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 رابعباب الال
 دراسة ميدانية وتحليل البيانات

 
طة اإلسالمية الحكومية المتوسعن مدرسة  لمحة التارخيةال: الفصل األول - أ

 موجوكرطاموجوساري 
 هاوضع موجوكرطا -مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري موقع -١

مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  املوضوع هلذا البحث يعين
موجوساري بالناحية  ١١قم . كارتيين ر ر.أموجوساري الذي يقع يف الشارع 

و  ٥٩١١٤١-٠٣٢١وبرقم اهلاتف و موديرية موجوكرطا  فونكغينغ
. وضع هذه املدرسة هي شهادة "أ"، و رئيس املدرسة هو ٥٩٥٩١١

 املاجستري. احلاج بودي فرايتنواالدكتورندوس 
من  ىحدكإ مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري انتك

اإلجتاهات و القدرات و املعارف و املهارات ملتوسطة لينشأ امؤسسة تعليم 
  .طالب عندما يأخذون التعليم العايلالليعيش يف اجملتمع، و يعّد 

 
 موجوكرطا -املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري درسةمتاريخ تأسيس  -٢

 موجوكرطا سطة اإلسالمية احلكومية موجوسارياملتو مدرسة أسست ت
ؤسسة التعليم ست أول هذه املؤسسة من تغيري وضع م .١٩٨٧ مارس ١٦منذ 

أوانغ موجوساري، ألن يف النظام ال يسمح مؤسستان يف -سنوات يف أوانغ
مث يكون مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية موجوساري و مدرسة  .ريةوديم

. و لكل مؤسسة جيب أن تأخذ ملدة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري
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الصف السابع و  املتوسطة اإلسالمية احلكومية من ثالث سنوات. أما ملدرسة
الصف العاشر  الثانوية اإلسالمية احلكومية من الثامن و التاسع، وكذلك ملدرسة

 .و احلادي عشر و الثاين عشر
 

 بيانات املدرسة  -٣
 ٤٩أما هوية حول هذه املدرسة فيما يلي:

 مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري : إسم املدرسة
 ١٢١١٣٥١٦٠٠٠٢ : رقم املدرسة

 أ (ممتاز) :  الشهادة
 موجوساري ١١كارتيين رقم الشارع ر.أ   : العنوان
 فوجنغينج:   الناحية

  موجوكرطا:   وديريةامل
 ٥٩٥٩١١و  ٥٩١١٤١-٠٣٢١ : رقم اهلاتف

 ٦٠٢.٠٠٠-٠٠.٠٣١.٤٨٠.٧: NPWP  الرقم
 املاجستري احلاج بودي فرايتنوا دكتوراندوس: ال إسم رئيس املدرسة

   ٠٨١٢٥٢٦٢٦٦٤١ 
 حكومة :  ملكية األرض

 وضع األرض  . أ
 ٢م ٥٠٠٠األرض  واسع . ب

 حكومة :  ناءبال وضع
 ٢م ١٨٢٣ :  البناء واسع

 بمدرسة المتوسطة اإلسالمیة الحكومیة موجوساري المالحظة   ٤۹
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 : ريخأثالث سنوات  بيانات الطالب يف
 )١( اللوحة

 ةسنة الدراس
 عدد صف التاسع صف الثامن صف السابع

 فصل طالب فصل طالب فصل طالب فصل طالب
٢٣ ٨٨٥ ٧ ٢٧٢ ٨ ٣٠٣ ٨ ٣١٠ ٢٠١٢-٢٠١١ 
٢٤ ٩٤٢ ٨ ٢٩٩ ٨ ٢٩٢ ٨ ٣٤٤ ٢٠١٣-٢٠١٢ 
٢٥ ٩٩٣ ٨ ٢٩٢ ٨ ٣٤٢ ٩ ٣٥٩ ٢٠١٤-٢٠١٣ 

 
 مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا غرضأ -٤

وسطة اإلسالمية احلكومية مدرسة املت يغرض برامج العمل السنوي هلذه
 موجوساري موجوكرطا يعين:

يرقي كيفية التعليم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري  . أ

 املهمة.تقرير هدف اجلودة انطبق على الرؤية و بطريق 
يرقي الكفاءة و الفعالية كل موارد التعليم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  . ب

 رتقية الكيفية الرتبية الوطنية.الليدمع احلكومية موجوساري 

برامج العمل الدليل للرئيس و األساتيذ و املوظف املدرسة أن يقضى  جعل . ت
 كومية موجوساري.العمل لريقي جودة التعليم مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احل

 

 مهمتها املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري مدرسةرؤية  -٥

 رؤية مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري . أ
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و اإلميان و التقوى  يف العلوم التكنولوجية ة"حتقق املدرسة الكيفية و املمتاز 
 ليستطيع أن يستوجب عصر العوملة."

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري مهمة مدرسة . ب

 .التعليم الديينّ طة بواسقاد أو العقيدة يزرع اإلعت .١

 حتسني عملية التعلم و التوجيه. .٢
يطور املعارف يف جمال العلوم التكنولوجيا و اللغات و الرياضة و الفن  .٣

 انطبق على الرغبة و املوهبة و اإلمكانية الطالب.الثقافة 

 التعليمية املواتية.جيعل البيئة  .٤
 يعيش التعاون املتناغم بني املدرسة و اجملتمع. .٥

 

 األدوات الوسائل و -٦

املتوسطة اإلسالمية احلكومية قد حتسن الوسائل و األدوات املدرسة 

و استفى شروط معيار املالئمة لتطورها. و من دعم موجوساري موجوكرطا 

هذه اجملتمع و مشروع احلكومة يستطيع أن حيقق تطوير الوسائل و األدوات 
ال األكادميية و غري األكادميية كما اجملأما املرافق ميلك املدرسة من   املدرسة.

