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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َواهللُ ِبَما تَ ْعَمُلْوَن  جَدرََجات  يَ ْرَفِع اهللُ الَِّذْيَن َءاَمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن ُأْوُتوْا اْلِعْلَم }
ر    {َخِبي ْ

 "11سورة المجادلة آية " 
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 2سورة يوسف آية 
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 اإلهداء

5-  املكرم أيب ماندينإىل املكرمة حياةوأمي
اهللالنفوس حيفظهما صغرية ربياين الذين

 .وأبقهمايفسالمةالديناواآلخرة

الرانريي -2 جامعة يف أساتيذي وإىل
علموين قد الذين احلكومية، اإلسالمية
إرشادا وأرشدوين املفيدة العلوم أنواع

 .صحيحا،هلمبالكثريتقديراوإجالال

الرانريي -5 جامعة يف زمالئي مجيع وإىل
احلكومية اإلسالمية جزيال. شكرا أقول

علىمساعدتكميفتشجيعيلكتابةهذه
.اجلزاء خري اهلل جزاكم الرسالة،
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 شكر وتقدير

بسماهللالرمحنالرحيم

 اليتعربياجعلالقرآنياهللالذاحلمد اللغات وأفضل
اإلنسان ينطقهبا علىحبيبالرمحنسيدنا. والسالم والصالة

حممدوعلىآلهوأصحابهأمجعنيومنتبعههبدايتهوإحسانهإىل
.يومالدين

قسم اليتيقررها الرسالة تأليفهذه وتوفيقه بإذناهلل فقدمت
 بكلية العربية وتتعليماللغة أهيلالرتبية الرانرييجباملعلمني امعة

الطال يتعلمها املواد من كمادة احلكومية وختتصباإلسالمية
املوضوع حتت تعليم اللغة العربية بتزويد المفردات  :الرسالة

اإلسالمية  دراسة تجريبية بالمدرسة المتوسطة)بوسيلة فيدي 
 (Kajhu Aceh Besarدار الحكمة 

شرافاملشرفنيالكرمينيبإهالرسالةتمإشرافكتابةهذيو
األستاذ املاجستريمها منان األستاذوشاه املاجسترية .فضيلة

الباحثقد تف ةم هلما الشكر أوقاهتماأفضل أنفقا قد
إشرافا الرسالة هذه ومساعدهتماإلشراف الثمينةوتوجيهما



 ح

خريا وجزامها باركهما اهلل لعل آخرها، إىل أوهلا من جيداكامال
.كثريا

تربية ربياين قد لوالدين العظيم بالشكر الباحثة وتتقدم
ربياينصغريةوجلدى سليما،ريباغفريلولوالديوارمحهماكما

 .وجلديتوجلميعاألساتذةاللهماجعلنامنعبادكالصاحلني
الشكراخلالصملديرةمالباحثقد تإضافةعلىماذكر،و

وجلميع العربية اللغة قسم ورئيس الرتبية كلية وعميد اجلامعة
 فيهااألساتذة والعاملني الرانريى جامعة كلية يف . قدميوكذلك

يف بأفكارهم ساعدو قد الذين األصدقاء لسائر الشكر جزيل
.إمتامكتابةهذهالرسالة،وباركهماهللىفالدنياواآلخرة

املتوسطةرئيساملدرسةمالشكرقد تأنةالباحثنسىتوال
الربهانةاالستاذ ريز وجلميعو،شاه حياة، العربية ملدرسةاللغة

مجعالبياناتاحملتاجةعنديفهاقدأعانوهاالذينفيالطلبةواملدرسني
.سقيهمبرمحته،عسىاهللأنيعمليةالبحث

 الباحثتيق توأخريا، منةن ختلو ال الرسالة هذه أن
إعداديفهاكلجهدتاألخطاءوالنقصان،وإنكانتقدبذل

 لذلك الرسالة، خالصاارجويهذه بنائيا نقدا القارئني من
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هذهالرسالةنافعةهلنافعاإلكمالهذهالرسالة،واواصالح العل 
 .مجيعاوللقارئني
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 اإلسالميةاحلكوميةبنداأتشيةعلىتعينياملشرفني

وتأهيل -2 الرتبية كلية عميد الرانرييإفادة جبامعة املعلمني
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 مستخلص البحث 
فيدي: عنوانالبحث بوسيلة املفردات بتزويد العربية اللغة جتريبية)تعليم دراسة

 احلكمة دار اإلسالمية املتوسطة  Kajhu Acehباملدرسة

Besar) 
نيلاملغفرة: االسمالكامل

510202051: رقمالقيد
 

 Kajhu Acehمنخاللاملالحظةالىتقامتالباحثةباملدرسةاملتوسطةاإلسالميةداراحلكمة 

Besar أن الباحثة إكتشفت بعض، وملأن بالقواعد موافق املفردات يسيطروا مل واحيفظالطلبة
 إال  قليالاملفردات يس. مل هناك أن الباحثة تورأت تعليم يف جذابة وسيلة تعلمخدم اللغةيف

العربية يف. عميقا توكيدا املتعلم على يأكد مل اجلديدة املفردات تعليم يف املعلم يقوم وحينما
.منأجلذلكأرادتالباحثةأنحتلمشكلتهمباستخداموسيلةفيديوبتزويداملفردات.حفظها

فإنالبحثيهدفإىلالتعرفعلىعملية تزويدلةالطلبةيفتعليماللغةالعربيبالنسبةإىلهذا
بوسيلةفيديووالتعرفعلىاستجابةالطلبةيفتعليماللغةالعربيةبتزويداملفرداتبوسيلةاملفردات

فيديو منهج. الإن اذالبحث املنهجي هو الرسالة كتابة يف الباحثة عليه جتريبيةعتمدت
 التمهيدية يعت(.One Group Pretest-Posttest Design)بالتصميمات الذي يفواملدخل مد

واالختبارالقبليوالبعديستبانةاالةبالباحثتقوموجلمعالبيانات.هذاالبحثهواملدخلالكمي
بةيكونجمتمعالبحثمجيعالطل توأخذMTsS Darul Hikmah Kajhu Aceh Besarبــــــــــ

األبةطلالعينةالبحثةالباحث تعليماللغةبةيفاستجابةالطل.طالبا21عددهم(5)ولالصف 
أصغرمن(االختبار)عالية،ويتضحذلكمنخاللالقيمةالفرداتبتزويداملفيديوالعربيةبوسيلة

وقدنالتمنهنانتائجالبحثاملستنتجةمنالبحوث.00001أصغرمن000().اجلدول)
املفرداتللطلبةوسيلةفيديوبتزويداستخدامأنأنشطةاملدرسةوالطلبةيفإجراءعمليةتعليميف

وسيلةفيديوفعاالبتزويداملفرداتللطلبةاستخدام وإن.العليا  MTsS Darul Hikmahبــــــــــ

Kajhu Aceh Besar. 
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Abstract 

Research Title : Teaching Arabic by Providing Vocabulary 

with Video, Experimental Research at Darul 

Hikmah Junior High School Khaju Aceh 

Besar”. 

Full Name :  Nailul Maghfirah 

NIM :  150202034 

 
Based on the researcher observation at MTs DarulHikmahKhaju 

Aceh Besar, the researcher found that most of the students have 

not been able to master the vocabularies correctly,They 

memorized the vocabulary only slightly. The researcher 

considered that there was no attractive method used in teaching 

Arabic language. When the teacher taught new vocabulary, the 

learner did not emphasize a profound emphasis in memorizing it. 

For this, the researcher wanted to solve their problem by using a 

video method by providing vocabulary. With regard to this, the 

research aims to identify the process of students in teaching 

Arabic to provide vocabulary by video, and to identify the 

response of students in teaching Arabic by providing vocabulary 

with video. This study uses an experimental study, while the 

research method used by researcher is the method (One Group 

Pretest-Posttest Design). The datacollection tools are observation 

sheets, pre-test and post-test. The study population was all 

students at Darul Hikmah Junior High School in Kajhu Aceh 

Besar, and researcher took 1-3 graders as a sample of 24 students. 

The response of students with video media to add vocabulary is 

high, this is evidenced by the value (ttest) is smaller than (ttable) 

(. 000 is smaller than 0.005). In conclusion, the use of a video tool 

by providing vocabulary students'. dari 0.005). The use of an 

effective video method by providing vocabulary to students of 

MTsS Darul Hikmah Kajhu Aceh Besar. 
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Abstrak 

Video untuk Menambahkan Mufradat, 

Penelitian Eksperimen di MTsS Darul 

Hikmah Kajhu  Aceh Besar”. 

Nama Lengkap :  Nailul Maghfirah 

NIM : 150202034 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti di MTsS Darul Hikmah, 

peneliti menemukan keadaan sebagian siswa belum mampu 

menguasai mufradat dengan benar sesuai dengan kaidah Bahasa 

Arab, dan hanya sedikit yang dihafalkannya. Dalam proses 

pembelajaran Bahasa Arab, guru tidak menggunakan media yang 

menarik dan menyenangkan. Peneliti berusaha mengatasi masalah 

ini dengan menggunakan media video untuk menambahkan 

mufradat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk 

tercapainya kemampuan mufradat menggunakan media video. 

Penelitian ini menggunakan pre-eksperimen desain, adapun 

metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

(One Group Pretest-Posttest Design). Untuk mengumpulkan data 

peneliti melakukan dengan cara RPP, lembar angket, pre-test dan 

post-test. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa di MTsS 

Darul Hikmah Kajhu Aceh Besar, dan peneliti menjadikan kelas 

VII-3 sebagai sample yang berjumlah 24 siswa. Adapun hasilnya 

adalah menggunakan media video untuk menambahkan mufradat 

bagi siswa, efektif dalam pembelajaran. Respon siswa dengan 

media video untuk menambahkan kosa kata adalah tinggi, hal ini 

dibuktikan dengan nilai (t-test) lebih kecil dari pada (t-table) 

(.000 lebih kecil dari 0.005). Kesimpulannya, penggunaan media 

video untuk menambahkan mufradat berhasil di terapkan dalam 

pembelajaran Bahasa Arab untuk siswa kelas 1 MTsS Darul 

Hikmah Kajhu Aceh Besar. 

