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  ختصاراإل
  العربية اللغة تعليم في وفهمهم االستماع الطلبة لمهارة "الصورة" استخدام الوسائل التعليمية فعالية:  فتح الرحمن
  )اإلسالمية احلكومية  فاليمانان شربون املتوسطةدرسة امليف  ة جتريبية لدى طلبة الفصل السابعدراس(

 
اصة ىف دمة ىف تعليم اللغة العربية خخالتعليمية املستيف احلقيقة أّن الصورة هي إحدى الوسائل 

دفمهارة اإل أقل بفهم املسموع وبلوغ األهداف التعليمية املنشودة  مساعدة الطلبة يف ستماع، وهي 
استخدام  لذلك يريد الباحث أن يبحث فعالية.  وقت وجهد أي فعالة لتعليم مهارة االستماع والفهم

العربية لدى الطلبة الفصل  اللغة تعليم يف وفهمهم االستماع الطلبة ملهارة "ةالصور " الوسائل التعليمية
  .اإلسالمية احلكومية  فاليمانان شربون املتوسطةدرسة املالسابع يف 

فالغرض من هذا البحث لنيل احلقائق عن استخدام الصورة وملعرفة فعاليتها يف مهارة االستماع 
اإلسالمية احلكومية   املتوسطةدرسة املالسابع يف العربية لدى الطلبة الفصل  والفهم يف تعليم اللغة

  .فاليمانان شربون
ينهج امل هوفمنهج البحث ىف كتابة هذه الرسالة وأما  دراسة  يه يهانوع البحث فو , الكمّ

وهو , االستماع والفهم ملهارة "الصورة" استخدام الوسائل التعليمية فعالية عين البحث لتحليل ت, يبيةجتر 
ستماع االمهارة  اّلذين يتعلمون ةبني الطلب ستماععلى مهارة اال ةالطلب استيعابحبث يظهر الفرق يف 

واستخدم الباحث االمتحان القبلى والبعدى . ابدو ااّلذين يتعلمو ةوالطلب "الصورة" التعليميةبالوسائل 
  .اإلسالمية احلكومية  فاليمانان شربون املتوسطةدرسة املالفصل السابع يف على الطلبة 

) طالبا ٣٢(قبة اقسم الباحث إىل فرقتني مها فرقة املر يف هذه الرسالة  هي  احلقائق وطريقة حتليل
  .بةقالتجربة واليستخدمها يف فرقة املراث الصورة يف فرقة حاستخدم البا .) طالبا ٣٢(وفرقة التجربة 
يف  ٢,٠٤هي  t tabel و ٧,٠٦ هي hitung t النتيجة على تحصلف, لةانتائج يف هذه الرسوأما ال

  .t tabel من أكرب hitung tمظهور أن نتيجة . ٠،٠٥الدالل 

وجد التأثري بني استخدام الصورة و تعليم مهارة االستماع ت  t tabel من أكرب hitung t ألن النتيجة
 .والفهم يف تعليم اللغة العربية

  



 



  كلمة الشكر
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور     
. اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له هأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد

دنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا، الصالة والسالم على  ّ سي
أصحابه ومن تبعهم  حبيبنا وشفيعنا حممد صلى اهللا عليه والسالم وعلى اله وو 

  .بإحسان إىل يوم الدين
داية اهللا وتوفقه ومعونته استطاع الباحث على إجناز املناق    ة للحصول شو

على درجة سرجان فنديديكان إسالم بقسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جبامعة 
  .سالمية احلكومية شربونشيخ نور جاتى اإلال
ها، ولذا  عدة املشكالت ه الرسالة وجد الباحثذوىف كتابة ه    أليت تام حّل

  :إىل  والكثريالباحث أن يقدم ىف هده املناسبة الشكر اجلزيل وجب على 
شيخ الرئيس جامعة وهو . األستاذ الدكتور معصوم خمتار ةصاحب الفضيل  .١

 .نورجاتى اإلسالمية احلكومية شربون
عميد كلية الرتبية  وهو. املاجسرت. سيف الدين زهرى الدكتور ةصاحب الفضيل  .٢

  .شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربونالجامعة 
رئيسة  وهي. املاجسرت. صاحبة الفضيلة الدكتور اند احلاجة راضية زين الدين  .٣

 .جامعة الشيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربون قسم تعليم اللغة العربية
لوهو . املاجستريوحي الدين،  ةصاحب الفضيل  .٤  .املشرف االوّ



