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لعربية باستخد  للغة   بـ  Microsoft power pointتعليم 

MAN Manyak payed  . 

  

جة       لعربية  S.Pd.Iث مقد لنيل  للغة     تعليم 

  :عد

لقيد (نشه   ) ١٢٠٩٠٠٣٦٩:قم 

  

  :شر             

اعل   لتوظيف( ملاجستلدكتو سليما    : قم 

١٩٥٩٠٥٢٥١٩٩٨٠٢١٠٠١(   

لدين     لتوظيف(  ملاجست مد خ    ) ١٩٧٢٠٥٠٢٢٠٠٧١٠١٠٠٥ :قم 

  

حلكومية لنجيا  إلسالمية  ية جو كاال    لعا جامعة 

 هـ١٤٣٥/ ٢٠١٤
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  شعا

  

                         
                         

آليا(  ،   )١٩٥-١٩٢: لشعر

  ة  علموها لنامو لعربي�تعل

  )حديث شريف(                                   

  ر بال كالشجر بالعمل لعلم

     .)فوظا(                                             

  جا  تسلك مسالكهاترجو لن�

  س لسفينة ال جتر على ليب              

  )فوظا(                                   
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  إلهد

   لد 

جهة لتفا ما لنيل لتقد على حث ب لذ  من ملليئة حليا ملو

  خو بد حق كلمة قو  علم لتحديا

  

    لد 

  ع مهمتها فاضت ل

  

  ساتذ لسا 

  لفكر  للتقد شجعو ملعرفة ملعل طلبعلى  حثو لذين

  

  بقائها ألمة جو على حرصهم لعربية للغة على رصو لذين 
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  تقديرلشكر ل

  

، كل على هللا حلمد  خ على سلم صلي ،ملتو فضله على شكر حا

  بإحسا تبعهم من لتابعني ،عني صحابه له على لشاكرين، لصابرين

  :بعد ما لدين، يو

ج باحلمد  لبحث، فله سبحانه  عد هذ  هللا علي باالنتها من  قد من� 

، فلك  يشرف لثنا عظيم عطائك  حلمد يا  ح ترضى، على جزيل نعمائك 

هللا تعا  – د  م فضل  –بعد  لذين كا  لعرفا   لتقدير  تقد بالشكر   

لبحث  حي حدهم بشئ طلب خر هذ  لوجو  يبخل  ،  يكن ز 

ملخلص جلا  لعمل  ال  هم    : منهم . د

حلا  ألستا احة لقرننيلدكتو  ية جو ، مدير ملاجست   جامعة 

حلكومية لنجسا إلسالمية    .كاال  

ملاجست احة هيم  بر أل ملدير،  ألستا بصر  ية  لنائب  جامعة 

حلكومية لنجسا إلسالمية    .جو كاال  

ملاجست احة مد ناصر  ئيس ألستا  لعربية  شعبة،   لتربية ليةكللغة 

حلكومية لنجسا إلسالمية  ية جو كاال     .جامعة 

ملاجست ألستااحة  اعل  لباحث  سليما  فا  لذ  أل  ملشر   ،

لبحث  ية فكر  لبحث منذ بد عد هذ  حل  ته  كل مر جه خطو عمليا  علميا 

لباح من  جلز  هللا خ  إلنتها منه، فله من  لتقديرح  لشكر   .ث عظيم 
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مد احة ملاجست ألستا  ، فحقا يعجز لسا خ لد�ين  لثا ملشر   ،

