
 

ٔ 

 

 الباب األول
 ةادلقدم

 البحث خلفية . أ
ك نقص يف ، ال يزال ىناة دولية غَت اإلصلليزية. ومع ذلكاللغة العربية ىي لغ
احملتملُت الذين يسجلون يف  ةب، وىذا واضح من عدد الطلادلتحمسُت للغة العربية

، واليت ال تزال صغَتة مقارنة للغة العربية يف اجلامعات كل عامزبصصات ا
تعلم اللغة العربية صعب. ومع ابلتخصصات األخرى. ىذا ألن الناس يعتقدون أن 

، فإن اللغة العربية ىي إحدى لغات العادل اليت تطورت دبا يتماشى مع التطور ذلك
غة مهمة للغاية ابلنسبة للمسلمُت، اللغة العربية ىي ل ٔمع والعلم.االجتماعي للمجت

، نزلتا ابستخدام اللغة ومصادر شرعية يف اإلسالم ، ومها ضوابطألن القرآن واحلديث
 :يوسفال سورة القرآن الكرًن يف وتعاذل يف كما قال هللاالعربية.  

 ٕلاَعلاُكۡم تـَۡعِقُلوَن(ا ࣰَعَرِبیّ  َّنً  ا )ِإَّناۤ أَنزَۡلنَـُٰو قـُۡرءَ 
بدأت اللغة العربية يف دخول إندونيسيا مع وصول اإلسالم الذي جاء بو العرب 

ط يف ، ًب تدريس اللغة العربية يف البداية فقيتاجرون يف إندونيسيا. يف تطورىاالذين 
، ٍب دخلت ادلدارس ذات ادلبادئ الدينية. اآلن تعلم ادلدارس الداخلية اإلسالمية

اللغة العربية يتم تدريسها يف ادلدارس العامة. وىذا يدل على أن اللغة العربية قد 
 حظيت ابىتمام كبَت يف عادل التعليم يف إندونيسيا.

يا اللغة العربية ىي إحدى ادلواد اليت يتم تدريسها يف ادلدارس الدينية يف إندونيس
صال. بسبب عالقتها ة ات، ابإلضافة إذل كوهنا أداواليت تعمل كلغة الدين والعلم

، تعد اللغة العربية جزًءا ال يتجزأ من عدد من ادلواد أو رلاالت الدراسة ابلدين والعلم
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األخرى اليت يتم تدريسها يف ادلدارس الدينية. ىذا ما جيعل اللغة العربية ضرورية لنا 
 ٖلكي نتعلم.

جيب أن يكون لدى ادلعلمُت الذين يقومون بتدريس اللغة العربية أربع كفاءات 
مدرسُت كما ىو احلال يف ادلواد األخرى حىت يتمكنوا من القيام بواجباهتم كمعلمُت. 

أدوات  ، يُطلب من ادلعلمُت أيًضا أن يكونوا ماىرين يف صنعإذل ذلكابإلضافة 
 وسيلة، وىذا أمر ال بد منو ألن م لعملية التعلمالتعلم كدع وسيلة، دبا يف ذلك التعلم

 م.يالتعلم نفسها ال ديكن فصلها عن عملية التعل
، سواء يف شكل طرق تعليمية سلتلفة وسيلةفيو طرقًا و لقد طبق تعلم اللغة العربية 

، جيب تعديل مة على تقنية ادلعلومات. ومع ذلكعلى تلك القائ وسيلةبسيطة أو 
سواء مهارات ، م مع ادلهارات ادلراد ربقيقهايتعلال وسيلةستخدام اختيار األساليب وا

وأىداف ديكن ربقيق عملية التعلم اليت  أو القراءة  أو الكتابة كالماالستماع أو ال
 .يتم تنفيذىا وتسَت على ما يرام

م ضرورية لدعم صلاح عملية التعلم. جيب أن تكون يالتعل وسيلةمن ادلؤكد أن 
، وديكن أن إيصال ادلواد اليت سيتم تدريسها التعلم قادرة على ادلساعدة يف وسيلة

