
 

 

 حمتويات الرسالة 

 ملخص البحث 

 أ ............................................................. اإلهداء الشعار و

 ب ......................................................... سرية حياة الكاتب 

 د  ................................................................ شكر وتقدير 

 ز ............................................................. حمتويات الرسالة 

 م  ................................................................. دفرت اجلدوال 

 س .............................................................. دفرت املالحق

 الباب األول 

 مقدمة 

 1 ................................................. الفصل األول: خلفية البحث

 3 ................................................ الفصل الثاني: حتقيق البحث



 

 

 4 .............................................. الفصل الثالث: أغراض البحث 

 5 ........................................................................... فوائد البحثالفصل الرابع: 

 6 ..................................................................... الفصل اخلامس: أساس التفكري 

 11 ................................................................. الفصل السادس: فرضية البحث 

 11 .................................................... املناسبة   الدراسة السابقةالفصل السابع: 

 الباب الثاني 

ترقية حتصيل    ف املخطوط وأثره    عليم اللغة العربية ملادة احلوار بوسيلة الفيديو ت 

   التالميذ الدراسي فيه 

 14 ................................ الفصل األول: تعليم اللغة العربية ملادة احلوار 

 14 ........................................... مفهوم تعليم اللغة العربية  . 1

 15 ......................................... أهداف تعليم اللغة العربية  . 2

 17 ...................................................... مفهوم احلوار . 3

 18 ............................................... أهداف تعليم احلوار  . 4



 

 

 20 ................................. وسيلة الفيديو املخطوطالفصل الثاني: 

 20 .......................................... مفهوم وسيلة التعليم  . 1

 21 ........................................... وسيلة التعليم أنواع  . 2

 22 ................................  وسيلة الفيديو املخطوطمفهوم  . 3

 24 .....................  وسيلة الفيديو املخطوطل   املزايا و النقائص . 4

 26 ............................. الفصل الثالث: حتصيل التالميذ ف تعليم احلوار

 26 .............................................. مفهوم حتصيل التعلم  . 1

 27 ........................... تعلم احلوار  نتائج  ف تؤثر  الت  العوامل . 2

 الباب الثالث 

 البحث   مناهج 

 32 ................................................ البحث  وطريقته الفصل األول : مدخل 

 32 ................................................................. مدخل البحث  . 1

 32 .................................................. طريقة البحث  . 2



 

 

 33 ...................................... نوع  البيانات ومصادرهاالفصل الثاني : 

 33 ................................................. بيانات البحث   . 1

 34 ................................................. مصدر البحث  . 2

 34 ...................................... والعينة  جمتمع البحثعيني ت . 3

 35 ......................................... الفصل الثالث : مكان البحث ووقته 

 35 ......................................... أساليب مجع البيانات الفصل الرابع: 

 35 ......................................... (observasi) املالحظة  . 1

 36 ......................................... (wawancara) املقابلة  . 2

 37 ............................................... (test)  االختبار  .3

 38 ..............................    (Studi Pustaka) دراسة الكتب . 4

 38 ............................................. حتليل البيانات الفصل اخلامس : 

 38 ........................................ امتحان استواء البيانات  . 1

 41 ............................................... امتحان  املقارنة  . 2

 46 ................................ د  –ن  امتحان استواء البيانات   . 3



 

 

 بع ا الباب الر 

 ا البحث وحتليله   نتائج 

جاياساري املتوسطة اإلسالمية  الفصل األول : األحوال العامة عن مدرسة 

 48 ............................................... فنجانداران 

 48 جاياساري املتوسطة اإلسالمية فنجانداران تاريخ تشأة مدرسة   . 1

 49 .................................... أحوال املدرسني  والتالميذ  . 2

 52 .................................. أحوال الوسائل و التسهيالت   . 3

استخدام وسيلة الفيديو  الفصل الثانى : حتصيل التالميذ ف تعليم احلوار قبل 

 54 ................................................................. املخطوط 

وسيلة الفيديو  استخدام بعد  الكتابة  تعليم ف التالميذ  حتصيل: الفصل الثالث 

 63  .................................................. املخطوط 

ف تعليم احلوار باستخدام وسيلة الفيديو  التالميذ  حتصيلترقية الفصل الرابع : 

 70  .................................................. املخطوط 

 الباب اخلامس 

 االختتام 



 

 

 80 ....................................................... الفصل األول : النتائج 

 81 ................................................. الفصل الثاني : االقرتاحات

 83 ................................................................... املراجع 
 

 املالحق 
 


