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ENGLISH ABSTRACT 
This study aims to develop the learning of Arabic listening skill by using technology 
especially Android media which is currently in great demand by millennial generation, and 
to find out how effective it is. To measure the effectiveness of learning Arabic listening by 
using Android, this study uses an experimental-based research applied to 32 tenth graders 
of Natural Science (IPA) at Islamic High School (Madrasah Aliyah/MA) Nasruddin Dampit. 
The data collection techniques used in this study are tests, namely pre-test and post-test 
and distributing questionnaires. The data analysis uses the t test formula. And based on 
the results of research that has been done, the results obtained t count = 5.21 and t table = 
2.04 with a significant level α = 0.05. Thus t arithmetic> t table = 5.21> 2.04 which means 
the learning of Arabic listening by using android in MA Nasruddin is effective. 
 
Keywords: Listening Skill, Android, Arabic Learning 
 
INDONESIAN ABSTRACT 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran keterampilan menyimak 
bahasa Arab melalui teknologi yang saat ini sangat diminati oleh generasi milenial yakni 
melalui media android serta mengetahui bagimana efektifitasnya. Untuk mengukur 
efektivitas pembelajaran menyimak dengan menggunakan android, penelitian ini 
menggunakan penelitian berbasis eksperimen yang diterapkan kepada 32 siswa di kelas 
X IPA Madrasah Aliyah Nasruddin Dampit. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan tes, yaitu pre test dan post test dan membagikan angket.  Adapun 
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analisis data menggunakan rumus uji t. Dan berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka diperoleh hasil t hitung = 5,21 dan t tab = 2,04 dangan tingkat 
signifikan 𝛼 = 0,05. Dengan  demikian t hitung > t tabel = 5,21 > 2,04 yang berarti bahwa 
pembelajaran menyimak Bahasa Arab dengan memanfaatkan ponsel android di 
Madrasah Aliyah Nasruddin efektif.  
 
Kata Kunci: Keterampilan Menyimak, Android, Pembelajaran Bahasa Arab 

 
 املقدمة

جمال تعليم اللغة األجانب، وألن أصبحت مهارة االستماع موضوع عناية كبرية من الباحثني يف 
معظم برامج تعليم اللغة األجنبية اليوم تبدأ بتقدمي مهاريت االستماع فاحلديث. فإن احلاجة إىل اختبارات 

 الرئيسية مكانته له . االستماع(2003الرؤوف،  & )يونس االستماع يف حجرة الدراسة أصبحت ملحة
 اجليد، خالل االستماع من إال الينطق على اإلطالق. كل املتكلم األربعة اللغوية املهارات أهم هو بل

القدرة على االستماع اجليد والفهم يتبعها القدرة على التحدث ويتبعها القدرة على و  .العكس وهكذا
، لذلك 4.0والعشرين بناًء على التعليم  كما حدث يف القرن احلادي   .(2009هاين، ) القراءة والكتابة

فهو يطالب مجيع جوانب التعليم بفهم املعلومات القائمة على التكنولوجيا من خالل مهارات االستماع 
 ع  املكتسبة من خالل مهارات االستما اليت تدعمها مهارات التحدث لتكون قادرة على تكرار املعرفة 

(Kamaruddin et al., 2019). 

هتمام اال أن لذلك تعليم مهارة االستماع للطالب غري الناطقني هبا مهم جدا. ولكن الواقع
، (Pimada et al., 2019) ألهنا تسمى ابللغة الثانية، وذلك ندونيسيا انقصإاللغة العربية يف  بتعليم

اللغة العربية ملهارة  إن االهتمام بتعليم. قال هريماوان االندونيسيني الطالبستماع لدى خاصة ملهارة اال
وذكر . (Hermawan, 2014)التعليمية  املواد والوسائليف حىت اآلن وكذلك  االستماع مازال قليال

قراءة الكتاب الدراسي مباشرة بدون االستماع  الطالبمدرسي اللغة العربية يدعون  معظميفيندي أن إ
 . (Effendy, 2005)أوال

 دامبيت ماالنج أيضا. بعدما الحظ ويكون هذا احلال يف مدرسة نشر الدين الثانوية اإلسالمية
 هابعض املشكالت اليت يواجه واوجدخاصة يف الصف العاشر، و فيها عملية تعليم اللغة العربية  الباحثون
يف تعلم مهارة االستماع، وهي قلة الوسيلة التعليمية ملهارة االستماع وليس فيها معمل اللغة.  الطالب