 يلي:

 

 موجوساري موجوكرطااملتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة  الوسائل و األدوات
 )٢( اللوحة
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 الرقم الوسائل التعليمية العدد الحال
 ١ غرفة التعليم ٢٥ جيد
 ٢ املكتبة ١ جيد

 ٣ غرفة املعلم ١ جيد
 ٤ غرفة رئيس املدرسة ١ جيد
 ٥ (TU)غرفة السكريرتية ال ٢ جيد
 ٦ معمل الكمبيوتر ١ جيد
 ٧ معمل اللغة ٢ جيد
 ٨ معمل العلوم الطبيعية ١ جيد
 ٩ غرفة الصحة ١ جيد
 ١٠ غرفة الرياضة ١ جيد
 ١١ مصلى ١ جيد
 ١٢ محام املعلم ٣ جيد
 ١٣ علمتمحام امل ١٢ جيد
 ١٤ مطعم ١ جيد
 ١٥ صفمق ١ جيد
 ١٦ غرفة االجتماع - -

 ١٧ غرفة املنظمة الطالبية ١ جيد
 ١٨ غرفة االستشارة ١ جيد

من ذلك البيان يدل أن مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

مرافق كامل، إذا رجأت مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية أن له  موجوساري
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، حىت يكون مدرسة قد أنشطة التعليم و التعلم الفعايل و الكيفيةيستطيع ليع
 حسن من املدارس حوهلا. أفضل مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةأ

وتر أيضا. و هلا مخسة و ثالثون  الكمبيموجوساري يف جمال تطوير أدوات 

 أهل الكمبيوتر. من كمبيوتر يف معمل الكمبيوتر و ثالثة أساتيذ

 
 وال املدرسني و املوظفني و الطالبأح -٧

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية لبينات املدرسني و املوظفني أما ا
 موجوساري فيما يلى: احلكومية

 )٣( اللوحة
 العدد بيان المدرسين الرقم
 ٣٩ املدرس احلكومية ١
 ٤ املدرس الوكيلية ٢
 ٨ مدرس املرتزق ٣
 ٥١ أعداد 

 
 العدد وظفينبيان الم الرقم
 ١ احلكومية السكريرتية ١
 ١٠ املرتزق السكريرتية ٢
 ٢ بستاين ٣
 ٢ أمن ٤
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 ١٥ أعداد 
 
 :فكما يلىدرسة املهذه  أما عدد الطالب يف  

 عدد الفصول عدد الطالب الفصل
 ٩ ٣٥٩ السابع
 ٨ ٣٤٢ الثامن
 ٨ ٢٩٢ التاسع
 ٢٥ ٩٩٣ أعداد

 
من ذلك البيان يدل أن مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية و 
رجأت  له كثري من املدرسون و املوظفون و كذلك عدد الطالب، إذا موجوساري

مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية أن يستطيع ليعقد أنشطة التعليم و التعلم 
ب الكيفية و يستطيع أن يتنافس مع املدارس جيعل الطال، حىت فعايل و الكيفيةال

 .اآلخر
  

 التعليم و التعلمدور اإلجايب الطالب يف عملية  -٨
يعىن بوجود دور  التعليم التعليم و التعلم ليكون أحسن أنشطةأحد من 

 اإلجايب الطالب. مثل الفصل حسنا، و بينهما:
 شكل مدير الفصل حسن و مسؤوليةي •
 فصل نظيف و ترتيب •
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و   ،نائب الرئيس اإلندونيسية صورة الرئيس اجلمهورية وكمل الفصل ب •
الرخ و نص النظام، و قائمة مدير الفصل، و كشف الغياب، و  شعار

 صورة أو كتابة عن النصيحة.

قلم احلرب و ممحاة و مسطرة و  ات التعليم كامل، مثل: طباشري وأدو  •

 .سبورة نظيفة

 حالة الفصل مرتب و هادئ. •
 

 يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةطة املقررات اإلضافية لطالب أنش -٩

 موجوساري

 صليب أمحر إندونيسي •

 كشفية •

 سّلة •

 العلوم و الرياضيات •

 اجنليزيةمجعية  •

 مجعية عربية •

 الرياضة •

 فن املوسيقى •

 

 عرض البيانات : الفصل الثانى - ب
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يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  لطالب الفصل السابعستماع االمهارة تعليم  -١
 رطاكموجو -يموجوسار  احلكومية

 تقابلو . ٢٠١٤أبريل  ١٠ ،يوم اجلمعة يف البحث ةالباحث تبدأ

 مرة يف األسبوع حبثت الباحثة. "قرة العين ةذستاأل"اللغة العربية  ةسدرّ م ةالباحث

حبثت  قبلشهرا و النصف، و دخلت الفصل أربع مرات. أو  أسبوع ةملدة ست

يف الفصل، سألت الباحثة إىل مدّرسة اللغة العربية عن تعليم اللغة  الباحثة

 بعض تحصل و العربية. و تالحظ حول املدرسة و الفصول و عملية التعليم. 

 :كما يلي  البيانات

 .مهارة االستماعلتعليم  لمة اللغة العربية طريقة القراءةمع استخدمت -

استخدمت وسائل التعليم مثل: كتاب احلقيبة التعليمية، و الكتب النحوية  -

 و القواعدية كاملراجع التعليم.

لفصل السابع مل اللغة العربية  معلمةولكن  ٥٠كان يف املدرسة معمل اللغة، -

معمل اللغة مرة، و لكن احلاصل متساويا مع استخدمت  "قد  ستخدمهت

عند يف معمل اللغة، لذلك مل يسبق أن أستخدم الفصل ألن ما املادة يل 
 قالت معلمة اللغة العربية لفصل السابع. ٥١له".

ألن بعض  وسائل اإلتصال عند تعليم االستماع.مل يسبق أن تستخدم  -

درسة العامة، الطالب متخرج من املدرسة اإلسالمية و بعضهم من امل

 بمدرسة المتوسطة اإلسالمیة الحكومیة موجوساري المالحظة   ٥۰
ا قرة العین، معلمة اللغة العربیة لفصل السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمیة الحكومیة موجوساري، دوكتوراند المقابلة الشخصیة:  ٥۱
  ۲۰۱٤أبریل  ۱٤
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ني ليعرفون عن ل املبتدئاأكثرهم ال يفهم عن اللغة العربية بتة، " الطالب ماز 
قالت معلمة  ٥٢".م يفهمون صويتبأ� حمظوظ يل الصوت العربية األخرى،

 اللغة العربية لفصل السابع.

املواد التعليمية لالستماع ليس املواد السمعية أو األصوات، و لكن يستخدم  -

 الكتابة.الكتب أو 

 تالذي يعلمهم فحسب. و إذا علم إذا الطالب يفهمون لغة املعلمة

، أل�م األوىلاملعلمة األخرى فال يفهمون. هذا يدل أن الطالب يرتبطون مبعلمة 

 ينظرون فم املعلمة عند تعلمهم.

