
 
MP3 ال جامعة بـ ستما لطلبة ترقية مها 

إل حلكومية لنجساية تشو كاال   سالمية 
 
 
  

لعلمية   لرسالة 

  

 :عد

  

لفا    ضى 

لقيد    ١٠٢٢٠١٠٠١٤ : قم 

  

لعربية  للغة    قسم تعليم 

  

  
  

ملعلمني تأهيل  لتربية    كلية 

إل ية تشو كاال  حلجامعة   كومية لنجساسالمية 

  م ٢٠١٥ ⁄١٤٣٧

 



لعلمية    لرسالة 

  
حلكومية لنجسا  إلسالمية  ية جو كاال  جلامعة    قدمت  

لعربية  للغة  سية  قسم تعليم  لد ملو    كما من 

ملعلمني تأهيل  لتربية      بكلية 

  
  : عد 

لفا    ضى 

لقيد     ١٠٢٢٠١٠٠١٤: قم 

  

  

  

ملشرفني    : مبعرفة 

               

أل لثانية  ملشر    ملشرفة 

  

ملاجست                      لدين سيهوتانج  برها 

لتوظيف    ١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠٨: قم 

ملاجست   بن حلد 

لتوظيف    ١٩٧٠١٠٢٠٢٠٠٣١٢١٠٠١: قم 

 

  

  



سيلة الستما  MP3 ستخد  امعة  ترقية مها  لطلبة 

إلية تشو كاال حلكومية لنجسا    سالمية 
  

لعلمية    لرسالة 

لطالب  لقيد :   ⁄عد  قم  لفا       ١٠٢٢٠١٠٠١٤: ضى 

   

لطالب ⁄فع قد تأهيل  ⁄  لتربية  ملناقشة بكلية  ما جلنة  لعلمية  لرسالة   عن هذ 

حلكومية لنجسا إلسالمية  ية جو كاال  ا شرطا لنيل . مللمني باجلامعة  تقر قبو

لك   لعربية،  للغة  للساليس  قسم تعليم    : جة 

لسبت يخ يو    . ٢٠١٥يسمب ٥، تا

  

ملناقشة  ألساتذ تتكو جلنة  لسا    : من 

ملاجست  - ١ لدين سيهوتانج  لتوقيع             برها  مناقشا      : ئسيا 

.......... 

لتوظيف   )  ١٩٧٤٠٥٠١٢٠٠٩٠١١٠٠٧( قم 

ملاجست - ٢ لتوقيع                          بن حلد  : لسكرت         

.......... 

لتوظيف    ) ١٩٧٠١٠٢٠٢٠٠٣١٢١٠٠١( قم 

حلا لد - ٣ ملاجست           كتو    :..........لتوقيع         مناقشا  مد ناصر 

لتوظيف   )  ١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠٨( قم 

    : ..........لتوقيع         ملاجست                           مناقشا نو بلقيس - ٤

لتوظيف    )  (                                  قم 

لعلمني مب تأهيل  لتربية    عرفة عميد بكلية 

ية جو كاال لنجسا  باجلامعة 

   

ملاجست  د فو    لدكتو 



لتوظيف    ١٩٧٥٠٥٠١١٩٨٥١٢١٠٠١: قم 



 أ 
 

  شعا

  

لعاملني يل   ألمني*نه لت لر    *نز به 

ين ملنذ   بلسا عر مبني * على قلبك لتكو من 

آليا (  ،   )١٩٥-١٩٢: لشعر

  

  

لنو    لعلم 

  )حديث شريف(                                   
  

  

  ر بال كالشجر بالعمل لعلم

     .)فوظا(                                             

  

  

  جا  تسلك مسالكهاترجو لن�

  سليب لسفينة ال جتر على               

  

  )فوظا(                                   



 ب 
 

  هدال

   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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  