حسب. يعتمدون على استماع املدرس أو األصدقاء يف املدرسة ف الطالبفوألن الوسيلة حمدودة فيها، 
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تماع. . وهذا يسبب إىل ضعف كفاءهتم يف االسال يقرأه أحدحينما  وهم اليستطيعون استماع النص
األساسية ملهارة االستماع بل من املمكن  الكفاءة الطالب يتقنهذه املشكلة فال  املدرس ما يهملعندو 

 األخرى أتثريا سلبيا. اتم يف املهار سيؤثر أيضا على كفاءهت
إيندونيسيا حسب القرار من الكفاءة األساسية ملهارة االستماع يف املرحلة الثانوية اإلسالمية 

هي متييز الصوت والفهم من الكلمة والعبارة واجلملة ، 2014ستة  165وزير الشؤون الدينية رقم 
واملعرض"، "املهنة  الطالب"هواايت  ات:ن املوضوعاملسموعة، و فهم عناصر اللغة والثقافة من النص ع

إلجياد تعليم مهارة االستماع الفّعال واجلّذاب فيحتاج املدرس إىل الوسائل . واحلياة"، "املهنة والنظام"
 يف هذا العصر الطالبمعظم . أندرويد ستخدامومن الوسائل هي الوسائل التعليمية اب. التعليمية املناسبة

. وهي مناسبة أيضا بتطور الزمان وبتقدم التكنولوجيا وخبصائص ، بل كلهمأندرويدجوال  ديهمل
الطالب، وميكن أن تفتح الوسائل يف أي مكان ويف أي وقت حسب ما يريدون. وهم يستطيعون 

 استخدام اجلوال ليس لالتصال واللعب فحسب، بل كذلك للتعلم. 
ّعال لتعليم اللغة، منها كما أندرويد ف تخدامسوهناك البحوث تدل على أن الوسائل التعليمية اب

إن برانمج أندرويد الئقة كالوسيلة التعليمية لرتقية مهارة االستماع. وهو فعال لرتقية مهارة  :يلي
. والربانمج ابستخدام (2017 ،أمرهللا) االستماع يف جوانب تصنيف الصوت مث التفكري االستنتاجي

واهلواتف الذكية مع تطبيقات  الطالبتنمية مهارة االستماع لدى لاهلواتف الذكية واالختبار الالحق 
 ,.Sastry & Joy)يف املناطق الريفية الطالبأكثر تفاعلية وأرخص وميكن الوصول إليها عدد أكرب من 

أندرويد للجوال يف مدرسة نشر الدين  ستخدامتعليم االستماع ابلبحث فعالية  الباحثون فقام.  (2016
 الثانوية اإلسالمية دامبيت ماالنج.

 
 منهجية البحث

ابلتجربة امليدانية  الباحثون قام ي.مدخل البحث الكم ونستخدميرييب و جتببحث  الباحثون قام
بعملية  الباحثون . ويف هذه التجربة امليدانية قاممبيت ماالنجدا مدرسة نشر الدين الثانوية اإلسالميةيف 

طالب من الصف هم . وأفراد التجربة أندرويد ملعرفة فعاليتها ستخدامتماع العربية اباالستعليم مهارة 
  .طالبا 32 هموعدد ة يف هذه املدرسة،الطبيعيقسم العلوم العاشر 
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 يالبحث منها أسئلة االختبار القبلأسلوب مجع البياانت أبداة كاالختبار   الباحثونستخدم ي
تعليم مهارة )بعد استخدام أندرويد يف ي والبعد)قبل استخدام أندرويد يف تعليم مهارة االستماع( 

 .أيضا االستبانة للطالب ملعرفة فعالية تعليم االستماع بعد استخدام أندرويد ونستخدموي .االستماع(
 بطالنتيجة ال الباحثونقارن يو . أما حتليل البياانت هلذا البحث ابألسلوب اإلحصائي الوصفي 

يف االختبار القبلي واالختبار البعدي ملعرفة فعالية استخدام برانمج أندرويد يف مهارة االستماع. ولتأكد 
وفيما يلي شكل الرمز املستخدم . (t-test)ابالختبار التائي  ونمن ثبات الربجمية التعليمية، يقوم الباحث

