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 اإهداء

 
 

ذا البحث إ : دى   أ
 ،من بي علما  والدي اح اللذين ربيا صغرا، شجعا طول حياي وفضا ب

ما وخلقا  صيحتهما وأدعو ا وأدبا بكل صرما وجهدما، والذين داوما ب ودي
 عسى أن يرمهما اه كما رما صغرا.

  من، الذي ّمة   اعطاجّدى و جّدتى اح غفر يعسى اه أن  ميع أحواا
ّبكدائما ماكأحبّ  .ما ما ويرمهما كما ربيا  .ما. شكرا  عسي اه أن يغفر 

 صغرا.

 دائما مكأحبّ ،ةاحبوب وا  و أخواتى الصغرةأخ. 

 ،شكرا على مساعدتكم وتشجيعكم ودعاؤكم. الزوجى احبوب 

 كومية  اأساتيذ  قسم اللغة العربية امعة اإسامية ا  و.غفونورو با

 أصدقائى  قسم تدريس اللغة العربيةC . 

 يا بحاص ص فاليسط  ، شكرا على مساعدتكم وتشجيعكم ودعاؤكم.صو صح

داية والتو  م ا رضية وأرجو  افعة واأعمال ا م اآمال والعلوم ال ق من فىعسى أن حقق اه 
 اه تعا  الدنيا واأخرة. آمن
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 الملخص

 
صورة   .2016. حبيبة المريم، نور ثانى طالعة للصف اأول ألف إستخدام وسائل ا تعليم ا

ة الدراسة  ات جوفر جيتس فونوروغو الس وّدة" اإسامّى للب توسطة " ا درسة ا با
كومية 2015/2016 امعة اإسامية ا بية قسم اللغة العربية  ا . البحث العلمى. كلية ال

شرف. فونوروغو اج مد ا  ستر.نصراه ا

طالعة: الكلمة اأساسية  صورة وتعليم ا  وسائل ا

ملة. الصورة مهمة  فردات وتصميم ا ؤثّر إستخدام، خصوصا ليعّرف ا ي الوسائل ا الصورة 
تعلمن مكن إياء  تعلمن. ولذلك باستخدام الصور ا اولة توضيح مفهوم ا جدا إستخدامها  

تمام إ اأمور أو أشياء ال م تشهد زيد من اإ رتبطة الدرس.  ا و عبارة عن عملية ا طالعة  ا
، ويستخدم  حل ما يواجه  قد فكرية، يتفاعل القارئ معها، فيقرأ بشكل سليم، ويفهم ما يقرأ، وي

. تفع ب  مواقف حيات عروف أن عملية تعليم اللغة العربية وتعليمها كاللغة  من مشكات، وي ومن ا
علمن بية للتاميذ وا شكات ال تواجههم.اأج ا كعدة ا   اإندونسين ليست بممر سهل بل 

كومية.  درسة اإبتدائية ا ية لكن من ا درسة اإبتدائية الدي وّدة ليست كلهن متخرجت من ا الطالبة ا
د كومية تشعرون بالصعوبة لفهم الدرس باللغة العربية، أن  ا درسة اإبتدائية ا رسة والطالبة من ا

ال الدرس اللغة العربية.  اإبتدائية م ت

طالعةعرفة و   صورة  تعليم ا   (1أسئلة البحث كما يلى: ) وضع الباحثة إستخدام وسائل ا
طالعة ات جوفر جيتس  كيف تعليم ا وّدة" اإسامّى للب توسطة "ا درسة ا للصف اأول "ألف" با

ة الدراسة  طالعة 2؟ )2015/2016فونوروغو الس صورة  تعليم ا ( كيف استخدام الوسائل ا
ة  ات جوفر جيتس فونوروغو الس وّدة" اإسامّى للب توسطة "ا درسة ا للصف اأول "ألف" با

صورة  تعليم 3؟ )2015/2016الدراسة  درس  استخدام وسائل ا شكات الطاب و ا ( ما ا
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طالعة د ا ة للصف اأول "ألف" با ات جوفر جيتس فونوروغو الس وّدة" اإسامّى للب توسطة "ا رسة ا
 ؟ 2015/2016الدراسة 