 .املشرفة الثانيةوهي . رعة، املاجستريسم صاحبة الفضيلة  .٥
درسة املتوسطة املوهو رئيس . املاجستري ،أنورى هداية ةصاحب الفضيل .٦

  .اإلسالمية احلكومية فاليمانان شربون
س اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة . سيف اهللا ةصاحب الفضيل .٧ وهو مدرّ

  .اإلسالمية احلكومية فاليمانان شربون
أيديهما من الرمحة والدعاء والرجاء  لذين قد أعطاىن مجيع ما يفلأىب وأمى ا .٨

 .واحلب وغريها
الزمالء الكرام الذين قد ساعدوا الباحث بكل جهد ونشاط ىف كتابة هذه  .٩

 .سالةالر 
كتابة هذه الرسالة بكل جهدهم   يف الباحثمجيع من الذين يساعدون  .١٠

  .ونشاطهم
وأخريا يرجو الباحث من اهللا أن جيعل هذه الرسالة نافعة خاصة للباحث     

 ها،ياملوجودة ف خطاءهذه الرسالة و النقصان و األ المتامنفسه و النقد من القارئني 
  . نفسه الباحثإالّ من جهول  تليسهذه كلها ف
   

  م ٢٠١٣ دمسبري ٠٩شربون، 
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  الباب األول

  مقدمة

 خلفية البحث  . أ
ألن اللغة هي نعمة , اإلنسان يف أحناء العامل حيتاجون إىل معرفة اللغة

االت احلياة  اهللا العظمى وميزة اإلنسان الكربى وهلا قيمتها يف مجيع ا
وبفضل هذه . البشرية وهي اخلاصية اليت متيزها اإلنسان عن سائر احليوان

فاللغة مبفهومها احلقيقي , كائنا على وجه األرض  النعمة قد أصبح اإلنسان
  .من خصائص اإلنسان

تعليم اللغة العربية ألن  وكذالك املسلمون يف أحناء العامل حيتجون إىل
هذه اللغة هي إحدى اللغات العاملي الرمسية اليت يستخدمها الناس يف 

 .البلدان لإلتصال والتفاهم بينهم
تعيلم  يففراد الذين  يستغربون ويف ظل هذه الظروف كثري من األ

 يفبعض املدارس و املعاهد يف أحناء العامل  مثل  يفاللغة العربية كما وجد 
  . إندونسيا وكثري البلدان اإلسالمية االخرى

مهارة االستماع ومهارة : تعليم اللغة العربية هي يفاملهارات األساسية 
هذه املهارات األساسية  ىلإللوصول . الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

  .الوسائل التعليمية  املعينة إىلجهد عظيم وحتتاج  إىلتتطلب 



٢ 
 

 

املهارات األربعة لذا يريد الباحث يف هذه  يفال يقصد الباحث أن تنا
مهارة االستماع هي إحدى . الرسالة أن يبحث على مهارة االستماع

  .املهارات اليت حيتاج اليها يف تعليم اللغة العربية
بعض املربيني الذين يستخدمون الطريقة السمعية الشفوية يرون على 

قال الدكتور . وجوب تعلم االستماع والكالم قبل تعلم القراءة والكتابة
مل املهارات األخرى  " روبرت الدو،  ليس املقصود من هذا األساس أن 

مي وجوب تقد إىلولكنه يرمى . تطبيق الطريقة السمعية الشفوية يف فيونكت
كمال إبرهيم ". (مهاريت االستماع والتكلم على مهاريت القراءة والكتابة

  ) ١٠: ١٩٨٨بدرى 
استخدام الوسائل التعليمية املناسبة  إىليف تعليم اللغة العربية حيتاج 

ألن الوسائل تساعد  . مبناهج التعليم اإلبتدائى واملتوسط والثانوي والعايل
  . ت اليت يصدفها  كل املعلم واملتعلمحتليل الصعوبات واملشكال يفكثريا 

تستخدم يف حجرات الدراسة أو  ألىتالوسائل التعليمية هي املواد 
هي غريها املواقف التعليمية لتسهيل فهم معاىن الكلمات املكتوبة أو 

  )٢٠١١:٢راضية زين الدين . (املنطوقة

أكثر  املعلم أن يكون استخدام الوسائل التعليمية هي إن من أهداف
إن  )٢٠٠٢:١٣( عثمان بشريالدينو  اسناوير قال .يف عملية التعليم فعالة

