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 الباب األول

 المقدمة

 بحثخلفية ال .أ

ادلفردات ىي عنصر من عناصر اللغة, البد أن يقدر معّلم اللغة األجنبية 

ادلفردات ىي عنصر من عناصر اللغة ادلهمة,  .ليستطيع االتصال بتلك اللغة جيدا

أن يبدأ  للمدرس الن هبا تًتكب العبارة, و اجلملة, و اخلطاب. و لذلك، ينبغى

. ألن مفردات لن تكون و تعليمها تقدمي ادلفرداتتعليم اللغة األجنبية من خالل 

معٌت و تعطى فهما للمستمع او القارئ اذا مل تركبها ىف اجلملة الصحيحة و السياقية 

 1.يوفقا للقواعد و النظام ادلعيار 

ىف تعلم اللغة, و ذلك ألن جوىر اللغة ىي رلموعة  ادلفردات ىي جزء أساسي

غة اإلندونيسية ىي قائمة لّ لعام و ادلفردات ىف اصطالح القاموس ال 2من ادلفردات.

ادلفردات ىي مجع من كلمات لشكل اللغة. ادلفردات ىي أمر مهم لًتقية  3.الكلمة
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أن قدرة الطالب لفهم أربع مهارات اللغة  "Vallet"ا قال اربع مهارات اللغة, كم

   4.الىت ميلكوهناعلى كفائة ادلفردات  تتوّقف

  5:، وىي كما يليمتنوعةوادلفردات العربية 

 –زلمد  –: االسم العام و العلم و ادلصدر )رجل  مفردات إمسية, و تشتمل أ(

 –اعلم(, و الضمَت )انا  –احسن  –مصرى  –كتابة(, و الصفة )طويل 

 الىت( –ىذه 

ادلاضى )طلع( و فعل ادلضارع : الفعل  ب( مفردات فعلية, و تشتمل

 )يكتب(, و فعل األمر )أكتب(

: ظروف الزمان )أمس, اليوم( و ظروف  تنوع اىلتمفردات الظروف و  ج(

 ادلكان )فوق, و ربت(

الروابط مثل حروف اجلر, و حروف العطف, و حروف  :االدوات و تشمل د(

 اإلستثناء و االستدراك.

 و أدوات اإلستفهامالتحويليات و تشمل أدوات النفى  ه(

 و مسيت بذالك دلخالفتها من كل ما ذكر وينقسم اىل: :اخلوف الف و(

 امساء األفعال (1 

                                                           
4
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 امساء األصوات (2 

 ادلدح و الذّم )نعم, وبئس( (3 

  العجب )ما أفعلو و أفعال بو( (4 

درس و تعليم اللغة األجنبية )العربية( ىي العملية الصعبة. ولذا البد على ادل

ىم سهما أفردات مهارة ادل نو عرفنا أ 6ها.تبلغاللغوية ىف مادهتا و ادلهارة لك ن ميأ

ن نعرف أ فالبدجنبية )العربية( علم اللغة األنريد أن ن ااذ نانأل 7تعليم اللغة العربية. يف

على كيفية الناس وكميتو يف ادلفردات يؤثران و نفهم ادلفردات اي الكلمات ىف لغتها.  

  8.تكلم مع األخرالقدرهتم لًتكيب اجلملة و 

 

توجد يف تعلم اللغة العربية ، وخاصة جملتمع غَت ىناك مشكالت اليت  

العرب ، ألن اللغة  العربية ليست لغة سهلة إلتقان . مشكالت يف تعلم اللغة العربية 

ىو أحد العوامل اليت تستطيع أن تعيق وتبطئ عملية التعليم والتعلم يف رلال 

 تعلم مشكالت يف( Achmad Chotib) ينقسم أمحد ختيب الدراسات العربية. و

اللغة األجنبية يف إندونيسيا إىل قسمُت ، وىي مشكالت لغوية و مشكالت غَت 

رلتمع غَت  و تمع العربفات االجتماعية والثقافية يف رللغوية اليت تتعلق بالختال
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شكالت اللغوية ىي الصعوبات اليت يواجو الطالب يف عملية التعلم ادل 9العرب .

لم بسبب خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية. أما مشكالت اللغوية يف تع

 و (Phonology) صوتيةالشكلة ادل لعربية عند علي احلديدي تتكون علىاللغة ا

ادلشكالت  و( Syntax)و ادلشكالت النحوية ( morphem) ادلفردات مشكالت

(.Semantic)مشكالت الداللة  و( Morphology) الصرفية
17

شكالت غَت ادلأما .  