 :(Arikunto, 2006: 363) (t-test)التائي  ختبارالل
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 البيان:
 Md )متوسط االحنراف بني االختبارين )القبلي والبعدي = 

Xd  فروق االحنراف مع متوسط االحنراف = 
N    عدد أفراد العينة = 

وملعرفة نتيجة ت الرسم البياين. مما يلي معيار التصديق الختبار أوال: إذا كان درجة ت حسايب 
أكرب من ت الرسم البياين، فاملراد أن فروض البحث مقبولة. اثنيا: إذا كان درجة ت حسايب أصغر من 

 ت الرسم البياين، فاملراد أن فروض البحث مردودة. 
 

 تعليم مهارة االستماع 
ملستخدم يف االستماع هو استقبال الصوت ووصوله إىل األذن بقصد وانتباه، وهذا النوع هو ا

. واالستماع هو فهم (1985الناقة، ) حدى عملييت االتصال بني الناس مجيعاإاحلياة والتعليم فهو 
الكالم، أو االنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع إىل متحّدث خبالف السمع الذي هو حاسته 

حيتاج إىل  وآلته األذن، ومنه السماع وهو عملية فسيولوجية يتوقف حدوثها على سالمة األذن، وال
. االستماع هو نشاط يتم تنفيذه بوعي (1993شحاتة، )  أعمال الذهن أو االنتباه ملصدر الصوت

مبهارة االستماع يف هذا  املرادف. (Ariyanti, 2019) وعمد من أجل احلصول على املعلومات املعنية
 إىل األذن بقصد وانتباه حىت يفهم املستمع.  االرسالة ووصوهلالصوت و  كفاءة استقبال  يالبحث ه
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عن أصوات عند النطق، ولتحديد  الطالبغرض العام من تعليم االستماع هو ملعرفة الأما 
الكلمات والعبارات واجلمل، وحلصول على املعلومات والتفسري، والتقاط املعىن، والستنتاج املعىن، مبا 

تعليم اللغات ألول يف عملية االربانمج  ووتعليم مهارة االستماع ه. (Setyawan, 2018) مسعه من املتكلم
هارة األسايسية يف تعليم اللغات ملفيسمى اب (Taubah & Dhaifi, 2020) قبل تعليم املهارات األخرى

تعليم االستماع يف املدرسة الثانوية عند املنهج الذي قرره وزارة  غرضو )اللغة األم أو اللغة الثانية(. 
مهارات ، وتشمل على وحتريرايال ابللغة اللغة العربية شفواي و تنمية القدرة على االتصالشؤون الدينية هي 

 .(KMA 165, 2014)والكتابة  ،والقراءة ،الموالك ،االستماعاألربع: اللغة 
موقع مهارة االستماع يف اللغة العربية ابلنسبة لطالب غري عريب، انطق بلغات أخرى، إهنا املهارة 

ال تكاد تنقطع حاجته هلا حىت بعد مغادرته البلد العريب الذي عاش فيه أو الربانمج الذي اتصل اليت 
االستماع، تليها القراءة، مبكان متميزة يف برامج تعليم اللغة الثانية دون به. من أجل هذا حتظي مهارة 

. فقد أدى الدور الذي يلعبه االستماع (1989طعيمة، ) تقليل ابلطبع من شأن غريمها من املهارات
االستماع أمر ضرري، ما مل تكن مهارة االستماع قدرة  االتصال إىل النتيجة القائلة أبن تعليميف عملية 

االستماع اجليدة، فإهنا ستسبب سوء الفهم يف مهارة . ألن بدون (1993شحاتة، ) إنسانية كامنة
 ,Kosbandhono)اللغة حىت تصبح عقبات متنوعة يف تنفيذ املهام واحلياة اليومية التواصل بني مستخدمي

 االستماع يف تعليم اللغة. اللغة أن يفهموا حقيقة إحلاح مهارة يفينبغى ملعلم. (2013
 

 للجوال أندرويد ستخدامتعليم مهارة االستماع اب
نب مع تطور عامل التعليم، ال يهتم فقط بتعلم لبشري حالًيا بشكل سريع جنًبا جبالنمو ا تطوري