، ىناك ا. يف تعلم اللغة العربية نفسهاتوفر ربفيزًا للطالب لفهم ادلواد التعليمية جيدً 
 :، وىيديكن استخدامها الوسيلةأنواع من ثالثة 

 :، وىيالوسيلةبشكل عام، ىناك ثالثة أنواع من 
 (السمع وسيلةالسمعية ) الوسيلة .ٔ
 (بصرال وسيلة) بصريةالوسيلة ال .ٕ
 ٗالسمع والبصر( وسيلةالسمعية والبصرية ) الوسيلة .ٖ
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 ةبللطل ستماعإل ادلهارةقدرة  لتنميةم يالتعل وسيلةاستخدام  ىذا البحث ناقشيس
من حد إك لوحات ادلصوتةوسيلة ال، وبشكل أكثر ربديًدا استخدام يف ادلواد العربية

التعليمية اليت سيتم تطبيقها يف الفصل الدراسي. ديكن أن يسهل استخدام  الوسيلة
لتعليمية التكنولوجيا كوسيلة يف عملية التعلم على ادلعلمُت نقل ادلعلومات أو ادلواد ا

 .ةباليت سيتم تقدديها للطل
 تستخدمادل ، حىت أن مجيع ادلواد َّندرًا جًدا البصرية وسيلة السمعيةيعد استخدام 

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد م اللغة العربية ييف تعل الاستثناء، ميعلى التعل
. ال يوجد سوى عدد قليل من األشخاص الذين استخدموه. اإلستقامة بنجرماسُت
يف ادلدرسة  قائمة على تكنولوجيا ادلعلوماتم اليالتعل وسيلةًب تطبيق استخدام 

، يف عملية التعلم، وحىت مع ذلك د اإلستقامة بنجرماسُتادلتوسطة اإلسالمية دبعه
 وسيلةيقتصر على استخدامها على  لوحة العرضال يزال استخدام األدوات مثل 

 فقط. عرض تقدمي
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد اإلستقامة استخدمت بعض ادلواد 

عرض  وسيلةكأداة يف تقدًن ادلواد التعليمية ابستخدام  لوحة العرض بنجرماسُت
كأداة يف   لوحة العرضر ابلنسبة للمعلمُت استخدام ، ولكن ال يزال من النادتقدمي

، ىناك العديد من ادلوضوعات األخرى البصرية. ابإلضافة إذل ذلكو سمعية وسيلة ال
 وسيلةك  صبورةوال علمةمهم وال تزال ربتفظ ابدلياليت دل تستخدم ىذه األداة يف تعل

 .رئيسية يف تعلمهم
صل يعتمد صلاح ادلعلمُت يف تقدًن ادلواد بشكل كبَت على التفاعل السلس للتوا

. يؤدي االفتقار إذل التواصل السلس إذل رسائل غَت فعالة ينقلها ةبادلعلمُت والطل بُت
يتمكن  م حىتييف التعل الوسيلةاستخدام  تنمية، جيب التوعية. لذلكاختصاصيو 

 .ميمن الًتكيز على التعل ةبالطل
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يف  ليست األمثل بنجرماسُت دبعهد اإلستقامة ادلتوسطة اإلسالمية درسةادلمدراء 
، ىناك العديد سة. يف عملية تعلم اللغة العربيةيف ادلدر  وجودةاستخدام األدوات ادل

اإلعالم ضروري . لوحات ادلصوتةام مثل ياليت ديكن استخدامها يف التعل الوسيلةمن 
م لتحقيق األىداف. إن ييف التعل ةبم الطليللغاية ألنو ديكن أن يشعل الرغبة يف تعل

م سيسهل مهمة ادلعلمُت يإتقان وسائل التعلم ادلختلفة وتطبيقها يف أنشطة التعل
 م.يأنشطة التعل لتنمية

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد اإلستقامة كان سبب إجراء البحث 
يف ادلدرسة  (PPL) ادليدانية تخصيبشلارسة ال ّن عملت الباحثةألو ى جرماسُتبن

عملية  هانفس الحظت الباحثة، ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت
م مهارة ييواجهون صعوبة يف فهم تعل فيها ةب، حيث كان الطلفيها يملتدريس والتعلا