ادلشكلة اإلجتماعية و الثقافية, ومشكالت  اللغوية يف تعلم اللغة العربية  تتكون على

 11.ة االجتماعيةالبيئيشكالت  ادلالكتب و 

 

اللغة العربية ىي اللغة اليت متلك تصميم مشكالت ادلفردات, زلادثة عن و 

من و . أو عن طريق التصريفتشكيل ادلفردات متنوع ومرن ، إما عن طريق االشتقاق 

الل ىاتُت الطريقتُت يف تشكيل كلمة، أصبحت اللغة العربية لغة غٍّت دبفردات. يف خ

كل اللغات دبا فيها اللغة العربية  : "رشدي أمحد طعيمةسياق توكيل ادلفردات، قال 

وليس . ةتتألف من ادلفردات الىت ذلا وظيفة وأثر كبَت يف دراسة ادلهارات اللغوية األربع

فرد القيام هبا إن مل يكن لديو رلموعة من ادلفردات أن تعلمها من ادلمكن أن يقدر ال
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Jumhana, Aplikasi Teknologi Pembelajaran dalam Pemecahan Problematika Bahasa Arab, jurnal 

al-Ittijah vol. 02 no. 02 Juli-Desember 2010 h. 146 
11

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajarab Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h.100 
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و 12".مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط إجادهتا

العربية اليت متلك تصميم تشكيل ادلفردات متنوع ومرن ادلذكورة آنفاً,  خبصائص اللغة 

شكال الصرفيية )الوزان( ومعناىا، األ وافقمشكلة تعليم ادلفردات العربية ستكون يف ت

ومعلق دبفاىيم تغَتات االشتقاق، تغَتات التصريف والفعل وادلفرد وادلثٌت  واجلمع 

و ليسهل الطالب ىف  13.الوظيفيعٌت ادلو   عجميعٌت ادلادلدلذكر وكذلك وادلؤنث وا

 14م ادلفردات.يو يضعها ليساعد ىف تعل التعليميةتعلم ادلفردات, حيتاج اىل الوسائل 

و غَتىا. و  األفالم الفيديو, ,الصورة, الراديووسائل التعليمية كثَتة, و منها: الو 

 ختيار تلك الوسائل مناسبة دبادة التعليم.إ

 

 ,"medius" يعٌت (latin) لالتينيةا  من اللغة ااصله "media"كانت كلمة  

صدر من كلمة تىف اللغة العربية  "media"كلمة اما    15."سطدبعٌت "الو  medius و

 16سل اىل ادلرسل اليو. اوّصل او مرسل ادلعلومات من ادلر وسيلة ". و الوسيلة ىي م"
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 (،1989ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة،  :الرباط) ،تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا: مناىجو وأساليبورشدي أمحد طعيمة،   
 194ص. 
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14
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 Azhar Arsyad, Bahasa Arab & Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), h. 76 
16
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من ىذا ادوات مساعدة على عملية التعليم. و  ىي وسائل التعليميةال

ليم ادلفردات يساعد سائل التعليمية ىف عملية تعو ل الان استعمأ صلخالتعريف ن

صال درس ادلفردات حىت يكون واضحا و مفهوما عند التالميذ.   ادلدرس على ات

التعليمية مهما ىف تدريس اللغة األجنبية حنو اللغة العربية. و ىي  وسائلالكانت 

بل للرجال و الشيوخ ايضا. و قد ظهر ىف الربىان   فحسب ليست لتدريس الطفل

فادة الوسائل لًتقية فعالية تعليم ادلتعلم ىف من الباحثة تقدم الفعالية ىف است كثَتة

و قال الدكتور عبد العليم ابرىيم ان " ذبلب السور للتالميذ و ربّدد  17الفصل.

نشاهتم و رببب اليهم ادلدرسة اهنا تساعد على تثبيت احلقائق ىف إذىان التالميذ اهنا 

اما ىف كتابو بادلوضوع "   18."ربِت الدرس دبا يطلبو استخدامها من احلركة و العمل

الًتبية و التعليم",  قال زلمود يونوس "أهنا اعظم تأثَت ىف احلواس واصمن للفهم... 

 19فما راء كمن مسع."