اللغات األجنبية نفسها، بل يرافقه أيًضا تطور التكنولوجيا يف توفري املعلومات والعلوم. مثل استخدام 
واستخدام احلاسوب لوسائل التعليم  (Wijaya & Pimada, 2019) الوسائط املتعددة يف تطبيق التعليم

ذلك من الوسائل  بوك، الواتساب، االنستقرام( وغريوسائل التواصل االجتماعي )الفيس استخدامو 
 اهلاتف اجلوال ومن نتائج التكنولوجيا احلديثة أيضا هو .(Fauzan & Pimada, 2018)احلديثة األخرى 

  ه كثريا إال لالتصال واللعب.من املنافعمل أيخذوا  الطالبولكن  على أساس أندرويد.
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ا ري بتعليم اللغة س ى املعننيلاعية وثقافية وأخالقية وجب عماهلاتف اجلوال أصبح ظاهرة اجت
 تعليم اإللكرتوين الالسلكي يف التعلم أدوات أفضل والجلا اهلاتف إنو  أغوارها للنهوض ابللغة العربية.

 هبا نيالناطق غري العربية اللغة متعلمو ميتلك( 1) :اآلتية للمسوغات هبا نيالناطق لغري العربية اللغة
 اهلاتف تطبيقات استخدام ليةافع أوضحت اليت البحوث تعدد ( 2، )نترت ابإلن املتصل الذكي اجلوال
 اللغوي رجخلوا ،)والقراءة االستماع(  اللغة تلقي مهارات متمثال يف اللغوي الَدخل تنمية يف اجلوال
 مناطق من العديد يف اجلوال اهلاتف توافر ( 3، ))والكتابة احلديث (ةاللغ إنتاج مهارات يف متمثالً 
 وأثنائها واخلدمة قبل للمعلمني مستدامة مهنية تنمية إحداث على أقدر اجلوالة اهلواتف ( 4، )العام

 (.2016علي، )
اهلاتف اجلوال لالتصال بينهم  نشر الدين الثانوية االسالمية لديهممدرسة وأصبح الطالب يف 

أندرويد لرتقية  ستخدامبتجربة تعليم اللغة العربية اب الباحثون للتعلم. لذلك قاميستخدموه  مل  همولكن
 خاصة يف مهارة االستماع.اللغوية  كفاءهتم

ندرويد. أندرويد هو عبارة عن جمموعة من الربامج تعليم مهارة االستماع أبتجرية ب الباحثون قام
جزهة النقالة تتضمن نظام التشغيل والربجميات الوسيطة، والتطبيقات. الروبوت ستاندار ألل ةاملقصود

ما هو مطلوب لتطوير التطبيقات على منصة ، ( API)معدات واجهة برجمة التطبيقات توفر  (SDK)كيد 
أندرويد حىت اآلن تعد برجمة  2013نذ عام م.  (Safaat, 2014) أندرويد ابستخدام لغة الربجمة جافا

  .(Lalande et al., 2019) ا ال يتجزأ من معظم الدراسات اجلامعية يف علوم الكمبيوتر يف إندونيسياجزءً 

وأندرويد لديه القدرة على تشغيل معظم املواقع عادة تشغيل على جهاز كمبيوتر. ميكنك التمتع 
واع اهلواتف النقالة. وذلك ألن ابستخدام أنليكرتوين والشبكات االجتماعية والربيد اإل ملواقع املختارة،اب

. )2015األسراري، ( يف اجليب ر ميكن وضعه. وهو مثل جهاز كمبيوتHTMLروبوت اهلاتف متوافق مع 
ال يستغين من  إن اجملتمع  ،اليوم. و إلكرتوينتعليم أبساس الأندرويد يسمى  ستخدامم ابأما تعلي

قرن احلادي والعشرين ال يتم توفري الويف . (Ahmar & Rahman, 2017) لتكنولوجيا يف حياهتم اليوميةا
وسائل املطبوعة فحسب، بل تفضل أيًضا توفريها إلكرتونًيا. الاملواد التعليمية اليت يستخدمها املعلمون يف 

 لتقدم تعليم استخدامهفوائد كثرية. لذلك ميكن  ندرويدألف .إن احلياة البشرية عن العلم والتكنولوجيا
  بتطوير الوسيلة املناسبة. مهارة االستماع
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املواد التعليمية  ، تكوننيسيادرسة الثانوية اإلسالمية يف إندو تعليم اللغة العربية يف امللابلنسبة 
ت ليسو  ت مكتوبةزال الدينية ماه الوزارة الشؤون تصدر أالذي املدرسي ملهارة االستماع يف الكتاب 

