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ملخص
استخدام الوسيلة البصرية فى تعليم اللغة العربية فى :)2014(،جانوار امرينا

.بباكنبارو 11المدرسةالمتوسطة العامة 
. و جمتمع هذا اللغة العربيةاستخدام الوسيلة البصرية ىف تعليموموضوع هذا البحث 

دف اىل معرفة  البيانات الكمية وحتلل البحث مدرس اللغة العربية.  املالحظة املستخدمة 
=باستخدام الرمز اآلتى. 100%

يضاح:اإل
Pاملئوية :
F :رتددال
Nجمموعة النتائج :

و قدرة مدرس باستخدام تعليمه باإلستعمال ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبولملعرفة 
%فأخذت املئويةعيف.وبعد أن حللت بيانات املراقبةض تدل على أن . وهذه احلاصلة67,34

(جيدة).% 75-56تقع ىف درجة11املتوسطة العامة اللغة العربية ىف املدرسة ةاستخدام  مدرس
ااستعماهل% 55,58تقع ىف درجة 11اللغة العربية ىف املدرسة املتوسطة العامة مدرسة الثاين

اما يف .الوسيلة البصرية عن . الفقرة الباحثتركيب الكلمة قصرية كما يأتى الوسيلة البصريةيف 
ىف املدرسة اللغة العربية يف تعليمالوسيلة البصريةعن املوضوع الباحثدم تستخهذاالبحث 

)قص ان( %50،40تقع ىف درجة 11املتوسطة العامة 



ث

تقديرالشكر و ال

إن احلمد هللا الذى أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات ىف العامل وبعث 

رسوله من العربيني. والصالة والسالم على من ال يفرق بني العربيني و األعجميني ىف كل أحوال 

بعد.له وصحبه أمجعني وحنن له تابعون. أما آا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى و واجبات سيدن

كتابة البحث الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية من واجبة الباحث

ن شريف قاسم جامعة سلطاوىل يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم للدرجة األ

رياو.اإلسالمية احلكومية 

فضيلة املشرف وإرشاداته. هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات منو أّمت الباحث

ةالباحثهمبذلوا جهدهم يف توجيهزيال وفائق االحرتام إىل الذينشكرا جةقدم الباحثوكذلك ت

لكتابة هذا البحث: 

ما. واليزاالن .1 والدّي احملبوبني الذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود

و جلميع أسريت لعلي جون أن أكون ناجحا يف التعلم،ير يدعوان اهللا لنجاحي، وإخواين الذين

وإياهم يف محاية اهللا.



ث

نصائحه الغالية من على هذا البحث. فقد نفعتين كثريةالذي قام باإلشراف ةاملاجستري افريزا.2

وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيه خري اجلزاء.وتوجيهاته العميقة

ن شريف قاسم اإلسالمية احلكومية جامعة سلطامدير نذيرحيتمىمجا األستاذ الدكتور احل.3

رياو.

كلية الرتبية والتعليم.عميد  تور احلاج مسعود زين املاجستري الدك.4

لكلية الرتبية والتعليم.الدكتور احلاج نصر الدين املاجستري نائب العميد األول .5

والتعليم.كلية الرتبية العميد الثانية  ةنائبسري مرحيايت املاجستري.6

كلية الرتبية والتعليم.نائب العميد الثالث  سنادي املاجستري و الدكتور ك.7

كلية الرتبية والتعليم.املاجستري رئيس قسم تدريس اللغة العربية  أفرجيون أفنديلدكتورندوس ا.8

قسم تدريس اللغة العربية.لويزار املاجستري كاتب أ.9

أرشدين يف أداء الواجبات وجهين و ذياألكادمي الاملشرف لدكتورندوس ذو الكفل املاجستري ا.10

ية.األكادم

ذ الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.األسات.11

م املادية قسم تدريس اللغة العربية جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف .12 على مساعدا

املعنوية إلستكمال هذا البحث.
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ا واآلخرة. وأدعو اهللا تعاىل عسى       ىف الدنيوبارك اهللامجيعا خري اجلزاء وأخريا، جزاهم اهللا

أن يساعدين وإياهم ىف احلياة وجيمعىن وإياهم ىف اآلخرة مع سيد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم. 

واهللا اليضيع أجر من أحسن عمال.
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