عد هذ  لتشجيع طو فتر  لعو  تقدير فقد قد للباحث كل  عن شكر 

كا  توجيهه،  لباحث  لبحث فلم يبخل بعلمه  يضق صد يوما عن مساعد 

لشكر  لباحث فله م خالص  ألثر  نفس  ك  لبحث  لتفضله مبناقشة هذ 

من  جلزلتقدير  لثو    . هللا عظيم 

ملعلمني  يكما   ألساتذ  لتقدير   لشكر  لباحث بكل  تعليم شعبة تقد 

لعربية  لتربية للغة  حلكومية لنجسابقسم  إلسالمية  ية جو كاال   فلهم . امعة 

لتشجيع   ملعا  لعلو  لتقدير على ما قدمو من  لشكر  لباحث كل  من 

هم جلز جز   . هللا ع خ 

لذ لكرمي  لد  سها  على  سرتى  متا  ما  هللا تعا فضل  كا له بعد 

لبحث مبا غرسه  نفس لعمل،  يهذ  الخال   ملعرفة  من حب للعلم 

ل لد ملستمر خ معني    حلبيبة  عائها  كا  يطو فضلها عنقي 

  .حياتى

مالئي ضع  ألشقائي  ملتو لعمل  خر هذ  كل من ساهم   صدقائي 

لتقدير  عظيم  لشكر  يعا خالص  م  لو بكلمة تشجيع،  لوجو   خ 

  .المتنا

  لتوفيق هللا 

   ٢٠١٤بريل  ١٧، لنجسا       

  لباحث          

  نشه                      

لتسجيل           ١٢٠٩٠٠٣٦٩: قم 
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  ملشرفنيتقرير 

لرحيم ن  لر هللا  شر , بسم  لسال على  لصال  لعاملني  حلمد هللا  

عني صحابه  له  على  ملرسلني    .ألنبيا 

لطالب عدها  ل  لتكميلى  لبحث  إلطال على خطة    :بعد 

  نشه:    سم

  ١٢٠٩٠٠٣٦٩:  لتسجيلقم 

  Sriwijaya, kec.kota kualasimpang :  عنو

لبحث لس مناقشة خطة  ملشرفا على تقدميها     . فق 

  

    

أل   ملشر 

  

اعل     ملاجست لدكتو سليما 

لتوظيف  ١٩٥٩٠٥٢٥١٩٩٨٠٢١٠٠١  :قم 

لثا   ملشر 

  

لدين    ملاجست مد خ 

 ١٩٧٢٠٥٠٢٢٠٠٧١٠١٠٠٥ :لتوظيفقم 
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  إلعتما

لعربيةئيس قسم  للغة    تعليم 

  

  

  ملاجست , مد ناصر

لتوظيف      ١٩٧٧١٢١٨ ٢٠٠٦٠٤ ١ ٠٠٨: قم 

 

ملشرفني    تقرير 

  

لرحيم ن  لر هللا    بسم 

عل  ملرسلني  ألنبيا  شر  لسال على  لصال  لعاملني  له  ىحلمد هللا  

عني   . صحبه 

إل لذ بعد  لعلمي  لبحث    : لطالب قد�مهطال على 

  نشه  :      إلسم

                     ١٢٠٩٠٠٣٦٩  :  قم لتسجيل
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 MAN بـ Microsoft Power Pointللغة لعربية باستخد تعليم :    موضو لبحث

Manyak Payed.    

لس  ملشرفا على تقدميه     .ملناقشةفق 

أل   ملشر 

  

اعل     ملاجست لدكتو سليما 

لتوظيف  ١٩٥٩٠٥٦٥١٩٩٨٠٢١  :قم 

لثا   ملشر 

  

لدين    ملاجست مد خ 

 ١٩٧٢٠٥٠٢٢٠٠٧١٠١٠٠٥ :لتوظيفقم 

  العتما                

لعربية للغة    ئيس شعبة تعليم 

  

ملاجست   مد ناصر 

لتوظيف  ١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠ ٨:قم 

  

  

لطالب   قر 

بيانا كاآل  ، نا ملوقع    : نا 
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  نشه:     إلسم

