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  KEMENTERIAN AGAMA 

  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
Jalan Sultan Qaimuddin No. 71 Baruga, Sulawesi Tenggara Telp/Fax. (4047) 2703417/2702174 

Email: iainkendari@yahoo.co.id Website: http://iainkendari.ac.ad 
 املمتحننير تقري

لتالميذ حتسني قدرة املفردات اللغة العربية ابستخدام وسيلة الصورة بعنوان " البحث العلمي 
, رقم التسجيل : إيدروسللطالب : الثانوية املنّورة بوطن الوسطي" يف املدرسة ن امثال الفصل

شعبة تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية وعلم التدريس يف اجلامعة 31030301031
م  9102سبتمرب  01إمتحان يف الرتيخ  وبعد إجراء  قرر املتحنني اإلسالمية احلكومية كنداري,

شرجاان الرتبية بشعبة  درجةلنبل  اتم الشروط املطلوبةعلي أّن ه. 0111 حمّرم 2ابلرتيخ  وفقامل
 . تدريس اللغة العربية

 م 2910 سبتمرب 92, كنداري
 ه 0111 حمّرم 92   

 املمتحنون
 يوين., س.س, املاجستري    إميلدا وح الدكتورة:  ةالرئيس

                   جابل نور, املاجستري: األعضاء
      اّبس, املاجستريالدكتور أ:  

 العميد
 
  

 مسدين, املاجستري الدكتور
 329131133222013091رقم التوطيل :

mailto:iainkendari@yahoo.co.id
http://iainkendari.ac.ad/
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 موافقة املشرفة
, 31030301031, رقم التسجيل : دروسإيبعد إطالع البحث العلمي املقدم من الطالب : 

ن امثال الفصللتالميذ حتسني قدرة املفردات اللغة العربية ابستخدام وسيلة الصورة  :بعنوان 
وبعد إجراء اإلصالحات الالزمة قررّت املشرفة علي الثانوية املنّورة بوطن الوسطي يف املدرسة 

 صاحل لتقدميه يف جملس املناقشة.أن االبحث املذكور استوّف الشروط العلمية املطلبة وأنه 
 

 م 2910 سبتمرب 92, كنداري
 ه 0111حمّرم  92   

 
 املشرفة
 

 
 

 يلدا وييو.ي,, س,س, املاجستري     ميالدكتورة إ
 32100111100131009رقم التوظيف :
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 ملخص البحث
املفردات  حتسني قدرة, موضوع البحث العلمي: 31030301031إيدروس: الطالب  

الثانوية املنّورة يف املدرسة  نامثال الفصللتالميذ اللغة العربية ابستخدام وسيلة الصورة 
 الدكتورة إميلدي وحيوين.,س.س,املاجسترياملشرفة , بوطن الوسطي

الثانوية يف املدرسة  نامثال الفصللتالميذ هدف البحث ملعرفة تطبيق وسيلة الصورة 
لتالميذ املفردات اللغة العربية ابستخدام وسيلة الصورة  حتسني قدرة ملعرفةو  املنّورة بوطن الوسطي

 . الوسطيالثانوية املنّورة بوطن يف املدرسة  نامثال الفصل
أما تنفيذه أبربعة مراحل هي التخطّيط  .(PTK) اإلجرائىهو املنهج نوع هذا البحث 

يف هذا البحث ابستخدام يف شكل البياانت ة واإلنعكاس.طريقة حتليل ظوتنفيذ واملالح
سلوب لتحليل البياانت حبساب متوسط القيمة ونسبة مؤية لكل نتائج التالميذ يف   .الوصفي
  .كل دورة

ة ظمرتفعة. وهذا مطابق بنتيجة املالح وسيلة الصورةبعد تطبيق  املعلمو  التالميذأنشطة 
يف  %21 تبلغ يف الدورة الثانية املعلمأنشطة و  %29تبلغ املعلم يف الدورة األويل  أنشطةمن 

 الثانية التالميذأنشطة و  %92تبلغ  يف الدورة األويل التالميذ أنشطة طبقط جيد جدا. من
 جيد جدًّا. تطبيق وسيلة الصورة تتحسنيف طبقة  التالميذ. تدّل علي أن أنشطة %  01تبلغ
 وهذا اظهر ابلنسبة املؤية املأخوذة من كل دزرة. نتائج تعّلم .للغة العربيةاباملفردات  قدرة