Judul Skripsi : Pembelajaran Bahasa Arab dengan Media 
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 األول فصلال 
 البحث ياتأساس

 
 البحث مشكلة -أ 

كما عرفنا أن اللغة هي وسيلة اإلتصال ويتم تبادل 
ة املعلومات من قبل البشر، ولذالك أن اللغة دور هام يف حيا

القرأن الكرمي، كلم هبا هي إحدى اللغة أما اللغة العربية . اإلنسان
 الذ. الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه، وتكلم أهل اجلنة هبا

الفكرة تدل  كانت هذه 1.املسلمني ليتعّلم هذه اللغةوجب على 
لغات اليت وجب على هذه األمة على أن اللغة العربية أهم ال

ملساعدة املسلمني يف  جيدا جمتهدا وفهمها فهما تعليما مهاتعل
وكان تعليم اللغة العربية فيها أربعة . ن والنصوص العربيةالقرآفهم 

املهارات فهي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة 
 .كبرياوهذه املهارات حتتج إىل املفردات احتياجا   .ومهارة الكتابة

                                                             

 
 
: القاهرة)، الطبيعة األوىل، العربيةطرق تعليم اللغة حممد عبد القلدر،  

 109 .، ص(1191مكتبة النهضية املصرية، 
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املفردات هي األصوات و  :ثالثة العربية اللغة أما العناصر
واستيعاب املفردات عنصر من عناصر اللغة اهلامة، و  .والقواعد

عليها على املفردات تسهل الدارسني يف فهم اللغة واستفادها 
وكذلك اللغة العربية حيث مفرداهتا تدور دورا هاما يف تعلميها 

وتعليم املفردات يهدف إىل أن يكون الطالبات . عند األجنبني
وتركيب اجلمل حىت يقدرو على التكلم اللغة قادرين على فهم 

 2.العربية
من اللغات يف كل  لغةاملفردات أساس من أسس تعليم و 

مرحلة من املراحل الدراسية وهي أهم عنصر يف تعليم اللغة سواء  
وإن املفردات هي مجيع الكلمات  .كان لغة األم أم اللغة األجنبية

بعض لاتصال بعضهم دمها الناس ألداة اإلوالعبارات الىت يستخ
عددها يزيد حسب منو مستوى احلضارة والثقافة اإلنسانية، و 

وهذه الكلمات هي لفظ يدل على معىن مفرد إما إمسا وإما فعال 
أما معىن الكلمات فهي صيغة ذات وظيفية لغوية . وإما حرفا

                                                             
2
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media, (Malang : UIN Malang Press, 

2008), hal. 61. 
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بدور ودحدة من املعجم وتصليح اجلملة تقوم معينة يف تركيب 
 . ألن تفرد أو حتذف

بد للطلبة أن يسيطروا غة العربية الم الليتعليف إن  
املفردات املتوفرة وهبا يستطيعون الطلبة على فهم القراءة وتكلم 
اللغة العربية جيدة، وهناك طرق ووسائل متنوعة إلعانة الطلبة 

 يلةحيتاج إىل الوستعليم اللغة العربية ويف  .على سيطرة املفردات
كل  التعليمية هي يلةالوس .وتعلميها التعليمية لتسهيل تعلمها

أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح معاين 
الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارات 
وإكساهبم العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد 
األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز 

3.قامواألر 
وهلا أثر كبري يف التدريس ليحصل على أهداف التعليم   

وعلى املدرس أن خيتار الوسيلة املناسبة حىت ناجحا يف . كامال

                                                             
 
التعليمية ووسائل  سيكولوجية الوسائلعبد اجمليد سيد أمحد منصور،   

 00. ، ص(1191: القاهرة، دار املعارف)  ،تدريس اللغة العربية الطبعة األولى
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ومن الوسائل الىت يستطيع املدرس أن يستعملها يف تعليم  .التعليم
 .املفردات هي وسيلة فيديو

دار اإلسالمية املتوسطة  مما الحظت الباحثة يف املدرسةو 
ت الواردة يف كتاب مل يسيطروا املفردا ، أن بعض الطلبةاحلكمة

ومن أسباهبا أن بعضهم . قليالإاّل املفردات  وااملقرر ومل حيفظ
ويف التعليم اللغة . (SD)متخرجون من املدرسة اإلبتدائية العامة 

. قراءةالرتمجة وطريقة القواعد و الربية يستخدم املدرس طريقة عال
خدم وسيلة جذابة يف تعليم تهناك مل يسورأت الباحثة أن 

وحينما يقوم املعلم يف تعليم املفردات اجلديدة مل يأكد  .املفردات
. على املتعلم توكيدا عميقا يف حفظها، ومل يكررها لعدة مرأت

وهذا يؤدى إىل صعوبة طلبة يف تذكري املفردات اجلديدة وتطبيقها 
ة، تريد الباحثة أن وانطالقا من هذه الفكرة السابق. يف التكلم

أن تستخدم هذه الوسيلة اجلديدة لتزويد املراجع للمدرس وميكن 
يطبق هذه الوسيلة يف عملية التعليم لرتقية قدرة الطلبة بتزويد 

 .املفردات عند هن
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اعتماد على ما سبق، تريد الباحثة أن تبحث عن 
 بوسيلةتعليم اللغة العربية بتزويد المفردات "املوضوع

ة المتوسطة اإلسالمية دار مدرسبال تجريبيةدراسة )"فيديو
  ". Kajhuالحكمة 

 

 البحث  سؤاال -ب 
 :ي لالبحث فيما ي سؤاالأما 

لتزويد  فعاالديو في بوسيلةتعليم اللغة العربية  هل -1
  ؟املفردات للطلبة 

يف تعليم اللغة العربية بتزويد استجابة الطلبة  كيف -2
 ؟فيديووسيلة ب املفردات

 
 البحث  هدفا -ج 

 :لي البحث فيما ي اأما هدف
 يف تعليم اللغة العربيةالطلبة  فعالية على تعرفال -1

 .فيديو وسيلةب فرداتتزويد املل
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الطلبة يف تعليم اللغة العربية  استجابة على تعرفال -2
  .فيديووسيلة بتزويد املفردات ب

 
 أهمية البحث -د 

 :ي لالبحث فيما ي أمهية أما
 : لبةللط -1

 تعليم اللغة العربية الطلبة يفيرفع مطلوب  -
   فيديووسيلة  تخدامباس

 لزيادة الفرح وقلة امللل يف تعليم اللغة العربية -
 : مللمعل -2

 أن يزداد املراجع يف تعليم اللغة العربية يستطيع -
 .التعليمية ويستطيع أن يزداد وسائل

 لباحثة ل -3
إلكمال دراستها يف كلية الرتبية جبامعة الرانريي  -

 .امعية األوىلاجلمرحلة وللحصول على درجة 
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لزيادة اخلربات واملعلومات يف عملية التعليم  -
 .والتعلم يف سيطرة املفردات بوسيلة فيديو

 
 افتراضات البحث وفروضه -ه 

الباحثة يف هذا البحث فهي   وأما الفرض الذي افرتاضته
 :لي يكما 

 بوسيلة إن تعليم اللغة العربية :  الفرض الصفري -1
 بتزويدن فعاال يكمل  فيديو

  .لطلبةل املفردات
 بوسيلةيف تعليم اللغة العربية إن :  يالفرض البديل -2

 بتزويديكون فعاال  فيديو
 .لطلبةل املفردات
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  حدود البحث -و 
 عيحدود املضو  -1

تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة حتت 
 بوسيلةلعربية بتزويد املفردات تعليم اللغة ا"املوضوع  

 ".فيديو
 حدود الزماين -2

 ث هذه الرسالة يف السنةحتديد الباحثة حب
 م 2011/2020 الدراسية

 حدود املكاين -3
باملدرسة  هذا البحثيد الباحثة أن حتدد تر 

 Kajhu Acehاملتوسطة اإلسالمية دار احلكمة 

Besar. وللفصل األ ا البحثوالبحث هذ. 
 

 البحث مصطلحات -ز 
املوضوع هذا البحث هو تعليم اللغة العربية بتزويد إن 

باملدرسة املتوسطة  دراسة جتريبية)فيديو  بوسيلةملفردات ا
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الباحثة أن تبني بعض وأرادت . )اإلسالمية دار احلكمة
 :كما يايل   املصطلحات املهمة اليت تتضمن يف هذا املوضوع وهي

 م اللغة العربيةتعلي -1
تعليما، -يعلم-لغة مصدر من علم" تعليم"كلمة 

أما تعليم  0.ومعناه اللغوية هي جعله بعلمها وصنعه وغريها
عملية إعادة بناء اخلربة اليت يكتسب املتعلم اصطالحا فهو 

ومساعدة  5.بواستطها املعروفة واملهارات واالجتاهات والقيم
توصيل  6.يتعلم كيف يؤدى شيئا ماشخص ما على أن 

أو املعارف من املعليم إىل املتعلم امللتقى الذي  املعلومات
وعلى ذلك أن  9.ليس له إال أن يتقبل ما يلقيه املعلم

                                                             

 الطبعة الثامنة وعشرون،، المنجد في اللغة واإلعالملويس معلوف،   
 526. ، ص(1196داراملشرق، : بريوت)

المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات رشدي أمحد طعيمة، 5 
 110. ص( بدون سنة:جامعة أم القرى) أخرى،

: بريوت)في تعليم اللغة العربية وتعليمها،  اسسدوجالس بداون، 6 
 35. ، ص(1110املكتبة الشرقية، 
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التعليم هو إيصال املعرفة إىل ذهن الطلبة ليكونوا مستعدين 
 .على املادة احملددة

. واللغة العربية تتكون من كلمتني هي اللغة والعربية
ة البشر ووسيلة التفاهم واللغة هي أداة االتصال بني جمموع

 و 9.ومعناها ألفاظ يعرب هبا كل عن مقصدهم. بينهم
تكلم بالعربية ومل : ُعُروب ة  -بُ رُ ي ع-ُعُرب  "من العربية لغة 

الحا هي شيئ منصوب إىل العرب، فهو واصط" يلحن
مسية يف كل دول .حيل من الناس يسكن يف الوطن العرب

 1.الوطن العريب
 مفردات -2

-لغة هي اسم املفعول من أفرد" املفردات" كلمة
أساس من كل شيء يف عملية اللغة : واصطالحا. يفرد

                                                             

، جامع الدروس العربية، الجزء االول والثاني، مصطفى غاليين9 
 .9. ، ص(1191املكتبة العصرية، : بريوت)

 واإلعالم، الطبعة الثالثة والعشرونالمنجد في اللغة لويس معلوف، 1 
 .015. ، ص. . .
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حيث أن اجلملة اليت هي من عناصر التعبري تكون مطالب 
 10.احلياة

باملفردات هي جمموع املفردات اليت يستخدمها  فاملراد
 11.شخص أو طبقة ما

 فيديو وسيلة -3

 –يسل  –مصدار من وسل " وسيلة"كلمة : وسيلة
ما يتقرب : من وسائل  عمجالوسيلة و وسيلة  فهو واسل  

  ىت، الاملراد بوسيلة يف هذه الرسالةو  12.به اىل الغري
 .استخدمها معلم يف عملية تدريس

هو مصطلح غريب ميكن ترمجته إىل اللغة  الفيديو
ويقصد به " الصور املتحركة"العربية مبصطلح مقابل هو 

                                                             
الثالثة  ، الطبعةفي طرق تدريس اللغة العربيةعبد العزيز اجمليد،  10

  .29. ، ص(1011دار املعارف، : القاهرة)
 Contextual Teaching and (CTL) استخدامذكرى ينيت،  11

Learning)  تجريبية بمدرسةدراسة )لترقية سيطرة الطالب على المفردات 
MAN Rukoh Banda Aceh) ،9. ص 

 111. ص… لويس معلوف  12
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عادة تقنية تسجيل الصور املتحركة والذي يرافقه غالبا 
والفيديو هنا إحدى " Audio- Video"التسجيل الصويت 