 لطالب الفصل السابع ختبار القبلىإعطاء اال يف ةالباحث  توشرع

 بالطال عدد . واحلكومية موجوساري موجوكرطا املتوسطة اإلسالميةدرسة مب

 :ما يلىيف اصل هذا االختباراحل ، وأربعون طالب مفيه ةاحثالب حبثت ينالذ
 
 
 
 
 

املتوسطة اإلسالمية احلكومية الفصل السابع مبدرسة  لطالب النتائج من االختبار القبلى
 موجوساري موجوكرطا

 )٤( اللوحة
عدد  االختبار باألسماء الطال رقم

 ا قرة العین، معلمة اللغة العربیة لفصل اسابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمیة الحكومیة موجوساريدوكتوراند :المقابلة الشخصیة  ٥۲
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النتيجة 
 األول

النتيجة 
 الثانى

النتيجة 
 الثالث

النتيجة 
 الرابع

 ٤/النتيجة

 ٨١ ٨٥ ٩٠ ٨٠ ٧٠ إنتان نور الزهرية ١
 ٨٢ ٨٩ ٩٠ ٧٥ ٧٥ سلسابال  ٢
 ٨٨ ٨٨ ٩٠ ٩٠ ٨٥ حبيبة نور اإلسالمية ٣
 ٦٠ ٧٠ ٣٠ ٨٠ ٦٠ حممد عبد اللطيف ٤
 ٤٥ ٧٠ ١٠ ٤٠ ٦٠ أديندا مولينا كوسوما ٥
 ٦١ ٧٠ ٤٠ ٧٥ ٦٠ سنتيا فتماسري ٦
 ٦١ ٧٠ ٢٠ ٨٧ ٦٨ حممد زيدا نور فيانشة ٧
 ٦٤ ٧٠ ٣٠ ٨٧ ٧٠ ريزا أبريليانطو ٨
 ٥٧ ٦٥ ٢٠ ٨٣ ٦٠ حممد عبد عارفني ٩
 ٧٢ ٨٠ ٧٠ ٨٣ ٥٥ الدين حممد عمري ١٠
 ٥٧ ٧٥ ١٠ ٨٣ ٦٠ عويل أزوار ١١
 ٥٤ ٧٥ ٣٠ ٧٧ ٣٥ أديتيا إيكا ١٢
 ٧٧ ٨٠ ٨٠ ٧٩ ٧٠ هيلمي فرداوس ديانيت ١٣
 ٥٤ ٧٠ ٠ ٧٩ ٦٧ حممد أسغاف مشرف ١٤
 ٦٣ ٧٠ ٢٠ ٩٠ ٧٥ حممد أفيف الدين رزقي ١٥
 ٦٢ ٧٠ ٣٠ ٨٣ ٦٨ بغوس موالنا ١٦
 ٨٦ ٩٠ ٩٥ ٧٩ ٨٠ ليلي فطريانينغروم ١٧
 ٧٦ ٨٠ ٧٠ ٧٧ ٨٠ حممد يوسف رضايف ١٨
 ٥٥ ٧٠ ٣٠ ٨٢ ٤٠ رايف ١٩
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 ٨٠ ٩٠ ٧٥ ٨٣ ٧٥ رزقية دوي أغوستني ٢٠
 ٦١ ٧٠ ٣٠ ٧٩ ٦٧ ديكي ٢١
 ٨٢ ٨٥ ٧٥ ٨٨ ٨٠ نور الليلة النصفية ٢٢
 ٨١ ٨٥ ٩٠ ٨٥ ٦٥ ماي دية هستاري ٢٣
 ٥٦ ٧٠ ٢٠ ٨٠ ٥٥ أري ٢٤
 ٦٥ ٧٥ ٥٠ ٨٠ ٥٥ فخر النساء  ٢٥
 ٧٤ ٧٠ ٧٦ ٨٣ ٧٠ ديه أين لستاري ٢٦
 ٧٥ ٧٨ ٦٠ ٨٥ ٧٨ أنيسة أليفة رمحة ٢٧
 ٦٩ ٧٠ ٦٠ ٨٠ ٦٦ سنتيا لستاري ٢٨
 ٧١ ٧٠ ٤٠ ٨٧ ٨٧ موالين الكرمية ٢٩
 ٨٤ ٨٠ ٩٠ ٨٣ ٨٥ أديندا شيفى ٣٠
 ٦٤ ٨٠ ٦٠ ٥٧ ٦٠ صابرة النساء ٣١
 ٦٨ ٧٨ ٥٠ ٧٨ ٦٧ ويديا فوتري ٣٢
 ٦٧ ٨٠ ٦٠ ٨٢ ٤٨ �ضية خري النساء ٣٣
 ٧٧ ٨٨ ٩٠ ٨٠ ٥٣ فريونيكا هارديانا ٣٤
 ٧٦ ٨٠ ٩٠ ٨٠ ٥٧ نديا نور خري النساء ٣٥
 ٥٨ ٧٠ ١٠ ٨٥ ٦٧ دفريلحممد نوفيندرا  ٣٦
 ٧١ ٨٠ ٤٠ ٨٠ ٨٥ نابيال فرانيا إنشرة ٣٧
 ٧٢ ٨٠ ٦٠ ٨٠ ٧١ نور مأسومة ٣٨
 ٧٣ ٧٠ ٧٠ ٦٥ ٨٧ ريستو موالنا أبرار ٣٩
 ٨٠ ٨٥ ٩٠ ٨٢ ٦٥ زولفكار أرشاد ٤٠
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 ٢٧٧١ 
 

 البيان :
 النتيجة األول يدل على نتيجة طالب عن متييز املفردات

 طويلة الكلمات و قصريهتا النتيجة الثاين يدل على نتيجة طالب عن متييز 
 يوجيب األسئلة صحيحا النتيجة الثالث يدل على نتيجة طالب عن 
 فهم املسموع النتيجة الرابع يدل على نتيجة طالب عن 

 

السابق أن جمموع النتائج من االختبار القبلى  اجلدولاعتمادا من 

على هذا األمر قدمت الباحثة تلك البيانات الكمية . و مما يساعد ٢٧٧١
 بالوصفية املائوية بالرمز التايل:

P = 𝐹
𝑁

 X 100%  

 النسبة املائوية = P البيان  :

