
 

 

 

يف  الفصل الثامن تأ ثري اس تخدام وس يةل الصور عىل نتيجة تعمل اللغة العربية لطالب

 وااكتويب 1املدرسة الثانوية احلكومية 

 
 

 الرساةل

 للحصول عىل درجةت الستيفاء بعض الرشوط املطلوبة قدم

 رسجاان الرتبية بشعبة تدريس اللغة العربية

 بقمل:

 أ رميال

11010101011 

 

 عمل التدريس  لكية الرتبية و

 اجلامعة االإسالمية احلكومية كندارى

1010 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 KelurahanBaruga-Kota Kendari 

Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id 

Website. http//iainkendari.ac.id 

 

 املرشفموافقة 

 ،11010101011 ، رمق التسجيل:أ رميالبعد اإطالع البحث العلمي املقدم من الطالبة: 

يف  ب الفصل الثامنالطعىل نتيجة تعمل اللغة العربية لور تأ ثري اس تخدام وس يةل الص بعنوان:

جراء االإصالحات الالزمة قرر املرشف عىل أ ن وااكتويب. 1املدرسة الثانوية احلكومية   وبعد اإ

 البحث املذكور اس توىف الرشوط العلمية املطلوبة وأ نه صاحل لتقدميه يف الامتحان.

 مــــ 1010 ديسمرب  1 كنداري،

 هـــ 1441  خريع ال  رب    11    
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 ملخص البحث

عىل نتيجة . ابملوضوع "تأ ثري اس تخدام وس يةل الصور 11010101011رمق التسجيل:  أ رميال

وااكتويب " من خالل  1يف املدرسة الثانوية احلكومية  الفصل الثامن بالطتعمل اللغة العربية ل

 يه ادلكتور عباس املاجسرت.توج 

 بالطر و نتيجة تعمل اللغة العربية لوس يةل الصو  اس تخدام هدف البحث هو ملعرفة

 بالطعىل نتيجة تعمل اللغة العربية لوس يةل الصور  اس تخدام، و ملعرفة تأ ثري الفصل الثامن

 وااكتويب. 1احلكومية  املدرسة الثانوية يف الفصل الثامن

الفصل  و الفصل الثامن )ج( بالطالمكية. جممتع البحث هو ال لبحوثنوع البحث هو ا

تالميذ. طريقة مجع البياانت ترتكّب من املقابةل و االإستبانة الىت  38. عينة البحث )د( الثامن

وس يةل الصور و نتيجة تعمل اللغة العربية للتالميذ مّث التحليل  اس تخدامتس تخدم لقياس 

 الإختتام. ابالإحندار احلطى البس يط و أ خذ ا

عىل نتيجة تعمل اس تخدام وس يةل الصور نتاجئ البحث أ ّن يوجد تأ ثري اإجياىب و دالالت 

كندارى. ينظر من النتيج  1احلكومية  يف املدرسة الثانويةالفصل الثامن  بالطاللغة العربية ل

 <( 011.4)هو  hitungt،  301.0هو  2 r(xy)و معامةل احلمتية  115.0هو  xyr) االإرتباط

tabelt (301.0 .) بناء عىل معامةل احلتمية هو(xy)
2r 301.0 نتيجة تعمل اللغة  %1,30 مبعىن

ّما بقية س تخدام وس يةل الصوريتأ ثر اب بالطالعربية ل  يتأ ثر من متغري ال خر. %50,1، اإ

  .بالطوس يةل الصور، نتيجة تعمل ل اللكمة ال ساس ية:
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 المتهيدية اللكمة

 الرحمي الرمحن بسم هللا

 عىل والسالم والصالة هللا، هداان أ ن لوال لهنتدي كنا وما لهذا هداان امحلد هللا اذلى

 .أ مجعني وحصبه أ هل وعىل والسالم عليه هللا صىل محمد هللا حبيب

 بعض الستيفاء البس يطة الرساةل كتابة انهتت وتوفيقه، وجّل وعنايته عزّ  هللا فهبداية 

 اللغة شعبة التدريس و عمل الرتبية بلكية االإسالمية الرتبية رسجاان درجة لنيل املطلوبة الرشوط

 بعض مبعاونة اإال البحث هذا كتابة تمت وال .كنداري احلكومية االإسالمية جلامعة العربية

 وادلي اإىل الاحرتام و وفائق الشكر جزيةل أ قدم الرساةل، هذه كتابة متام ال شخاص. مبناس بة

 مس متّرا دفعا ودفعاين ربياين قد اذلان حامدة، وأ يم احملبوبة احملبوب فارايم، أ يب احملبوبني،

