
 

 

 ملخص البحث 

)دراسة شبه  تعليم اللغة العربية ملادة احلوار بوسيلة الفيديو املخطوط وأثره يف ترقية حتصيل التالميذ الدراسي فيهياني نور الرمحن: 

 (فنجاندارانعلى تالميذ الصف الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة اإلسالمية التجربية 

على  تالميذ يف الصفالأن قدرة إن تعليم اللغة العربية ملادة احلوار حيتاج إىل الوسيلة املناسبة ليكون جناحا يف تعليمه. يف الواقع، 

فنجانداران على التكلم منخفضة. حيث أن عملية تعليم احلوار يف هذه املدرسة احلوار الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة اإلسالمية  

ميذ غري تامة. جيري تعليم احلوار يف هذه املدرسة بقلة استعمال الوسائل اليت تساعد عملية تعليم التالميذ. هذا األمر يؤثر يف قدرة التال

إن وسيلة   %  أكثر منه.  KKM   15%  أقل من    75ين حيصلون على قيمتهم  وجبانب ذلك، كثري من التالميذ الذ  حتى تكون قدرهتم منخفضة.

وسائل تعليم اللغة العربية كثرية ومتعددة، ومن وسائل تعليم اللغة العربية املناسبة لتعليم احلوار وسيلة الفيديو املخطوط هي  وسيلة من ال

ة  تعرض الصورة  والصوت  والرسوم املتحركة  و شكل وسيم  حتى مبسودة  السبورة  اليت كالصورة اليد يكتب فيها. ألن هذه  الوسيل

تكون مساعد التالميذ يف التعلم.فتجدر أمهية استخدام هذه الوسيلة حلل مشكالت يف تعليم اللغة العربية ملادة احلوار أو لرتقية حتصيل 

 التالميذ الدراسي فيه.

قبل استخدام وسيلة الفيديو املخطوط وبعد استخدامها يف  سيالدرا واألغراض من هذا البحث هي معرفة حتصيل التالميذ 

فنجانداران ومعرفة العملية من تطبيقه على تالميذ الصف الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة اإلسالمية  تعليم اللغة العربية ملادة احلوار  

 إىل ترقية حتصيلهم على احلوار.

وسيلة الفيديو املخطوط لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي يف احلوار. يعتمد هذا البحث على أساس التفكري أن استخدام 

 والفرضية املقررة يف هذا البحث هي أن استخدام وسيلة الفيديو املخطوط ترقي حتصيل التالميذ.

 one)واحدة  وأما الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة التجريبية بتصميم االختبار القبلي و االختبار البعدب جملموعة  

grouf pre test & pos test design).أما األساليب جلمع البيانات فهي املقابلة واملالحظة والدراسة املكتبة واالختبار القبلي والبعدي . 

الصف على احلوار قبل استخدام وسيلة الفيديو املخطوط يف  الدراسي ومن النتائج احملصولة من هذا البحث أن حتصيل التالميذ  

الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة اإلسالمية فنجانداران تدل على درجة منخفضة وهذه تتحقق بقيمة املتوسط احملصولة على قدرة 

الصف الفيديو املخطوط يف  حتصيل التالميذ على احلوار بعد استخدام وسيلةيف معيار التفسري. و 59 – 50.  وهي تقع بني 50

الثامن مبدرسة جاياساري املتوسطة اإلسالمية فنجانداران تدل على درجة جيد جدا وهذه تتحقق بقيمة املتوسط احملصولة على 

أكرب من قيمة )ت( اجلدولية   10،71يف معيار التفسري. وهذا يتحقق يكون قيمة )ت( احلسابية =    100  -  80وهو تقع بني    87،5قدرة  

 فتدل هذه النتيجة على دردة معتدلة. %79أو  0،79. ومستوى التأثري على قدرة 2،09=  %5مستوى لل
 