 F = تكرار االجابة 

N = عدد املستجبني 

 
 وية :و إذا حولنا ذلك برمز املائ

P=
٢٧٧١

٤٠
 x ١٠٠%  

P = ٦٩ % 
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 ي :كما يل  يه الرمز وما التفسري والتعيني هبذا أ
 

90 % - 100 % 

70 % - 89 % 

50 % - 69 % 

0 % - 49 % 

 جيدا
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا

 

أن احلاصل من االختبار  يدل على ئويةاالنسبة امللك ت اصل مناحلو 

أن ذلك ناقص. و نستطيع أن  املعايري%، و بالنسبة إىل جدول ٦٩القبلى 

ال يستطيع أن  ، وةوسيلة السمعيال بأصوات غري مألوفني أن الطالب نستنتج
أن عملية تعليم اللغة  و من هذه احلقائق نستنتج .املماثلة مييز أصوات احلروف

 .فعالةال هذه املدرسة قليلة العربية يف
 
 
 

يف املدرسة املتوسطة  لطالب الفصل السابع ستماعالتصميم مواد تعليم ا -٢
  رطاكموجو -يموجوسار  اإلسالمية احلكومية

كتب تعليم االستماع و   اعتمادا على اإلعداد و التصميم قدمت الباحثة

املنهج على مستوى الوحدة الدراسية و حصول املقابلة على االقرتاحات و 
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يف نتيجة املقابلة بني ساملدخالت حول املواد التعليمية املعدة لتحصيصها. و ال
 مي له يعين: الدين و الدكتوراندوس جنيدي رشيد املاجستري يف حبث عل

رأيه أن تستخدم املفردات أكثر استخداما و  يف اختيار املفردات، عند -

إجابته على أن اختيار كلماهتا البد زاد يف  استماعا عند الطالب و

 من االهتمام بسهولتها يف الفهم و النطق.

رأيه أن تستخدم التقنية املعاصرة مثل  عنديف الوسائل التعليمية،  -

 احلاسوب األيل و اإلنرتنيت سوى األسطوانة و الشريط.

رأيه أن ترتجم قاعدة اللغة العربية بقاعدة  عدة اللغوية، عنديف القا -
يف اإلندونيسية، و  objekاللغة اإلندونيسية مثل فعل يف العربية هي 

 ، و غري ذلك.يف اإلندونيسية subjekفاعل يف العربية هي 

 رأيه أن يناسب تعيني التقومي بتعيني املدلوالت. عنديف التقومي،  -

يف طريقة تدريس اللغة، عند رأيه أن توفر الطرق سوى طريقة السمعية  -

 الشفهية.

 ٥٣الباقي من األسئلة و دقتها ففي رأيه جيد و كامل.و أما  -
اع، تصمم و من أساسي تعليم اللغة العربية أعاله خاصة لتعليم االستم

لالستماع لفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية املواد التعليمية  إعداد الباحثة

 احلكومية موجوساري موجوكرطا كما يلي:

إعداد مادة تعلیم مھارة االستماع (بحث تطویري) في مدرسة "دار التقوى" العالیة اإلسالمیة نجورو موجوكرطا، محمد سیف   ٥۳
 ۲۰۰۹، كلیة الدراسات العلیا قسم تعلیم اللغة العربیة جامعة سونان أمبیل اإلسالمیة الحكومیة سورابایا، ٦٤۰۷٥۱الدین،
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يف إعطاء  أخذت الباحثةأوال،  .٢٠١٤أبريل  ٢٥األول،  يف لقائي
تعريف األصوات العربية و متييز ما بينها بتعليم بدأت الباحثة ال االختبار القبلى.

علمت  .ناهجاملحسب  ريتأخذت الباحثة املادة عن أسمن اختالفات صوتية. 

الطالب النقاط  احلوار بوسيلة أشرطة التسجيل العربية األصلية، و مأللباحثة ا

 .الفارغة مما مسعوه
. أخذت الباحثة املادة عن أسريت حسب ٢٠١٤مايو  ٢يف لقائي الثاين، 

و   سقاطإلجهاز افيلم الكرتونية باستعمال  ةلوسي استخدمت الباحثةناهج. امل

خالصة  تخلص الطالبسي بعد أن ينظروا الفيلم،  الصوت.ربككومبيوتري و م
مث الطالب.  و هبذا واضحا عن مستوى مفهوم عن الفيلم شهدهم. قليلة بلغتهم

 جيعلون سلسلة أسرهتم كما يف الفيلم.

أخذت الباحثة املادة عن أسريت  .٢٠١٤مايو  ٩ لقائي الثالث، يف
.  الصوتربكوسيلة الصور و كومبيوتري و م استخدمت الباحثةناهج. املحسب 

خيرت الطالب الصور باجتماع ولكنهم يتقدمون واحد بواحد. هم خيرتون الصور 

مث مسع الطالب املفردات من الوسيلة و يكررون ذلك حىت  .وهمسعاملالئمة مبا 
  املفردات املتساوي. يستطيعون أن مييزوا

. أخذت الباحثة املادة عن أسريت ٢٠١٤مايو  ١٦يف لقائي الرابع، 

 ربكناهج. أعطيت الباحثة مادة احلوار باستخدام وسيلة كومبيوتري و ماملحسب 

لذي انطبق على احلوار. و األخري أخذت أجوب الطالب األسئلة ات. الصو 
 .إعطاء االختبار البعدى يف الباحثة
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بعقد االختبار البعدي، قامت الباحثة و املعلمة عملية تدريس قبل القيام 
مهارة االستماع مبادة تعليم مهارة االستماع للطالب الذي قد أعدته الباحثة من 

تعليم مادة مهارة االستماع املوجودة القبل. مث بعد التطبيق مدة أيام حىت أن مت 

دي. و يف اإلعداد أو انتهاء عملية التعليم كلها أعطيت الباحثة االختبار البع

 ربع لقاءات.تطبيق هذه املادة استغرق أ
أما النتيجة اليت حصل عليها الطالب يف مهارة االستماع يف االختبار 

 فيما يلي:البعدي، 
 

املتوسطة اإلسالمية مبدرسة  لطالب الفصل السابع النتائج من االختبار البعدي
 احلكومية موجوساري