يف مدرسة اللغة العربية  عملت الباحثة مععلى نتائج ادلقابالت اليت بناًء ، و تماعاالس
ىتناويت  ةستاذ، وىي األادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت

 سفوافقت مع الباحثة عن تلك ادلشكلة ألن الباحثة عملت عملّية التدري ،اناالسرج
 وحات ادلصوتةإستخدام وسيلة ال الباحثة عن ادلوضوع اختيار . السببتعليم فيهاالو 

 ستخدمتحيث دل  الباحثة مع ادلدّرسة ةقابلنتائج م منىو  مهارات االستماع لتنمية
  ستبحث الباحثة، لذلك يف تلك ادلدرسةأثناء التدريس  اللوحات ادلصوتةوسيلة 

ة مهار  لتنمية استخدام وسيلة اللوحات ادلصوتةفعالية  عنوان "العلى البحث 
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد االستماع لدى طلبة الصف الثامن 

 " .اإلستقامة بنجرماسُت
م يبدياًل ديكن استخدامو يف التعل لوحات ادلصوتةمثل ال الوسيلةيعد استخدام 

أيًضا يف ربقيق أىدافهم  ةب، ديكن أن يساعد الطلذلكل. ةبربصيل الطل تنميةل
يف  اللوحات ادلصوتة وسيلةحبثًا يتعلق ابستخدام  ة، سيجري الباحثلذلكالتعليمية. 

 .مهارات االستماع ميتعل
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 بحثالأسئلة   . ب

 كما التارل :  صاغت الباحثة ادلشكلة ،البحث بدأ من خلفية
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الصف الثامن  ةبرة االستماع لطلاقدرة ادله كيف .ٔ

 ؟ وسيلة اللوحات ادلصوتةاستخدام  بعد دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت
 

 البحث ىدافأ . ج
 : أىداف ىذا البحث ىيأما 

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الصف الثامن  ةباالستماع لطل ادلهارةمعرفة قدرة  .ٔ
 ؟ اللوحات ادلصوتة وسيلة استخدام بعد دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت

 
 البحث أمهية . د

 : ىذا البحث ىي يةأمهأما 
 النظرية أمهية .1

من ادلؤمل أن يتم استخدام ىذا البحث كمرجع ومواد قراءة مفيدة حبيث 
 تساىم أبفكار يف تطوير العلم وديكن أن تكون دليالً دلزيد من الباحثُت.

 عمليةال أمهية .ٕ
 ةبللطل ( أ

اليت يستخدمها  وسيلة اللوحات ادلصوتةمن خالل استخدام  -
ادلأمول أن يكون ، من عا ستمون يف عملية تعلم مهارة اإلادلعلم
 متحمسُت للدراسة جبدية أكرب. ةبالطل

 ادلهارةًسا بعد عملية تعلم من ادلتوقع أن يكتسب الطالب فهًما ملمو  -
 .الوحات ادلصوتة وسيلةابستخدام  ستماعاإل
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كنموذج جديد يف تنفيذ التعلم حبيث يكون الطالب أكثر محاًسا وال  -
 يشعرون ابدللل ويكون من السهل فهم الدرس.

 للمعلمُت  ( ب
ة اللوحات وسيلقدم نظرة عامة للمعلمُت عن مدى فاعلية استخدام  -

 .ستماعاإل ادلهارةتعلم يف عملية التعلم يف  ادلصوتة
م اليت تتوافق مع مواد يالتعل وسيلةتوفَت اإلذلام للمعلمُت يف ربديد  -

 وظروف الطالب.
ومن ادلؤمل أن يتم استخدام نتائج ىذه الدراسة كمعرفة إضافية حول  -

 .ةبلطل ستماعاإل ادلهارةقدرة  لتنميةوحات ادلصوتة وسيلة الاستخدام 
 عهد اإلستقامة بنجرماسُتدبادلتوسطة اإلسالمية درسة دلال ( ج

حبيث  ستماعاإلجودة تعلم مهارة  تنميةومن ادلؤمل أن تتمكن من  -
 على التعلم. ةبتزيد من دافع الطل

من ادلأمول أن يكون اجملتمع أكثر  ،جودة التعلم تنميةمن خالل  -
 محاًسا إلدراج أطفاذلم يف ادلدرسة.