املعلمني  بني ىلاهي العامل التص يف الفصول الدراسيةأنشطة التعليم والتعلم 
كثري من  األحيان،بعض  يفو  .والتفاهم األفكاراملتعلمني لتطوير و 



٣ 
 

 

و هذا، . وكفاءةفعالة  دون االتصال حىت تؤدي إليه يفاليت تنشأ االحنرافات 
وطريقة  .الطالب الغرة ومحاسة، وعدم الطالب من بسب عدم االستعداد

ّ هذه املشكلة هي استخدام يف املعينة  الوسائل التعليمية من الطرق حلل
  .عملية التعلم

ولقد بينت نتائج األحباث والدراسات الرتبوية االسهمات متعددة 
جمال الرتبية والتعلم و أكدت أنه اذا أحسن  يفتقدمها الوسائل  ألىت
ا حتقق ما يأتىخاست   :دمها فا

توفر األساس املاضى احملسوس للتفكري االدراكى احلس من مث تقلل  .١
 .ال يفهمون معناها ألىتمن استجابة التالميذ اللفظية 

 .درجة كبرية اهتمام التالميذ إىلتثري   .٢
 .جتعل خربات التالميذ باقية االثر  .٣
 توفر خربات واقعية حقيقية تثري النشاط الذاتى للتالميذ  .٤
توفر خربات متنوعة يصعب احلصول عليها عن طريقة اداوات   .٥

 )٢٠١١:٤راضية زين الدين . (ووسائل أخرى
ات تستخدم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف و الصورة هي أد

مهارة  يفمهارة االستماع بأهداف مساعدة على سرعة فهم الطلبة 
 .االستماع



٤ 
 

 

 احلكومية فاليمانان شربون هي إحدى اإلسالمية املتوسطةاملدرسة 
ذه هل إن، لذلك، الدينية رعاية وزارة الشؤون حتت املؤسسات التعليمية

وهي مواد . اللغة العربيةالكثرية ومنها  املواد الدراسية الدينية املدرسة
    .رخيصة الثمن والتكاليف إذا ما قوزنت بوسائل أخري 

 احلكومية اإلسالمية املتوسطةبة املدرسة طلأن  جانب ذلك، إىل
هناك من يتخرّج من املدرسة , خمتلفة خلفيات تعليمية فاليمانان لديهم

بة الطل االبتدائية ومن يتخرّج من املدرسة االبتدائية االسالمية ولكن كثري
, فيها العربية اللغة تعلمواي الذين مل املدرسة االبتدائية من الذين خيرجون
  .تعليم اللغة العربية يفصعوبات بال يشعرون بةالطل لذلك معظم

 اإلسالمية املتوسطةاملدرسة  يف اللغة العربية التدريس و مع ذلك، أنّ 
ولذلك،  ،"صورة" يةوسائل التعليمالستخدام يمل  احلكومية فاليمانان شربون

املتوسطة يف املدرسة  مهتما الباحث يف التجارب املمارسة التدريس
 "صورة" يةباستخدام وسائل التعليم اإلسالمية احلكومية فاليمانان شربون
  .ةببتحصل على استجابة جيدة من الطل

إىل أي حّد ). ١يظهر ثالث أسئلة وهي ، ذكره بقاسمن البيان ال
يف  "ةالصور "فهم الطلبة يف مهارة االستماع بدون استخدام الوسائل التعلمية 

 ؟شربون فاليماناناحلكومية م اللغة العربية باملدرسة املتوسطة اإلسالمية تعلي
باستخدام الوسائل التعلمية  إىل أي حّد فهم الطلبة يف مهارة االستماع). ٢
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 يف تعليم اللغة العربية باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  "ةالصور "
الوسائل التعليمية  استخدام فعاليةإىل أي حّد  ).٣  ؟شربون فاليمانان

باملدرسة يف تعليم اللغة العربية ستماع االالطلبة يف مهارة لفهم " الصورة"
  ؟شربون  فاليمانان املتوسطة اإلسالمية احلكومية

  

 مشكالت البحث  . ب

  :هذه الرسالة ستعرض فيمايلى يفومشكالت البحث 

 ثحتفحيص الب .١
  :التاليةلتعريف مشكالت البحث عّني الباحث االمور 

 احلكومية فاليمانان املتوسطة اإلسالميةاملدرسة  يفالطلبة   . أ
 .خمتلفة خلفيات تعليمية لديهم شربون

الطلبة أقل محاسا يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة    . ب
 .االستماع