 )٥اللوحة (

 باألسماء الطال رقم
 االختبار

عدد 
 ٤/النتيجة

النتيجة 
 األول

النتيجة 
 يالثان

النتيجة 
 الثالث

النتيجة 
 الرابع

 ٩٦ ١٠٠ ١٠٠ ٩٢ ٩٢ إنتان نور الزهرية ١
 ٩٧ ١٠٠ ١٠٠ ٩٦ ٩٢ سلسابال  ٢
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ نور اإلسالميةحبيبة  ٣
 ٧٥ ٨٥ ٥٠ ٨٦ ٨٠ حممد عبد اللطيف ٤
 ٧٨ ٩٠ ٤٠ ٩٢ ٩٠ أديندا مولينا كوسوما ٥
 ٨٩ ٩٠ ١٠٠ ٨٦ ٨٢ سنتيا فتماسري ٦
 ٨٦ ٩٠ ٨٠ ٨٤ ٩٢ حممد زيدا نور فيانشة ٧
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 ٩٣ ٩٠ ١٠٠ ٩٤ ٩٠ ريزا أبريليانطو ٨
 ٨٧ ٨٥ ٩٠ ٨٨ ٨٦ حممد عبد عارفني ٩
 ٩٣ ٩٠ ٩٠ ٩٨ ٩٤ عمريالدين حممد ١٠
 ٨٣ ٨٥ ٨٠ ٨٤ ٨٦ عويل أزوار ١١
 ٨١ ٩٠ ١٠٠ ٨٠ ٥٦ أديتيا إيكا ١٢
 ٩٤ ٩٠ ١٠٠ ٩٤ ٩٢ هيلمي فرداوس ديانيت ١٣
 ٨٩ ٩٠ ٩٠ ٩٠ ٨٨ حممد أسغاف مشرف ١٤
 ٨٠ ٨٥ ٥٠ ٩٦ ٩٠ حممد أفيف الدين رزقي ١٥
 ٨٥ ٩٠ ٨٠ ٩٢ ٨٠ بغوس موالنا ١٦
 ٩٤ ٩٥ ١٠٠ ٩٤ ٩٠ ليلي فطريانينغروم ١٧
 ٩١ ٩٠ ١٠٠ ٨٦ ٩٠ حممد يوسف رضايف ١٨
 ٧١ ٨٥ ٦٠ ٨٤ ٥٦ رايف ١٩
 ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٨ رزقية دوي أغوستني ٢٠
 ٨٢ ٩٠ ٦٠ ٩٤ ٨٦ ديكي ٢١
 ٩٦ ٩٥ ١٠٠ ٩٦ ٩٤ نور الليلة النصفية ٢٢
 ٩٣ ٩٥ ١٠٠ ٩٢ ٨٨ ماي دية هستاري ٢٣
 ٧٦ ٨٥ ٧٠ ٨٥ ٦٤ أري ٢٤
 ٨٠ ٩٠ ٨٠ ٨٨ ٦٤ فخر النساء  ٢٥
 ٩١ ٩٠ ٩٠ ٩٠ ٩٦ ديه أين لستاري ٢٦
 ٩٢ ٩٠ ١٠٠ ٩٢ ٨٦ أنيسة أليفة رمحة ٢٧
 ٩١ ٩٠ ١٠٠ ٩٢ ٨٢ سنتيا لستاري ٢٨
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 ٩٣ ٩٠ ١٠٠ ٩٢ ٩٠ موالين الكرمية ٢٩
 ٩٦ ٩٥ ١٠٠ ٩٠ ١٠٠ أديندا شيفى ٣٠
 ٨٠ ٩٠ ٨٠ ٨٥ ٦٥ صابرة النساء ٣١
 ٩٢ ٩٠ ٩٠ ٩٤ ٩٦ ويديا فوتري ٣٢
 ٩٣ ١٠٠ ١٠٠ ٨٨ ٨٢ خري النساء �ضية ٣٣
 ٩٤ ١٠٠ ١٠٠ ٩٢ ٨٤ فريونيكا هارديانا ٣٤
 ٩٠ ٩٥ ١٠٠ ٨٨ ٧٩ نديا نور خري النساء ٣٥
 ٧٨ ٩٠ ٤٠ ٩٤ ٨٨ حممد نوفيندرا دفريل ٣٦
 ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ ٩٨ ٩٨ نابيال فرانيا إنشرة ٣٧
 ٨٩ ٩٥ ٨٠ ٩٥ ٨٦ نور مأسومة ٣٨
 ٨٩ ٩٠ ٨٠ ٩٠ ٩٨ ريستو موالنا أبرار ٣٩
 ٩٨ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٥ زولفكار أرشاد ٤٠

 ٣٥٦٤ 
 البيان :

 النتيجة األول يدل على نتيجة طالب عن متييز املفردات
 طويلة الكلمات و قصريهتا النتيجة الثاين يدل على نتيجة طالب عن متييز 

 يوجيب األسئلة صحيحا النتيجة الثالث يدل على نتيجة طالب عن 
 فهم املسموع النتيجة الرابع يدل على نتيجة طالب عن 

 
 ٣٥٦٤السابق أن جمموع النتائج من االختبار القبلى  اجلدولاعتمادا من 

 و إذا حولنا ذلك برمز املأوية :
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P = 𝐹
𝑁

 X 100%  
 

 النسبة املائوية = P البيان  :

 F = تكرار االجابة 

N = عدد املستجبني 

P=
٣٥٦٤

٤٠
 x ١٠٠%  

P = ٨٩ % 
 
 ي :هى كما يل ما التفسري والتعيني هبذا الرمز وأ
 

90 % - 100 % 

70 % - 89 % 

50 % - 69 % 

0 % - 49 % 

 جيدا
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا

 

يدل على أن احلاصل من االختبار   النسبة املئويةاصل من تلك احلو 

. و نستطيع أن مقبوالأن ذلك  املعايري% و بالنسبة إىل جدول ٨٩القبلى 
 أشرطة التسجيلبعد تدريبهم باستخدام وسائل  من ذلك أن الطالب نستنتج

استخدام . و من هذه احلقائق نستنتج أن وسيلة السمعي بأصواتمألوفون 
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 كثريعملية تعليم اللغة العربية   كمادة تعليم االستماع يف أشرطة التسجيلوسائل 
 .املماثلة متييز أصوات احلروفعلى  كفاءة الطالب  أن يعني حىت يستطع فعالةال