 ةللباحث ( د
 وسيلةابستخدام  اإلستماعة يف كيفية تنفيذ تعلم مهارة اكتساب اخلرب  -

 الوحات ادلصوتة.
حبيث يكونون مستعدين للقيام  ،مزلتمل ةكمعلم  ةكشرط للباحث -

 بواجباهتم يف ىذا اجملال. 
 

 التحديد اإلجرائي . ه
 أما التحديد اإلجرائي ىذا البحث ىي :

 فعالية .ٔ
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وحيقق النتائج وىو  ،يكون فعااًل  ،يُعراف أبنو شيء لو أتثَت أو نتيجة
يف ىذه احلالة ديكن رؤية الفعالية من خالل ربقيق  ،صلاح جهد أو إجراء

األىداف التعليمية احملددة اليت ًب اإلعالن عنها. يقال إن طريقة التعلم تكون 
فعالة إذا ًب ربقيق األىداف التعليمية احملددة اليت ًب اإلعالن عنها بشكل 

انت الباحث معرفة ما إذا كأكرب. الفعالية يف ىذه الدراسة ىي حيث يريد 
ديكن أن ربسن  ادلستخدم الوحات ادلصوتةالسمعية والبصرية يف شكل  يلةالوس

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مهارات االستماع لدى طلبة الصف الثامن 
، وديكن مالحظة ذلك من االختبار القبلي دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت

  إجراؤه.والبعدي الذي ًب
 اللوحات ادلصوتة .ٕ

أحد األمثلة من وسيلة التعليم، يعٍت الوسيلة السمعية  ادلصوتةاللوحات 
البصرية. الوسيلة السمعية البصرية ىي الوسيلة اليت ربتوي عل عناصر صوط 

يدّل على الوسيلة السمعية البصرية الصامتة. الوسيلة  اللوحات ادلصوتة، وصورة
اسة السمع ليت ديكن أن تستقبل حالسمعية البصرية الصامتة ىي الوسيلة ا

البصر إيصال رسالتها، ولكن الصورة الناذبة ىي صورة اثبتو أو ذلا عنصر و 
بسيط من احلركة. تتضمن ىذه األنواع من الوسيلة ىي اللوحات ادلصوتة وأشرة 

 أفالم الصوت وصفحات الصوط.
 عمهارة استما  .ٖ

وية األربع )القدرة على االستماع( ىي إحدى القدرات اللغ عمهارة استما 
م يألول مرة قبل تعل ةب( اليت يتعلمها الطلالقراءة والكتابة ،الكالم ،)االستماع

ادلهارات اللغوية األربع األخرى. مهارات االستماع اجليدة مفيدة جًدا يف فهم 
 ىذه الدراسة األفكار الرئيسية ابلتفصيل. يشار إذل مهارة االستماء يف

وحات ذل الاالستماع إ بةالطلطلب من ويف ىذا النوع يُ  ،فهمابالستماع وال
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و يكتبوا الكلمات اليت أن يقولوا  ةبٍب يطلب من الطل ،ةادلعروض ادلصوتة
الكلمة على فهم النص  ةبمن ىذا النوع ىو قياس قدرة الطل الغرض .امسعوى

 .بةوذاكرة الطل
 

 السابقة دراساتال . و
عمال ألا نتائج من نتائج البحث الذي أجراه الباحثة، استكشفت الباحثة إذل

 :ومنها ، درسها الباحثةيتوضوعات الدلالسديد اب اليت اعتربتالعلمية السابقة 

 رقم
إمث الباحث 
 أو الباحثة

موضوع 
 البحث

 نوع ونتيجة البحث
األختال

 ف
 ادلساوة

البحث   ٔ
و فطراي كتب

، نوردا
من  ةطالب

 جامعة
أنتساري 

مية السإلا
، كوميةحلا

بية ًت كلية ال
، والتعليم

قسم تعليم 
 اللغة العربية

فعالية 
استخدام  

وسيلة 
الفيلم 

القصَت 
(Short 

Movie) 
يف تعليم 

مهارة 
االستماع 

لطلبة 
الصف 
الثامن 

ىذا البحث البحث نتائج 
ىي : استخدام وسيلة 
الفيلم القصَت فعال. ألن: 
استخدام وسيلة الفيلم 

