الباب األول
مقدمة
أ.

خلفية البحث
ان تدريس اللغة العربية يف مجيع ادلراحل الدراسية يهدف إىل تدريس و تنمية
ادلهارات اللغوية األربع وىي اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابة .و حيث ادلنهج
أيضا أن يكون تدريس اللغة العربية دلستوى الوسطى أن يش ّدد إىل حصول مهارة
اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابة.
تتضمن عملية االتصال جانىب اإلرسال و االستقبال ,و يتضمن جانب
اإلرسال يف عملية االتصال اللفظي احلديث و الكتابة  ,أما جانب االستقبال فينظر إليو
عادة على انو من عمل حاسىت البصر و السمع ,وبالتاىل فهو يعتمد على القراءة و
االستماع ,وكالمها يتطلب عمالَ عقلياً ىو الفهم ,و يتضمن الفهم إلصاق ادلعٌت برسالة
مرئية أو مسموعة ,كما يتضمن التفسَت و التقومي و بوسع اإلنسان أن يستمع إىل
حديث أو مقطوعة موسيقية أو أصوات أخرى ,و يظل جوىر ىذه االفعال وحدا ىو
الفهم.
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ويعترب أن اللغة ىي الكالم ،ألن اللغة وسيلة اإلتصال والتفاىم بُت الناس،
وذلك ىف نطاق األفراد واجلماعات والشعوب 2.واليفهم الناس لغة األخر إالبطريقة
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2
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الكالم .فالكالم ىو الشكل الرئيس لالتصال بالنسبة إلنسان وكل مايتصل حبياتو من
معلومات.
االستماع ىو فهم الكالم ,أو االنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع إىل
ادلتحدث .خبالف السمع الذي ىو حاسة و آلتو األذن ,و منو السماع وىو عملية
فسيولوجية يتوقف حدوثها على سالمة األذن ,والحيتاج إىل إعمال الذىن أو االنتباه
دلصدر الصوت.
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يدل ليس فقط
و حيتاج ادلدرس التقنيات الًتبوية يف عملية الدراسي وىو ّ
على الكتاب بل على كل ما يدخل قي ادلوقف التعليمي كوسيلة لتحقيق أىداف ادلنهج
كالكتاب ,والسبورة و اللوحات و الصور و األشرطة و األفالم و احلواسيب و
ادلختربات وأمور أخرى ,وىو مدار ىذا الكتاب 4 .سلترب اللغة من واسطة ادلواد مسعية.
كان سلترب اللغة يف مدرسة ادلتوسطة يف سبيل ادلتقُت جيدا ,ولكن ادلدرس يف
ذلك ادلدرسة ال يستعملو لدرس اللغة العربية ,وىم يعمل عملية الًتبوية لكل مهارة يف
الفصل فقط.
و نظرا إىل ان النتائج التعليمية يف ادلهارات اللغوية خصوصا يف مهارة
اإلستماع يف رلال اللغة العربية يف كثَت من ادلدارس مل تكن ناجحة بنسبة كبَتة.كما
حدث يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سبيل ادلتّقُت – موجوكرطا ,نظرت من ثالثة
ادلشكالت التعلمية يعٌت  :من جانب اللغوي يضعف الطالب يف مهارة اإلستماع ,و
3
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حىت
من جانب التعليمي يًتك ّ
ادلدرس الوسيلة يعٍت سلترب اللغة يف التعليم اللغة العربية ّ
يكون معمل اللغة غَت ادلنفعة و مادة غَت إىتمام ,و من جانب النفس يصَت الطالب
ملل,نعسان و غَت ذلك.
استنادا إىل تلك ادلشكلة الواقعة من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سبيل
ادلتّقُت – موجوكرطا و نظرا إىل أمهية الوسيلة التعليمية ,أراد الباحث أن يستخدم احدى
الوسائل التعليمية يف تعلم اللغة العربية خصوصا يف مهارة اإلستماع .و ىي فعالية
استخدام سلترب اللغة لتنمية مهارة اإلستماع يف الفصل التاسع للمدرسة ادلتوسطة "سبيل
ادلتقُت" رلاكرطا.
ب .مشكلة البحث
مشكلة ىذا البحث ىي من جانب اللغوي يضعف الطالب يف مهارة
حىت
اإلستماع ,و من جانب التعليمي يًتك ّ
ادلدرس الوسيلة يف التعليم اللغة العربية ّ
يكون معمل اللغة غَت ادلنفعة و مادة غَت إىتمام ,و من جانب النفس يصَت الطالب
ملل,نعسان.
ج .سؤال البحث
ا .ىل استخدام سلترب اللغة فعال لتنمية مهارة اإلستماع يف الفصل التاسع للمدرسة
ادلتوسطة "سبيل ادلتقُت" رلاكرطا ؟
د .فرض البحث
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ا .إن الستخدام سلترب اللغة فعال لتنمية مهارة اإلستماع يف الفصل التاسع للمدرسة
ادلتوسطة "سبيل ادلتقُت" رلاكرطا.
ه .هدف البحث
اما ىدف البحث كما يلي:
ا .دلعرفة فعالية الستخدام سلترب اللغة لتنمية مهارة اإلستماع يف الفصل التاسع للمدرسة
ادلتوسطة "سبيل ادلتقُت" رلاكرطا.
و .اهمية البحث
 :بنظر امهية سلترب اللغة ىف التعليم اللغة العربية يرجى يف ىذا البحث أن