الوسائل السمعية البصرية الذي يستخدم املدرس والطلبة يف 
   .مشاهدة املادة

 تزويد  -4
تزويد، -يزّود-لغة مصدر من زّود" تزويد "كلمة 

التزّود واختاذ ما يلقى من : يكفي من املؤنمبعىن مبا 
 10.املئن

 
 السابقة اتالدراس -ح 

السابقة من أمهية أساسيات يف   اتن الدراسأكما عرفنا 
كتابة البحث ولذلك أخدت الباحثة ملعرفة أسلوب الدراسة 

                                                             
لترقية قدرة الطالب على ( فيديو)، استخدام الوسيلة روضة اجلنة 13

 9-9. ص ،(TPA AL-Irsyad دراسة إجرائية بـ)قراءة القرآن 

10
ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 90-31يف  مفاتح-

2011 ،11.20  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%20مفاتح
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وهذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة . اجيبتها وسلبيتها
ة بني دراسة احلادثة والدراسة السابقة واإلستفادة من النتائج ومعرف

 .خربات الدراسني السابقني
ية قدرة ديو لترقاستخدام الوسيلة في روضة الجنة، -1

-TPA Alدراسة إجرائية بـ )الطالب على قراءة القرآن

Irsyad ) ه 1431/ م 2112سنة. 
الطلبة مازالو ضعفاء يف  رسالةال هذهمشكلة البحث يف أما 

ال يستخدم الوسائل التطبيق يف قراءة القرآن و  فهم املد وال يعرفون
فهي  رسالةال هلذهاألغراض و  .ليمية يف عملية التعليم والتعلمالتع

ة الفيديو على قراء ملعرفة مستوى قدرة الطلبة بعد استخدام وسيلة
 ابةالذي اعتمدت عليه الباحثة يف كت منهج البحثإن  .القرآن

هلذه  نتائج البحثكانت   .ةهو املنهج اإلجرائي رسالةهذه ال
أن يؤثر تأثريا بالغا ويرقي قدرة الطلبة على قراءة القرآن  الرسالة
 .حةصحي
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وجوه التشابه يف  دراسة السابقة والدراسة احلاليةوعالقة ال
وجوه اإلختالف  أما .هو يف استخدام وسيلة هي وسيلة فيديو

 .هو يف موضوع ومنهج البحث ومكان الذي يقع فيها املشكلة
فعالية طريقة التدريبات لترقية قدرة التالميذ ، مرياني -2

 (MIN 7 Pidieدراسة تجريبية بـ )على سيطرة المفردات 
معظم التالميذ ال  هذه الرسالةمشكلة البحث يف أما 

يسيطرون املفردات مواقف بالقواعد، وتنظر عندما تنطق التالميذ 
ترقية  ملعرفة فهي هلذه الرسالةاألغراض و  .املفردات عري فصيح

قدرة التالميذ بعد تطبيق الطريقة التدريبات على سيطرة 
الذي اعتمدت عليه الباحثة يف كتابة  منهج البحثإن  .املفردات

 هلذه الرسالة نتائج البحثكانت .ةجتريبي هو املنهج هذه الرسالة
طريقة التدريبات فعالة يف ترقية قدرة التالميذ على سيطرة أن 

 .املفردات
وجوه التشابه يف دراسة السابقة والدراسة احلالية وعالقة ال

وجوه أما . جترييب منهجهي  منهج البحث مشكلةهو يف 
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البحث ومكان الذي يقع  أغرضو اإلختالف هو يف موضوع 
 .فيها املشكلة

تطبيق وسائل الغناء لترقية قدرة الطالب ، إنتان سفوتري -3
. المتوسطة محمدية بندا أشيه على المفردات بالمدرسة

 .ه2112سنة 
الطالب يف الفصل  هذه الرسالةمشكلة البحث يف أما 

الثاين يعصبون يف حفظ املفردات، وكذلك ويتمثل يف نتيجة 
اإلمتحان أهنم يعصبون يف اإلجابة األسئلة املفردات وترمجة 

ملعرفة فعالية  فهي هلذه الرسالةاألغراض و . النصوص اللغة العربية
الغناء يف ترقية قدرة الطالب على ثروة املفردات، معرفة على  

الذي  منهج البحثإن  .الغناء يف تعليم املفرداتكيفية تطبيق 
. ةجرائياإل هو املنهج اعتمدت عليه الباحثة يف كتابة هذه الرسالة

فعالة يف وسائل الغناء فهي  هذه الرسالةنتائج البحث يف  كانت
 .ترقية قدرة التالميذ على سيطرة املفردات
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وجوه التشابه يف دراسة السابقة والدراسة احلالية وعالقة ال
وجوه اإلختالف هو يف موضوع ومنهج أما .مشكلةهو يف 

 .البحث ومكان الذي يقع فيها املشكلة
 

  رسالةطريقة كتابة ال -ط 
الباحثة  تمداتعوأما طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها ف

 جلامعة الرانريي علمنيامل كلية الرتبية وتأهيل  على ما قرره
وهذا لنظام مذكور يف  ،م بند أتشيهة احلكومية دار السالاإلسالمي
  .الكتاب

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh.” 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المفردات  مو مفه -أ 

 المفرداتف يتعر  -1
كانت املفردات من عناصر اللغة املهمة مثال نظام 

ومن املعروف من يتعلم اللغة األجنبية أن يعرف . داليل
 7. قبل أن يوجه إىل أحناء آخر من اللغة

ينكر بعض اللغويني أن تكون اللغة تكتسب يف 
شكل كلمات مفردة، أو أن يكون املتكلم على وعي 

فضلون أن إن هؤالء ي. بالكلمات مفردة حني يتكلم
يتحثوا عن العملية اللغوية على اهنا تبين على مجل أو 

. وهناك شك حول صدق هذه النظرية. جمموعات كالمية
وعلى أي حال، وسواء كانت صحيحة أوال، فإن الكلمة 

                                                             
1
Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2011), hal.29. 
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املفردة قد قبلها علماء اللغة على أهنا موضوع من 
املوضوعات الرئيسية لعلم اللغة، وعلى أهنا حمل اهتمام ما 

vocabulary.عرف بعلم املفردات ي
  

املفردات هي اللفظة أو الكلمة تتكون من حرفني 
وهي أيضا إحدى الوسائل اليت . فأكثر وتدل على معىن

. جتعل التالميذ قادرين على أن يتحدث باللغة األجنبية
مطلوب أساس من مطالب تعليم اللغة  املفرداتوتعليم 

الثانية وشرط من شروط إجادهتا، ألن املفردات هي أدوات 
محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، فما 
املفردات يستطيع التكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل  

 .كلمات حتمل مايريد
 المفردات أنواع -2

للغوية  ت حسب املهارات اميكن أن تقسم املفردا
 :كما تايل

                                                             
 55. ص( 7811: القاهرة )، اسس علم اللغةخمرت عمر،  أمحد 
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وهذه (understanding vocabulary)مفردات للفهم  (أ 
 :تنقسم إىل نوعني

اإلستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات الىت  -
يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما 

 .يتلقاها من أحد املتحدثني

ويقصد بذلك جمموع الكلمات الىت القراءة  -
 عندمايستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها 

 .يتصل هبا على صفحة مطبوعة

وهذه (speaking vocabulary)مفردات للكالم  (ب 
 :تنقسم إىل نوعني 

ويقصد هبا جمموع الكلمات (informal)عادية  -
 .الىت يستخدمها الفرد يف حياته اليومية

ويقصد هبا جمموع الكلمات  (formal)موقف  -
يف  الىت حيتفظ هبا الفرد وال يستخدمها إال

 .موقف معني أو عندما تكون له مناسبة



 2 

 

وهذه تنقسم (writing vocabulary)مفردات للكتابة  (ج 
 :إىل نوعني 

عادية ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت  -
يستخدمها الفرد يف مواقف االتصال الكتاىب 

 .الشخصى مثل أخذ مذكرات

موقفية ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت  -
التصال الكتاىب يستخدمها الفرد يف مواقف ا

الرمسى مثل تقدمي طلب للعمل أو استقالة أو  
 .كتابة تقرير

وهذه تنقسم (potential vocabulary)كامنة   مفردات (د 
 :إىل نوعني 

ويقصد هبا جمموع الكلمات (contex)سياقية  -
الىت ميكن تفسريها من السياق الذي وردت 

 .فيه
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ويقصد هبا جمموع الكلمات (analysis)حتليلية  -
التىيمكن تفسريهااستنادا أىل خصائصها 

  .الصرفية

وعادة تكسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل 
ولقدرة نطقها . مهارات اإلستقبال وهي اإلستماع والقراءة

بسرعة وسهولة وفصيحة حيتاج التالميذ إىل الطريقة املناسبة 
يف تعليمها وحيتاج إىل موالية املفردات الكثرية جبانب 

  .فة قواعد اللغةمعر 
 ر المفرداتاإختي أسس -3

 :للمتعلم األجنيب هي ر املفرداتاإختياألسس يف 

                                                             
لناطقين لالعربية لغير اللغة  تعليم المراجع في رشيد أمحد طعيمة،  

   71 -72  .ص، (دون سنة: جامعة أم القرى )لغات أخرى، ب

استخدام الطريقة السمعية الشفهية بوسيلة الصورة الصامتة ليا أممى،  
. ، ص(MTsNRukohـدراسة تجريبية ب)لترقية سيطرة الطالب على المفردات 

71-71  



   

 

الكلمة شائعة االستخدام على غريها، : التواتر -
 .مادامت متفقة معها يف املعىن

تفضل الكلمة اليت تستخدم يف : التوازع أو املدى -
أكثر من بلد عريب على تلك الىت توجد يف بلد 

 .واحد

تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد  :املتاحية -
. واليت تؤدي له معىن حمددا. جيدها حني يطلبها

ويقاس هذا بسؤال الناس عن الكلمات اليت 
 .يستخدمنها يف جماالت معينة

تفضل الكلمة اليت تكون مألوقة عند األفراد : األلفة -
فكلمة . على الكلمة املهجورة نادرة اإلستخدام

وإن  " ذكاء" ك على الكلمة تفضل بال ش" مشس"
 .كان متفقني يف املعىن

تفضل الكلمة اليت تغطي عدة جماالة  يف : الشمول -
. وقت واحد على تلك اليت ال ختدم إال جمالة حمدودة

 ".منزل"أفضل يف رأينا من الكلمة " بيت"فكلمة 



   

 

تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند : األمهية -
مة اليت قد ال حيتاجؤها الدارس على تلك الكلمة العا

 .أو حيتجها قليال

وهبذا .. تفضل الكلمة العربية على غريها: بةو العر  -
بدال " اهلاتف" املنطق يفضل تعليم الدارس كلمة 

 5.بدال من الراديون" املذياع"و" التلفيون" من 

مالحظة الدانب الصوتى الذى قد يؤثر على املعىن،  -
وضع صوت مكان أخر ومثل التغيم  مثل
وغريمها مثل نغمة (intonation and stress)النربو 

: وللكلمة معنيان. عاءالدالسؤال و 
أو معىن  (lexicalmeaning)معنىمقاىل

 (contextualmeaning)ومعىن مقامى(denotatif)دالىل
وعلى سبيل املثال   (.konotatif)معىن إجيائىأو 

