال حول املوضوع  ألواالفرصة للطلبة ليساعطاء  9
 وهالذي مل يفهم

    

االستماع القيام بتطوير ْحاسة يف تعلم مهارة  10
 ابستخدام وسيلة يوتيوب

    

  جمموع
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 مالحظة أنشطة الطلبة

 خيارات اإلجاابت الناحية امللحوظة الرقم

1 2 3 4 

     الطاعة على نظام يف الدرس 1

     الفهم على الدرس وهدفه وشرحه 2

قدرة الطلبة يف االستماع عند الدرس بوسيلة  3
 يوتيوب

    

     تطوير املفردات واألسلوب   4

     لغة العربيةال قيام مبحادثة 5

     استنتاج الدرس الذي قد شرح املعلم 6

     قدرة الطلبة يف املناقشة مع زمالءهم 7

     الرد على األسئلة من املعلم 8

     استجابة الطلبة يف استخدام وسيلة يوتيوب 9

     الطلبة عن مهارة االستماعاستجابة  10

  جمموع
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