وع واستعمل الباحث ثاثة ااساليب  و كيفية مع البيانات يستخدم الباحث البحث ال
ى  اكية العملية )1)مع البيانت و احظة ااش قابلة )2( ا ليل 3( ا  البيانات( الوثيقة. ومن 

ى: ) تاج،  3عرض البيانات ) 2فيض البيانات ) 1يستخدم الباحثة بثاثة طروق و  جائنتوجد است
طالعة ( 1) الباحث ات فصلل اتعليم ا وّدة اإسامي للب باشرة،  اأول معهد ا بإستخدام الطريقة ا

رائط والرسومات كيب باستخدام الصور وا ا. يوضح مع الكلمة أو ال ية وغر ماذج ا يتبع و  وال
طالعة درسا ى:   تدريس ا طوات،  قدمة1)ا درسة أو  التمهيد أو التهيئة أو ا بمسئلة يطرحها ا

ديث عن قصة مشوقة، أو إعطاء  ا عاقة موضوع الدرس، أو با بعرض صور أو ماذج أو وسائل 
فردات لتوجي  ديد، اأفكار اأساسية للدرس وإعطاء ا اهم للموضوع ا أفكار الطلبة و هيئة أذ

هرية للمعلم2) ادة القراءة ا ها مكن الطالبات أن  القراءة الصامتة3)، باستخدام الوسائل بشرح ا
كيب الصعبة،  هرية للطلبة4)يوجد كليمة أو ال اقشة العامة5)بقراءة جيدة،  القراءة ا بإجابة اأسئلة  ا

ادة. ادة و حفظ ا ادة و إجابة اأسئلة و فهم  حول ا صل من التقو حفظ ا ونتيجة الطالبات 
ادة. وعة  ا2) ا وّدة"معهد  "ألف" اأول فصلل( إستخدام الوسائل مت ات "ا غالبا  ،اإسامي للب

صورة بالوسائل  شيء أو صورة على السبورة أو صورة بعرض نفس الشيء أو موذج وبصورة ذلك الا
طالعة ل مشكات (3) طيطّية. صورة  تعليم ا فصل اأول "ألف" معهد لاستخدام وسائل ا

ادة. وم توجد  فظ ا ي: أما الطالبات تشعرون الصعوبة  الكتابة وا ات  وّدة" اإسامي للب "ا
درسة نقصان الوقت مشكات  استخدام الوسائل، بل تفرحون وم تسعرو  لل و الّسآمة. وأما ا ن با

دّرسة ان يرسم جيداإعداد الوسائل و  اات الفصل فجمة.  م تستطيع ا ذ وتغير ا وأما طريقة حّلها 
ى   شكات  درسة وسائل  التعليم، أجل مواد ا درسة الطالباها  التعلم الليل وتستخدم ا ترافق ا

ا بقدر ما استطاعتف  يفهم الطالبات فهما جيدا.التدريس واضحا ح دّرسة أن توجد وأن  ،تسعى ا
درسة وسوف تستخدم ،ستعد بعض وسائل اإيضاح ال مكن استخدامها  الفصول الدراسيةت  ا

وعة، وأن تستعدوسائل اإ بغى على باإعداد الكامل  استخدام وسائل اإيضاح سابقا يضاح مت . ي
دّرسة   يضاح. استخدام وسائل اإ اسن مهاراهأن ا
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احات كما يلى: ) ذا البحث ستقدم الباحثة اإق درسة (  1ومن  بغى على ا أن ي
صورة على خر وج طالعة و و  تستخدموا وسائل ا شكات  تعليم ا سن تصر على مواجهة ا
دروسة فهما جيدا على الطالبات (2مهاراها  استخدام وسائل اإيضاح. ) واد ا أن ترتقى و من تفهم ا

دّرسة  استخدام وسائل اإيضاح فعالة. طالعة تعن ا  رغبتهن  تعّلم ا
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 كلمة الشكر والتقدير
 
 
 

 
 

. أشهد أن ا إل إَا اه  ، مدا يوا نعم ويكا مزيد اء علي مد ه والث إن ا
مدا  ة. وأشهد أن  رة وباط ا نعمة ظا ا ما  السموات واأرض وأسبغ علي الذي سخر ل