                                                             
  78  .ص، . . .تعليمالمراجع في رشيد أمحد طعيمة،  



   

 

معىن  1اليت هلا معان التقل عن " ضرب"كلمة
  :منها

 meniup terompet= نفخ فيه: ضرب ىف البوق -7

 mendirikan kemah= ضرب اخليمة - 

 berpaling= أعرض عنه: ضرب عنه صحفا - 

ذهب وأبعد أو خرج ىف : ضرب ىف األرض - 
 mencarinafkah= طلب الرزق

وصفه وقاله وبينه وسئل : ضرب له مثال -5
 membuatperumpamaan=له

سبكها طبعها (: النقود) ضرب الدرهم  -2
 mencetak=هاوفرض

 mewajibkan=أو جبها وفرضها: ضرب اجلزية -1

membayar. Upeti/ pajak 
 

 

                                                             
6
Moh. Mansyur dan Kustiawan (,الكاتب والمرجمدليل, Jakarta: 

Moyo Segoro Agung, 2002),hlm. 135-136. 
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 المفردات تعليمعامة في  توجهات -4

فيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد 
تسهم يف تدريس املفردات يف برامج تعليم العربية الناطقني 

 .بلغات آخرى

 القدر الذي نعلم -أ 

القدر املناسب من يتفاوت اخلرياء يف حتديد 
املفردات الذى ينبغي أن نعلمه للدارسني يف براميج تعليم 

فبعضهم يقرتح من .العربية للناطقني بلغات آخرى
ومن . كلمة للستوى اإلبتدائي  152/7222
ومن . كلمة للمستوى املتواسط  7222/7522
ويبدو أن هذا البعض . للمستو املتقدم 522 /7522

تعليم األطفال من  متأثر بالرأي القائل بأن
كلمة يف املراحيل اإلبتدائية كاف ألن   522 /222 

 .يكون لديهم قاموسا يفي مبطلبات احلياة

 قوئم مفردات -ب 
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يتصور البض أنه ميكن تعليم العربية كلغة ثانية 
يساطه لو حفظ الطالب قائمة تضم جمموعة من املفردات 

لغاهتم العربية شائعة االستخدام، عالية التكرار، مرتمجة ل
 .األوىل لغة وسيطة يعرفوهنا

 أساليب توضيح املعىن  -ج 

كيف يوضح املعلم معىن الكلمة اجلديدة؟ هناك 
 :عدة أساليب تذكرها باترتيب الذي تقرتح ورودها فيه

، كأن (التماذج)إبراز ما تدل عليه الكلمة من أشياء  -
 .نعرض قلما أو كتابا عندما ترد كلمة قلم أو كتاب

كأن يقوم املعلم بفتح   ،(dramazation)متثل املعىن  -
 "فتح الباب" الباب عندما ترد مجلة 

، كأن يقوم املعلم دور (roleplaying)لعب الدور -
 .مريض حيس بأمل يف بطنه يفحصه طيب

، كأن يذكر هلم كلمة (antonyms)ذكر املتضادات  -
إن كان هلم سابق عهد " ساحن"يف مقابل " بارد"
 .هبا



 1 

 

، كأن يذكر هلم كلمة (syinonim)ذكر املرتادفات  -
إن كان " صمصام" لتوضيح معىن كلمة " السيف"

 .هلم سابق عهد بكلمة سيف

، وذلك بذكر الكلمات (association)تداعي املعاين  -
كأن يذكر عند . اليت تثريه يف الذهن الكلمة اجلديدة

, زوج، زوجة: الكلمات اآلتية" عائلة"ورود كلمة 
 .أسرة، أوالد

وهذا أيضا من . ومشتقاهتا (root)الكلمة ذكر أصل  -
" مكاتبة" أساليب توضيح املعىن فعتد ورود كلمة 

 (.كتب)مثال يستطيع املعلم بيان أصلها

شرح املعىن الكلمة العربية وذلك بشرح املقصود من  -
 .الكلمة

تعدد القراءة، يف حالة ورود كلمة جديدة يف النص  -
ص قراءة بقرؤه الطالب ميكن تكليفهم بقراءة الن

 .صمتة عدة مرات حىت يستكشف أحدهم معنها
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البحث يف القاموس، ميكن تكليف الطالب يف  -
املستويات املتوسطة واملتقدمة بالبحث يف القواميس 

 .العرابية لتوضيح معىن الكلمة اجلديدة

 ،(intermediatelanguage)الرتمجة إىل لغة وسيطة  -
وهذ آخر أسلوب ميكنأنيلجأ إليه املعلم لتوضيحمعىن 

  .الكلمةوعلى املعلم أال يتعجلفي هذا األمر

 المفردات التعليم خطوات -5

إن خطوات أو إجراءت يف تعليم  Effendiكما قال 
املفردات وخربة الطلبة يف تعرف املفردات وجيد معىن 

 :الكلمة كما يلي 
 يسمع الطلبة إىل املفردات -7

                                                             
، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبهأمحد طعيمة،  رشيد1

 788- 78.ص
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 ينطق باستعمال املفردات  - 

 جيد معىن الكلمة - 

 يقرء املفردات  - 

 يكتب املفردات -5

 1.يضع املفردات يف اجلملة -2

 فيديووسيلة مالو مفه -ب 
 التعلمية تعريف الوسيلة -1

ما يتوصل به اإلنسان إىل شيء، أو : الوسيلة لغة 
 8.يتقرب به إىل غريه

الوسيلة التعليمية هي ما يلجأ إليه املدّرس من أدواٍت 
. وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزها

                                                             
8
Machsun Riafudin, Strategi Pembelajaran Mufradat, 3 

Februari 2013, diakses pada tanggal 6 November 2019 dari situs: 

http://machsun.blogspot.co.id/2013/02/strategi-pembelajaran-

mufradat.html 
، دار السالم، التربية اإلسالميةطويلة، عبد الوهاب عبد السالم 8

 727. ، ص(221 : القاهرة)
 
 

http://machsun.blogspot.co.id/2013/02/strategi%20-pembelajaran-mufradat.html
http://machsun.blogspot.co.id/2013/02/strategi%20-pembelajaran-mufradat.html
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وهي تعليمية ألنَّ املعلم يستخدمها يف عمله، وهي تعّلمية 
 .يتعلم بواسطتها الطلبةألنَّ 

وتبدء لنا أمهيةها من خالل إدراكنا واقع وظيفتها، 
يستخدم أكثر من حاّسٍة واحدة يف  إذا تتيح للمتعلم أن

وهذا لتعدد يف استخدام احلواس يساعد على زيادة . تعلمه
الفهم واالستدالل، خاصة وأهنا نوافد املعرفة لإلنسان، 
وكلنا زاد عدد النوافد املستقبلة كّلما سهلت وحتّسنت 

 . وتعززت عملية التعليم واإلدراك
ية، فإّن على الرغم من أّن للوسيلة كّل هذه األمه

سواء اختيارها أو الفشل يف استعماهلا قد حيول دون حتقيق 
ومن هنا كان على املدرس أن حيسن . أهدافنا الرتبوية

اختيار الوسيلة املالئمة لطبيعة املادة اليت يدّرسها، وأن 
يتدّرب على استخدامها يف الوقت املناسب، مث ال يبالغ يف 

ناصر تتآلف إذ هي عنصر من جمموعة ع. استعماهلا
وتتكامل لتحقيق اهلدف الذي يسعى املدرس  للوصول 

ومهما يكن . إليه، وذلك باملشاركة الفعَّالية بينه وبني املتعلم
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من أمر دور هذه الوسائل الرتبوية، فإّن بعضها قد حيّل حمّل  
بعضها اآلخر، إاّل أنَّ املعلم اإلنسان يبقى الوسيلة 

 .ةاألجدى لنجاح العملية التعليمي
 أنواع الوسائل التعلمية  -2

 :لوسائل التعليمية هي ثالثة أقساما
 .األلفاظ وهي تعد أكثر الوسائل جتريدا -
الوسائل السمعية والبصرية وهي تعد وسائل بديلة  -

 .عن الواقع
 72.اخلربات اهلادفة املباشرة وهي الواقع احلى امللموس -
 خصائص الوسيلة النجاحة -7

وظيفتها  لكي تنجح هذه الوسيلة يف تأدية
 :الرتبوية، ينبغي أن تتوافر فيها الشروط التالية

                                                             
، مكتبة األجنلبو المناهج والوسائل التعليميةحممد لبيب النجيحى،   

 2  . ، ص(7811سنة )املصرية، 
 
 



   

 

أن تكون منتمية لألهداف الرتبوية النابعة من  -
 .ثقافة األمة وحضارهتا

أن تكون حمّققة للهدف املباشر الذي تستخدم  -
 .من أجله

أن تراعي خصائص الطالب اجلسدية والنفسية  -
  .والعقلية

أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة  -
 .االستعمال

أن يراعى يف تصميمها وإعدادها صحة  -
 .املعلومات، ويف إخراجها جودة اإلتقان

 الوسائل املستعملة يف تدريس اللغة العربية - 
 :تصّنف هذه الوسائل يف اجملاالت التالية

الوسائل البصرية، هي اليت يستفاد منها عن  -
الكتاب املدرسي : طريق نافذة العني، وأمّهها

اللوحات اجلدارية،  وغري املدرسي،
 .الصور،والبطاقات



   

 

الوسائل السمعية، هي اليت يستتفاد منها عن   -
املذياع، التسجيالت : طريق األذن، وأمّهها
 .اخل...الصوتية، األسطوانات

الوسائل السمعية البصرية، هي اليت يستفاد منها  -
التلفاز، : عن طريق العني واألذن معاً، وأمهها

النموذجية املسّجلة،  الصور املتحركة، الدروس
 77.اخل...التمثيلّيات املتلفزة

 منافع استخدام وسائل التعليمية -3
إن اختيار وسيلة التعليمية الالئقة يسّهل املدرس 
على تبليغ اخلرب إىل التالميذ، والبد للمدرس أن خيتار 

ينبغي سوجنا . الوسيلة الالئقة لكي تكون املنفعة كثرية
ة من استخدام الوسائل عن املنفع( 221 : )وريفعي 

 :التعليمية يف عملية التعليم والتعلم كما يايل

                                                             
بريوت، )، خصائص العرفية وطرئق تدريسهاالدكتور تايف معروف، 77
    -2  . ، ص(7881:دار النفاس
 



   

 

ال جذب اهتمام التالميذ حىت يشعروا باحلماسة يف  -
 .التعلم

صارت املادة الدراسية أبني معىن، حىت تسهيل  -
التالميذ على فهم املادة الدراسية فهما جيدا 

 ويستطيعوا أن ينالوا أهداف التعليم
التعليم متنوعة، والتكون املواصلة لكي تكون طريقة  -

، (شفهيا كان أو كتابيا)بني املدرس والتالميذ قولية 
 .حىت يكون التالميذ اليشعرون بامللل

لكي يكون التالميذ أكثر اشرتاكا يف عملية التعلم  -
 .والتعليم، واليستمعون املدرس فحسب