 

سمعية مثل الشريط و الوسائل ال( 1:و تنقسم الوسائل اىل ثالثة انواع يعٌت 

 بصريةال-سمعيةالوسائل ال( 3, بصرية, مثل اللوحات و الصورالالوسائل ( 2, الراديو

التكنولوجية احلديثة ادلستخدمة يف الوسائل الفيديو ىو وسيلة من   20.فيديومثل ال
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 Abdul Wahab Rosyidi, Media, h. 20 
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Abdul Alim Ibrahim dalam Azhar Arsyad, Bahasa Arab, h.76 
19

 Ibid 
20

Abdul Wahab Rosyidi, Media, h. 20 
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رلال اإلتصال قام بقفزة نوعية كبَتة يف سلسلة التطور و التقدم التكنولوجي 

 .يالتواصل

ىي احملاولة سمعية البصرية الوسائل الديو كجزء من يلة الفيسدام و و استخ

التعليمية, ينبغي غة العربية. و كالوسيلة اجلديدة و ادلنظهر الواقعية ىف اجراء تعليم الل

على ترقية إجناز  احيت تكون تأثَت  ل ادلدّرس يف تقدمي ادلادة التعليميةللويديو أن يسه

وسيلة الفيديو  ىذهتثبت فعالية ولذلك أرادت الباحثة أن  الطالب يف عملية التعّلم.

  على إجناز الطالب يف فهم مفردات اللغة العربية.

و مدرسة كارانج  وسطة االسالمية احلكوميةادلت تولونج أجونج مدرسةو 

اما . جونجىف تولونج أ انتقع انالت ادلدرستانىي  ادلتوسطة االسالمية احلكومية روجو

 لاا كثَتة, مثل معممسهالهتل و اما تمؤثر و فعا ُت ادلدرستُتعملية التعليم ىف ىت

شاشة العرض و  أو مساعات مسالت ومكرّب الصوتو كمبيوتر و  ل اللغةاالعوم و معم

تولونج أجونج ادلتوسطة  مدرسةرت الباحثة ا. اختغَتىاو ( LCD)البولوري السائل

كمكان ادلتوسطة االسالمية احلكومية   االسالمية احلكومية و مدرسة كارانج روجو

 تعليم اللغة العربية. عملية ىف وسيلة الفيديو  انتستخدم ُتدرستادل ُتألن ىتالبحث 
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ادلوضوع  جستَت ربتارسالة ادلالباحثة ىف اداء  اختارت ,و بناء على ذلك

نجاز الطالب في فهم مفردات اللغة إوسيلة الفيديو لترقية  استخدامفعالية "

المية متوسطة اإلسالعربية )دراسة متعددة المواقع بمدرسة تولونج أجونج ال

  "(جو المتوسطة اإلسالمية الحكوميةالحكومية و مدرسة كارانج رو 

 بحثالمسائل  .ب

 الباحثة يف ىذا البحث العلمي مسائل البحث التالية : قدمت

وسيلة الفيديو لًتقية إجناز الطالب ىف فهم مفردات اللغة  استخدام كيف .1

 مدرسة و ة اإلسالمية احلكوميةتولونج أجونج ادلتوسطّ  مدرسة العربية  يف

 كارانج روجو ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية ؟

 تولونج أجونج ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية تعليم ادلفردات يف مدرسة كيف .2

 كارانج روجو ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية ؟ مدرسة و

ت اللغة العربية  وسيلة الفيديو لًتقية إجناز الطالب ىف فهم مفردا فعالية كيف .3

كارانج  مدرسة و تولونج أجونج ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية مدرسة يف

 روجو ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية ؟

 

 أهداف البحث .ج

 تعتمد الباحثة دبسائل البحث السابقة لتقدمي أىداف البحث، وىي كما يلي :
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 فهم مفردات اللغة العربية  يفمعرفة تطبيق وسيلة الفيديو لًتقية إجناز الطالب ىف  1

كارانج روجو  مدرسة تولونج أجونج ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية و مدرسة

 .ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية

 و تولونج أجونج ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية تعليم ادلفردات يف مدرسة معرفة 2

 كارانج روجو ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية ؟ مدرسة

 وسيلة الفيديو لًتقية إجناز الطالب ىف فهم مفردات اللغة العربية  يف رفة  فعاليةمع 3

 .تولونج أجونج ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية مدرسة

 توضيح المصطلحات .د

اجتنابا عن سوء الفهم عن موضوع ىذا البحث, ربسن للباحثة توضيح ادلصطلحات 

 اآلتية:

ىل أقصى درجة ممكنة من التعلم بأقصر الطرق فعالية:ىي التعليم الذي يؤدي إ 1

  21.وأقّلها جهدا ووقتا مع احلصول على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى

ل الصور ادلتحركة الصور ادلتحركة ويقصد بو عادة تقنية تسجي:فيديووسائل ال 2

  22.والذي يرافقو غالبا التسجيل

                                                           
21

 32-33. ص(, دس,التحارية الفرزدق مطابع:دم) العربية اللغة تدريس أساليب, الحوالى على محمد 
22

 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 97-98 
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إجناز الطالب : تقومي الًتبية عن تنمية و ترقية جودة الطالب على فهم ادلادة  3

 23الدراسية و القيم ىف ادلنهج الدراسى.

اللفظية أو الكلمة اليت تتكون من حرفُت فأكثر وتدل على معٍت,  مفردات : 4

 24.سواء أكانت فعال أو امسا أو أدات

 فتراضياتاإل .ه

 25. مؤثبت صدقها بدليل حىتسائل البحث عن م ة ادلؤقتاإلجاب ىي ياتاإلفًتاض

 و اما اإلفًتاضيات ىف ىذا البحث فهي ما يلى:

 (Ha) الفرض اخليارى 1

وسيلة الفيديو لًتقية إجناز الطالب ىف فهم مفردات  موجود فعالية ن ىناكإ

 و تولونج أجونج ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية مدرسة اللغة العربية  يف

 ةكارانج روجو ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومي مدرسة

 (Ho) الفرض الصفر 2

وسيلة الفيديو لًتقية إجناز الطالب ىف فهم  فعالية ىناك غَت موجودأن 

 تولونج أجونج ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية مدرسة مفردات اللغة العربية  يف

 .كارانج روجو ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية مدرسة و

                                                           
23

Syaiful Bahri Jamarah. Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya, Usaha 

Nasional, 1994)  h.20-21 
24

(, 1991, )دار الغالى: الرياض, كتب التعليمية الغير الناطقين بالعربيةأسس إعداد الناصر عبد الغالى و عبل حميد عبداهلل, 

 07ص.
25

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010) h. 110 
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 بحثالتحديد  .و

البحث ت الباحثة ربديد البحث. حددت الباحثة وفقا دبوضوع البحث السابق, قدم

 ما يلى:

ة ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية بادلدرس سابعالطالب اجلالسُت ىف الفصل ال (1

للسنة  كارانج روجو ادلتوسطّة اإلسالمية احلكومية مدرسة و تولونج أجونج

 .2015-2016 الدراسية

 .ىي مفردات امسيةىف ىذا حبث العلمى ادلفردات  (2

 

 بحثالفوائد  .ز

 الفائدة النظرية 1

 ترجو الباحثة ان تكون نتائج ىذا البحث  زيادة للخزانة العلمية ىف 

 البصارية و فهم ادلفردات.  السمعية ة ما يتعلق بوسائلاصختعليم اللغة العربية و 

 الفائدة التطبقية 2

 هم العلمية.صار ىذا البحث خربة للتالميذ و الباحثة خاصة و زيدة خلزانت أ(

 العربية صارت نتائج ىذا البحث العلمى مفيدة دلسؤولية التدريس اللغة ب(

ومدرسة كارانج روجو  تولونج اجونج سة ادلتوسطّة اإلسالمية احلكوميةبادلدر 



32 
 

و فهم  الفيديوم ادلتعلق بوسائل , لتحسُت التعليادلتوسطة االسالمية احلكومية

 .ادلفردات

ىذا البحث مفيد للتوجية و الدليل و ادلواد ادلرجعية  ن تكونتوجد الباحثة أ ج(

 ئج ىذا البحث.نتابالقادم ذات صلة او مناسبة  يبحث ىف يومسدلن 

 البحوث السابقة .ح

 إن البحوث الىت تناولت عن ىذا ادلوضوع ما يلى:

ربت ادلوضوع "فعالية استخدام وسيلة السمعية البصرية  ادلاجيسًت الرسالة (1

يف ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية )دراسة  (flash) لى الفالشادلستندة ع