 
لرتقية مهارة استماع طالب فصل السابع الستماع لتعليمية افعالية تصميم املواد ا -٣

 مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا

ة االختبار القبلى. و الباحث تقد أخذ  ٢٠١٤أبريل  ٢٥يوم اخلميس  يف

. و يف إعطاء االختبار البعدي ةالباحث تأخذ ٢٠١٤يو ما ١٦ السبتيوم  يف
 :كما يلىف حتليل هذه البيانات تفصيل

 
االختبار البعدى مبدرسة املتوسطة اإلسالمية متوسط الفرق بني االختبار القبلى و 

 احلكومية موجوساري موجوكرطا

 )٦اللوحة (

 األسماء الطلبة رقم
االختبار 

 القبلى
االختبار 
 البعدى

بني  النطاق القيم
 االختبار القبلى و البعدى 

 ١٥ ٩٦ ٨١ إنتان نور الزهرية ١
 ١٥ ٩٧ ٨٢ سلسابال  ٢
 ١٢ ١٠٠ ٨٨ حبيبة نور اإلسالمية ٣
 ١٥ ٧٥ ٦٠ حممد عبد اللطيف ٤
 ٣٣ ٧٨ ٤٥ أديندا مولينا كوسوما ٥
 ٢٨ ٨٩ ٦١ سنتيا فتماسري ٦
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 ٢٥ ٨٦ ٦١ حممد زيدا نور فيانشة ٧
 ٢٩ ٩٣ ٦٤ ريزا أبريليانطو ٨
 ٣٠ ٨٧ ٥٧ حممد عبد عارفني ٩
 ٢١ ٩٣ ٧٢ حممد عمريالدين ١٠
 ٢٧ ٨٣ ٥٧ عويل أزوار ١١
 ٢٧ ٨١ ٥٤ أديتيا إيكا ١٢
 ١٧ ٩٤ ٧٧ هيلمي فرداوس ديانيت ١٣
 ٣٥ ٨٩ ٥٤ حممد أسغاف مشرف ١٤
 ١٦ ٨٠ ٦٣ حممد أفيف الدين رزقي ١٥
 ٢٣ ٨٥ ٦٢ بغوس موالنا ١٦
 ٩ ٩٤ ٨٦ ليلي فطريانينغروم ١٧
 ١٥ ٩١ ٧٦ حممد يوسف رضايف ١٨
 ١٦ ٧١ ٥٥ رايف ١٩
 ١٩ ٩٩ ٨٠ رزقية دوي أغوستني ٢٠
 ٢١ ٨٢ ٦١ ديكي ٢١
 ١٤ ٩٦ ٨٢ نور الليلة النصفية ٢٢
 ١٢ ٩٣ ٨١ ماي دية هستاري ٢٣
 ٢٠ ٧٦ ٥٦ أري ٢٤
 ١٥ ٨٠ ٦٥ فخر النساء  ٢٥
 ١٧ ٩١ ٧٤ ديه أين لستاري ٢٦
 ١٧ ٩٢ ٧٥ أنيسة أليفة رمحة ٢٧
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 ٢٢ ٩١ ٦٩ سنتيا لستاري ٢٨
 ٢٢ ٩٣ ٧١ موالين الكرمية ٢٩
 ١٢ ٩٦ ٨٤ أديندا شيفى ٣٠
 ١٦ ٨٠ ٦٤ صابرة النساء ٣١
 ٢٤ ٩٢ ٦٨ ويديا فوتري ٣٢
 ٢٦ ٩٣ ٦٧ �ضية خري النساء ٣٣
 ١٦ ٩٤ ٧٧ فريونيكا هارديانا ٣٤
 ١٤ ٩٠ ٧٦ نديا نور خري النساء ٣٥
 ٢٠ ٧٨ ٥٨ حممد نوفيندرا دفريل ٣٦
 ٢٨ ٩٩ ٧١ نابيال فرانيا إنشرة ٣٧
 ١٦ ٨٩ ٧٢ نور مأسومة ٣٨
 ١٦ ٨٩ ٧٣ ريستو موالنا أبرار ٣٩
 ١٨ ٩٨ ٨٠ زولفكار أرشاد ٤٠

 
تتم التحليل على كفاءة الطالب و تعد يف األول و األخري التدريس ملدة    

موجوساري موجوكرطا. و احلاصل  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةأربع لقائات 
 حتليلها كما يلي:

 )٧اللوحة (
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Sebelum 69.30 40 10.58 1.673 

Sesudah 89.27 40 7.46 1.179 

 )٨اللوحة (
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Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 40 .800 .000 

 
 )٩اللوحة (

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 sebelum - 
sesudah -1.997 6.431 1.016 -25.031 -17.918 -19.644 39 .000 

 
حىت  ٦٩,٣٠أما اللوحة السابع يدل على كفاءة الطالب الذي يرقي من    

دة االستماع ا، و اللوحة الثامن يدل على آثار بني قبل و بعد تطبيق تعليم م٨٩,٢٧

مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا. و  لطالب الفصل السابع

و أما  )، إذا ختلص أن هناك آثار مهمة.٠,٠٥(α)<٠,٠٠هبذا ظهرا أن قيمة املهمة (
التطبيق. وكذلك مبعيار االحنراف  دل على االختالف معدل قبل و بعدالتاسع ياللوحة 

 و معيار اخلطأ. أما الفروض فيما يلي:

Ho   كفاءة الطالب قبل و بعد التطبيق ال مهمة= ترقية 
Ha ترقية كفاءة الطالب قبل و بعد التطبيق مهمة = 

مقبولة و  الصفريةإذا كان قيمة احلساب أكثر من قيمة البيان فالفرضية    

الفرضية البدلية مردودة، و إذا كان قيمة احلساب أقل من قيمة البيان فالفرضية الصفرية 
مقبولة. و حصول حتليل البيانات هي قيمة احلساب  مردودة و الفرصية البدلية
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 فالفرضية الصفرية مردودة و الفرصية البدلية )١,٦٨(< قيمة البيان  )-١٩,٦٤٤(
  لطالب القبلي و البعدي يكون مهمة.ءة امقبولة. إذا ترقية كفا

بتحليل اإلحصائي و باستخدام  املقارنةيف جتربة الفروض تستخدم الرمز  

. يقصد هذا التحليل ليعرف فعالية تصميم املواد التعليمية ١٦ spss احلاسوب

لالستماع لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 
مردودة و الفرصية ة وجد أن الفرضية الصفريومية. و من حصول حتليل البيانات ياحلك

الية لرتقية مهارة استماع مقبولة، مبعىن تصميم املواد التعليمية لالستماع له الفع البدلية

 السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا.  طالب صف
 

 التعليمية لالستماعتصميم المواد الثالث:  الفصل - ت

 المواد التعليمية لالستماع  - أ

 ١مواد 

 األُمُّ  : هذا أذان الفجر
 اَألبُ  : اهللا أكرب، اهللا أكرب  

 اَألبُ  : أين األوالد ؟

 األُمُّ  : سعد يف احلمام يتوضأ.