يرفع قيمة الطلبة، القصَت 
: أن (t)أما نتيجة اإلختبار 

قيمة كبَتة من االختبار 
أكرب من  ٓ،ٚٓالقبلي
 HOمردود و Haف  ٓ،٘ٓ
جد ، واخلالصة ال تو مقبول

فروق القيمة بُت 
اجملموعتُت، فتوزيع القيمة 

 اإلختالف
ىو أن  

كالمها 
يبحث 

 وسيلةعن 
 .سلتلفة

أن التشابو 
حبثي 
مهارة 

اإلستماع 
وعلى 

مستوايت 
، مسوية

يعٍت لدى 
طلبة 

الصف 
الثامن يف 

مدرسة 
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بنجرماسُت
.٘ 

ابدلدرسة 
ادلتوسطة 

اإلسالمية 
احلكومية 
كالومفان

ج 
(MTsN 

Kalump

ang) 
بكندجنان

. 

بيعي، وأما نتيجة ط
أن قيمة من  (U)االختبار 
 ٓ،ٖٓالبعدي  االختبار

 HOف  ٓ،٘ٓأصغر من 

 مقبول Ha و مردود
واخلالصة توجد فروق 

 القيمة من اجملموعتُت.

ادلتوسطة 
اإلسالمية

. 

البحث   ٕ
معرفة  وكتب

، النعمة
طالب من 

 جامعة
مية السإلا
 كوميةحلا

سوَّنن  
كليجغ 
، يوغياكرات

أثر 
استخدام 

وسيلة 
LCD  يف
ترقية 
مهارة 

الكتابة 
يف فصل 
الثامن يف 

مدرسة 

النتائج يف ىذا البحث يعٍت 
لو  LCDاستخدام وسيلة 

ثَت كبَت لًتقية مهارة أت
فصل الثامن يف الكتابة يف 

مدرسة ادلتوسطة األسالمية 
يف احلكومية موديل بربس 

-ٖٕٔٓالعام الدراسي 
ٕٓٔٗ.  

 

اإلختالف 
ىو أن 
حبثي يركز 

على ر أكث
تطبيقو 

على 
مهارة 

اإلستماع 
وسيلة و 

 سلتلفة.

التشابو 
ىو أن  

كالمها 
يبحث 

من 
الصف 
 الثامن.

                                                           
يف  (Short Movie)فطراي نوردا، البحث العلمي "فعالية استخدام  وسيلة الفيلم القصَت  ٘

 MTsN)تعليم مهارة االستماع لطلبة الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كالومفانج 

Kalumpang ) ".بنحرماسُت: بكندصلان(ٕٓٔٚ) 
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كلية الرتبية 
، والتعليم

قسم تعليم 
اللغة 
 ٙ.العربية

ادلتوسطة 
األسالمية 
احلكومية 

موديل 
بربس يف 

العام 
الدراسي 
3112

-
3112. 

البحث   ٖ
و إدي كتب

جنيدي 
 ،عبدهللا

طالب من 
 جامعة

مية السإلا
 كوميةحلا

شريف 
ىديةهللا 

،  جاكرات

فعالية 
استخدام 

وسيلة 
السمعية 
 والبصرية

 جنا  يف
تعلم 

الطالب 
يف مواد 

الًتبية 
الدينية 

لنتائج اليت ًب احلصول 
عليها من ىذه الدراسة ىي 

وسيلة أن استخدام 
لو  السمعية والبصرية

مستوى كبَت من الفعالية يف 
صلاح تعلم الطالب. ويعرف 
ذلك من نتائج إجاابت 

 X AP2طالب الفصل 
على أهنم الفئة التجريبية 

. ٜٓ،ٚٚ درجاتدبتوسط 
 ادلقابالت نتائج وأظهرت

اإلختالف 
ىو أن 
حبثي يركز 
أكثر على 

تطبيقو 
على 

مهارة 
 ،اإلستماع

ٍب يف 
الدرس 

اللغة 

التشابو 
ىو أن  

كالمها 
يبحث 

عن وسيلة 
السمعية 
 البصرية.