" 2شبو التجريبية على تالميذ الصف العاشر يف ادلدرسة العالية "فسوندان 

 Cecep) (. كتبها تشيتشيف عبد العزيز2113\2112نج السنة الدراسة و باند

Abdul Aziz) ربية قبل ستيعاب مفردات اللغة العدلعرفة ا (1:.اىداف البحث

دلعرفة ( 2 (.flash) استخدام الوسيلة السمعية البصرية ادلستندة على الفالش

استيعاب مفردات اللغة العربية بعد استخدام الوسيلة السمعية البصرية ادلستندة 

الكتشاف فعالية او عدمة بعد استخدام الوسيلة ( 3. (flash) على الفالش

يف ترقية استيعاب مفردات اللغة  (flash) السمعية البصرية ادلستندة على الفالش

يف ىذا البحث استخدام الباحث طريقة شبو التجربة بتصميم رلموعة العربية. 

مث نتائج (. non equivalent control group design) ادلتكافئة التحكم غَت
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و يف  54البحث : قيمة ادلتوسط يف اإلختبار القبلى يف الفرقة التجرييب ىي 

. بل امنا قيمة ادلتوسطة يف 34. وترقية قيمة الطلبة ىي 87لبعدى ىي اإلختبار ا

. 77و يف اإلختبار البعدى ىي  53اإلختبار القبلى يف الفرقة الضابطة ىي 

. وترقية قيمة الطلبة يف ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية 23وترقية الطلبة ىي 

(بناء على ترقية 2الفرقة الضابطة.  يف الفرقة التجريب أكثر بنسبة الًتقية القيمة يف

اإلستيعاب من الفرقة التجرييب و الضابطة ىناك اختالف الًتقية منهما. ويقال 

افعايل على  (flash) إن استخدام وسيلة السمعية البصرية ادلستندة على الفالش

ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية من غَت مستخدمها. وكانت فعالية استخدام 

يف ترقية استيعاب مفردات  (flash) السمعية البصرية ادلستندة على الفالش وسيلة

 اإلختبار البعدى ( من قيمة 3 اللغة العربية منطورة من نتائخ اإلختبار البعدى.

إجاده من قيمة  0,15( α) فسوف نالخط أن أخذ طريق مستوى الداللة

. 111يمة أي قسمو تصفُت فحصلت على الق (tailed-2) مستوى الداللة

مقبول. ىذا  (Ha) فالفروض α  >1,15. 000 يبدولنا بوضوح أن قيمة

احلساب يؤدى إىل أنو توجد الفعالية يف استخدام وسيلة السمعية البصرية 

 على ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية. (flash) ادلسنتدة على الفالش

سائل السمعية البصرية يف ربت ادلوضوع "فعالية استخدام الو  ادلاجيسًت الرسالة (2

تعليم مفردات اللغة العربية )دراسة شبو التجريبية لتالميذ الفصل اخلامس يف 
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كتبتها سيت فاطمة. اىداف البحث:   (". باندونج 2ادلدرسة اإلبتدائية زلمدية 

( دلعرفة تعليم ادلفردات قبل استخدام الوسائل السمعية البصرية يف تعليم 1

دلعرفة تعليم ادلفردات بعد استخدام الوسائل السمعية ( 2 ة.مفردات اللغة العربي

استخدام ( دلعرفة ىل ىناك فعالية 3. البصرية يف تعليم مفردات اللغة العربية

( دلعرفة استجابة 4. الوسائل السمعية البصرية يف تعليم مفردات اللغة العربية

تصميم البحث يف ىذا التالميذ اىل التعليم باستخدام الوسائل السمعية البصرية. 

مث نتائج  .البحث ىو الدراسة شبو التجريبية إىل الفرقتُت بدون الفرقة الضابطة

( 2 .8,64( نتيجة معدل نتائج التالميذ لإلختبار  القبلى ىي 1البحث: 

اساس من احلساب  .3,87 نتيجة معدل نتائج التالميذ لإلختبار  البعدى ىي

رجة أكرب من ت ادلأخدة من جدول, ت مستخ-اإلختبار يدل على أن قيمة

كانت ,ادلائة. اذا  1يف  7,11> 83,2ادلائة و  5يف  7,11>  0,82يعٍت 

التبديلة مقبولة وىي وجود تأثَت كبَت استعمال ىذه  مردودة والفرضيةالفرضية 

 (Normalized-Gain) الوسائل يف تعليم اللغة العربية وحساب معدل نتائج

فعاىل جدا. فتلخصأن التعليم  على أن التعليمويدل  71,1الطبعى يبلغ 

    باستعمال ىذه الوسيلة فعالية يف تعلُت مغردات.