 فيديوتعريف وسيلة  -4
اللغة الفيديو هو مصطلح غريب ميكن ترمجته إىل 

ويقصد به " الصور املتحركة"العربية مبصطلح مقابل هو 
عادة تقنّية تسجيل الصور املتحركة والذي يرافقه غالًبا 

إن يف عملية التعليم  .Audio-Video""التسجيل الصويت 
والتعلم حتتاج إىل عناصر التعليمية، وهي أغراض التعليم 
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علمية واملعلم والطالب واملدة والطريقة والوسائل الت
أما الفيديو إحدى الوسائل السمعية البصرية الذي .والتقومي

وسيلة إن . يستخدم املدرس والطالب فيمشاهدة املادة
فيديو هو ألة تكنولوجية تقدم مادة الدراسة بالصور 

  7.املتحركة والصوتية ليواصل الغاية مباشرة
وسائل السمعية البصرية واحدة من الوسائل اليت 

هذه الوسيلة . ا يف تعلم االستماعميكن أن يسخدمه
تستطيع أن تزيد اهتمام الطالب يف عملية التعليم، ألن 

يستطيع أن يسمعوا ويشاهدوا مادة التعليم يف نفس  لبةالط
الفيديو هو ( Azhar Arsyad)وعند أزهر أرشاد . الوقت

الصور اليت وضعت يف اإلطار، حيث صور إطار فإطار من 
خالل عدسة اإلسقاط ميكانيكيا كي توجد يف الشاشة 

ومن التعريف السابقة، نستطيع أن نلخص . الصور املتحركة
بأن الفيديو هو نوع من الوسائل السمعية البصرية الذي 

                                                             
لترقية قدرة الطالب على ( فيديو)، استخدام الوسيلة روضة اجلنة  
   -71. ، ص(TPA Al-Irsyadـدراسة إجرائية ب)قراءة القرآن 
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امل يستطيع أن يصور األجسام املتحركة والصوت يعطي ع
الوسيلة الفيديو تستطيع أن تقدم . اجلذب الرئيسى

املعلومات، وشرح عملية، وشرح مفاهيم املعقدة، وتعليم 
املهارات، وتقصري أو متديد الوقت، والتأثري على 

   .املواقف
إن يف عملية التعليم والتعلم حتتاج إىل عناصر 

واملدة  والطالبالتعليمية، وهي أغراض التعليم واملعليم 
وسائل التعليم كل أدة . لطريقة والوسائل التعليمية والتقوميوا

يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم وتوضيح 
معاين كلمات الدرس، أو شرح أفكار أو تدريب التالميذ 
على املهارات أو تعويدهم على العادات أو تنمية اإلجتاهد 

االلفاظ أو غرس القيم، دون أن يعتمد املعلم أساس على 
وعلى هذ األساس فالوسيلة التعليمية . والرموز واألرقام

                                                             
13

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011), hlm. 49. 
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ليست شيئا إضافيا يساعد املعلم على شرح والتوضيح بل 
هي جزء ال يتجزأ من عملية التعليم اليت جيب أن تشارك 
مجيع احلواس لتكون ناجحة ومالئمة ومساعدة على الفهم 

استحضارها واإلدراك، وبالتاىل تثبيت املعلومات يف ذاكرة و 
  7.وقت احلاجة

 بوسيلة فيديو تعليم اللغة العربيةخطوات  -ج 
 إعدادي -7

اليت سيتم  الفيديوموضوعات اختارات املدرسة   -
  استخدامها يف الفصل

جتب على املدرسة إلتقان حمتويات   -
 واستخدامهديو الفي

 ديوأشياء مهمة متعلقة بالفي ةيالحظ املدرس  -

                                                             
، متاح م2115وسائل التعليم، خبوش،  يبجن 7

 278 /28/21تاريخ الدخول http://dspace.univ-biskra.dzعلى
 
 

http://dspace.univ-biskra.dz/
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 اإلستعداد الفصل - 
الذي سيتم عرضه وأشر إىل  ديواملدرس الفيشرحت   -

 األشياء املتوقعة بعدرؤيتها
ليتم  ديوالفي يفديدة اجلفردات عطي املدرسةاملت  -

 عرضها
الذي مت ديو فيبوسيلة يسأل املعلم أسئلة متعلقة   -

 عرضه
 على األسئلة اليت قدمها املعلم بةجييب الطل  -

 مشاركة الطلبة - 
على الطالب جلذب االنتباه  ديويعرض املعلم الفي -

 وتقدمي صورة عامة
ويشارك الطالب من خالل أنشطة  ديوحملتويات الفي -

 خمتلفة ، مثل مالحظة
 .األشياء املهمة وطرح األسئلة واملناقشة وما إىل ذلك-  
 
 إغالق األنشطة - 
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، وتقدم كل جمموعة يقسم املعلم إىل جمموعات -
 خالصة

 الفيديو هو مبني ممارسة مهارات التحدث من -
قم بإجراء اختبار شفهي كاختبار أو تعيني للطالب  -

 75.للمشاكل الرئيسية الواردة يف الفيديو
 فيديو وسيلة  مزايا وعيوب -د 

 :وسيلة فيديو هلا مزايا، منها 

على إيصال معلومات إىل مجيع الطلبة، بفيديو قدرة  (7
يسهل الطلبة نيل معلومات املوجودات يف فيديو وأن 

 .الدراسة ممتعة تكون

قدرة على بيان عملية، مبشاهدة فيديو يستطيع  ( 
الطلبة شرح بعض األحداث اليت يشاهدها الطلبة 

 .يف فيديو

                                                             
15

Imam Asrori, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Bintang Sejahtera, 2014),hlm. 200-203. 
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قدرة على التكرار واإليقاف حسب احلاجة، وإن مل  ( 
يكن فيديو مفهوما عند الطلبة فاملدرس يستطيع أن 

 .يكرره كما شاء حىت يفهمه الطلبة

. ي إىل تغري سلوك الطلبةتؤثر تأثريا عميقا وتؤد ( 
مبشاهدة فيديو كان يوعظون موعظة طيبة اليت كانت 
يف فيديو وأن يتطبقها يف أيامهم كسلوك كرمي 

 72.وشريف

تقليل جهد واختصار الوقت من املدرس والطلبة،  (5
بوسيلة فيديومل يكن للمدرس تاعبا يف الدراسة وال 

 .ينتهز فرصة طويلة يف عملية التعليم والتعلم

ت املعلومات وتزيد من حفظ الطلبة وتضاعف تثب (2
استيعاهبم، واملعلومات سوف تثبت يف ذهن الطلبة 
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Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers,2013) hal.220. 
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وتزيدهم خربات احلياة وأن يكون هلم كثرة اجلهد 
 71.والسعي

تنمي رغبة الطلبة ودوافعهم يف تعلم، مبشاهدة فيديو  (1
سرتتقي رغبة وارادة الطلبة وأن ترتفع دوافعهم يف 

 71.ح يف مشاهدةالدراسة ألنه جذاب ومري

 :وهذه وسيلة هلا عيوب، منها 
صعبة يف حبث فيديو يناسب مع املادة املدروسة  (7

لقلته يف اإلنرتنيت، ألن حبثه لبد نظر إىل مستوى 
الطلبة الذي يناسب هبم عمرهم وموادهم يف 

 .الدراسة

مثال . حتتاج إىل أدوات مؤيدة رائعة عند تنفيزها ( 
الصوت بروجكتور والشاشة وحاسب ومكرب 

 78.وغريها
                                                             

الوسائل التعليمية اعدادها وطرق بشري عبد الرحيم الكلوب، 71
  1 -1 . ، ص(ه22 7دار احلياء العلوم : بريوت)، الطبعة الثانية استخدمها

18
Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo,2008), hlm.7. 

 



   

 

لكل وسيلة مزايا وعيوبه لذالك املدرس يبغي عليه 
أن يهتم وأن ينتبه اهتماما وانتبها جيدا يف عملية التعليم 
والتعلم حىت التكون العيوب أكثر من مزايا بسبب نقصان 
وضعف املدرس يف استخدام الوسيلة التعليمية لذالك كل 

ان الطلبة وأن املعلومات واملواد يف فيديوترتسخ يف أذه
 .تكون األهداف التعليمة حمقق
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Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab..., hlm.7. 
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 الفصل الثالث
 لحقليالبحث اءات اجرإ

 
 منهج البحث -أ 

أن هذا البحث يف هذه الرسالة هي حبث جتريبيّب وهو أحد 
املناهج العلمية اليت تستعملها الباحثة الختبار الفروض اليت 

تأثري متغري واحد اليت قد تضعمها، خاصة عند الرغبة يف معرفة 
  .العالقة بني املتغريين الرئسية تتدخل يف

إن منهج البحث الذي يعتمد عليه الباحثة يف كتابة هذه 
. Pre-Eksperiment))الرسالة هو املنهج جتربية بتصميم متهيدية 

وسواء مسيت بتصميمات متهيدية أو ردية أو غريها، فهي قد 
إتصفت هبذه الصفة إلهنا ال تستحق كما قال تكمان  أن تكون 
تصميمات جتريبية إلنه ال يتم فيها ضبط املتغريات ضبطاً مينع من 

                                                             
مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم البيومي غامت،  إبراهم  
 .ص( 8002مكتبة الشروق الدولية، الطبيعة األول، سنة : القاهرة)  اإلجتماعية

 33 
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تأثري كل العوائق اليت تعوق الصدق الداخلي للتجربة اليت مت 

 8.ذكرها سلفاً 
لتعليم ثالث فصال واحدا للعينة فتجرى ا ةتار الباحثخت

حبثها يف  ةري الباحثويف هذا البحث جت. مرات باستخدام أسلوب
”One Group Pre-test Post-test Design“ اجملموعة، ويسمى بـ

4 
 :التايل  يعتمد الباحث لقانونو 

 2خ     X    1خ   ت
 :التفصيل

  الفصل التجريب:  ت
 االختبار القبلي :   خ
 االختبار البعدي:   8خ
X       :املعاجلة التجريبية 

 

                                                             
، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعّساف،  صاحل بن محد 8

 3 4. ، ص(هـ 1 3 مكتبة العبيكان، سنة    :الرياض)

3
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Rineka Cipta: 

Jakarta, 2005), hlm. 212. 
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 مجتمع والعينةال -ب 

دار  املدرسةيف جملتمع ىف هذا البحث هم الطلبة أما ا
. طالبا 24 هم عددويبلغ  2 2/80 80لسنة دراسية  احلكمة
لة للمرح( 4) يف الصف األولىف هذا البحث هم الطلبة  والعينة

 .طالبا 83فصل هذا اليف  بةوعدد الطل املتوسطة
 
 وأدواتها جمع البيانات طرق -ج 

أما طريقة مجع البيانات اليت تستخدمها الباحثة هلذه 
 :الرسالة هي

 اإلختبارات -1
من طريق االختبار الىت متكن  إن قائمة األسئلة أدة

جلمع املعلومات الىت حيتاجها  ةستخدمها الباحثتأن 
 ةالباحث توقام. إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه

 ةقوم الباحثتو . هم ملعرفة نتيجاهتم ىف التعلمباختبار 
تعليم بعد إجراء عملية  (Post - Test)باالختبار البعدي 

  .فيديو ستخدام وسيلةبا املفردات
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 (Pre-Test)االختبار القبلي  - أ

ل استعما يقبلاالختبار  ةالباحثت انعقدهو 
، وغرض هذا االختبار ليم املفرداتتعاألداوات يف 

ملعرفة مستوى التحصيل الدراسى قبل استعمال 
 .تعليم املفرداتاألداوات يف 

 (Post-Test)اإلختبار البعدي  - ب
بعد استعمال  االختبار ةلباحثا تدانعق هو

والنتائج من االختبار . تعليم املفرداتاألداوات يف 
ل منهما البعدي يقارن بنتائج االختبار القبلي، مث ك

بني  ةتقارن الباحث 3.عليملقياس مدى فعالية الت
بينها ملعرفة االختبار القبلي واالختبار البعدي وحتلل 

يف ترقية مهارة الطلبة  استعمال األداوات ىف
 .املفرداب

 
 

                                                             
4
 M. Ngalim Purwanto, Prinsip – Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), hlm. 28. 
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  االستبانة -2

الذي  يشري   للمراد منها الصحيح هو املدلول العريب
 األسئلة أوليت حتتوي على جمموعة من ا إىل تلك االستمارة

املكتوبة مزودا بإجابتها واآلراء احملتملة، أو بفراغ   العبارات
االستبانة ملعرفة استجابات  ةالباحث تاستخدم 4.لإلجابة
  .تعليم املفرداتاستعمال األداوات يف الطلبة ب

لالستبانة واإلجابة كل بنود  0  ةجهز الباحث وقد
 Skala)اختيارات  أربع الباحثةاالستبانة فقد استعملت 

Likert)  إن كانت األسئلة مضموهنا إجيابية وهي موافق
، 8، وأقل موافق بنتيجة 4، وموافق بنتيجة 3جدا بنتيجة 

، وعكسه إن كانت األسئلة مضموهنا  وغري موافق بنتيجة 
 .سلبية

 
 

 

                                                             
 438. ، ص… معجم المصطلحاتيوسف خليل يوسف،  4
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 طريقة تحليل البيانات -د 

 املفردات تعليمالتعّلم يف عملية التعليم و  ةجترب الباحث
عملية التعليم  يقوم كمشرف ةالباحث تكان  .ستعمال األداواتبا

يف ترقية قدرة الطلبة ىف  الطلبةعند تطبيق هذه الوسيلة إلرشاد 
الطريقة املستخدمة يف كتابة هذا البحث جلمع و  .املفردات

البيانات يف حتصيل اإلنتاج املعني فهي الطريقة الكمية، والطريقة 
ات رقميا، أي إستنتاج املؤشرات واألدلة الكمية هي حتليل املعلوم

   .الرقمية الدالة على الظاهرة املدروسة
  

                                                             
مكتبة : الرياض(المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صاحل بن محد العساف،   

 .401. ، ص)224 العبيكان، 
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 عن اإلختبار تحليل البيانات -1

اجملموع ة الباحث تفاستعمل اإلختبارحتليل البيانات 
(. القبلي والبعدي اإلختبار)من إجابة االختبارين  واملعدل
بتزويد استخدام فيديو يف تعليم اللغة العربية  فعاال وملعرفة

 -هو ت ةه الباحثتفالتحليل الذي استعمل، املفردات
 SPSS“باستعانة احلساب على األدوات الرقمية  ختباراال

Statistic 18”. 
فهما  T-Testتقوم الباحثة بشرطي T-Test قبل إجراء 

 uji)االختبار املتجانس   (uji normalitas) لاختبار العم

homogenitas) . إّن ضبط الفائيل(normalitas data) 

حتصيله يدل على توزيع (homogenitas data)واملتجانس 
، 04(.Sig)> مبستوى الداللة(distribusi data)البيانات 

 Sample T Testمن  (.Sig)فالتحليل مبستوى الداللة . 0

Pairedكما يلي: 
 إذا كان نتيجة p-value مستوى الداللة من صغرأ

(sig.) (<)0،04  فرض الصفريالفهذا يدل على أن 
(H0)  فرض البديل المردود و(Ha) مقبول. 
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  إذا كان نتيجةp-valueمستوى أكرب من

فرض الفهذا يدل على أن  0،04 (<)(.sig) الداللة
 .مردود (Ha) فرض البديلالمقبول و  (H0) الصفري

 عن اإلستبانة تحليل البيانات -2
فاستعملته الباحثة النتائج واملعدل الستبانة حتليل البيانات 

ملعرفة استجابة الطلبة باستعانة احلساب على  النسبة املائويةو 
وللحصول على بيان عن  .”SPSS Statistics 1.8“ت الرقميةاألدوا

 التفسريالباحث ستخدم ياكتساب املعدلة من إجابة االستبانة، 

(Interpretasi)اآليت 8-4اجلدول كما بني يف: 
 1-3الجدول 

 التفسير مقياس على الدرجة
المعدل لكل بنود  رقم

 االستبانة
 (Interpretasi)التفسير 

 السفلى 44، ــــــــ  0،0 4
 املتوسط 8،1ــــــــ  3،  2
 العليا 3،0ــــــــ  8،4 3
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 الفصل الرابع
 ومناقشتها البحثنتائج 

 
 رض البياناتغ -أ 

شرحت الباحثة يف الفصل السابق فيما تتعلق مبنهج لقد 
تريد الباحثة أن تبحث مما تتعلق ويف هذا الفصل . البحث

وتكون نتائج . ببيانات هذا البحث، منها نتائج إستبانة واالختبار
االختبار القبلي . االختبار من االختبار القبلي واالختبار البعدي

وسيلة فيديو يف تعليم اللغة العربية استخدام "تؤديه الباحثة قبل 
استخدام "الباحثة بعد واالختبار البعدي تؤديه " بتزويد املفردات

 ".وسيلة فيديو يف تعليم اللغة العربية بتزويد املفردات
 وددها بعد قيام البحث عرض الباحثة نتائج البحث اليتت

وتطبق . للصف الألوىل باملدرسة الثانوية اإلسالمية دار احلكمة
وسيلة فيديو يف تعليم اللغة العربية بتزويد استخدام  الباحثة

ــ للصف الألوىل  باملدرسة الثانوية اإلسالمية دار احلكمة املفردات ـ
للحصول على البيانات يف البحث التجرييب للسنة الدراسية 
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كلية الرتبية وتأهيل على إفادة العميد   إعتمادت 5059-5050
-B: املعلمني دامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه برقم

16333/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019 نوفمرب 58 يف تاريخ 
 .عن إذن مجع البيانات فيه 5059

 عن ميدان البحث محةل -1
قرية تقع يف  دار احلكمةكنت املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

Kajhu, Aceh Besar.  5008اسست هذه املدرسة يف السنة 
عدد الطلبة يف  وكان .ويعلم فيه العلوم الطبيعية والعلوم اإلسالمية

 90طالب و  500وتكون من . طالبا 590يبلغ هذا املدرسة 
، كما الثالثوهم جيلسون يف الصف األوىل حىت الصف  .طالبة

 :يّتضح يف اجلدول التلي
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 1-4الجدول 
  ةبالطلو  الفصل عدد

 الفصل رقم
 جنس

 مجموعة
 بنات بنون

 55 0 55 "5"الفصل األول  1
 59 59 0 "5"الفصل األول  2
 54 55 55 "5"الفصل األول  3
 53 0 53 "5"الفصل الثاين  4
 53 53 0 "5"الفصل الثاين  5
 55 55 58 الفصل الثالث 6
 590 90 500 جمموعة 

   (5059مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة )                             
من املدرسة ( 5) األولالفصل  الباحثة قد اختارت

 األولوعينة هلذا البحث ويكون  احلكمةدار املتوسطة اإلسالمية 
احملتادة إليها  البياناتولنيل على . ريبياالفصل فصال جت( 5)
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فقامت الباحثة يف تعليم اللغة العربية بتزويد املفردات بوسيلة 
فيديو، وقامت الباحثة بأدوات البحث هي االختبار القبلي 

 األوللفصل وأما عدد الطلبة يف ا. تبانةواالختبار البعدي واالس
 . طلبة 54فهو (  5)

 دار احلكمة وأما املدرسون يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية
 52مدرسا ومن اإلناث  50الذكور  من. مدرسا 52فعددهم 
 :التليكما يتضح يف اجلدول . مدرسات

2-4الجدول   

  ونعدد المدرس
 جمموعة معلمة معلم تعليق رقم
ــ 5 رئيس املدرسة 5  5 ــــــــ
 52 52 50 املعلمون 5
 5 5 - إداري 4

 58 53 55 جمموعة
 (5059مصادر البيانات من وثائق املعهد، سنة ) 



11 

 

وسيلة فيدية في تعليم اللغة العربية بتزويد استخدام  -2
  المفردات

وسيلة فيدية يف تعليم اللغة استخدام  عملية ةري الباحثجت
يف عملية التعليم  درسةكم  ةقوم الباحثتو . العربية بتزويد املفردات

تعليم اللغة العربية  يف الطلبةإلرشاد وسيلة استخدام هذه عند 
تعليم اللغة العربية بحث يف الوأما توقيت . بتزويد املفردات

 :ميكن عرضها يف اجلدول التاليةوسيلة فيدية باستخدام 
 

 3-4الجدول
 التوقيت التجريبي

 العملية التاريخ اليوم لقاءال
اللقاء 
 األول

تعليم و  اإلختبار القبلي 5059\55\4 مسااخل
 وسيلةباسخدام  املفردات

 فيدية
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اللقاء 
 الثاين

باسخدام  تعليم املفردات 5059\55\3 السبت
واختبار وسيلة فيدية 

 البعدي وتقسيم اإلستبانة

ة باالختبار القبلي لكي قوم الباحثقبل إدراء البحث ت
تعليم ادة التعليمة وبعد هناية عرف قدرة الطلبة على سيطرة املت
رفة قدرة الطلبة بعد جتريبيب مث البعدي ملعباالختبار  ةقوم الباحثفت
وأّما خطوات التعليم والتعلم يف كل . قارهنا مع االختبار القبليت

 :دورها فكما يف اجلدول اآلتية 
 4-4الجدول 

 وسيلة فيديةباسخدام عملية تعليم وتعلم اللغة العربية 
 (الثانيو  األول اللقاء)

 نشاط الطلبة ةمدّرسالنشاط 
 ةدخل املدّرست -
 الفصليف ( ةالباحث)

لى الطلبة بإلقاء ع
فصل يكّيف الالسالم و 

والطلبة  رد الطلبة السالمي -
 ةيسمعون إىل كالم املدّرس

 متعلق بالتدريس
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شرح مقصود التدريس وت
 .يف هذا اللقاء