. والطالب يف حاجة ماسة لتدريب االستماع ابملواد املسموعة. لذلك ميكن توفري الوسيلة مسموعة
ممتعا تعليم االستماع سيكون سهال و  أندرويد. ستخداماب ، منهالتحويل املواد املكتوبة إىل املسموعة

 . يف كل يوم وقتألهنم يستطيعون استماع املواد التعليمية من جواهلم  ،أندرويد ستخدامابلدى الطالب 
إنتاج الوسائل التعليمية هي مالءمة الوسيلة التعليمية إن من األمور اليت جيب االهتمام هبا يف 

للهدف، صلة الوسيلة مبوضوع الدراسة من حيث صدق املعلومات وكفايتها، مالءمة الوسيلة للتالميذ 
بساطة الوسيلة تكاليفها للهدف من استخدامها، و  واملستوى، جودة الوسيلة ومالءمةمن حيث السن 

 هبذه الشروط.أيضا أندرويد مناسبة  استخدامو  .(2002الفرجاين، ) وسهولة نقلها من مكان إىل مكان
ستخدام اب يف هذا البحثملهارة االستماع أندرويد، تكون املواد التعليمية املستخدمة  ستخداماب

  .زايدة اللعبة اللغوية، و الصوت املساعد زايدةوب، صوت الناطق األصلي
 استخدام صوت الناطق األصلي

املعلم  عندما كانستخدام الوسائط الصوتية. اب يتم تعليم مهارة االستماع بشكل عام،
 سمعية.الوسائل إىل الحنن حباجة ، لذافهناك اختالف يف اللهجة مع صاحب اللغة.  غري عريب،

ومعمل اللغة.  ،(CD)وأقراص مدجمة  ،مسجلهي  يف الغالبالوسائط الصوتية املستخدمة إن 
، مسجل الشريط واألقراص املدجمة هي خيار وسائط رخيصة وغري اعتبارات الكفاءةنظرا من 

االستماع البد أن يهتم مبن سيأخذه  مادةعداد إل. (Khalilullah, 2011) مكلفة لالستخدام
الصوت من الناطق أن يكون على األحسن و صوات، هل الصوت من املدرس نفسه أو من غريه. 

هو  من ذلك واهلدف .(Asrori, 2015) مناسب ابللهجات وخمارج احلروف العربيةاألصلي ألنه 
التكلم كمثل الناطق  اوليستطيعو صاحب اللغة كمساع العربية من الناطق األصلي   الطالبلتعويد 

 األصلي فيما بعد.
 الصوت املساعد زايدة
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املثال  .الطالب ساعد يف املفردات لتوضيح املراد من املفردات، ولدفعمصوت  هناك
صوت املصور، والغناء و  هناك صوت لعب كرة السلة،، واملعرض"موضوع "هواايت الطالب يف 

 . لنجمة هديل غنام "أنشودة القراءة"
يف تعليم  الطالبيستخدم وسائط األغنية لتشجيع  أن ميكن املدرس قال حسن إن

تاج إىل إبداع وابتكار املعلم يف بالتايل حتاألغنية موجودة فل وسائ كانت  . عندمامهارة االستماع
بية عن وميكن أيضا االستماع إىل خمتارات معينة من األغاين الشع. (Hasan, 2018)ا استخدامه

التالميذ بفرص االستماع د اد السميعة تزو و سطوانت. ومثل هذه املطريق األشرطة املسجلة واأل
اليت يتعلمون لغتها. ومثل هذه اخللفية  دولني وملحنني عليه مشهورين من الألعمال فنية ملؤلف

عناصر ثقافية منتاقة قد يستحوذ على احملبني للموسيقى وتدفعهم إىل ى الفنية وما تشتمل عل
 . (1997وجابر   كاظم،) االجتهاد يف تعلم اللغة األجنبية

 زايدة اللعبة اللغوية
قدمت اللعبة يف هذه املواد التعليمية تسمى بـ"ما هي". وهذه متثل ابللعبة "من هو". 