                                                           
6
 Ma’rifatu Ni’mah, Skripsi pengaruh pemanfaatan media lcd proyektor terhadap 

peningkatan prestasi maharah kitabah di MTs Negeri model brebes kelas 8 tahun ajaran 

2013/2014. (Yogyakarta : 2014) 
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كلية الرتبية 
، والتعليم

قسم تعليم 
اللغة 
 ٚالعربية

اإلسالمية 
يف مدرسة 

اذلداية 
ليبك 
 .بولس

 وربفزوا أعجبوا الطالب أن
 عملية استخدمت عندما
 ادلرئية الوسائط التعلم

 ،VCD شكل يف وادلسموعة
 ،ألنو وفًقا لنتائج ادلقابالت

قال الطالب إن وسائط 
VCD  ديكن أن تسهل

 عليهم فهم درس.

العربية. 
وعلى 

مستوايت 
 ،سلتلفة

يعٍت لدى 
طلبة 

الصف 
ن يف امالث

مدرسة 
ادلتوسطة 

اإلسالمية 
وسيلة و 

 سلتلفة.
 

يف  (Short Movie)فعالية استخدام  وسيلة الفيلم القصَت البحث على ادلوضوع 
تعليم مهارة االستماع لطلبة الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

فعالية ثو عن حب نورداو فطراي كتببكندصلان. (MTsN Kalumpang)كالومفانج 
يف تعليم مهارة االستماع لطلبة  (Short Movie)وسيلة الفيلم القصَت استخدام 

 MTsN)الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كالومفانج 

(Kalumpang) وسيلة الفيلم القصَت . بوجود بكندصلان(Short Movie)  جيعل الطلبة
حصل من ىذا و  ،لذلك إرتق مهارة الطلبة يف الغة العربية ،مهارة االستماعحيّب 

ثّبت فعاليًة. ىذا البحث  (Short Movie)وسيلة الفيلم القصَت عّن إستخدام البحث 
                                                           

7
 Edi Junaidi Abdillah, Skripsi Efektifitas Penggunaan Media Audiovisual Terhadap 

Keberhasilan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMK Al-Hidayah 

Lebak Bulus.( Jakarta : 2011) 
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 ديد من حبثي ىي الوسيلة ادلستخدمة،فإن اجل .ٕٚٔٓيف السنة  فطراي نورداحبثو 
 (.sounding slide)يعٍت اللوحات ادلصوتة 

يف فصل  الكتابة مهارة يف ترقية LCDأثر استخدام وسيلة البحث على ادلوضوع 
يف العام الدراسي احلكومية موديل بربس األسالمية  امن يف مدرسة ادلتوسطةالث

ترقية يف  LCDأثر استخدام وسيلة و عن تثكتبو معرفة النعمة حب. ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓ
ادلتوسطة األسالمية احلكومية موديل امن يف مدرسة يف فصل الث الكتابة مهارة مهارة

يظهر  LCDوسيلة ال استفادة. بوجود ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓبربس يف العام الدراسي 
أن استخدام  ا البحثالنتائج يف ىذ توأظهر  ،مهارة الكتابة ترقيةيف  التأثَت تركيًبا

امن يف ة يف فصل الثمهارة الكتاب رقيةعلى ت تركيًباو  لو أتثَت إجياابً  LCD سيلة و 
-ٖٕٔٓمدرسة ادلتوسطة األسالمية احلكومية موديل بربس يف العام الدراسي 

وإمتحن ابألساتذة يف  ٕٗٔٓيف السنة  معرفة النعمةو ت. ىذا البحث حبثٕٗٔٓ
يوين من  ٖٔيف التاريخ  سوَّنن كليجغ يوغياكراتاجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 اللوحات ادلصوتة فإن اجلديد من حبثي ىي الوسيلة ادلستخدمة،يعٍت .ٕٗٔٓ
(sounding slide)  من مهارة سلتلفة يعٍت مهارة اإلستماع.و 