لتسجيل   ١٢٠٩٠٠٣٦٩ :  قم 

  Sriwijaya, kec.kota kualasimpang  :    لعنو

جة قر بأ هذ لرسالة ل حضر�ا لتوف شر  شعبة   S.Pd.Iلنيل 

ية جو كاال تعليم للغة لعربية   : عنوحتت إلسالمية حلكومية لنجسا   جامعة 

لعربية باستخد  تعليم"    MAN Manyak Payedبـ Microsoft Power Pointللغة 

كتبت�حضر عى حد . ها بنفسيت�ها  تبني �ا   ملسقبل  �ا من تأليفه 

لية على  لن تكو ملسؤ لك،  لية  على  ملسؤ حتمل  ثي فأنا  فعال ليست من 

لعربيةشعبة ملشر  على  للغة  ية جو كاال تعليم  إلسالمية   جامعة 

  .حلكومية لنجسا

لك حد على  ال   خلاصة  غب  إلقر بنا على  ،  حر هذ    . هذ

   ٢٠١٤بريل  ١٩، لنجسا             

إلقر         توقيع صاحب 

    

  نشه    

  ١٢٠٩٠٠٣٦٩ :لتسجيلقم     
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لبحث   ملخص 

لعربية باستخد  تعليم  ،٢٠١٤ نشه،  MANبـ  Microsoft Power Pointللغة 

Manyak Payed ، أل اعل :ملشر  ملشر   ،ملاجست لدكتو سليما 

  .مد خ لدين �ست  :لثا

لعربية باستخد تعليم : لكلما ألساسية    Microsoft Pewer Pointللغة 

لعربيةMAN Manyak Payed بـ  فقد ختا لباحث   للغة  أل  تعليمها . تعليم 

لذلك  لتعليم،  ملا  فقة با ملو لوسائل  ملد  الستما اليستخد  هي تعليم مها 

لباحث   على هذ   ملد عليهم  ل علم  ملو  لصعوبة  فهم  لطلبة  صا 

لعلمى عن  لبحث  لعربية باستخديبحث  للغة    . Microsoft Pewer Point تعليم 

لبحث من هذ ما لطال  تعليم  )١(هي  لبحث سئلة  كيف قد 

إلستما  Microsoftإلستخد  كيف تطبيق) ٢(  ؟MAN Manyak Payedبــ  مها 

power point  لعربية بــ للغة  ما مد فعالية  )٣( MAN Manyak Payed تعليم 

لعربية  Microsoft power pointستخد  للغة     ؟MAN Manyak Payedبــ  تعليم 

لبحث هو لبحث على  جرتجريبيي، ل ملنهج منهج هذ  لثمانية هذ 

، ل قيقةكل لقا بعو  سة  لتعليم. لقا  لباحث  عملية   ثالثة  قسم 

سية،  لد ملو  تعليم  لتمهيد،  حل هي  لوسمر ،  )لثابتةلصو (ائل ستخد 

لبيانا لبحث هي أل جلمع    .الختباملقابلة،  ،ملالحظة:  هذ 
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لبحث ما لباحث  نتائج هذ  قد لطال   ) ١(: فيما يأخلص� 

قد MAN Manyak Payed بـ  Microsoft power pointستخد اتعلم مها الستما ب

لبيالدليل على . جي�دتفع  بنتيجة  قم  هذ  جلد  ينا     )١٣(كما 

قم  لطال ) ١٥(جلد  إلستما بأ نتيجة  تفع  تعلم مها  الختبا قد   

لتجريبية لضابطة   .٨٥.٢٢باملعد   ٧٥.٤١باملعد  هي لبعد للمجموعتني 

تعليم مها   فعا  MAN Manyak Payedبـ Microsoft power pointستخد  ) ٢(

لبيالدليل على . إلستما ينا  هذ  كثر كما  لتجري  لطالب  إلختبا  بنتيجة 

لذ ال يستخد  لضابط  لطالب    . تعليمها Microsoft power pointحسن من 
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نيسية لخص لبحثم  باللغة إلند

IRWANSYAH. ٢٠١٤. Pengajaran Bahasa Arab dengan menggunakan Microsoft Power 

Point di MAN Manyak Payed، Pembimbing ١) : Dr.Sulaiman Ismail، M.Ag، dan 

Pembimbing ٢): Muhammad Khairuddin, M.Pd 

 

Kata Kunci : pengajaran bahasa arab menggunakan power point. 