ة لقراءة أمر املدّرست -
 مجيع إىل نظرالدعاء وت

 الطلبة دعمث ت الطلبة
 الغياب بكشف

 قرأ الطلبة الدعاء واهتماما -
  الغياب كشف بدعوة لطلبة

وتكرر املدرسة  شرحت -
 املوضوع السابق قليال

مع الطلبة إىل ويستيب جي -
 املدرسة

االختبار  ةاملدّرس تقدم -
  القبلي إىل الطلبة 

  ذلك االختبار الطلبة يعمل -

الدوافع تعطي املدرسة  -
  شرح أهداف التعليمتو 

الطلبة إىل شرح  يستمع -
 املدرسة

درسة املفردات تعطي امل -
 بة إىل الطلبةالصع

الطلبة املعىن املفردات يسأل  -
 بة إىل املدرسةالصع

جيلس الطلبة مع جمموعتهم  -الطلبة  ةنقسم املدّرست -
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جمموعات أربع إىل 
للمشاهدة املادة 

  وسيلة فيديو باستخدام

املادة اليت عرضها  ونويشاهد
وسيلة باستخدام  ةاملدّرس
 فيديو

تستمع الطلبة املفردات  -
 من وسيلة فيديو 

 املفردات منيستمع الطلبة  -
 وسيلة فيديو

أمر املدرسة الطلبة ت -
 لتكرير املفردات 

 يكرر الطلبة املفردات -

تعطي املدرسة الطلبة  -
الفرصة ليسألن السؤال 
أو املفردات الصعبة من 

 املادة

يسأل الطلبة عما مل يفهموا  -
 من املادة أو املفردات

لرتكيب  ةأمر املدرست -
اجلمل من املفردات 

 جمموعتهم  معاجلديدة 

 يقوم الطلبة برتكيب اجلمل -

 الطلبة املدّرسةي طعت -
  الفرصة إلصالح اجلمل

مع  اجلملالطلبة  يصلح -
 جمموعتهم 
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البعدي  املدّرسةي طعت -
 على الطلبة

 االختبار البعدييعمل الطلبة  -

اخلالصة  ةعرب املدرست -
 .من املادة

يستمع الطلبة إىل اخلالصة  -
 .استماعا حيدا

بعض  ةقّدم املدّرست -
األسئلة ملعرفة قدرة 
الطلبة يف فهم املادة 

 .هذا اليوم

جييب الطلبة بعض األسئلة  -
 .اليت قّدمها

املنعكس  ةؤدي املدّرست -
(Refleksi ) 

يكتب الطلبة املنعكس  -
(Refleksi ) عن التعليم الذي

 .يتعلمونه
 ةأخريا، اختتم املدّرس -

بدعاء كفارة اجمللس 
وإلقاء السالم للدليل 

 اخلروج من الفصل

كفارةاجمللس اليقرأ الطلبة دعاء -
 ويرد السالم
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 تحليل البيانات -ب 

 االختبار القبلي والبعدي عن البياناتتحليل  -1
 باستخدامبتزويد املفردات تعليم اللغة العربية فعالية وملعرفة 

بعد دار احلكمة  باملدرسة املتوسطة اإلسالمية فيديو وسيلة
القبلي  على االختبار ةالباحث تالعملية التجريبية فاعتمد

كما يف اجلدول    الطلبةكن عرض نتائج اختبار متو . البعديو 
 :اآليت

 5-4الجدول 
 البعدي االختبار و نتيجة االختبار القبلي 

نتيجة االختبار  الطلبةأسماء  رقم
 القبلي

نتيجة االختبار 
 البعدي

 38 30 )5(الطالبة 1
 38 35 ) 5(الطالبة 2
 34 29 ) 5(الطالبة 3
 38 35 ) 4(الطالبة 4
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 88 85 ) 1(الطالبة 5
 88 39 ) 2(الطالبة 6
 38 90 ) 3(الطالبة 7
 38 35 ) 8(الطالبة 8
 94 83 ) 9(الطالبة 9

 30 25 ) 50(الطالبة 11
 98 95 ) 55(الطالبة 11
 25 20 ) 55(الطالبة 12
 94 83 ) 55(الطالبة 13
 88 85 ) 54(الطالبة 14
 84 39 ) 51(الطالبة 15
 88 80 ) 52(الطالبة 16
 94 83 ) 53(الطالبة 17
 98 95 ) 58(الطالبة 18
 38 29 ) 59(الطالبة 19
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 38 30 ) 50(الطالبة 21
 30 25 ) 55(الطالبة 21
 80 31 ) 55(الطالبة 22
 85 35 ) 55(الطالبة 23
 31 30 ) 54(الطالبة 24

 8272 7775 ةمجموع
 SPSS“برامج  لت الباحثة هذه البيانات باستعمالعممثّ است

Statistics 1.8” أداة التحليل بـــــــــ ت  واستخدامTest. 

، تقوم الباحثة بضبط Testقبل إدراء االختبار بــــــــ ت 
 uji )باستعمال اختبار العمل (normalitas data)الفائيل 

normalitas  يبني عن حتصيل ضبط الفائيل  4،8واجلدول
(normalitas data). 
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 6-4الجدول 
 تحصيل ضبط الفائيل
Tests of Normality 

 

POSTTEST 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

NILAI 

PRETEST 17136 24 17211 9477.  24 17229 

POSTTEST 17156 24 17136 9467.  24 17216 

يدل على أن حتصيل االختبار القبلي  4-2اجلدول 
 مبستوى(uji normalitas)باستعمال اختبار العمل 

االختبار البعدي  وحتصيل) 0،01<0،559((Sig)الداللة
فتشري تلك النتيجة إىل أن البيانات يتم  ) 0،552>0،01)

 .توزيعها بشكل طبيعي
 (uji homogenitas)وكذا تقوم الباحثة باالختبار املتجانس 

 uji)يبني عن حتصيل االختبار املتجانس  4-3واجلدول 

homogenitas): 
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 7-4 الجدول
 نتيجة االختبار المتجانس

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

17165 1 46 17811 

 uji)تجانس يدل على أن حتصيل االختبار امل 3-4اجلدول 

homogenitas)  مبستوى الداللة(Sig))0،01<0،510(  فتشري
 .(uji t)، وميكن إدراء اختبار هدسانتتلك النتيجة إىل أن البيانات

بنزويد املفردات يف  وسيلة فيديوملعرفة فعالية استخدام 
بنظر إىل نتيجة  (uji t)ال بّد أن حيلل اختبارات تعليم اللغة العربية 

-4املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي، ويبني اجلدول 
 :اآليت 8

 8-4الجدول 
 البعديو نتيجة المعدلة من االختبار القبلي 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRETEST 76725 24 97326 17914 
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 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRETEST 76725 24 97326 17914 
POSTTEST 83714 24 97747 17991 

يدل على أن املعدلة من االختبار القبلي  8-4اجلدول 
 .83714املعدلة من االختبار البعدي ونتيجة  76725

استخدام وسيلة فيديو واخلطوة التالية هي نظر إىل فعالية 
وحتصيله  . testباستعمال ت ــــــــــ يف تعليم اللغة  بتزويد املفردات

 :اآليت 9-4اجلدول كما يبني 
 9-4الجدول 

 (T-Test)تحصيل االختبارات ت 

ــ  ــــtest55،55هذا اجلدول يدل على أن حتصيل ت ـــــــ
على أن  يدلوهذا  0،01<0،000(Sig) ومستوى الداللة 

 

Paired Differences 

T 
D
f 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Erro

r 
Mea

n 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pa
ir 
1 

prete
st - 
poste
st 

677
 ــــــ2

1756
1 

31
87 

7745
 ــــــ1

6713
 ــــ3

2173
 ــــ3

2
3 

171
11 
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 استخدام وسيلة فيديو يف تعليم اللغةإن : (Ha)الفرض البديل 
استخدام وسيلة إن : (Ho)مقبول والفرض  بتزويد املفردات العربية

أي أن . مردود فيديو يف تعليم اللغة العربية بتزويد املفردات
 استخدام وسيلة فيديو يف تعليم اللغة العربية بتزويد املفردات

 .يف تعليم اللغة العربية اليكون فعا
تصرحيات استجابة  50-4وعرضت الباحثة يف اجلدول 

 :الطلبة
11-4الجدول   

 استجابة الطلبة 

الر 
 التصريحات قم

 استجابة الطلبة

المعيا
ر 

االتح
 يراف

نتيج
ة 
المع
 دلة

البيان 
على 
درجة 
االس
تجا
 بة

موا
فق 
جد
 ا

موا
 فق

غي
ر 
موا
 فق

غي
ر 
موا
فق 

ب
شدّ 
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 ة

5 

تعليم كان
املفردات  

 باستخدام
وسيلة 
 ممتعة فيديو

8 
55

،5 
% 

52 
22

،3 
% 

 
 ــــــــــــــ
 

 
 ــــــــــــــ
 

485
، 

5،
 العليا 55

5 

وسيلة 
سع فيديو

ين لنيل  
كثري من 
املفردات 
 اجلديدة

55 
41

،8 
% 

55 
10

،0 
% 

5 
4،
5 
% 

 
 ــــــــــــــ
 

185
، 

5،
 العليا 45

5 

  وسيلة
 فيديو

سعداين يف 
ذكر 

املفردات 
 اجلديدة

55 
14

،5 
% 

55 
41

،8 
% 

 
 ــــــــــــــ
 

 
 ــــــــــــــ
 

108
، 

5،
 العليا 14

 العليا،4855   52 8افرح إذا   4
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كانت 
املدرسة يف 

هذه 
املدرسة 

تعلم 
باستخدام 

وسيلة 
 فيديو

55
،5 

% 

22
،3 

% 

 ــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــ
 

، 55 

1 

 كان وسيلة
 فيديو

موافقا 
لطتبيق يف 

 تعلم

8 
55

،5 
% 

51 
25

،1 
% 

 ـ5
4،
5 
% 

 
 ــــــــــــــ
 

110
، 

5،
 العليا 59

2 

استخدام 
وسيلة 
 فيديو

جيعلين 
متحمسا 
يف تعليم 

55 
41

،8 
% 

55 
14

،5 
% 

108 ــــــــــــــ ــــــــــــــ
، 

5،
 العليا 41
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 املفردات

3 

استخدام 
 وسيلة 

 فيديو

يسهلين يف 
فهم معىن 

 املفردات

55 
10

،0 
% 

55 
10

،0  
% 

150 ــــــــــــــ ــــــــــــــ
، 

5،
 العليا 10

8 

استخدام 
 وسيلة 

 فيدي
يساعدين 
يف ذكر 

املفردات 
اليت تلقيتها 

 من قبل

51 
31

،0 
% 

9 
53

،1 
% 

494 ــــــــــــــ ــــــــــــــ
، 

5،
 العليا 25

9 

استخدام 
 وسيلة 

يف  فيديو
تعليم 

58 
31

،0 
% 

2 
51

،0 
% 

445 ــــــــــــــ ــــــــــــــ
، 

5،
 العليا 31
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املفردات 
 ليس ممال

5
0 

استخدام 
 وسيلة 

 يف فيديو
تعليم 

املفردات 
سياعدين 
يف اختيار 
الكلمات 

وقفا 
 للصورة

54 
18

،5 
% 

9 
53

،1 
% 

5 
4،
5 
% 

188 ــــــــــــــ
، 

5،
 العليا 14

37      مجموع 
 العليا 47

  .تصرحية عشرة اثنىت الباحثة دهزت قد 50-4 ددول ويف
تعليم اللغة على  الطلبة استجابات ملعرفة عليها إلدابة متتا

حيث نرى أن نتيجة معدلة استجابات  العربية بتزويد املفردات
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فهذا يدل على أن استجابا هتم حتصل على  5،43 الطلبة
 .الدردة العليا

 أن وهي السابقة اإلجيابية التصرحيات إىل نظرا وكذلك
 .املفرداتعلى  الطلبة قدرةرقى يتعليم اللغة العربية بوسيلة فيديو 

 
 المناقشة -ج 

تعلم اللغة العربية بوسيلة أما مناقشة هلذا البحث فهي أن 
تعلم اللغة على  استجابة الطلبةوأما . ممتازا يكنهن فيديو الذ

عليا مع نتيجة  استجابةحتصل على العربية بوسيلة فيديو الذهن 
كما ورد يف مقياس التفسري إذا كانت نتيجة . 5،43املعدلة 

فتحصل على دردة العليا  0،4إىل  5،3املعدلة  أكثر من 
(3،5>5،43.) 