 اَألبُ  : وأين سعيد ؟
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 األُمُّ  : سعيد يف الغرفة يقرأ القرآن.

 اَألبُ  : وأين سعيدة ؟

 األُمُّ  سعيدة يف املصلى تصلي.: 

 اَألبُ  : أين املعطف يا سعد ؟

 ابن : هذا هو املعطف، يا والدي.

 اَألبُ  : وأين النظارة، يا سعيد ؟

 ابن : هذه هي النظارة، يا والدي.

 اَألبُ  : هيا بنا إىل املسجد.

 ابن و ابن : هيا بنا.

 ٢مواد 

 : هل هذه شجرة ؟ عمر 

 شجرة. هذه أسرة الرسول : نعم، هذه عثمان

 : صلى اهللا عليه و سلم عمر

 : هذا والده عبد اهللا عثمان

 : و هذه والدته آمنة عمر

 : و هذا جده عبد املطلب عثمان
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 : و هذا عمه العباس عمر

 : و هذا عمه محزة عثمان

 : و هذه عمته صفية. عمر

 و هذا ابنه القاسم، و هذا ابنه عبد اهللا 

 إبراهيم : و هذا ابنه عثمان

 : و هذه ابنته فاطمة عمر

 : و هذه ابنته رقية، و هذه زينب  عثمان

 : و هذه ابنته أم كلثوم عمر

 ٣مواد 

 أسرة سعيدة
يؤذن املؤذن يف الساعة الرابعة صباحا، يذهب أمحد و أبوه و أمة و أخته إىل 

رمي املسجد لصالة الصبح مجاعة، املسجد قريب عن بيته. و أبوه يقرأ القرأن الك
يف البيت بعد صالة الصبح، و أمه تطبخ األطعمة يف املطبخ، يقرأ أمحد القرأن 

 يف البيت قليال، مث يذاكر أمحد من املدرسة يف غرفة املذاكرة، و كذلك أخته.
يذهب أمحد إىل املدرسة يف الساعة السادسة مع أخته، و يرجع من املدرسة يف 

الة الظهر يف مصّلى املدرسة الساعة الواحدة و النصف �ارا، و يصلى ص
 مجاعة. و كذلك أبوه يذهب إىل اإلدارة، و أمه يف البيت هي ربة البيت.
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يصلى أمحد العصر مجاعة مع أبيه و أمه و أخته يف البيت. و بعد ذلك هم 
 يتناولون العشاء معا.

 ٤مواد 

 عمر و اخيه َعِليّ  احلوار بني

 َعِليٌّ  : السالم عليكم

 َعمَّرٌ  : وعليكم السالم

 َعِليٌّ  : هذه صورة أسريت

 َعمَّرٌ  : ما شاء اهللا. من هذا

 َعِليٌّ  : هذا والدي امسه عدنان، هو مهندس.

 َعمَّارٌ  : و من هذه ؟

 َعِليٌّ  : هذه والديت امسها سعيدة، هي طبيبة.

 َعمَّارٌ  : و من هذا ؟

 َعِليٌّ  : هذا أخي امسه عيسى، هو طالب.

 َعمَّارٌ  : و من هذه ؟

 َعِليٌّ  : هذه أخيت امسها فاطمة، هي معلمة.

 : و هذا جدي. و هذه جديت.
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 َعمَّارٌ  : ما شاء اهللا

 ٥مواد 

 أسريت
 : امسي فائز، و أنت مامسك ؟ فائز 
 : امسي فؤاد فؤاد 
 : أهال و سهال يا فؤاد فائز 
 : أهال بك يا فائز فؤاد 
هذا أيب امسه صالح الدين و : يا أخي عندي صورة، هذه أسريت  فائز 

 هذه أمي امسها رمحويت
 : من هذه ؟ فؤاد 
 :هذه أخيت سلسبيال فائز 
 :ومن هذا ؟ فؤاد 
 : هو أخي زين الدين فائز 

 
 خطوات لتعليم االستماع - ب

كان مواقف كثرية من خالهلا تعليم االستماع و تنميته و تدريب 
ة اليت ميكن أن يقوم هبا الدارسني عليه. و سنورد هنا بعض األنشطة املفيد

 املعلم أو يأيت على منواهلا بأنشطة أخرى:
خيتار املعلم حدثا شاقيا مناسبا من حيث مستواه اللغوي ملستوى  .١

الدارسني و مثريا الهتماماهتم و ميوهلم مث يقرؤه أو يقصه عليه و هم 
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ينصتون إليه، و بعد االنتهاء من االستماع إليه يطرح عليهم بعض 
 اليت تتناول العناصر األساسية يف املوقف أو األفكار اهلامة.األسئلة 

يستطيع املعلم أن يقص عليهم قصة مناسبة سهلة، و يطلب منهم  .٢
واحدا بعد اآلخر أن يسرد القصة دون التدقيق يف سالمة اللغة 

 املستخدمة.
يدرب املعلم دارسا متقدما على مساع قصة قصرية خارج الفصل و  .٣

ها مث يطلب منه أن يلقيها على زمالئها يف الفصل، يدربه أيضا على قص
 و بعد ذلك يدار نشاط تعليمي يتناول القصة املسموعة.

ميكن للمعلم أن يعطي جمموعة من التوجيهات مرة واحدة يف الفصل مث  .٤
 يطلب من بعض الدارسني إعادهتا شفويا.