Peneliti memilih judul ini di MAN Manyak Payed dalam pengajaran Bahasa Arab 

yaitu pengajaran keterampilan mendengar. Guru tidak menggunakan media pengajaran 

yang sesuai dengan pengajaran yang akan di ajarkan ke murid, sehingga murid 

mengalami kesulitan untuk memahami segala materi-materi yang guru ajarkan. Dengan 

demikian peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul pengajaran bahasa arab 

dengan menggunakan microsoft power point . 

Dan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ١) Bagaimana 

kemampuan siswa didalam pengajaran keteranpilan istima' di MAN Manyak Payed?  ٢) 

Bagaimana penerapan penggunaan microsoft power point di dalam pengajaran bahasa 

arab di MAN Manyak Payed? ٣) Sejauh mana efektifitas  penggunaan microsoft power 

point didalam pengajaran bahasa arab di MAN Manyak Payed ? 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Eksperimen. 

Penelitian ini dilaksanakan di MAN Manyak Payed. Penelitian ini berlangsung selama 

delapan kali pertemuan. Setiap pertemuan selama ٤٥ menit. Dalam proses 

pembelajaran، peneliti membagi kepada beberapa tahapan، yaitu pembukaan، 

pengajaran materi atau bahan ajar، pelaksanaan tindakan، observasi، dan evaluasi. 

Instrument yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi yang mendalam، 

wawancara، dan test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :١). Bahwa pengajaran keterampilan 

mendengar dengan menggunakan microsoft power point dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam belajar keterampilan mendengar. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan nilai dari hasil post test antara kelas kontrol dan kelas eksperimen yaitu 

dengan nilai rata-rata ٧٥،٤١ meningkat menjadi ٢  .٨٥،٢٢).Bahwa pengajaran 

keterampilan mendengar dengan menggunakan microsoft power point di MAN Manyak 

Payed mendapatkan hasil yang baik atau efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes siswa 
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yang mendapatkan hasil lebih baik dari hasil tes siswa yang tidak menggunakan 

microsoft power point. 

  تويا لبحث

    

  موضو لبحث                                                     لصفحة

    ..................................................................  شعا 

     ................................................................  إلهد 

لتقدير      .......................................................  لشكر  

ملشرفني    هـ......................................................... تقرير 

لطالب      ...........................................................  قر 

لبحث        .........................................................ملخص 

نيسية  لبحث باإلند     ............................................  ملخص 

لبحث        ........................................................  تويا 

جلد      ..........................................................  قائمة 

ملالحق     ..........................................................  قائمة 
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  لفصل أل

  إلطا لعلم

   ١  ................................................................  مقدمة - 

لبحث  -   ٢  ........................................................سئلة 

لبحث -       ٣  .......................................................  هد 

  ٣  ........................................................ لبحثفر  - 

لبحث -     ٣  ...........................................................ية 

لبحث -   ٤  .........................................................  حد 

ملصطلحا -  ٥  .....................................................حتديد 
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  لفصل لثا

  إلطا لنظر

  ٧  ...............................................  مفهو مها الستما -١

الستما -      ٧  ............................................... تعريف 

الستما -     ٧  .........................................  نو مها 

الستما  هد -   ٨  .......................................  تعليم 

الستما -     ٩  .................................................  ية 

لثانية - الستما  تعليم    ٩  ...................................  موقع 

لصوتية -   ١٠  ...........................................  مزيا طريقة 

سة - ملد الستما  هذ    ١١  .........................  سائل تعليم 

سة -   ملد الستما  هذ    ١٢  ...................  ختبا تعليم مها 

الستما -  يس  ئيسة تد   ١٣  ............................  توجيها 

الستما - ملؤثر على تنمية  مل  لعو    ١٤  ......................  بعض 

  ١٥  .............................................  مفهو لوسائل لصو -٢

لصو -  لوسائل   ١٥  .......................................  تعريف 

لعربية - لصو  تعليم  ئد   ١٦  ................................  فو
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ألخر - لعربية لناطقني باللغة  لصو  تعليم  ستخد   ١٧  ...  منا 