 ج 
 

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

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

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

لبحث  حي ح خر هذ  لوجو  يبخل  ،  يكن دهم بشئ طلبز 

ملخلص جلا  لعمل  ال  هم    : منهم . د

حلا  ألستا احة لقرننيلدكتو  ية جو ، مدير ملاجست   جامعة 

حلكومية لنجسا إلسالمية    .كاال  

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

حل إلسالمية    .كومية لنجساجو كاال  

ئيس ملاجست فظلي ألستا احة لعربية  شعبة،  جامعة  لتربية كليةللغة 

حلكومية لنجسا إلسالمية    .ية جو كاال  

لدين سيهوتانج ألستااحة  فا ملاجست برها  لذ  أل  ملشر   ، 

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

لتقدير لشكر  لباحث عظيم  من  جلز  هللا خ  إلنتها منه، فله من   .لبحث ح 

ملاجستبن ح ألستا احة ، فحقا لد  لثا ملشر  عجز لسا عن ت، 

لبحث  ةقدير فقد قد للباحثيشكر  عد هذ  لتشجيع طو فتر  لعو  كل 

لباحثفلم يبخل بعل كا لتفضله  ةمه  يضق صد يوما عن مساعد  توجيهه، 

لباحث ألثر  نفس  ك  لبحث  ل مبناقشة هذ  لشكر  من يفله م خالص  قدير 

جلز لثو    . هللا عظيم 



 د 
 

لباحثتكما   ملعلمني   ةتقد  ألساتذ  لتقدير   لشكر  تعليم شعبة بكل 

لعربية  حلكومية لنجسالتربية بقسم للغة  إلسالمية  ية جو كاال   فلهم . امعة 

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

جلز هللا ع خ  هم    . جز

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

لبحث مبا غرسه  نف لعمل،  يسهذ  الخال   ملعرفة  من حب للعلم 

ل لد ملستمر خ معني    حلبيبة  عائها  كا  يطو فضلها عنقي 

  .حياتى

ضع  ملتو لعمل  خر هذ  كل من ساهم   صدقائي  مالئي  ألشقائي 

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

  .المتنا

 لتوفيق هللا 

 

 

  

    ٢٠١٥سفتمب ٢٠، النجس   

  ةلباحث         

  

  

   لفاضى                      

لتسجيل          ١٠٢٢٠١٠٠١٤: قم 

 
 
 
  

  



 ه 
 

  

 

ملشرفني    تقرير 
  

لرحيم ن  لر هللا     بسم 

  

عل  ملرسلني  ألنبيا  شر  لسال على  لصال  لعاملني  له  ىحلمد هللا  

عني إل. صحبه  لذ حضربعد  لعلمي  لبحث  لطالبتطال على    : ةه 

  لفا ضى   :      سمال

لتسجيل                   ١٠٢٢٠١٠٠١٤ :  قم 

لبحث ال MP3سيلة ستخد :   موضو  ستما لطلبة  ترقية مها 

ية تشبـ حلكوميةجامعة  إلسالمية    .و كاال 

  

ملشرفا على لس  فق    .ملناقشةتقدميه  

  

أل   ملشر 

 

لدين سيهوتانج      ملاجستبرها 

لتوظيف   ١٩٧٤٠٥٠١٢٠٠٩٠١١٠٠٧:قم 

لثا   ملشر 

  

ملاجست بن ح   لد 

 ١٩٧٠١٠٢٠٢٠٠٣١٢١٠٠١ :لتوظيفقم 

                 

  العتما

لعربية     للغة   ئيس شعبة تعليم 

 
 



 و 
 

ملاجست   مد فضلى 

لتوظيف    ١٩٨٠٠٢٢٦٢٠٠٧١٠١٠٠ ٢:قم 

لطالب    ةقر 

  

بيانا كاآل  ، نا ملوقع    : نا 

  لفا ضى :     سمال

لتسجيل   ١٠٢٢٠١٠٠١٤ :  قم 

، لنجسا  :  لعنو بو لو  .   