 صلاح تعلم يف استخدام وسيلة اللوحات ادلصوتةفعالية البحث على ادلوضوع 
إدي . كتبو مدرسة اذلداية ليبك بولس الطالب يف مواد الًتبية الدينية اإلسالمية يف

 صلاح تعلم يف وسيلة اللوحات ادلصوتةاستخدام فعالية حبثو عن  جنيدي عبدهللا
. بوجود مدرسة اذلداية ليبك بولس الطالب يف مواد الًتبية الدينية اإلسالمية يف

مستوى يف صلاح تعلم الطالب. ومن ىذه  إرتقاًءا مركبًتا ديهال اللوحات ادلصوتة
عملية التعلم  مااستخد ىعند ينشطواو  بواحيأظهرت النتائج أن الطالب  ،راسةالد

 يلةأن وسيظهر  الطالبنتائج مقابالت من  ، ألنVCDيف شكل  اللوحات ادلصوتة
VCD  ّيف السنة  إدي جنيدي عبدهللا. ىذا البحث حبثو لفهم الدرس الطالبل يسه

 شريف ىديةهللا جاكرات كوميةحلاوإمتحن ابألساتذة يف اجلامعة اإلسالمية  ٕٔٔٓ
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فإن اجلديد من حبثي ىي الوسيلة ادلستخدمة،يعٍت  .ٕٕٔٓ من يوين ٕٕيف التاريخ
حبثي يركز أكثر على تطبيقو على مهارة و  (sounding slide)اللوحات ادلصوتة 

اإلستماع، ٍب يف الدرس اللغة العربية. وعلى مستوايت سلتلفة، يعٍت لدى طلبة 
 .الصف الثامن يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

 
 فرضية البحث ز.

 ىذا البحث ىي :أما فرضية 
غَت  (sounding slide) استخدام وسيلة اللوحات ادلصوتة :(Ho) فرضية الصفرية .1

يف ادلدرسة ادلتوسطة االستماع لدى طلبة الصف الثامن  مهارة لتنميةفعال 
 .اإلسالمية دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت

فعال  (sounding slide) استخدام وسيلة اللوحات ادلصوتة : (Ha)فرضية البديلة .3
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية االستماع لدى طلبة الصف الثامن  مهارة لتنمية

 .دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت
 

 ىيكل البحث .  
 ليكون ىذا البحث منظما، قسمتو الباحثة إذل مخسة أبواب، ولكل ابب مباحث

 خاصة مرتبطة بعضها بعضا، فهي مايلي:
استخدام وسيلة اللوحات اختارت الباحثة ىذا العنوان دلعرفة ىل الباب األول: 

مهارة االستماع لدى طلبة  لتنميةفعال  (sounding slide) ادلصوتة
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد اإلستقامة الصف الثامن 

. يشتمل على ادلقدمة حيتوي على خلفية البحث بنجرماسُت
البحث وأىداف البحث وأمحية البحث والتحديد اإلجرائي وأسئلة 

 والدراسات السابقة وىيكل البحث.
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لتحليل البياَّنت يف الباب الرابع. يستمل  حيتوي الوسيلة ادلستخدمة   الباب الثاين:
 (sounding slide)اللوحات ادلصوتة على اإلطار النظري على وسيلة 

 ومهارة االستماع.
يعمل على وصف اخلطوات اليت يتم تنفيذىا يف البحث، يشتمل  الباب الثالث:

على منهجية البحث حيتوي على مدخل البحث، تصميم البحث، 
رلتمع البحث وعينتو، البياَّنت ومصادرىا، أساليب مجع البياَّنت، 

 تصميم القياسات، وأساليب ربليل البياَّنت.
الباحثة يف ادليدان، يشتمل على تصوير البياَّنت اليت حصلت عليها  الباب الرابع:

ها ربتوي على حملة عن ادليدان البحث، تقدًن ربليل البياَّنت وربليل
 البياَّنت، وربليل البياَّنت وتفسَتىا.

يعمل ليجيب اسئلة البحث وتشتمل اخلالصة يف ىذا البحث،  الباب اخلامس:
 يشتمل على اخلاسبة حيتوى على خالصة البحث وتوصيات البحث.

  