ادلاجيسًت ربت ادلوضوع "فعالية الوسائل السمعية البصرية يف ترقية قدرة  الرسالة (3

قراءة النص العريب )عن طالب الصف العاشر للمدرسة ادلهنية "دار التوحيد" 
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( دلعرفة 1(. ريٍت بوروتوساري. اىداف البحث: 2112 \2111السنة الدراسة 

. الوسائل السمعية البصرية يف تسهيل ترقية قدرة قراءة النص العريب استخدام 

الوسائل  دلعرفة رأي التالميذ على عملية تعليم اللغة العربية باستخدام ( 2

ية قدرة قراءة فعالية الوسائل السمعية البصرية يف ترق دلعرفة( 3. السمعية البصرية

 Non) تستخدم الباحثة تصميم البحث يف ىذا البحث. النص العريب

Equivalent Control Group Design.)  و تكون ىذا التجريبية من رلموعتُت و

( نتيجة 1التجريبية و اجملموعة الضابطة. أما نتائج البحث: ىي اجملموعة 

و  52,42االختبار القبلي ىي متوسطة لقدرة اجملموعة التجريبية علي القراءة يف 

قبل توفَت العالج باستخدام الوسائل السمعية  62,73اجملموعة الضابطة ىي 

( قدرة التالميذ على القراءة النص العريب زيادة يف أنشاطة التعليم 2البصرية. 

قبل استخدام والتعلم. مرئية من نظرة عامة على النتائج التعليمية اللغة العربية 

معية البصرية زلدد بنتيجة متوسطة يف االختبار القبلى قبل ىي الوسائل الس

وبعد استخدام الوسائل السمعية البصرية زلدد بنتيجة متوسطة يف  52,42

 tينال أن  tوبأساس على احلساب رمز . 62,73ىي  االختبار البعدى

 % ودراجات احلرية5يف  67,1 > 42,3القائمة يعٍت  tاحلساب أكرب من 

(dk=)40 .3 وبناء على البحث الذي قامت بو الباحثة. تستنتج الباحثة أن )
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استخدام الوسائل السمعية البصرية فعالية يف تعلم اللغة العربية بادلدرسة ادلهنية 

 "دار التوحيد".

  ترتيب البحث .ط

 يتكون الًتتيب يف ىذا البحث العلمي مما يلي: 

( مسائل البحث, 2, و)( خلفة البحث1: مقدمة حيث تشتمل: )الباب األول

 (5, و )توضيح ادلصطلحات( 4, و )أىداف البحث (3و)

( 8( فوائد البحث, و )7, و )ربديد البحث (6, و )اإلفًتاضيات

 ترتيب البحث. (9بحوث السابقة )ال

وسائل  (ب) نظريات عن "فعالية" (أ) : النظريات و يشتمل:الباب الثاني

اساس ( 2) التعليمية  سائلمفهوم و ( 1التعليمية, و ربتوى على: )

انواع  (4فوائد وسائل التعليمية ) (3ىف اختيار وسائل التعليمية )

أغرض استخدام وسيلة  (6)وسيلة الفيديو  مفهوم( 5الوسائل )

( فوائد استخدام وسيلة القيديو يف عملية 7القيديو يف عملية التعلم )

 .( مزيا و عيوب وسيلة اليديو8التعلم )

( انواع 2( مفهوم ادلفردات )1ى: )و ربتوى علت, المفردا (ج)

( اساس اختيار ادلفردات 4اىداف تعليم ادلفردات )( 3ادلفردات )

 ادلفردات  طرق بيان( 6)  اسًتاذبية تعليم ادلفردات   (5)
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( السكان و 2تصميم البحث )( 1: منهج البحث حيث يشتمل:)الباب الثالث

( مصادر 5( ادوات البحث )4) ( متغَت البحث3ادلعاينة و العينة )

  ( طريقة ربليل احلقائق7( طريقة مجع احلقائق و ادواهتا )6احلقائق )

 يدل على شرح البيانات و اكتشاف البحثالباب الرابع: 

 ربليل البيانات تقدمي نتائج البحث تشتمل على: الخامس الباب

 .قًتاحاتاإل( 2) و صالتلخي( 1)  على ربتوي حيث اخلامتة: السادس الباب