للباحث

يعطى إسهاما يف تأكيد جناح تعليم ادلهارة اإلستماع باستخدام سلترب
اللغة.
للطالب

 :يرجى ىذه الوسيلة ان يستطيع تنمية مهارة اإلستماع لطالب ,و ان
يكون الطالب تعليم اللغة العربية بغَت ملل و منعاس.

للمدرسة

 :أن يستفيد ادلعلم من نتائج ىذا البحث باستخدام سلترب اللغة ألجل
حتسُت و تنمية عملية تعليم مهارة اإلستماع.

ز .حدود البحث
احلد ادلوضوعي  :حدد الباحث موضوع البحث عن فعالية استخدام سلترب اللغة لتنمية
مهارة اإلستماع .يعٍت أن يكتسب ثورة لفظية كالمية مناسبة لعمره
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وحاجاتو وأجواره وخربتو,أن ينطق ادلعلم أصوات اللغة العربية بطر يقة
مقبولة ألبناء اللغة.
:ينفذ الباحث البحث يف مدرسة ادلتوسطة يف الفصل التاسع سبيل

احلد ادلكاين

ادلتّقُت موجوكرطا.
 :جيري ىذاالبحث يف الدرجة الثانية يف العام الدراسي - ۳۱۰۲

احلد الزماين

 ۳۱۰۲م.
خ .تحديد المصطلحات البحث
فعالية :

من كلمة فعال اي صيغة ادلبالغة 5.أما فعالية فهي مصدر صناعي

اسم تلحق ياء نسبة تليها تاءالتأتيث للداللة على معٌت ادلصدر 6.اما
فعالية يف ىذا البحث فكل طبقات لتحصيل الغرض .و جناح استخدام
سلترب اللغة العربية لتنمية مهارة االستماع يف الفصل التاسع با ادلدرسة
ادلتوسطة سبيل ادلتقُت.
استخدام

 :اإلفادة من شيء للوصول إىل األىداف ادلتوقع.

سلترب اللغة

:غرفة مصممة خصصيا لتعليم اللغات األجنبية.
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مهارة اإلستماع  :يف أصل اللغة ىو االصوات ادلفيدة و عند ادلتكلمُت ىو
ادلعٌت القائم با النفس الذي يعرب عنة بألفاظ.
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سبيل ادلتقُت

 :اسم ادلدرسة ادلتوسطة يف قرية رلاسري فونكيغ رلاكرطا.