بعدد  %20,3 تبلغ التالميذ يف الدورة األويل ونتيجة تعّلم %01,93 تبلغالتالميذ قبل الدورة 
وما حسب  .%29,3تلميذا غري انجحا يف التعليم. والدورة الثانية حتسنت مرتفعة فهي  91

 الباحث النتيجة من قبل الدورة ألهنا  اإلختبار التحريري أو ليس من الكالم.
الصورة, املدرسة الثانوية املنّورة و  ,: املنهج اإلجرائ, املفردات, وسيلةالكلمة األساسية 

 بوطن الوسطي
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  يةالتمهيدكليمة 

 بسم هللا الّرمحن الّرحيم

 ساالم علاىلو الصاالة واهداان هلاذا وماا كناا لنهتادي لاو  أن هاداان هللا اّلذى  احلمد هلل 

 حبيب هللا حممد صلي هللا عليه والسالم وعلي اله وصحبه أمجعني.

 ستيفاء بعض فبهداية هللا عّز وجّل وعنايته وتوفيقه, انتهت كتابة هذه الرسالة البسيطة 

الشااروط املطلوبااة للحصااول درجااة ساارجاان الرتبيااة اإلسااالمية بكليااة الرتبيااة وعلاام التاادريس شااعبة 

اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. و  تاتم كتاباة هاذا البحاث  إ  نعاوناة بعاض 

حااارتام إيل الااادي األشاااخامب. نناسااابة ااااام كتاباااة هاااذه الرساااالة, أقااادم جزيلاااة الشاااكر ووفاااائق ا 

احملباااوبني, أحمل احملباااوب    علاااي وأماااي احملبوباااة واعساااني الاااذان قاااد ربياااان وفعاااا مساااتمرا بصاااري ا 

ولطفهما ومودهتما وعلي كل التجية والادعاء اااالم منهماا إيل أن أاات كتاباة هاذا البحاث يف 

 وقت معني.

 وايضا أقدم الشكر ووفائق ا حرتام إيل املكرمني التايل:

اإلسالمية احلكومية كنداري الذي قد  بنت عواد, املسجتري رئسة اجلامعة اذة فائزةألستا .0
 بذل جهوده لتطوير هذه اجلامعة.

كلية الرتبية وعلم التدريس ابجلامعة اإلسالمية احلكومية     مسدين, املاجستري عميد الدكتور  .9
     .كنداري اليت قد بذلت جهودها لتطوير كلية الرتبية وعلم التدريس
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الرتبية وعلم التدريس ابجلامعة اإلسالمية احلكومية  كلية رئيس   ,عبد العزيز املاجستري .0
 شعبة اللغة العربية. اليت قد بذلت جهودها لتطوير كنداري

 كاملشرفة يف كتابة هذا البحث حيت النهاية.  يوين, س.س, املاجستريالدكتورة إميلدي وح .1
والتالميذ    الثانوية املنّورة بوطن الوسطياملدرسة  رئيس تسجودين, س.فد.إ الفاضل .3

 , والتلميذات الذين قد ساعدواين كثريا يف إعطاء اللبياانت املتعلقة هبذا البحث
الذين يفضلون معاونتهم املادية واملعنوية إيل اللغة العربية  يف شعبةان اإلخو و  األخوات مجيع .2

 إاام هذا البحث.
 اصحاحمل الذين يفضلون معاونتهم دوافعهم إيل يف إاا هذا البحث. يعمج. 2

سبحانه وتعايل أن يقبل أعمايل وأعماهلم, وجزاان خري اجلزاء واهدان هللا  نسألأخري, و 
إيل الصراط املستقيم واحلمد هلل رّب العاملني. عسي هللا عّز وجّل يوفر هلم خري اجلزاء والسعادة 

لدنيا واألخرة, أسأل  هللا تعايل أن جيعلها خالصني لوجهه الكرمي وجيعل واهلداية والتوفيق يف ا
 علي سيدان وعلي غله وأصحابه وسّلم. هذا البحث ينفع للناس أمجعني. وصلي هللا 
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