  

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

ية جو كاالجام تعليم للغة لعربية   : عنوحتت إلسالمية حلكومية لنجسا   عة 

  

سيلة " ال MP3 ستخد  ية جو كاال  ترقية مها  امعة  ستما لطلبة 

حلكومية   ."إلسالمية 

 
كتبت�حضر عى حد . ها بنفسيت�ها  تب  ملسقبلة  ني �ا �ا من تأليفه 

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

لعربيةشعبة ملشر  على  للغة  ية جو كاال تعليم  إلسالمية   جامعة 

  .حلكومية لنجسا

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

    ٢٠١٥ سفتمب ، لنجسا             

إل        قر توقيع صاحب 

   
  



 ز 
 

  لفا ضى     

    ١٠٢٢٠١٠٠١٤: لتسجيلقم     

 

لبحثلخمست  ص 

لفا سيلة  ،٢٠١٥ ضى  ال MP3ستخد  ث ( طلبةلستما ل ترقية مها 

ئى حلكومية) جر إلسالمية  ية جو كاال  أل ، امعة  لدين  :ملشر  برها 

لثا ،ملاجست سيهوتانج ملاجستن حب: ملشر    .لد 

ألساسية  سيلة : لكلما  ال MP3ستخد     ستما لطلبة ترقية مها 

لباحثةفقد    لبحث ختا  ية مكا  إلسالمية  تشو امعة  كاال 

  حلكومية

لعربية   للغة  الكن  تعلل. تعلم  هي تعليم مها   ستما خاصة اليستخديمها 

لوسائل فقة بامل حملاضر  ملو ملو لصعوبة  فهم  لطلبة  صا  لذلك  لتعليم،  ل ا 

على هذ  ملد عليهم  لعلمى عن علم  لبحث  لباحثة  تبحث  ستخد  

ال MP3سيلة  لبحث من  ما .لطلبةلستما  ترقية مها  هي  لبحثهذ سئلة 

السكي )١( لطلبة  تعليم مها  سيلة تما باف قد   كيف) ٢(؟  MP3ستخد 

ال ال MP3ستخد طريقة  ية تشو ستما بــللطلبة  تعليم مها  جامعة 

حلكومية لنجسا ؟ إلسالمية    كاال 

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

قيقةكل ، للقا بعو  سة  لتعليم. لقا  سة لباحث تقسم  عملية  ة  

سية،  لد ملو  تعليم  لتمهيد،  حل هي  لوسيلة مر ملالحظة )MP3(ستخد   ،

لتقومي لبيانا . لعميقة،   لبحث هي أل جلمع  ملقابلة،  ،ملالحظة:  هذ 

لبحث ما .ختباإل لباحثة  نتائج هذ  لطلبة  تعليم  : فيما يأخلصت  كفائة 

ال سيلة مها  ية تش MP3ستما باستخد  حلكومية امعة  إلسالمية  و كاال 



 ح 
 

حسا   لنجسا  تفع  بنتيجة كثر  لبيالدليل على . جيدقد  ينا  هذ  كما 

جلد  قم  )٩(قم   جلد  ملفر لطال  بأ نتيجة) ١١(  قد  تعلم 

إل تفعت لتجريبية  لضابطة  لبعد للمجموعتني   ٧٥.٤١باملعد  هي ختبا 

 .٨٥.٢٢باملعد  

نيسيةلخمست إلند لبحث باللغة  ص   

Ridha Ulfa . 2015. Penggunaan media mp3 dalam meningkatkan pembelajaran 

keterampilan istima’ di IAIN Zawiyah Cot Kala, Pembimbing 1) : Burhanuddin 

Sihotang, MA, dan Pembimbing 2): Ibnu Haldun . MA. 

 
Kata Kunci : Penggunaan Media Mp3 dalam meningkatkan pembelajaran Istima’ 

 
Peneliti memilih lokasi penelitian di IAIN Zawiyah Cot Kala dalam 

pembelajaran Bahasa Arab. dosen tidak menggunakan metode pembelajaran yang 
sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan ke mahasiswa, sehingga 
mahasiswa mengalami kesulitan untuk memahami segala materi-materi yang 
dosen ajarkan. Dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 
Penggunaan media mp3 dalam meningkatkan pembelajaran keterampilan 
mendengar untuk mahasiswa. 