للغة -    ١٩  ..........................................  صو للوسائل 

ألصو  - تعليم    ٢٠  .....................................  لصو 

جليد - لرسو  لصو    ٢١  ..............................  خصائص 

لثانية  - للغة  لصو  تعليم  ستخد  يخ   ٢٢  ....................  تا
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  لثالثلفصل 

 منهجية لبحث

لبحث-    ٢٣   ......................................................  منهجية 

ها - ختيا سلو  عينتة  لبحث       ٢٤  ..............................  تمع 

لبحث-      ٢٥  .....................................................  متغ 

لبحث -     ......................................................  ٢٥   

لبيانا -    ٢٦  ......................................................  مصا 

لبيانا -   ٢٧  ...............................................  سلو حتليل 

سة - لد حل تنفيذ  ٢٨  .................................................  مر
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بع   لفصل لر

نية سا مليد    لد

لعربية فيهملـحة عن ميد  –  للغة  تعليم    ٣٣  .......................  لبحث 

سة - لد مناقشة نتائج    ٣٧  .......................................  عر 

لبيانا عن - ١ الستما باستخد  قدعر   لطال  تعلم مها 

     Microsoft Power Point  ........................................  ٣٧ 

لبيانا - ٢ ستخد  عر    ٣٨.......Microsoft Power Point عن تطبيق 

لبيانا عن  - ستخد عر    Microsoft Power Pointفعالية 

الستما        ٥١  .............................................  مها 

سة - لد تفس نتائج   ٥٧  ..........................................  حتليل 

  لفصل خلامس  

ملقترحا لتوصيا     نتائج لبحث 

لبحث -     ٥٨  ........................................................  نتائج 

لبحث -     ٥٩  ..................................................  مقترحا 
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جع   قائمة ملصا  ملر

لعربية  -  جع      ......................................................  ملر

نيسية ملر - إلند     ................................................  جع 

   ...................................................................... ملالحق 
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  قائمة جلد

لط:     ١جلد  إلختباامعيا جنا    لب  

لتعليم:     ٢جلد  لتربية  فعةلترقية غر  لد لوسائل  ملبا    لوسائل 

لط:     ٣جلد    .MAN Manyak Payed بــلب اعد 

لضابطة:     ٤جلد  لبا  لفصل  لقبلي  إلختبا    نتائج 

لضابطة  : ١٠جلد  :    ٥جلد  لقبلى للمجموعة  الختبا    نتيجة 

لف  :    ٦جلد  لفصل  لقبلي  إلختبا    لتجربة) (نتائج 

لتجربة :    ٧جلد  لقبلى للمجموعة  الختبا    نتيجة 

لتجريبة :    ٨جلد  لضابطة  نة بني نتيجة الختبا لقبلي �موعة   ملقا

  نتائج إلختبا لبعد لفصل لبا لضابطة:     ٩جلد 

  تقدير نتيجة الختبا لبعد للمجموعة لضابطة :  ١٠جلد 

نتائج إلختبا لبعد يستخد لصو لثابتة  تعليم مها :   ١١جلد 

 لتجربة) (الستما لفصل لف 

 لبعد للمجموعة لتجربةتقدير نتيجة الختبا :   ١٢جلد 

لتجريبة:   ١٣جلد  نة بني نتيجة الختبا لبعد �موعة لضابطة    ملقا
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ين انتائج لط:   ١٤ جلد لبعد(لب  الختبا  )لقبلي 

 بني لفصلني تيجةلن:   ١٥جلد 

 ملالحق قائمة

  

 
 لبيـا

 )١(ملحق 
ية جو كاال شها لبيا عن لبحث من مدير  جامعة 

 إلسالمية حلكومية لنجسا

لعليـا   خطا عميد كلية  )٢(ملحق  سـا  ئـيس لد   MAN 

Manyak Payed 

 )٣(ملحق 
ئيس   عميد كلية  MAN Manyak Payedخطا 

لعليا  سا  لبيا عن ناظر لد  MAN Manyak Payedشها 

سا  )٤(ملحق  ملد ملقابلة   لعربية   للغة 

لطالبا   )٥(ملحق  إلختبا     

 خطو تعليم   )٦(ملحق 

لبحث )٧(ملحق    لصو  
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تية للباحث )٨(ملحق  لذ  لس 
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ملناقشة   إلعتما من طر جلنة 

لبحث    :عنو 

لعربية باستخد   للغة   MAN Manyakبـ  Microsoft Power Point تعليم 

Payed.    