ط .دراسة سابقة
و الدراسات السابقة الىت ارادىا الباحث يف ىذا الباب أن يعرف موقف ىذا
البحث العلمي من البحوث األخرى خاصة عن فعالية استخدام سلترب اللغة لتنمية مهارة
اإلستماع يف الفصل التاسع للمدرسة ادلتوسطة "سبيل ادلتقُت" رلاكرطا.واما الدراسات
السابقة الىت تتعلق هبذا البحث العلمي فهي كما تالية:
.1

الدراسة اليت قام هباىمنصور ابراىيم يف سنة  2003حتت ادلوضوع " دور الوسائل
الًتبوية لًتقية دوافع الطلبة يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الواحدة سرجنا دوجناال
" .واحملصول عن ىذا البجث العلمي فهو يدل على ان استخدام الوسائل
الًتبوية يف تعليم ادلواد الدراسية يف الصف قد جذب .مناظرة الطلبة و رغبتهم و
زلبتهم يف مشاركة الدرس ادلقدم رغم ان الوسائل الًتبوية ادلستخدمة يف ذلك
البحث العلمي بسيطة بنسبة أىل مكونتها الىت مشلت على السبورة و ادلدياع و
التلفاز ز كومبوتر فحسب.

.2

الدراسة اليت قام هباخَت النساء الفطرية يف سنة  2012حتت ادلوضوع "فعالية
استخدام الوسيلة مكرومديا فالسة لًتقية مهارة الكالم باادلدرسة العالية سبيل
ادلتقُت "

.3
و اخلالصة ,حاولت الدراسة السابقة فعالية استخدام الوسائل يف تعلم اللغة
العربية دبهارة اإلستماع ,ولكن ىناك بع

اإلختالف بُت ىذه البحوث و البحث
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الذي سيقوم بو الباحث ,اإلختالف يف ادلرحلة و ادلواد التعليمية و الوسائل
التعليمية ,فبهذه االختالفات تؤدي اىل اختالف مستوى الضصعوبة يف ادلواد ادلعدة
ادلناسبة.
ي .اإلطار النظاري
ا .الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية.
الوسائل التعليمية عند أغوستينا ىي مايزيد عملية التعليم سهال ويزيد الدرس
وضوحا للدارس 8.وعند نايف زلمود معروف الوسائل التعليمية ىي ما يلجأ إليو ادلدرس
من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزىا.
مبادئ الوسيلة ىو يستطيع التالميذ أن يدرسوا جيدا باالكلمات و الصور ال
باستعمال الكلمات فقط 9 .وسبب النظري ىو إذا ق ّدمت الكلمات و الصوار معا,
قويل الصور  ,Pictorialو
قويل النفسيّة { }mental verbalو ّ
فيملك التالميذ الفرصة ليبٌت ّ
قويل
العلقة بينهما.و إذا ق ّدمت الكلمات فقط ,فيملك التالميذ الفرصة القليل ليبٌت ّ
قويل الصور  ,Pictorialو ميلك العلقة القليلة بينهما.
النفسيّة { }mental verbalو ّ
أما أساس استخدام الوسيلة يف تعليم اللغة فهو النظر الذى وضح أن مأوية كثرة
احلاسة البصرية
ادلعارف ،والنشاط ،وادلوقف الذي ميلكو الشخص فكثَت منها بواسطة ّ
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والتجربة ادلباشرة الىت فعلها الشخص نفسو ،ومازاد منها فنالو الشخص من احلاسة
السمعية واحلواس األخرى.10
وجيدر بنا يف ىدا الصدد أن منيز بُت مصطلحُت شائعُت للوسائل مها مصطلحا
الوسائل ادلعينة أو وسائل اإليضاح )

Aids

التقنيات الًتبوية )

 (Teachingو مصطلح الوسائل التعليمية أو

aids or educational technology

( instructional

الرمز اللفظية
الرموز البصرية

الصور الثابتة التسجيالت الصوتية
الراديو

الصور ادلتحركة
ادلعارض و ادلتاحف
الزيارات و الرحالت ادليدانية
التوضيحات العملية
اخلربات ادلمثلة
اخلربات ادلعدلة
اخلربات ادلباشرة اذلادفة
سلروط اخلربات إلدجار ديل
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نفس الوراجع(55 ،إقراء سوجنويو ديرجو سوميارطا)11-10 :1980 ،