عن الكلمة أن يبحثوا الطالب من هذه اللعبة الوصف من الكلمة املرادة أوال، مث طلبت 
املقصودة. اللعبة يف هذه الوسيلة التعليمية تكون مميزة على الوسيلة األخرى لوجودها مع املادة 

 لة الواحدة. ييب يف الوسر والتد
على مواصلة اجلهود،  الدارسنياأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من 

ا قال مسويل هنري إن اللعب يعترب مؤثر . و (1983 العزيز،) والتخفيف من راتية الدروس وجفافه
يدرب على اتباع النظام و ، االتكنولوجي الطالبجيابيا، منها يعرف إسلبيا. بل يف الواقع، هو يؤثر 

 .(Putra, 2016) شكالت، ويدرب على حل املهوإرشادات
( يعد الطالب 1أندرويد يف هذا البحث هي: ) ستخدامأما عملية تعليم االستماع اب 
( 3( يعطي املدرس املواد التعليمية ملهارة االستماع على أساس أندرويد للطالب، )2اجلوال، )

( يسأل الطالب املفردات الصعبة مما 4يستمع الطالب املفردات اجلديدة من جواهلم، )
( يسمع الطالب النص 6يبحث املدرس والطالب يف املفردات اجلديدة، ) (5يسمعون، )

( يعمل الطالب 8( يبحث املدرس والطالب النص املسموع، )7املسموع من اجلوال، )
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( يبحث 10ويقدمها إىل املدرس، ) (screenshoot)( يصّور النتيجة 9التدريبات من اجلوال، )
 يف جواهلم. املوجودة يلعب الطالب لعبة اللغوية (10) املدرس والطالب التدريبات، واألخري

 
 للجوال  أندرويد ستخداماالستماع اب تعليمفعالية 

وهي إحدى املدارس  نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيتمدرسة يف هبذا البحث  الباحثون قام
الشرقية. تقع هذه املدرسة يف شارع فجاجاران  ةجودة يف مدينة دامبيت ماالنج جاو اإلسالمية املو 

. وله 1984ين سنة از و عبد احلميد م السيددامبيت وهي حتت رائسة املؤسسة نشر الدين. املؤسس هو 
وأقيمت هذه . (Piagam Pendirian Madrasah Swasta. 1998) 312350707785 رقم التسجيل

مدّرسا وعدد  14 حالياذه املنطقة. وعدد املدرسني املدرسة حتقيقا لالهتمام ابلرتبية اإلسالمية يف ه
 طالبا. واملوظف يف الشؤون اإلدارية واحد. 162 الطالب

إن هدف أتسيس هذه املدرسة هو حتقيق جيل املسلمني املّتقني والعاملني يف العلوم والتكنولوجيا 
تقدير تعاليم اإلسالم ( زايدة 1هذا اهلدف هو )حتقيق جناح  مؤشراتالوعي االجتماعي. من هلم و 

( تشجيع ومساعدة املتعلمني على التعرف 3( تنفيذ التعلم والتوجيه بفعالية، )2واألمة يف إندونيسيا، )
 ,Kurikulum Madrasah Aliyah Nasruddin) ( تنمية روح الرعاية البشرية4على إمكاانهتم، )

2017:10-11 .) 

العاشر جيرى على حسب املنهج الذي قررته  لصفلرسة  دتعليم اللغة العربية يف هذه امل وعملية
اللغة العربية للفصل العاشر يف هذه املدرسة  فأهداف تعليم .2013وزارة الشؤون الدينية،  وهي املنهج 

هيا وحتريراي، على االتصال ابللغة العربية شف الطالبتنمية قدرة  ،أوال :وفقا هلذا املنهج الدراسي وهي
 .ومهارة القراءة ومهارة الكتابة املهارات األربع وهي مهارة االستماع ومهارة الكالمعلى اليت تشمل 

على أمهية اللغة العربية اليت هي أداة للتعّلم، وخاصة لتعّلم مصادر تعاليم  الطالبتنمية وعي  ،اثنيا
وسيع خرباهتم. وبذلك على فهم العالقة الوثيقة بني اللغة والثقافة وت الطالبتنمية قدرة  ،اثلثا .اإلسالم،

 Kurikulum Madrasah Aliyah) تزداد معرفتهم ابلثقافات املختلفة، وأن يكون هلم دور يف تطّورها