  نشه  :    إلسم

لقيد      ١٢٠٩٠٠٣٦٩  :  عرقم 

تقر قبوله شرطا لنيل  ملناقشة  ما جلنة  لبحث  لطالب عن هذ  فع  قد 

لعربية للغة  للسانيس  تعليم  با, جة  أل يخ , لك  يو   ٢٠١٤مايو  ٥بتا

  . ١٤٣٤سفر  ٢٣ 

ألساتذ      لسا  ملناقشة    : تتكو خلنة 

اعل - ١      ئيس                      ملاجست لدكتو سليما 

لتوظيف   ١٩٥٩٠٥٢٥١٩٩٨٠٢١٠٠١  :قم 

  :لتوقيع 

    

لدين -٢   مناقسا                          ملاجست مد خ 

  ١٩٧٢٠٥٠٢٢٠٠٧١٠١٠٠٥ :لتوظيفقم  

  : لتوقيع 

  

  

ملاجست -٣ لدين سهوتانج    مشرفا                   برها 



٢٤ 
 

  : لتوظيفقم 

  : لتوقيع

  

ملاجست -٤ لدين    مشرفا                           نصر 

  : لتوظيفقم  

  : لتوقيع

  إلعتما على

حلكومية لنجسا إلسالمية  ية جو كاال    مدير جامعة 

  

  

  ملاجستر, لقرنني. حلا.لدكتو

  ١٩٦٧٠٥١١١٩٩٠٠٢١٠٠١: لتوظيفقم 
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ألل   �فصل 

  الطا لعا

  مقدمة- 

لتعليم،  ت فع تطو تكنولوجيا على حتسن  جتديد عملية  طو يد

ملد ي ل تكنولوجيا ينبغي على  طر   سائل  سة ستخد  ملد جتد  

فق  بن هي  شآيو لزما   power point  لثابتةيل لصو   ١.ستخد 

جتد� نشاطهم �ا  ساعد على تثبيت يلصو لثابتة جتلب لسر لطال 

ها لطال �ا حتيي لد ضمن للفهم . حلقائق   �ا عظم تاث  حلو 

ع                          ٢.فما كمن 

الحظة من مل,  تعليم للغة لعربي�ةMAN  Manyak Payed  بـلكن   

جد لباحث ملباشر ل قا سة  لتعلم  لباحث بتلك ملد لبيانا عن عملية لتعليم 

تعليم مها  ستما ال ال عملية لتعليم مها . الستما خاصةللغة لعربية عامة 

سة لوسائل لتعليمية ح هذ يظهر من فهم لطال على ملو ل  يستخد ملد

سة سة. علم ملد لصعوبا  فهم ملو ل علم ملد . يشعر لطال ملشكال 

                                                             
١.  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta: Raja Grafindo, ١٩٩٦),  h.  ٧ 
٢ Ibid, h.١٦. 

 

١ 
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سة للغة لعربية فقة مبقابلة مع ملد ألستا سولستر ال يستخد قالت  مبا هذ مو

ملم سة للغة لعربية لوسائل لتعليمية  عملية لتعليم    ٣.ستماالتعلم مها د

ن ال نفهم ملو ل علم ملد جيد مد نوفل   أل ملد ال يستخد. قا 

استخد لصو ب من جل هذ  لباحث ٤.لوسائل لتعليم ح صبنا لصعوبة

سائل العال لصوتية من    .power pointلثابتة  شكل 

يا عد لبلك على  الستماحث ، تسعى   للغة م يتعل  مها 

س لثابتةلعربية من خال  لفهم، يقو لطال  ائل لصو�  لة لزيا  ا على �ا 

  .تعلملبنشا  عقا عملية لتعليم 

لسابقة، يب  لباحثاإلضافة من  لصو  ريد  لعلمي يتعلق باستخد  بالبحث 

الستمالثابتة  تعل للغة لعربية تعليم  ":ملوضو  لباحث فوضع. يم مها 

  ." MAN Manyak Payedبـ  Microsoft Power Pointباستخد 

  