Dan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran keterampilan istima’ dengan 

menggunakan media mp3? 2) Bagaiman metode penggunaan mp3 untuk 

mahasiswa dalam pembelajaran keterampilan istima’ di IAIN Zawiyah Cot Kala 

islamiyah hukumiyah langsa? 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
Eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan di IAIN Zawiyah Cot Kala. Penelitian ini 
berlangsung selama lima kali pertemuan. Setiap pertemuan selama 45 menit. 
Dalam proses pembelajara,، 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 : Bahwa pembelajaran keterampilan 
mendengar dengan menggunakan media mp3 efektif dan dapat meningkatkan 
kemampuan mahasiswa 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 75،41 meningkat menjadi 85،22 

 



 ط 
 

 

 

 

 

لبحث   تويا 

لبحث            لصفحة                                            موضو 

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

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

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

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

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

      ......................................................  لبحث  مستخلص

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

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

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

ملالحق     ..........................................................  قائمة 

 

أل   لفصل 

لعلم   إلطا 

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

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

لبحث -       ٢  .......................................................  هد 



 ي 
 

لبحث -    ٣  ........................................................ فر 

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

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

ملصطلحا -   ٥  .....................................................حتديد 

لثا   لفصل 

لنظر   إلطا 

لوسيلة  -   ٧  ..................................................  MP3مفهو 

ية - ١ لتا   ٧  .............................................   MP3حملة 

 ٩  ......................................   MP3ستخدالستما با - ٢

لفيديو  صغ - ٣    ١٠.  ...................  MP3ية كيفية حتويل ملفا 

ال - ٤ يس مها  لتد  ١٠............................ ستما مرحلة  

ل يتم حتويلها   - ٥ لعربية  للغة  زين نسخة عينة با   يتم 

         ١٣  ........................................  فال  MP3العب شكل 

   ١٤  ............................................  الستمامفهو مها  -

    ١٤  ............................................  الستماتعريف  - ١

    ١٥  ........................................الستمانو مها  - ٢

ئد - ٣   ١٦  ........................................  الستماتعليم   فو

  ١٦  ...................................... الستماهد تعليم  -٤ 

لسمعية - ٥ سيلة    ١٧  ......................................... نو 

ال -  لتعليم مها        ٢٢. .....................................ستما طريقة 

لثالث   لفصل 

لبحث   منهجية 



 ك 
 

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

عينت تمع - ها لبحث  ختيا      ٢٥  .............................  سلو 

لبحثمتغ -    ....................................................  ٢٦     

لبحث -     ......................................................  ٢٧  

لبيانا -    ٢٨  ......................................................  مصا 

لبيانا -   ٢٩  ...............................................  سلو حتليل 

سة - لد حل تنفيذ   ٣٠  .................................................  مر

بعلفصل    لر

نية مليد سا     لد

ل –  لعربية فيهملـحة عن ميد  للغة  تعليم    ٣٢  .......................  بحث 

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

لبيانا عن - ١ لطال باكفاعر  سيلة ئة    ٣٧. . . . . .   MP3ستخد 

لبيانا عن - ٢ سيلة  عر    فى ترقیة مھارة االستماع  MP3ستخد 

ملستعملة  تعليم مه - ٣ الطريقة   ٥٧.............. ستما ا 

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

 

خلامس     لفصل 

ملقترحا لتوصيا   لبحث    نتائج 

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

    ٥٩  ..................................................  لبحث لتوصيا -

لبحث  -    ٥٩................................................... مقترحا 

جعقائمة    ملر



 ل 
 

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

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

  

  