 .يشعر الطلبة بسرعة التعب  . ج
 .العربية من قبل اللغة تعلمواي الطلبة الذين مل كثري  . د
املتوسطة اإلسالمية احلكومية تدريس اللغة العربية يف املدرسة   . ه

 ."الصورة" يةالتعليم وسائلالستخدم  يمل فاليمانان شربون
 



٦ 
 

 

 حتديد املشكالت .٢

إن املسائل اليت تتعلق باملوضوع واسعة و ال ميكن الباحث 
هذه الرسالة  يفذكرها بتمام مراعاة لتعدية البحث، فحدد الباحث 

 استماع الطلبة ملهارة "الصورة" استخدام الوسائل التعليمية فعالية إىل
احلكومية  اإلسالمية املتوسطة درسةاملب العربية اللغة تعليم يف وفهمهم

  .الفصل السابع يففاليمانان شربون خاصة 

  

 ئىالمصطلح اإلجرا  . ج
ي هو  البحث  .١ البحث الذى ينطوي على تنفيذ العملية احلسابية أو الكمّ

 .) ٣٥:٢٠١١نصري الدين ( أرقام
الوصول إىل  هيالفاعلية , الفعالية أخذ من كلمة فعالة مبعىن تأثريها .٢

 ).١٩٨٣,املنيف(   األهداف والنتائج املتوقعة
صاحل عبد العزيز وعبد . (التعليم هو نقل املعلومات من املعلم إىل املتعلم .٣

يد  ).٥٩:العزيز عبد ا
ا الزمرة  هي عدد من بعض حتليالت ال .٤ رضوان (بحث ألىت ستعّرب عنوا

٥٤:٢٠٠٩.( 
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 أسئلة البحث  . د
  :هذا البحث االسئلة اآلتية يفالباحث  قدم

أي حّد فهم الطلبة يف مهارة االستماع بدون استخدام  إىل  . أ
درسة املم اللغة العربية بيف تعلي "ةالصور "الوسائل التعلمية 

 ؟شربون فاليماناناحلكومية  اإلسالمية املتوسطة
باستخدام الوسائل  مهارة االستماع يفأي حّد فهم الطلبة  إىل  . ب

 املتوسطةدرسة املتعليم اللغة العربية ب يف "ةالصور "التعلمية 
 ؟شربون فاليمانان احلكومية  اإلسالمية

" الصورة"الوسائل التعليمية  استخدام فعاليةأي حّد  إىل   . ج
درسة املبتعليم اللغة العربية  يفستماع االمهارة  يفالطلبة لفهم 

 ؟شربون  فاليمانان احلكومية اإلسالمية املتوسطة
  

 أهداف البحث  . ه
  :وأما أهداف البحث فيما يلى

مهارة االستماع بدون استخدام الوسائل  يففهم الطلبة ملعرفة   . أ
 املتوسطةدرسة امليف تعليم اللغة العربية ب "ةالصور "التعلمية 
 .شربون فاليمانان احلكومية  اإلسالمية
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باستخدام الوسائل  مهارة االستماع يففهم الطلبة ملعرفة    . ب
 املتوسطةدرسة املتعليم اللغة العربية ب يف "ةالصور "التعلمية 
 .شربون فاليمانان احلكومية اإلسالمية

الطلبة لفهم " الصورة"الوسائل التعليمية  فعالية استخدامملعرفة   . ج
 املتوسطةدرسة املبتعليم اللغة العربية  يفستماع االمهارة  يف

 .شربون فاليماناناحلكومية  اإلسالمية
  

 األسس التفكيرية  . و
دف  إحدث التعلم حيث  إىلالتعليم هو عملية اتصال منظم 

زيادة التفاعل بينه وبني املتعلم من خالل املواقف  إىليسعى املعلم دائما 
  .االتصالية اليت يرسم هلا أهداف إجرائية أي يصممها وينذها ويقومها

ويعد االتصال التعلمي هو أساس كل موقف تعليمي حيث يهدف 
للمتعلمني حبيث تنمى ) معرفية ومهارية ووجدانية(نقل خربات متنوعة  إىل

العقلية،اجلسمية، النفسية، الدينية، (شخصية املتعلم جبوانبها املختلفة 
  .)االجتماعية، الفنية

 إىلختلفة مما أدى انب أخرى تعددت وسائل االتصال املومن ج
نسانية، وسهولة نقلها من تناول املعلومات، وزيادة املعرفة اإل يفطفرة هائلة 

  .مكان آلخريف أقل وقت ممكن
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ونظرا ألمهية وسائل االتصال املختلفة والتقدم اهلائل يف علم 
االتصال، رأى الرتبويون أمهية استعارة املفاهيم املختلفة لعلم االتصال يف 