Nasruddin, 2017:61) .إذا .ناحصتمرة ولكل  ،كل أسبوع  مراتن صفة يف هذا الوتعليم اللغة العربي، 
 سبوع.  كل أيف   اتهناك أربع حص
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بتحليل النتائج من االختبار  ونالباحث للجوال، قام أندرويد ستخدامع اباالستما تعليم  فعاليةملعرفة 
تعليم قياس فعالية إبعطاء االختبار ل الباحثون قام .القبلي والبعدي، وكذلك االستبانة من الطالب

ختبار حتتوى على االختبار ن االإالصف العاشر.  الطالبللجوال لدى  أندرويد ستخداماالستماع اب
ملعرفة االختبار البعدي و  للجوال، أندرويد ستخدامابتعليم االستماع قبل  الطالبملعرفة كفاءة  يالقبل

إىل حتليل البياانت من  الباحثون صلف للجوال. أندرويد ستخدامابتعليم االستماع  بعد الطالبكفاءة 
 مبعادلة التاء احلسايب كما يلي:   هي تحليل البياانتلاالختبار القبيلي والبعدي. واخلطوة 

  حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي .1 دولاجل

 االسم الرقم
نتيجة 

االختبار 
 القبلي

نتيجة االختبار 
 البعدي

التفاوت بني 
االختبار القبلي 

 (dوالبعدي )
2d 

 1156 34 64 30 ألف زواوي 1
 2916 54 88 34 علي مسروحا 2
 784 28 88 60 أجني بوتري راهايو 3
 256 16 86 70 أنيس موفيتاساري 4
 484 22 78 56 أريس كن جاهيا 5
 256 16 82 66 أشفى نور األبرار 6
 484 22 96 74 ئيلفيا أملائيدا 7
 484 22 98 76 فريدة النعمة 8
 256 16 76 60 حفيزة رتناساري 9

 400 20 84 64 إندري أميسا  10

أندري أيو  11
 676 26 96 70 سانتيكا

 676 26 46 20 إجنيه ستيانينسيه 12
 676 26 100 74 ليلة الزهراء 13
 1600 40 96 56 لطيفة العني 14
 676 26 96 70 لييا نور الكرامة 15
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 2704 52 80 28 ميال مرسيلييا 16
 900 30 60 30 مستعني فطاين 17
 784 28 86 58 خنال رحيمة  18
 2116 46 64 18 نيكو أري 19
 1936 44 92 48 نوفيتا ووالنداري 20
 576 24 96 72 برماات دأيو عليني 21
 900 30 94 64 راستانييا بوتري 22
 576 24 76 52 رندي موالىن عزيز 23
 576 24 98 74 ريفى نوفيا ساري 24
 484 22 96 74 رييا نور لستاري 25
 1444 38 88 50 رييان فريي إراوان 26
 324 18 94 76 رمسة اخلليفة 27
 576 24 98 74 رسيتا معيز 28
 676 26 98 72 سوسي سوسانيت 29
 16 4 80 76 شهر األوىل 30
 900 30 96 66 تيتانييا أري  31
 1156 34 84 50 فلينتينا لويف لوفيتا 32

 28424 892 2754 1862 جمموع النتيجة
 888.25 27.88 86.06 58.19 املعدل العام

 
، واملعدل العام لالختبار 86.06النتيجة أن املعدل العام لالختبار البعدي  فيعرف من هذه

. وملعرفة وهذا يدل على أن املعدل العام لالختبار البعدي أكرب من االختبار القبلي ،58.19القبلي 
 مبعادلة التاء احلسايب. الباحثون ، فحسبنتجفعالية استخدام هذه امل

t = Md

√
∑ 𝑥2 𝑑

𝑁 (𝑁−1)

 

t  معادلة اتء احلساب = 
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Md )متوسط االحنراف بني االختبارين )القبلي والبعدي = 
xd  ( االحنراف لكل النتيجة =d-Md) 

=∑ 𝑥2 𝑑 جمموع نتيجة االحنراف الرتبيعي 
N    عدد أفراد العينة = 

Md  =∑ 𝑑

𝑁
  =892

32
  =27.86 

 
1 t = Md

√
∑ 𝑥2 𝑑

𝑁 (𝑁−1)