ستقيم. والصاة  دانا إ الصراط ا ق و دى ودين ا ، وأرسل با على  السامو عبد ورسول
كم.أرب والعجم وعلى ال و د العسيّ  ابيع العلوم وا  صحاب ي

ذا البحث، وكان الباحث ايقدر على  ت كتابة  أما بعد، فبعون اه تعا ورمت 
 ، ام حث إا مساعدة غر اسبة إ، وفائق فقّدمت الباحثة كلمة الّشكرإ ذ ا م   ح

:  إ
من اللذين ربيا صغرا، شج . بي علما وخلقا عا والدي اح طول حياي وفضا ب

ما عسى أن  صيحتهما وأدعو ا وأدبا بكل صرما وجهدما، والذين داوما ب ودي
 يرمهما اه كما رما صغرا.

كومية فونورو  ةرئيس فضيلة . امعة اإسامية ا اجةو الدكتور غا  يوسف س مر ة ا
اجستر  .ا

امعة اإسامية  . بية ا كومية فونورو فضيلة رئيس كلية ال مو غا دي اح  لصان إيفي
اجستر  .ا
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امعة اإسامية  فضيلة رئيس قسم اللغة العربية . كومية فونورو با م وغا  نصراه اح
اجستر  .ا

اجستر فضيلة . م نصراه ا ذا ي الذ، اح  البحث ودفعقامباأشراف التام على كتابة 
حوية بكتاب العشماوى تدريس القواعدإ  وشجع  .ال

كومية فونورو  ىميع مدريس . امعة اإسامية ا قسم اللغة العربية  ىو وميع مدرسغا
 خصا.

امعة اإسامية  TA.C الفصل صديقاتى و صدقائ أميع  .7 كومية فونورو با  وغا
م ح أصبح ذلك من الدوافع ال تزيدو  احبوبة الذين ساعدو حيث بذلوا أراء

ذا البحث. ماسة  إكمال  شاط وا  ال

ذا البحث  احات الواعية أجل كمال  قد الواعي وااق ويرجى من القارئن ال
ذا البحث العلمالعلمّي، وعسى أن   نافعا ومفيدا للعباد والباد, آمن. يّ يكون 

 
 

 2016يونيو و،غفونورو 
:ةالباحث   

 

 

ر  نور ثا حبيبة ا
 210512086د:رقم دف القيّ 
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 63 ...................................................... فونوروغو

صورة  البيانات عن  . ت درس  استخدام وسائل ا مشكات الطاب وا
وّدة" اإسامّى   توسطة " ا درسة ا طالعة للصف اأول ألف با تعليم ا

ات جوفر جيتس فونوروغو  65 .... ....................للب
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 ترجمة الحياة
 أصالة البحث

   
  



 

 xvii 

 ولقائمة الجد
 

دول    ا
اتاسات ميتركيب ر 1 ودة اإسامي للب جوفر  عهد ا

 جتيسفونوروغو

4
2

ات مدبر مؤسسة اأرحام2 ودة" اإسامي للب  معهد "ا
4

3
ظمة  3 ات درسة الباتركيب ا ودة اإسامي للب ثانويةمعهد ا

 جوفر جتيس فونوروغو

4
5

درّ   درسة الثانوية سن أحوال ا وفر با ا ودة اإسامي للب معهد ا
 جتيس فونوروغو

 

ودة اإسامي  أحوال الطالبات  درسة الثانوية معهد ا با
ا  وفر جتيس فونوروغوللب

 

وجودة 5 توسطةالوسائل ا درسة ا ودة اإسامي  با معهد ا
ا  وفر جتيس فونوروغوللب

4
8

وّدة" الطالبات للصف اأول "ألف" النتائج   توسطة "ا درسة ا با
ا  وفر جتيس فونوروغواإسامّى للب
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 قائمة الماحق
 

 الماحق الرقم

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 صفحة موضوع البحث
 موافقة البحثرسالة 

 ترمة الوثيقة
اضة  ترمة ا
قابلة  ترمة ا

فيذ البحث ام ت  رسالة إ
ياة  ترمة ا

 اقرار إصالة البحث
 

 
 

 