ف عملية التعليمية، وأطلق على اميدان التعليم للمساعدة يف حتقيق أهد
ية، واصبحت تشكل عنصرا هاما من عناصر املنظومة التعليمية وسائل تعليم

أمحد حممد سامل، . (ىأخر ؤثر يف بقية العاصر أو املكونات يتأثر وي
٢٠١٠:١٧(  

تستخدم يف حجرات الدراسة أو  ألىتالوسائل التعليمية هي املواد 
هي غريها املواقف التعليمية لتسهيل فهم معاىن الكلمات املكتوبة أو 

  )٢٠١١:٢راضية زين الدين . (قةاملنطو 
كثري من   يفو . وهناك وسائل تعليمية ال تعتمد اساسا على الفاظ  

 يفاحلاالت يكون التعليم والتعلم عن طريقتها أكثر فعالية وأبقى أثر 
دات وأمناط اجلمل فمثال ان يتم التعليم عن طريقة الصور أو استيعاب املفر 

بعض األفراد عن طريقة مثل هذه  ويسهل على. الرسم التوضحية املختلفة
والصور . الوسائل التعبري عن أنفسهم وحتقيق اإلتصال مع اآلخرين

دمها اإلنسان منذ خيست ألىتسائل و واملوسيقى والنحت امثلة وهي من ال
 القدمي للتعبري عن معاىن وأفكار وإحساسات يصعب عليه أن يعرب عنها

حممد كاظم و جابر عبد احلميد محد خري أ( .بدقة عن طريقة اللغة اللفظية
  )١٩٧٩:١٢جابر،
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أن تقدم الوسائل ) ٦٢- ٥٧:  ٢٠١٠(يعرف أمحد حممد سامل 
 ألىتالتعليمية العديد من األدوار والفوائد واملزايا لعمليىت التعليم والتعلم و 

  :النقاط التالية يفتتضح 
التغليب على املشكلة زيادة أعداد  يفتساعد الوسائل التعليمية  .١

 املتعلمني
التغليب على املشكلة الفروق بني  يفتساعد الوسائل التعليمية  .٢

 املتعلمني
املعرفية (تساعد الوسائل التعليمية على حتقيق التعلم جبوابه املختلفة  .٣

 )واملهارية والوجدانية
ات التغليب على صعوبات تعلم موضوع يفتساعد الوسائل التعليمية  .٤

 معينة
التعلم واملشاركة  إىلزيادة دافعية التالميذ  يفتساعد الوسائل التعليمية  .٥

 واالنتباه
الوسائل التعليمية التلميذ على تعديل بعض املفاهيم  تساعد .٦

 والسلوكيات اخلاطئة
 تساعد الوسائل التعليمية على التعلم الذايت .٧
 تالميذتساعد الوسائل التعليمية على زيادة الثروة اللغوية لل .٨
 بقاء أثر التعلم يفتساعد الوسائل التعليمية  .٩
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تدريب على أساليب التفكري العلمي  يفتساعد الوسائل التعليمية  .١٠
 السليم

التغلب على بعض املشكالت أعضاء  يفتساعد الوسائل التعليمية  .١١
 هيئة التدريس

 توفري وقت وجهد املعلم يفتساعد الوسائل التعليمية  .١٢
  

بناء على ما سبق، الصورة هي إحدى الوسائل التعليمية 
للتعلم والتعليم  م اللغة العربية وهي اهم الوسائلتعلي يفاملستخدمة 

ولكن ال يقصر االستعمال هذه الوسيلة  على تعلم . مهارة االستماع
مهارة االستماع فحسب بل تستخدم أيضا كل املهارات اللغوية 

  .األخرى
 اللغة تعليم عملية الباحث أنّ  يلخص من البيان السابق،

 )الصورة(الوسائل التعليمية  وبستخدام تفكري إطار العربية باستخدام
 :التايل البياين الرسم يف

 
  

  

 

 

الوسائل التعليمية 
  )X متغري(

 

ميتعلال عملية   ميالتعل نتائج 

  )y متغري(
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   الوصف

  )الصورة(الوسائل التعليمية :  x  متغري 

  نتائج التعليم:    Yمتغري 
  

 الدراسة السابقة  . ز
 :حث الدراسة السابقة كمايلياوجد الب

ة قد وقع البحث عن   . أ ّ شيخ نور يف اجلامعة   "الصورة"وسائل البصري
ة شربون  ّ ة احلكومي ّ حتت املوضوع  محد ألفيان محزةألجاتى اإلسالمي