    

                                                             
٣

، وستا س  لعربية مقابلةلستر للغة  ملا  سة   ملد   ٢٠١٢غستو ٢٧، حد 
 
٤

لطال  فصل     ٢٠١٢سبتمب   ٥حتفظ،  ٢مد نوفل، مقابلة من 
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لبحث -   سئلة 

لبحث كما يأتى  لبحث  هذ  سئلة    : ما 

إلستما تعليم لطال  كيف قد -١   ؟MAN Manyak Payedبــ  مها 

لعربية Microsoft power point ستخدإل قيكيف تطب -٢ للغة  بــ   تعليم 

MAN Manyak Payed؟  

ستخد  - ٣ لعربية بــ  Microsoft power pointما مد فعالية  للغة   تعليم 

MAN Manyak Payed؟  

لبحث-   هد 

لبحث هي لبحث  هذ  هد    :م�ا 

  .MAN Manyak Payedبــ   مها إلستما تعليم لطال  قد ملعرفة  -١

لعربية   Microsoft power pointستخد  تطبيق ملعر -٢ للغة   MAN بـ تعليم 

Manyak Payed .  

ستخد  -٣   . MAN Manyak Payed بـ  Microsoft power pointملعرفة فعالية 
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لبحث-   فر 

لط -١ إلستما ال  تعلم قد  هي  MAN Manyak Payedبــ مها 

  .متدنية/ةناقص

إلستما  تعليم  Microsoft power point ستخد تطبيق-٢  MANبــ مها 

Manyak Payed مهم�ة هي.  

  .هي فعا MAN Manyak Payedبــ   Microsoft power pointستخد  -٣

 

لبحث-  ية 

۱- � � � � � � �  ˇ � � �  ˇ � � � � �  � � � � �  � � �  � � � �  � � � � � �  � � � � �  � � � � � � �  � � � ش � � � � � � 

لعربية للغة  ا  .لفهم  لطال على  نأمل تشجيع  حلقيقة  سو مع هذ 

لعربية ح  للغة  الستما  لطاليمتعة على    .تمكن من حتسني نتائج تعلم 

ملها  - ٢ ملعلمني   سة مفيد لتحسني طريقة تعليم  بالنسبة للمعلمني، 

يث يتم  جعل عملية  لعربية  للغة  كثر فعاليةالستما    .لتعلم 
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ال - ٣ جل تعزيز  ية من  ملعلمني تعليم بشكل عاتوف  ملبدعني  .بد من  ملعلمني 

تلف لناشئة من مصا  جلديد  ألفكا  نفسهم بانتظا حو  ضعو  لذين    .٥هم 

الهتما -٤ يد  لبحث مفيد لتز  ، الستما بالنسبة للطال لتعلم  على  لعربية  للغة 

لتعلم  .فضال عن حتسني نتائج 

لبحث -    حد 

ملوضوعية حل -١  لباحث تعليم للغة لعربية  تعليم مها إلستما حد�:د 

 لسمعيةلة ي عر لصو لثابتة بوس Microsoft Power pointحد ستخد 

  .MAN Manyak payed بـ لبصرية

ملكانية  -٢ لباحثي: حلد  لبحث بـ  قو    MAN Manyak Payedهذ 

لزمانية  -٣ لباحثي: حلد  سة  لبحث هذ قو  لد لسنة   )٢٠١٣ – 

٢٠١٤.( 

ملصطلحا -   حتديد 

لعربية – ۱   للغة    تعليم 

                                                             
٥ Deni Koswara, Bagaimana Menjadi Guru Yang Kreatif, (Bandung: Peri Bumi Mekar, 

٢٠٠٨),  h. ٤٠.   
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هـو مـر   -يعلـم   -تعلـيم لـغة مـصد من علـم تـعليما، 