 البحث هذا كتابة أ متت أ نّ  اإىل مهنام اخلالص وادلعاء التوجيه لك وعىل ما ومود ولطفهام بصربهام

 معني. وقت يف

 :التايل املكرمني اإىل الاحرتام و وفائق الشكر وايضا أ قّدم

 االإسالمية اجلامعة رئيسة املاجسرت، عواد ئزة بنتاادلكتورة ف ورروفيسفالال س تاذة  .1

 اجلامعة. هذه لتطوير جتهوده بذلت قد اذلي كنداري احلكومية



 

 ز

 

 احلكومية االإسالمية جلامعة التدريس وعمل الرتبية لكية سدين املاجسرت، معيداادلكتور م .1

 التدريس. وعمل الرتبية لكية لتطوير هجودها بذل قد الىت كندري

 التدريس و عمل الرتبية رئيس الشعبة اللغة العربية لكية ملاجسرت،عزيز اال بدع ادلكتور  .3

 .العربية اللغة شعبة لتطوير هجودها بذل قد الىت كندارى احلكومية االإسالمية جلامعة

 .الهناية حىت البحث هذا كتابة يف اكملرشف عباس املاجسرت، ادلكتور ال س تاذ .4

جبل نور  عزيز، ال س تاذال بدع ور ال س تاذ ادلكتعباس املاجسرت،  ادلكتور ال س تاذ .1

 املاجسرت، اكملمتتحني هذا البحث، و يعطىيوا النصيحة عند الكتابة حىت الهناية.

ال ساتذ و ال ساتذات و املوظفني لكية و عمل التدريس، الرئيس و املوظفني املكتبة  .5

 ابمجليعة االإسالمية احلكومية كندارى بلطيف و املهري عند هتمت الاكتبة.

ندرى ستيوا و احصايبأ خىت  .1  يفّضلون اذلين احملبوبة يسنت وديرىت و أ ىخ احملبوب أ بدل اإ

يلّ  دوافعهم و معاونهتم متام يف اإ  .البحث هذا اإ

 اذلين 1015و  1011خاصة قمئة س نة   العربية اللغة شعبة يف و االإخوان ال خوات .8

متام هذا البحث. املادية معاونهتم يفضلون  و املعنوية اإىل اإ
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أ سأ ل هللا س بحانه وتعاىل أ ن يقبل أ عاميل و أ عامهلم، وجزا خري اجلزاء و اهد  و أ خريا،

اإىل الرصاط املس تقمي و امحلد رّب العاملني. عىس هللا عّز و جّل يوفّر هلم خري اجلزاء والسعادة 

و االهداية و التوفيق يف ادلنيا و ال خرة ، نسأ ل هللا تعاىل أ ن جيعلنا خالصني لوهجه الكرمي 

 ل هذا البحث ينفع للناس أ مجعني. و صىل هللا عىل س يد محمد و عىل أ هل و أ حصابه وسمّل.وجيع

 مــ 1010 ديسمرب 1كنداري، 

 الاكتبة,

 

 أ رميال
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 حمتوايت البحث

 أ        ................................................................................................ صفحة الغالف 

 ب     ............................................................................... املتحان نتاجئ البحثموافقة 

 ج     ................................................................................................. موافق املرشف

قرار الطالب  د    ...................................................................................................... ةاإ

 ه     ................................................................................................. ملخص البحث

 و     ..................................................................................................... يديةلكمة مته 

 ط     ................................................................................................ حمتوايت البحث

 ك     .................................................................................................... قامئة اجلداول

 ل     ...................................................................................................... الرمسقامئة 

 م     .................................................................................................... قامئة املالحق

 مقدمة الباب ال ّول :

  1  .......................................................................... الفصل ال ّول : خلفية البحث

 1  ..........................................................................الفصل الثاين : حتديد املشلك

 8  ......................................................................... الفصل الثالث : أ س ئةل البحث

 8  ......................................................................... الفصل الرابع : أ هداف البحث

 1  ........................................................................ حثالفصل اخلامس : فوائد الب

 10  .................................................................... الفصل السادس : تعريف املوضوع

 النظاري ارطاالإ الباب الثاىن : 

 11  ................................................................ وصف وس يةل الصور.الفصل ال ّول : 

 11  ........................................................................... تعريف الوس يةل .1

 11  .................................................................... تعريف وس يةل الصور .1

 13  ........................................................................ نوع وس يةل الصور .3

 11  ....................................................................... مزااي وس يةل الصور .4

 15  .................................................................... تفصان وس يةل الصور .1

 11  ................................................................... الفصل الثاىن : وصف نتيجة التعمل.