إىل يضع املعلم رسالة هامة يود نقلها إىل الدارسني، فتنتقل من دارس  .٥
آخر حىت تصل إىل الدارس األخري فيعيدها بصوت عال، و هذا 

 التدريب يؤكد احلاجة إىل دقة االستماع يف االتصال و التفسري.
يقرأ املعلم على الدارسني موضوعا قصريا و سهال مث يعطيهم أسئلة  .٦

جييبون منها شفويا و ال يصحح االجابات، مث يعيد املوضوع ثانية 
 إجابته األوىل و يصححها.لرياجع كل منهم 

يتكلم املعلم مجلة أو مجلتني غري متفقتني يف السياق أو غري منتظمتني  .٧
 بشكل منطقي مث يسأل الدارسني عن رأيهم يف املادة اليت مسعوها.

ميكن للمعلم أن يكثر من األسئلة الشفهية اليت تتطلب اإلجابة عنها  .٨
 الفاهم الناقد. أكثر من كلمة و مثل هذا النشاط يعلم االستماع

استخدام أحاديث تدور حول مواقف فكاهية و نوادر و حكايات و  .٩
حمادثات و متثيل و أغان و أناشيد و موسيقى فكلها أنشطة هامة لتنمية 
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القدرة على االستماع. و هناك أنشطة كثرية ميكن أن يفكر  فيها املعلم 
نوع خربات و يطوعها لتدريبات االستماع و ينسج على منواهلا حبيث تت

 املتعلم املتصلة هبذه املهارة.
و يف �اية حديثنا ينبغي اإلشارة إىل أن من املشكالت اليت جيب أن 
يتغلب عليها املعلم يف تنمية الفهم يف االستماع هي قصر مدى االنتباه 
الذي يعانيه كثري من الدارسني. و لعل هذه املشكلة ناجتة من عدم 

م الوطنية و من مث مل يدربوا عليه حيث ال حاجتهم إىل الرتكيز يف لغته
حاجة لذلك يف اللغة األم، فهم يف لغتهم األم قد صلوا إىل مستوى 
ميكنهم من التنبؤ بفكرة املتحدث قبل أن يكملها و من استبعاد األشياء 
الزائدة و التكرار و من الرتكيز التلقائي على املضمون، و من هنا على 

أمهية االنتباه و الرتكيز يف االستماع و أن يسعى  املعلم أن يؤكد للدارسني
إىل الوصول مبستوى االنتباه يف اللغة العربية إىل مستواه يف اللغة األم، و 

 لكن يف املراحل املتقدمة من تعليم اللغة.
 

 تقويم تعليم االستماع - ت

 !١األسئلة من المادة

 امأل الفراغ املناسب !

 األُمُّ  : هذا أذان الفجر
 اَألبُ  اهللا أكرب، اهللا أكرب:   

 اَألبُ  : أين األوالد ؟
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 األُمُّ  : ...... يف احلمام يتوضأ.

 اَألبُ  : وأين ...... ؟

 األُمُّ  : ...... يف الغرفة يقرأ القرآن.

 اَألبُ  : وأين ...... ؟

 األُمُّ  : ...... يف املصلى تصلي.

 اَألبُ  : أين املعطف يا ...... ؟

 ابن املعطف، يا والدي.: هذا هو 

 اَألبُ  : وأين النظارة، يا ....... ؟

 ابن : هذه هي النظارة، يا والدي.

 اَألبُ  : هيا بنا إىل املسجد.

 : هيا بنا.
ابن و 

 ابن
 ضع عالمة (ص) أو (خ) على هذه اجلملة !

 (ص/خ)   سعد يف احلمام يتوضأ )١
 (ص/خ)   سعيد يف الغرفة يقرأ اجمللة )٢
 (ص/خ)   املصلى تصليسعيدة يف  )٣
 (ص/خ)   سعيد يف املصلى يصلي )٤
 (ص/خ)   سعيدة هي أمه سعد )٥
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 !٢األسئلة من المادة 

 اخرت األجوبة الصحيحة !

 ماسم والد حممد ؟ .١

 اسم والد حممد عبد املطالب . أ

 اسم والد حممد ابو طالب . ب

 اسم والد حممد عبد اهللا . ت

 هل صفية عمة حممد ؟ .٢

 ال، هي أم حممد . أ

 ال، هي ابنة حممد . ب

 نعم، هي عمة حممد  . ت

 من هي آمنة ؟  .٣

 هي أم حممد . أ

 هي ابنة حممد . ب

 هي عمة حممد  . ت

 كم بنات حممد ؟ .٤



78 
 

 حملمد مخس بنات . أ

 حملمد أربع بنات  . ب

 حملمد بنة واحدة . ت

 هل إبراهيم عم حممد ؟ .٥

 نعم، هو عم حممد . أ

 ال، هو أب حممد . ب

 ال، هو ابن حممد . ت

 ترجم إىل اللغة اإلندونيسيا !

 حممد هذه الشجرة، الشجرة عن أسرة .١
 عبد املطالب هو جده حممد .٢
 أمه حممد امسها آمنة .٣
 عبد اهللا هو والد حممد .٤
 محزة هو عمه حممد .٥

 !٣األسئلة من المادة 

 اجب األسئلة اآلتية مما مسعتم !

 يف أي الساعة أذن املؤذن ؟ .١
 مع من ذهب أمحد إىل املسجد لصالة الصبح ؟ .٢
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 أين تطبخ أمه أمحد األطعمة ؟ .٣
 الصباح ؟أين ذهب أبوه يف  .٤
 كيف يصلى أمحد و أسرته العصر ؟ .٥

 رتب الكلمة اآلتية املناسبة !

 املؤذن -الرابعة -يف -يؤذن -الساعة -صباحا .١
 قريب -عن -املسجد -بيته .٢
 يقرأ -بعد  -يف -البيت -الكرمي -القرأن -صالة -أبوه -الصبح .٣
 أخته -الساعة -أمحد -مع -املدرسة -يف -يذهب -إىل -السادسة .٤
 -أبوه -ربة -يف -هي -إىل -أمه -و -اإلدارة، -يذهب -البيت .٥

 البيت

 !٤األسئلة من المادة 

  والد خدجية امسه ...، هو ... .١
 والدة خدجية امسها ...، هي ... .٢
 أخي خدجية امسه ...، هو ... .٣
 أخيت خدجية امسها ...، هي ... .٤

 اجعل اجلملة الصحيحة من هذه الكلمة !

 = أسرة  .١
 = والد  .٢
 = والدة  .٣
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 =  أخ  .٤
 = أخة  .٥

 !٥األسئلة من المادة 

 اكتب اخلالصة مما مسعتم !

 اكتب قصة قصرية عن أسرتكم !

 

 