9

فادلصطلح األول وىو مصطلح الوسائل ادلعينة درج بع

الباحثُت على استعمالو

لإلشارة إىل أية وسيلة تستعمل يف التعليم خبالف الكتاب ادلدرسى رغم ان الكتاب
ادلدرسي نفسو غالبا ما يكون مزودا بالرسوم اإليضاحية و الصور .و أنو قد أصبح يف
صورتو احلديثة دبثابة رلموعة من الكتب تشكل وحدة واحدة يف التقنات التشمل,
فضال عن الكتاب األساسي  ,كتاب التمرينات و كتاب اإلختبارات و اخلط و دليل
ادلعلم و أشرطة التسجيل و األفالم.
.۳مهارة اإلستماع يف تعليم اللغة العربية.
وتعترب مهارة اإلستماع من أمهية ادلهارات اللغوية ،وذلك ألن الكالم مهارة
إجيابية تتطلب الطالب أن يشاركوا مشاركة اجلابية عن موقفهم السلىب .وىف ىذا
اجملال يدرب الطالب لسانة ىف نطق األلفظ وادلفرادات والكلمات حىت تكون ىذه
العملية مساعدة على ترقية مهارة الطالب ىف اإلستماع.
إذن ،أن تدريب الكالم ىو أول ما يتعلم الطالب ىف اللغة .وكانت مهارة
اإلستماعمن األمور الصرورية بالنسبة للهدف األول ىف تعليم اللغة العربية .وأن
الطريقة ادلستخدمة للوصول إىل ادلهارة داخل الفصل نستلزم الطالب بكصرة العمل
التطبيق .فذلك استعمال الطريقة دلناسبة لًتقية مهارة اإلستماعالطالب ىف التعليم
أمر ضرورى.
 .۲وسائل التعليم اللغة العربية
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وقسم زلمود معروف الوسائل ادلستعملة يف تعليم اللغة العربية إىل ما يلي:
ّ
أ-
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الوسائل البصرية
وىي الىت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت ،وأمهها:

-

الكتاب ادلدرسي وغَت ادلدرسي ،اجملالت والدوريات ،والنشرات على

اختالفها
-

اللوحات اجلدارية (اللوحة ادلمغنطة ،اللوحة الوبرية ،اللوحة االختبارية ،لوحة

اجليوب)
-

الصور (ادلفردة وادلركبة وادلسلسلة)

-

البطاقات (بطاقات احلروف وادلقاطع والكلمات واجلمل ،بطاقات ادلطابقة،

بطاقات التعليميات ،بطاقات االسئلة واألجوبة.
ب-

الوسائل السمعية

وىي الىت يستفاد منها عن طريق األذن ،وأمهها :ادلذياع ،التسجيالت الصوتية،
األستوانات
ج .الوسائل السمعية البصرية

وىي الىت يستفاد منها من طريق العُت واألذن معا .وأمهها :التلفاز ،الصور ادلتحركة،
الدروس النموذجية ادلسجلة ،التمثيليات ،ادلتلفزة.
ك .منهجية البحث
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نايف هحوىد هعروف ،خصائص العربيت وطرائك تدريسها246-245 ،
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ينبغي للباحثة ان تعُت مصادر احلقائق الىت تأخذ منها للوضول اىل احلقائق الىت
تقضد اليها يف ىدا البحث العلمي .والطريقة ادلعينة اليت ختوط عليها الباحثة كما التايل
:
.1

نوع البحث  :ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلنهج الكمى و نوعو
التجريب ,و التصميم البحث ىي تصميم اجملموعات العشوائية باإلختبار القبلي
و اإلختبار البعدي .و حيتاج الباحث إىل اجملموعتُت ,رلموعة التجريبة و رلموعة
الضابطة.

.2

رلتمع البحث  :رلتمع البحث ىو مجيع االفراد و األشخاص يف البحث.

12

يتكون من مجيع التالميذ يف الفصل التاسع با ادلدرسة
واجملتمع يف ىذا البحث ّ
ادلتوسطة سبيل ادلتقُت ,و عدد رلتمع البحث يف ىذا البحث 127تلميذا.
تستعمل الباحثة العينية القصدية (

)purposive sample

ينظر يف الوقت و مؤثر

التحقيق.
.3

عينية البحث  :عينية البحث ىي بع

من رلتمع البحث الدي يكون نائبا منو.

13و عينة يف ىذا البحث و ىي اجملتمع من الفصل  9وعدده  127تلميذا .
.4

ادوات مجع البيانات  :وادوات مجع البايانات ىي كل ما حتتاج اليو الباحثة يف
ىذا البحث  .و ىي :
أ.