ة  تعليم املفردات ّ وتأثريها إىل استيعاب   "الصورة"بالوسائل البصري
درسة النور املتوّسطة املمهارة القراءة لدى طالب الفصل الثاىن ب

تأثري تعليم املفردات بالوسائل و يهدف هذا البحث ملعرفة . اإلسالمية
ة  ّ إىل استيعاب ىف مهارة القراءة لدى طّالب الفصل " الصورة"البصري

ة جج ّ  وأما. اسرتو شربونالثاىن باملدرسة النور املتوّسطة اإلسالمي
ة وجود تأثري النتيجة هذا البحث هي  ّ تعليم املفردات بالوسائل البصري
  .إىل استيعاب مهارة القراءة

مث البحث عن وسائل التعليمية يف اجلامعة شيخ نور جايت اإلسالمية    . ب
فعالية استخدام الوسائل "احلكومية شربون حملبة احلسنة حتت املوضوع 

هذا البحث فهي دراسة وأما . "النصوص العربيةلتعليمية لفهم ا
فعالية استخدام الوسائل التعليمية عن  التجربية، وتبحث حمبة احلسنة
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لفهم النصوص العربية لدى طالب الفصل الثاين يف مدرسة اهلالل 
اليت قد استعملت الوسائل التعليمية ، . شربون  املتواسطة تغال غبوك

فعالية استخدام الوسائل التعليمية  لفهم و يهدف هذا البحث ملعرفة 
النصوص العربية لدى طالب الفصل الثاين يف مدرسة اهلالل املتواسطة 

النتيجة يف هذا البحث هي وجود تأثري  وأما. شربون  تغال غبوك
استخدام الوسائل التعليمية  لفهم النصوص العربية لدى طالب 

شربون بنتيجة   غال غبوكالفصل الثاين يف مدرسة اهلالل املتواسطة ت
١٣,١٨   . 

يدافع الباحث أن يستمره يف البحث عن استخدام الوسائل التعليمية 
و  ، و لكن يستعمل هذه البحث لتعليم  مهارة االستماع والفهم،"الصورة"

البحث الواسع من الدراسة السابقة من كل نوائح استخدام الطريقة الوسائل 
الوسائل التعليمية مل يوجد البحث يف ق به و غري يتعل" الصورة"التعليمية 

األول   يستعمل لتعليم  مهارة االستماع والفهم، ألن يف البحثاليت "الصورة"
لتعليم املفردات و البحث الثاين تستخدم  "الصورة"الوسائل التعليمية تستخدم 

الوسائل لفهم النصوص اللغة العربية و مل ختصص باحدى   الوسائل التعليمية
فعالية استخدام الوسائل عن فبذلك يريد الباحث أن يبحث . عليميةالت

دراسة (ملهارة استماع الطلبة وفهمهم يف تعليم اللغة العربية  " الصورة"التعليمية 
جتريبية لدى طلبة الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

  .)فاليمانان شربون
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    فرضية البحث    . خ

 يفاألسس التفكريية ففرضية البحث  يفموافقا على ما عرضه الباحث 
سالة هى ظهور   ملهارة "الصورة" استخدام الوسائل التعليمية فعاليةهذه الرّ

 اإلسالمية املتوسطة درسةاملب العربية اللغة تعليم يف والفهمهم استماع الطلبة
 .احلكومية  فاليمانان شربون

  

  تنظيم الكتابة    .ر
  :تشتمل هذه الرسالة على ابواب التالية 

خلفية البحث، وفروض البحث،  تتكون من مقدمة وهي: ول الباب األ
 وفرضية البحث، ،وأهداف البحث، واألسس التفكريية

  .وتنظيم الكتابة
، ومهارة )صورة(وسائل التعليمية وهو البحث النظري عن :الباب الثاىن 

االستماع  مهارة لية الصورة يف تعليم اوفعاالستماع والفهم، 
  .والفهم

والزمرة و  ،تتكون من تصميم البحث وهي هج البحثامن:الباب الثالث 
وطريقة حتليل  ،وادوات البحث ، ومّدة البحث،املثال

  .وخطوات البحث بيانات،ال
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 بياناتال ربةوجت بياناتحتليل البحث تتكون من وصف ال: الباب الرابع 
  .وجتربة الفرض

 .النتائج و اإلقرتاحات خامتة تتكون من :الباب اخلامس
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