جلد    قائمة 

إلختبا:     ١جلد  لطلبة     معيا جنا 

فعة وسائللملبا  وسائلل:    ٢جلد  لتعليم لد لتربية    لترقية غر 

لطلبة :     ٣جلد  حلكومية عد  إلسالمية  ية جو كاال   لنجسا امعة 

لضابطة:     ٤جلد  لبا  لفصل  لقبلي  إلختبا    نتائج 

لضابطة :    ۵جلد  لقبلى للمجموعة  الختبا    نتيجة 

إلختبا :    ٦جلد  لف نتائج  لفصل  لقبلي    لتجربة) ( 

لتجربة :    ٧جلد  لقبلى للمجموعة  الختبا    نتيجة 

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

  نتائج إلختبا لبعد لفصل لبا لضابطة:     ٩جلد 

   للمجموعة لضابطةتقدير نتيجة الختبا لبعد :  ۱۰ جلد

مها   تعليم  MP3لوسيلة  نتائج إلختبا لبعد يستخد:   ۱۱جلد 

 لتجربة) (لفصل لف  ستماال

 تقدير نتيجة الختبا لبعد للمجموعة لتجربة:   ۱۲جلد 

لتجريبة:   ۱۳جلد  نة بني نتيجة الختبا لبعد �موعة لضابطة    ملقا

ين :   ۱۴ جلد لبعد(نتائج لطلبة  الختبا  )لقبلي 

  بني لفصلني تيجةلن:   ۱۵جلد 
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لعاإل   طا 

  مقدمة -  

لتعليم      بع مها  عملية  ا  لعربية  الللغة   ،ستماهي مها 

لكال لقر ،مها  لكت ،مها  ال. ابةمها  ملها ملا مها  ستما هو 

لعربية للغة  ملد  تعليم  لذ يعلم    ؟ أل 

ال     ملها  هذ أل  للغة،  ألساسية  تعليم  ملها  حد  ستما تعتب 

ملها لطال على هذ  يب  ملعلم جهد مكثفا  تد   ١.يتطلب من 

ية تش إللكن بـجامعة  حلكومية و كاال   لطاللنجسا سالمية 

ملوال الم علل  يفهمو  ملها  ملعلمملد خصوصا  تعليم  ، أل   ستما

ملعلم طريقة يستخدال فق،  ملال ملو لوسائل  تلف بالوسائل يستخد  ل  تأخ�ر 

ملو وبلصعستخد هيف ال مللال بالوسائليشعر  ،ح لطالخر ة بفهم 

ال ملها    .ستماتعليم 

                                                        
١  ، اعيل صي مو  للغةلدكتو  لبصرية  تعليم  أل ملعينا  لطبعة  : لريا(   ١٩٨٤، 

لعربية  ية ململكة   ٦٣: ).لسعو
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لسابقة،     لترقية قد  Mp3لوسائل   تستخد لباحثة تريد باإلضافة من 

اللط ملها  لتعليم    .ستمالبة  عملية 

سائل Mp3سيلة      اتف خصوصا ليس هي  ل تستخد  مع تعليمية 

اتف حملفو   مللفا  قع. ملوسيقي   لو لوسلة  يستخد  ،   أل هذ 

جلامعة ية تشو كل  تعلم  .هذ  امعة  لوسلة  يد  تطبق هذ  لذلك 

الللغة  ملها  للعربية خصوصا  تعلم  ا ستما ليصنع تعلم  لعربية مر لغة 

   . جنيحا

لباحثة حتت سيلة :ملوضو  لذلك فاختا   ترقية  Mp3ستخد 

ال ية تشمها  حلكومية إلكاال  و ستما لطلبة بـــــجامعة  سالمية 

  .لنجسا 

  

لبحث -بــــ   سئلة 

لبحث كما يأتى  لبحث  هذ  سئلة    : ما 

لطلبة  تعليم - ١ ال كيف قد  سيلة اب ستمامها   ؟ Mp3ستخد 

الكيف  - ٢ ال Mp3ستخد طريقة  ـجامعة بستما للطلبة  تعليم مها 

إلية تشو حلكومية لنجسا  كاال   ؟سالمية 
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لبحث -جــ   هد 

لبحث هي لبحث  هذ  هد    :م�ا 

سيلة اب ستمامها ال قد لطلبة  تعليمكيف  ملعرفة -١ ستخد 

Mp3. 