يس، مـعنـا   :للـتد

حد  يد" ملعلوما :"صطالحاهو ٦".عل  لـمد  لعملية ل يوصل �ا 

لـمر به  هذ لرسالة فهو عملية لتعليم ل تقو �ا لباحثة  ٧". لطالب ما 

لكبـر لـهجر بآتشيه   .ثنا قيامها بالبحث  معهد  

لتالميذ ها  ملعرفة   لعلم   لسبيل يصا  هي , بطريقة قومية  بأيسر 

حلصو  جلهد  سبيل  لوقت  ملتعليم  ل توفر لكل من معلم   ية  لطريقة تقصا

ملعرفة  لعلم     ".على 

ضي عي   عا   لغو من با  صلها   جتمع على لغي  لغا  للغة لغة 

خلط : معنا ها ,  لغو للهج بالشيئ   لسقط ما ال يتعدبه   لصو مطلقا  

  . لنطق 

صطالحا   لعربية هي ". هي لفا يع �ا كل قو عن مفاصد هم  : " 

  ". ما نطق به لعر : " معناها , ملؤنث لعر لذ له نسب صحيح  لعر 

  ستخد - ٢

هو فعل –ي�س�ت�خ�د龵�  –ستخد لفظ مصد من س�ت龵خ�د��  لثالثى  س�ت龵خ�د�ما، 

ما ذ خا معنا  ما:"معنا ٨.ملزيد  هو    يذكر  :"صطالحا ٩".تـخذ   خا

                                                             
٦

  ٢١١. ، ص)١٩٨٧دار المشریق، : بیروت( ، الطبعة الثامنة والعشرون،عالمالمنجد في اللغة واإل  ،لویس معلوف
   ٣٧. ، ص)١٩٩٩جامعة عجمان ، : بریطانیا(، مناھج وأسالیب التدریسحاتم أحمد قضاة، ٧
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للفظ  لك  جع   لر حدهـما،  ير بالضميـر  ، فيـر به  لفظ له  معنيا

آلخر ألحد معنيه،  باآلخر معنا  آلخر،  ير باألحد ضميـر   ما  ١٠".معنا 

ل لتقديـمية كوسيلة تعليمية  ملر به  هذ  لعر  ستعما برنامج  رسالة فهو 

عد لقو   .تعليم ما 

  

٣Microsoft Power Point -   

عد  ميكن من خالله  لكمبيوتر  الساسية   مج  ل حد  نامج  ل يعت هذ 

تكو  د موضوعك  ئح  نامج ستقو بإعد شر ل من خال  عر تقدمية 

  ١١. عر تقدميي على شكل

لبيانية  لرسو  لنصو  ل حتتو على  ئح  لشر موعة  هو عبا عن 

ألصو بأشكا متنوعة جلد  لكلما . لوصو  مج بني  لبـر جتمع هذ 

                                                                                                                                                                       
ملشر ٨ للغة عال, مؤسسة   لعشر ,ملنجد   لثامنة  ملضر, لطبعة    ١٧١. , ١٩٨٧ة لسن, ب,  

٩
   ٢٠. ، ص)٢٠٠١الحرمین، :  سنجافورة(، التعریف فرید عضره ووحید دھرة،

١٠
  ٤٣٥. المرجع، ص نفس

١١ http://www.slideshare.net/zain٢٠١٠/power-point-٣٧٢٥٣٩٠)  
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لصو عن طريق  لتوضيح لتبديل  بة باستخد عر  جلذ إلمكانيا  لرسو 

نية إللكتر   ١٢.لوسيلة 

مل  لرسالة فما  لباحثر به  هذ  ل تستخدمها  لوسيلة  كوسيلة  هو 

لكبـر لـهجر بآتشيه  خو�ا للطلبة  معهد    .تعليمية  تعليم ما كا 

                                                             
١٢

  ٣٢.، ص) ٢٠٠٥انیة ، دار المصریة اللبن: القاھرة(،  اإللكتروني و شبكة اإلنترنتالتعلیم محمدالھادي، 