 11  ...............................................................................مللتعاتعريف  .1

 11  ....................................................................... التعملتعريف نتيجة  .1

 11   .......................................................................... تقيمي نتيجة التعمل .3

 10   .................................................... عوامل اليت تؤثر عىل نتيجة التعمل .4



 

 ي

 

  11  ...................................................................... الفصل الثالث : تعمل اللغة العربية

 11  ............................................................................. تعريف التعلمي  .1

 11  ................................................................ تعريف تعلمي اللغة العربية .1

 11  ....................................................................... الفصل الرابع : البحث املناسب.

 14  .................................................................... الفروض البحثالفصل اخلامس : 

 مهنج البحث لث :الباب الثا

 11  ............................................................................ الفصل ال ّول : نوع البحث.

 11  .................................................................. الفصل الثاىن : ماكن البحث ووقته.

 11  ......................................................................... البحث الفصل الثالث : املتغري

 15  ............................................................................. الفصل الرابع : جممتع البحث

 18  ..................................................................... الفصل اخلامس : العينة البياانت.

 18  .............................................................. الفصل السادس : طريقة مجع البياانت.

 30  ........................................................................ الفصل السابع : ادوات البحث

 31  ................................................................... صل الثامن : الصدق و الثاابت.الف

 31  ............................................................... الفصل التاسع : طريقة حتليل البياانت

 نتاجئ البحث الباب الرابع:

 35  ................................... وااكتويب. 1الفصل ال ّول : وصف املدرسة الثانوية احلكومية 

  41 .......................................................................... الفصل الثاىن : نتاجئ البحث.

 15  ................................................................................ الفصل الثالث : مباحثة.

 اخلمتة الباب اخلامس:

 51  ................................................................................ خلالصالفصل ال ّول : ا

 51  .................................................................... .ات البحثقرتاحاإ الفصل الثاىن : 

 54 ..................................................................................................... قامئة املراجع

 58 ......................................................................................................... املالحق
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 قامئة اجلداول

 صفحة عنوان اجلداول منرة

 11 عدد اجملمتع البحث 3،1

 30 نطاق هتديف اس تبيان اس تخدام وس يةل الصور 3.1

 38 وااكتويب 1املرافق والبنية التحتية املدرسة الثانوية احلكومية  4.1

 31 وااكتويب 1بياانت املعمل يف املدرسة الثانوية احلكومية  4.1

 40 وااكتويب 1بياانت التالميذ يف املدرسة الثانوية احلكومية  4.3

 41 وااكتويب 1بينات اس تخدام وس يةل الصور يف املدرسة الثانوية احلكومية  4.4

 1ة الثانوية احلكومية توزيع الرتددات متغري اس تخدام وس يةل الصور يف املدرس 4.1

 وااكتويب

44 

 45 وااكويب 1توزيع ادلدات ميل اس تخدام وس يةل الصور يف املدرسة الثانوية احلكومية  4.5

 48 وااكتويب 1بينات نتيجة تعمل اللغة العربية تالميذ يف املدرسة الثانوية احلكومية  4.1

يف املدرسة الثانوية  ب الفصل الثامنميل نتيجة تعمل اللغة العربية لطالتوزيع الرتددات  4.8

 وااكتويب 1احلكومية 

10 

 11 احلصول االإختبار الطبيعية 4.1

4.10 
 15.00  (SPSS) احلصول يس تخدم االإحندار احلطى البس يط من اإحصائية

13 

4.11 
 15.00 (SPSS)حصول احتبار املعامل العزم من اإحصائية 

14 

3.11 
 15.00 (SPSS)اإحصائية حصول احتبار املعامل العزم من 

11 
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 الرمسقامئة 

 صفحة عنوان الرمس منرة

 15 البيان التخطيط البحث 1.1

 41 وااكويب 1هيحسطوغرام اس تخدام وس يةل الصور يف املدرسة الثانوية احلكومية  4.1

ميل اس تخدام وس يةل الصور يف املدرسة الثانوية احلكومية توزيع ادلدات ميل  4.1

 وااكويب 1وس يةل الصور اس تخدام 

41 

يف املدرسة الثانوية احلكومية  ب الفصل الثامنالطميل نتيجة تعمل اللغة العربية  4.3

 وااكويب 1توزيع ادلدات ميل اس تخدام وس يةل الصور 

11 
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 قامئة املالحق

 صفحة عنوان امللحق الرمق

 51 رشيعة أ دوات البحث 1

ستبانة البحث 1  10 اإ

 11 اختبار الصحة و اختبار املوثوقية 3

 11 حدوةل استبانة البحث 4

 18 بالطل قمية الجدول معدّ  1

 80 التحليل الوصف 5

 81 التحليل الاس تنتايج 1

 

 

 

 

 

 

 

 