جامعة بـستما للطلبة  تعليم مها ال Mp3ستخد طريقة ال ملعرفة -٢

إلية تشو حلكومية لنجسا كاال    .سالمية 

لبحث -   فر 

لرسالة لبحث  هذ  سيلة :  ما فر  تأثر كب   Mp3  تطبيق 

الستما  لطلبة على مها  ية تشوب ترقية قد   ـجامعة 

إل حلكومية لنجساكاال   .سالمية 

لبحث -هـــ  ية 

ملد - ١ ذ  ، نشط، لنتائج  لطال تقا  سة كما مرجعية ملعرفة مد 

لعربيةلتعليم  للغة  نأمل تشجيع . لفهم  حلقيقة  سو مع هذ 

الستمال ا متعة على  لعربية ح تتمكن من  طال على  للغة 

لطال  .حتسني نتائج تعلم 
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سة مفيد لتحسني طريقة  - ٢ سني،  سني  مها للمد ملد تعليم 

 .ستماال

لطال - ٣ لنتائج  لبحث مفيد لترقية  ، هذ    للطال

 

لبحث -    حد 

ملوضوعية  - ١ ال Mp3سيلة ستخد :حد  ستما لطلبة  ترقية مها 

ية تشب إلـجامعة  حلكومية لنجسا و كاال   .سالمية 

ملكا - ٢ لبحث: نية حد  لباحثة هذ  ية تشب تقو  و كاال ـجامعة 

حلكومية لنجساإل  سالمية 

لزمانية  - ٤ لباحثة : حد  لبحثتقو  سة  هذ لد لسنة   )٢٠١٤–

٢٠١٥.(   

  

ملصطلحا -   حتديد 

  ستخد -١
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ستفعل -يستخد -ستخدهو لفظ مصد من    نه  ما  -يستفعل- ستخد

ستعماال  معنا  ملزيد  لثال  هو فعل  ستخد هي . ٢ستفعا  لبحثة  تقصد 

ملد لطلبة عند يستعمل  لعليمية  Mp3 سيلة  كيفية لترقية قد    .  عملية 

  

 لوسيلة  -٢

سيل عها  هي كل  . ٣سل  ما يتقر به  غ  -سائل -سيلة 

ملصطلحا  ملعا  توضيح  لتعليمية  لتعلمية لتحسني عملية  يستعمل  عملية 

لعا  تنمية  كسا�م  سني على مها  يب لد شر ألفكا  تد

إلعت ،لقيمإلجتاها  غر  ملعلم على   ألساسي من جانب  ستخد ما 

قا  أل لرمو     .لفا  

  

٣ - (Moving Pictures Experts Group)Mp3 

                                                        
٢ ، لر لصفة على نتيجةفخر يس  لقياسية  تد ستخد طريقة  للسانيس ثا  سالة  طلب ( ، 

حلكومية إلسالمية  ية جو كاال  لتربة  لعربية بكلية  للغة   . ٤ )  ٢٠٠٩. قسم 

إلعال, لويس معلو٣ للغة   لشر: ب (  ,ملنجد     ,٤٦١-٤٦٠. ,)١٩٨١  
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Mp3   يسي جيد بد يتم كمف لوغا لذ  ا  هو تشكيل موسيقى 

صغ لقا  صل  ل  لصوتية  جو  نقص قليال  لديها  Mp3هذ . ينقص  

عشر كيلوبت ثالثني كيلوبت ح ثال مئة  ثنني  ملنخفض     .٤كيلوبت من 

لك  تسجيل Mp3لذ فيديو،  ألغنية،  لبيا كمثل  ة هو ملفا للمستو 

اتفل يقسة لصغ  يد� با   .ستخد 

 

 

 

  ستما المها  -٤

 مها  معناها  – مها  - مهو –ميهر  –ما مع ملها لغة من مهر 

ها مها  لعلم   إلنتبا ستما هو لفهم لكال ال ما .   لصناعة  غ

ال لسمع لذ حاسة  لته ال شئ مسمو مثل  ستما  متحد 

  ٥.أل

على لسمع  طلبةلرسالة هي حذ  قد ل ستما  هذال ملر مبها 

.  
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