 4 = 27.86

√28.65
 

 
2 = 27.86

√
28424

32 x 31

 5 =27.86

5.35
 

=5.21 
3 = 27.86

√
28424

992

 

 

6 Jadi, t            = 5.21 
         t hitung= 5.21 
         t tab      = 2.04 

(. أما اتء اجلدول 5.21على نتيجة اتء احلساب ) الباحثون من العرض السابق، حتصل
  من اتء اجلدول.تاء احلساب أكربف وابلتايل(. 2.04)

  
 
 فعال أندرويد ستخداماوأّيدت هذه النتيجة أن مقبولة. أن فروض البحث  على ذلك دلفت

يف  فاءضع أندرويدقبل استخدام  الطالبأن  الباحثون ىورأ. ب يف مهارة االستماعلرتقية كفاءة الطال
استماع  الطالبفهم االستماع ألهنم مل يتعودوا كثريا يف استماع النص لقلة الوسيلة التعليمية. يستطيع 

تساعدهم  أندرويدلذلك  ،النص حينما هناك من يقرأه. وحينما ال يوجد القارئ، هم اليتعلمون االستماع
يف تعويد االستماع من النص مرارا على ما يشاء يف أي مكان ويف أي وقت، يف الفصل أو خارج 

 الفصل. 
يقولون إن تعليم االستماع هم عليها.  االنطباعالطالب يكتبون  ويعرف من االستبانة أن

 محاستهمزيد يو  أي مكان،يف تعلم االستماع يف  الطالب سهليجيعل التعليم رائعا،  أندرويد ستخداماب

2.04<5.21 
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ال و التعلم ابللعب يستطيعون و  لرغبة هلذه الوسيلة ألهنا أكثر جذابية،يف التعلم. وكذلك الطالب يف ا
 .ابملل ونيشعر 

 همتساعد ية حتقيق األهداف، من أمههاام، بغمتنوعة للمعلم واملتعلتؤدي الوسائل التعليمية أدوارا 
 لدى تسهل عملية التعليم، على حل مشكلة تعلم أعداد كبرية ومتزايدة، وذلك يف فصول مزدمحة

، اآلن العصر الذي نعيش فيهو ، تثري النشاط الذايت لدى التالميذ، التالميذ عندوعملية التعلم  نيدرسامل
شحاتة، ) استثارة اهتمام وانتباه التالميذ إىل موضوع الدراسة االستمرار يف الفكر والتفكريتنمي 
1993). 

 (2، )اختصار الوقت من املعلم واملتعلم( 1) وقال علي عثمان إن دور الوسيلة التعليمية هي:
تثبت املعلومات وتزيد من ( 3، )تساعد يف نقل املعرفة وتوضح اجلوانب املبهمة وتثبت عملية االدراك

تّقوم معلومات الطالب وتقيس مدى استوعبه من مادة ( 4، و )حفظ الطالب وتضاعف استيعابه
أندرويد فعال لرتقية كفاءة الطالب  ستخداملذلك تعليم مهارة االستماع اب . (1986عثمان، ) الدرس

 يف مهارة االستماع  وفعال لتشجيع الطالب يف التعلم، وكذلك فعال لتشكيل عملية العليم رائعا ومركزا.
 

 اخلالصة
أن تعليم اللغة العربية ابستخدام املواد التعليمية من خالل الوسائل التكنولوجيا  الباحثون تناول

نشر الدين الثانوية مدرسة يف صف العاشر لل الطالبلدى  أندرويد ستخداماحلديثة ملهارة االستماع اب
( 5.21نتيجة اتء احلساب )يف مهارة االستماع بنظر إىل  الطالبلرتقية كفاءة  فعالاإلسالمية دامبيت 

ستخدام املواد التعليمية من خالل الوسائل ابتعليم اللغة العربية أن  و(.2.04أكرب من اتء اجلدول )
يف تعلم االستماع يف البيت،  الطالبسهل ي أندرويد ستخدامالتكنولوجيا احلديثة ملهارة االستماع اب

زيد احلماسة يف التعلم ألن فيها املوسيقى يسهل يف حفظ املفردات،  و يسهل يف فهم الناطق األصلي، و ي
دون  يعون التعلم ابللعبهذه الوسيلة ألهنا جذابة، ويستطيف  يرغبون الطالبوالغناء والصورة. وكذلك 

 .السأم وامللل
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