12
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إختبار

)Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung, Alfabeta, 2006, hal. 14
Sudjana ,metode statistika, (Bandung, Tarsito, 2005)hal. 169
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التجربة يف ىذا البحث ىي تستعمل الباحثة سلترب اللغة العربية يف ترقية
مهارة االستماع للطالب يف الفصل التاسع با ادلدرسة ادلتوسطة سبيل ادلتقُت
ماجاكرطا ,دلعرفة ارتفاع مهارة االستماع للطالب باستخدام سلترب اللغة.
ب .إستبانة
ىي جدول األسئلة ليجيبها عينية البحث حتت رعاية الباحثة لنيل
البيانات ادلتعلقة بالبحث14.واعطى الباحثة ىذه األسئلة إىل تالميذ يف
ادلدرسة ادلتوسطة الذين ختتارىم الباحثة .ال ّن اإلستبيانات تتعلق باستخدام
سلترب اللغة العربية ,و ىذه الوسيلة لنيل ادلعلومات عن استخدام سلترب اللغة
العربية يف ترقية مهارة االستماع يف الفصل التاسع با ادلدرسة ادلتوسطة سبيل
ادلتقُت.
ج.

مقابلة
ادلراد هبا البيانات بالتسائل من جهة واحدة منظّمة بإعتماد على أىداف
البحث 15,فتستعمل الباحثة ىذه الطريقة دلعرفة البيانات عن استخدام
سلترب اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية و الوصول اىل كفاءة التالميذ يف
الفصل التاسع سبيل ادلتقُت و االخبار اآلخر اليت تتعلق كثَتا هبذالبحث
العلمي.

14

يترجن هن

15

يترجن هن

Nasution, Metodologi Research, (Jakarta, Bumi Aksara, 1116), hal.29
Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu penekatan praktek, hal 126.
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.5

طريقة كامل البيانات ىواحد الطرائق لإلجابة من السؤال ادلستخدمة يف فرض
البحث .يف ىذه الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية وىي حقائق من األرقام
ادلرتذة بالطريقة االحصائية.
و اما الرموز اليت تستعملها الباحثة ىي  :رمز ادلأوية { }prosentaseلتحليل

البيا نات عن عملية التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سبيل ادلتقُت اليت
حصلت عليها الباحثة بطريقة اإلستبيانات وىي :
X 100 %

تكريراالجوبة
عددادلستجُت

=P

اما التفسيىر و التعيُت يف حتليل البيانات اجملموعة و حتقيق اإلفًتاض العلمي,
فيستعمل الباحثة ادلقدار الذي قدمتو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلى :
جيد

%100 - % 76

مقبوال

% 75 - %56

ناقصا

%55 - %40

قبيحا

%39 - %10

أ .رمز المقارنة {. }tes t
رمز ادلقارنة يسمى ايضا { }tes tتستخدم الباحثة ىذا الرمز لنيل ادلعرفة عن
مقارنة الوصول اىل كفاعة الطالب بُت يف االختبار األوىل و النهائىؤيف تدريس االستماع.
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إذا بعد التحليل يوجد الفرق بُت الوصول اىل كفاءة الطالب للفرقة يف االختبار
االوىل و النهائى ,فهذا يدل على أ ّن الفرضية الصفريّة مردودة .دبعٌت وجود" فعالية
استخدام سلترب اللغة العربية" و الوصول اىل كفاءة الطالب يف تدريس االستماع دبدرسة
ادلتوسطة االسالمية "سبيل ادلتقُت" فوغكيغ رلاكرطا.
أو بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد الفرق بُت الوصول اىل كفاءة الطالب يف
اخلتبار االوىل و النهائى .فهدا يدل على أ ّن الفرضية الصفريّة مقبولة ,دبعٌت ليس ىناك "
فعالية استخدام سلترب اللغة العربية" وليس ىناك الوصول اىل كفاءة الطالب يف تدريس
االستماع دبدرسة ادلتوسطة االسالمية "سبيل ادلتقُت" فوغكيغ رلاكرطا.
إ ّن عينية ىذالبحث العلمي تعد العينية الصغَتة أو اقل من ثالثُت .و يف ىذا البحث
ما فيو ارتباط بُت ادلتغَت  xو ادلتغَت , yأل ّن ىذا البحث العلمي يستعمل فرقتُت أو
مصدرين .يقال "ىناك ارتباط بُت ادلتغَتين" إذا النتيجة الىت حنصل عليها من ادلصدر
الثابت او سواء.
يلى:

16

و ّاما رمز ادلقارنة ” test “tللعينتُت الكبَتين والإرتباطا بينهما ,فيستعمل رمز فيما
2

البيان :
t

2

1

= to

= ادلقارنة

ادلتغَت (Variabel X) X
ادلتوسط ) (Meanمن ّ
ّ = M1
ادلتغَت (Variabel Y) Y
ادلتوسط ) (Meanمن ّ
ّ = M2
16

يترجن هن
Anas Sudjiono, pengantar statistik pendidikan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,1116)hal. 215.
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و ّاما رمز :1(Mean) M1
1M

M’ + i

=

= رلموع النتيجة من ادلتغَت x
= عدد ادلستجبُت من ادلتغيىر x

N
و ّاما رمز 2M

=

2M

(

)

M’ + i

= رلموع النتيجة من ادلتغَت y

N
1SD
X
N

= عدد ادلستتجيبُت من ادلتغيىر Y
2

√)(Standar Deviasi Variabel 1

= احنراف النتيجة ) (Deviasi Skorمن ادلتغَت X
= عدد ادلستجيبُت من ادلتغَت X

Deviasi standar variabel II
2SD

=

Y

=

√
احنراف النتيجة ) (Deviasi Skorمن ادلتغَت Y
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X

= عدد ادلستجيبُت من ادلتغَت Y

Standart Eror Mean Variabel I
1

√

=

SEM1

Standar Eror Variabel mean 2
2
1

√

=

SEM2

Standar eror perbedaan mean variabel 1 dan mean
variabel II
+ SEM2

SE M1 – M2 = √ SEM1

ل .خطة البحث
ولقد وضعت الباحثة البحث حتت ادلوضوع "فعالية استخدام سلترب اللغة
العربية لتنمية مهارة االستماع يف الفصل التاسع بادلدرسة ادلتوسطة سبيل ادلتقُت
رلاكرطا" با الًتتيب لتيسَت الفهم و التخصيص على القارئ .و حاولت الباحثة
خطة البحث كما يلى:
يتكون ىذا البحث من مخسة ابواب :
الباب األول

:حيتوي ىذالباب على  :مقدمة ,فيها خلفية البحث و أسئلة البحث و
ىدف البحث و منافع البحث و فرض البحث و حتدد مصطلح البحث
و الدراسات السابقة و اإلطار النظري و منهجة البحث و خطّة البحث.
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الباب الثاين

 :حيتوي ىذاالباب على دراسة النظرية تشتمل على فصلُت :
األول  :سلترب اللغة العربية و تشتمل على تعريفو و اىدافو و
الفصل ّ
خطوات تدريسو.
 :مهارة االستماع و تشتمل على تعريفو و اىدافو و

الفصل الثاين
خطوات تدريسو.
الباب الثالث

 :دراسة ميدانية و منهجية البحث .و ينقسم ىذا الباب إىل فصلُت:
الفصل األول  :حملة عن ادلدرسة ادلتوسطة "سبيل ادلتقُت" فوغكيغ رلاكرطا
و تشتمل على عن صفحة عن ادلدرسة و تدريس اللغة
العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة "سبيل ادلتقُت"

فوغكيغ

رلاكرطا.
الفصل الثاين

 :عرض البيانات و حتليلها يشتمل على  :أ .استخدام
سلترب اللغة العربية يف ترقية مهارة االستماع يف الفصل
التاسع با دلدرسة "سبيل ادلتقُت" فوغكيغ رلاكرطا.
ب .فعالية استخدام سلترب اللغة العربية يف ترقية مهارة
االستماع يف الفصل التاسع با دلدرسة "سبيل ادلتقُت"
فوغكيغ رلاكرطا.

الباب الرابع

 :عرض البيانات و حتليلها و مناقشتها

الباب اخلامس

 :االختتام ,و حيتوي ىذا الباب على اخلالصة و االقًتاحات.