وسيلة فيديو الذهن يف تعلم اللغة العربية وكانت استخدام 
 -وهذا يتضح من االختبار ت. طلبةلاملفردات  بتزويد يكن فعاال

Test  ومستوى الداللة ( -55،55)حتصل على النتيجة(sig.) 
(0،01<0،000) 
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 تحقيق الفرضين -د 
 :ول أن فرض هذ البحث هوألكما ذكر يف الفصل ا

تعليم اللغة العربية بتزويد  إن :  (Ha)الفرض البديل -
يكون فعاال يف ترقية نتيجة  املفردات بوسيلة فيديو

 .اللغة العربيةتعلم  يف الطلبة
العربية بتزويد تعليم اللغة إن :  (Ho)الفرض الصفري -

ال يكون فعاال يف ترقية نتيجة  املفردات بوسيلة فيديو
 .اللغة العربيةتعلم يف  الطلبة

ــ بواسطة حتصيل ت ـــ أن نتيجة 50-4يف اجلدول  Testــــ
وهذا يدل على أن  0،000>0،01 هوو  (Sig) لةالمستوى الد

مقبول أي أن  (Ha) الفرض البديلمردود و  (Ho)الفرض الصفري 
يف تعلم  يف ترقية نتيجة الطلبة اليكون فعا استخدام وسيلة فيديو

 .اللغة العربية
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
 نتائج البحث - أ

وبعد ماحبثت الباحثة بالبحث التجرييب عن استخدام 
باملدرسة األول يف الفصل  فيديوبتزويد املفرداتللطلبةوسيلة 

فحصلت Kajhu Aceh Besarاملتوسطة اإلسالمية دار احلكمة 
 :النتائج البحث كما تلي

. املفردات للطلبةبتزويد مؤثرا فيديو كان استخدام وسيلة  -1
-pحتصل على نتيجة Test-وهذا يتضح من االختبار ت

value  أصغر من مستوى الداللة(  =،0،0 )
.(،،،،،0،0.) 

يف تعليم  فيديوعلى استخدام وسيلة  الطلبةإن استجابة  -2
املفردات حتصل على استجابة عليا مع اللغة العربية بتزويد 

كما ورد يف مقياس التفسري إذا كانت  70،3نتيجة املعدلة 



3، 

 

فتحصل على درجة ،0،إىل  302نتيجة املعدلة أكثر من
 (.70،3<302)عليا 
 

 المقترحات - ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدمت الباحثة االقرتاحات 

 :اآلتية
ينبغي للمعلم أن يعلم بالطريقة والوسيلة التعليمية املناسبة  -1

وأن العامل اليوم يتيح  .التعليمذابة أثناء إجراء عملية واجل
 . الوسائل اجلذابة والطريقة املعينة املتنوعة

لنيل فيديو ينبغي للمعلم أن خيتار الوسيلة املناسبة كوسيلة  -2
 .األهداف من عملية تعليم املفردات

ينبغي القارئني الذين يقرؤون هذا البحث ان يتفضلوا  -7
يصلحوا هذه بالنقد0 إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فإمنا 

العيوب حىت يكون هذا البحث كامال سومفيدا للباحثة 
 .والقارئني مجيعا
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 المراجع

 
 المراجع العربية -أ 

مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية 019930 0 أزهرأرشد
مطبعة : أوجنج فاندنج.    لمدرسى اللغة العربية

 .األحكام

: القاهرة. المدخل إلى تعليم العربية20،،2 0اجلواد0 رجب عبد
 .دار األفاق العربية

المراجع في تدريس مهارات  ،،2،1 0اخلالق0 علي سامي
 .الئسسة احلديثة للكتاب: لبنان. اللغة العربية وعلومها

في مناهج البحث العلمى 19990 0عريفج0 دكتور سامي
 .دار جمدالوي للنشر: عمان.وأساليبه
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البحث مدخل المناهج 0 1929 0عالم0دكتور رجاء جممد أبو
 .مكتبة الفالح: الكويت. التربوي

علم :القاهرة. تعليم اللغة العربية المعاصرة02،100 0سعيدالىف
 .الكتب

فيطرق تدريس اللغة العربية، الطبعة 1،110 0اجمليد0 عبد العزيز
 .دار املعارف: القاهرة. الثالثة

خصائص العربية وطرائق 0 1992 0معروف0 الدكتور تايف
 .دار النفاس: بريوت.تدريسها

المنجد في اللغة واإلعالم، الطبقة 019270 معلوف0لويس
 .دار املشرق: بريوت. الثامنة والعشرون

سيكولوجية الوسائل 19210 0منصور0عبد اجمليد سيد أمحد
. التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية الطبعة األولى

 .دار املعارف:القاهرة
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 

 

Satuan Pendididikan : MTsS Darul Hikmah 

Mata Pelajaran          : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester                : VII/ 1 (Ganjil) 

Tema/Subtema      :   األلوان 
Alokasi Waktu       : 40 Menit (2 x Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1  :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI-2  : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI-4  :  Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 

dalam sudut pandang/teori . 

 



 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari Bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional dan bahasa 

pengantar khazanah keislaman 

yang diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

1.1.1. Menerima kesempatan 

dapat mempelajari 

Bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar 

komunikasi 

internasional. 

2.2. Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa 

2.2.1. Menunjukkan motivasi 

diri untuk berbahasa 

arab dengan baik. 

3.1. Mengidentifikasi bunyi dan 

makna dari kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan 

struktur kalimat yang berkaitan 

dengan topik  األلوان baik secara lisan 

maupun tertulis. 

 

3.2.1. Siswa mampu 

mengartikan kosa kata 

yang terkait topik   األلوان

baik secara lisan 

maupun secara tertulis.  
3.2.2. Siswa mampu 

melafalkan kembali     

kosa kata yang telah di 

dengarkan sesuai 

dengan األلوان baik secara 

lisan maupun tertulis. 

3.2.3. Siswa mampu 



 
 

menghafalkan kosa 

kata dengan intonasi 

dan makhraj yang 

benar dengan jumlah 

yang telah ditentukan. 

4.2. Menunjukkan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon 

tentang: األلوان 

4.2.1. Siswa mampu 

menunjukkan benda 

atau gambar benda 

yang dipertanyakan 

tentang: ناأللوا  

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan tentang topic األلوان siswa  mampu  mengartikan kosa 

kata yang di dengar baca , siswa mampu melafalkan kembali dan 

menghafalkan kosa kata yang telah didengarkan, siswa juga mampu 

menunjukkan benda berdasarkan apa yang di dengar dan dilihatnya. 

 

D. Materi Pembelajaran (Terlampir) 

 

E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Metode : Sima’i wa syafawiyah  

2. Pendekatan : Scientific Approach (Pendekatan Ilmiah) 

3. Model  : Kooperatif  Learning 

F. Alat dan Media Pembelajaran 

1.Alat  : Spidol, penghapus, speaker, papan tulis 

2.Media  : Video, LKPD 



 
 

 

G. Sumber Pembelajaran 

1. Buku siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013 untuk MTs kelas VII  

2. Internet 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

No. Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam 

dan berdo'a bersama 

 Guru mengabsen siswa 

 Guru mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan 

tentang materi yang sudah 

dipelajari dan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari 

 Guru memberikan pre-test 

kepada siswa 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 Guru menyampaikan garis 

besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang proses 

 

 

 

 

 

 

5 Menit 



 
 

pembelajaran yang akan 

dilakukan serta bentuk tes 

 Guru membagikan 

kelompok dan masing-

masing kelompok terdiri dari 

3 orang 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati/Melihat 

 Siswa mendengarkan 

pelafalan kosa kata yang 

didengar melaui video yang 

diperlitkan oleh guru di depan 

kelas tentang األلوان 

 Siswa meniru pelafalan kosa 

kata yang diperlihatkan oleh 

guru melalui video 

 Siswa mengamati penjelasan 

guru tentang arti kosa kata 

yang didengar. 

b. Menanya 

 Siswa menanyakan arti kosa 

kata yang sulit atau bunyi 

huruf pada kosa kata yang 

telah didengarkan dan di 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Menit 



 
 

perhatikan. 

c. Mencoba 

 Siswa mengingat kembali 

kosa kata yang telah 

didengarkan dan diperhatikan.  

 Siswa menunjukkan contoh 

tentang األلوان 

d. Menalar 

 Siswa dalam kelompoknya 

mengerjakan LKPD yang 

diberikan oleh guru terkait 

topik di atas. 

 Masing masing kelompok 

menyimpulkan hasil diskusi 

e. Mengkomunikan.  

 Siswa bersama dengan 

kelompoknya 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompok mereka. 

 

 Guru beserta siswa 

mengoreksi bersama tugas 

kelompok yang diberikan tadi 

dan memberikan penguatan. 

3. Penutup  



 
 

 Di bawah bimbingan guru, siswa 

memberikan kesimpulan dan 

ringkasan materi pembelajaran 

 Guru menutup  pelajaran dengan 

membaca doa dan salam. 

 

5 Menit 

 

 

 Pertemuan ke-2 

No. Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan 

berdo'a bersama 

 Guru mengabsen siswa 

 Guru mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang materi yang 

sudah dipelajari dan terkait 

dengan materi yang akan 

dipelajari 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 Guru menyampaikan garis besar 

cakupan materi dan penjelasan 

tentang proses pembelajaran 

yang akan dilakukan serta bentuk 

tes 

 Guru membagikan kelompok dan 

 

 

 

 

 

 

5 Menit 



 
 

masing-masing kelompok terdiri 

dari 3 orang 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati/Melihat 

 Guru memperlihatkan video 

kepada siswa 

 Siswa mengamati video 

yang diberikan guru  

b. Menanya 

 Siswa menanyakan bunyi 

huruf dari kosa kata yang 

telah di dengarkan tentang 

  األلوان

 Siswa menanyakan arti 

mufradat yang sulit 

c. Mencoba 

 Siswa mencari kosa kata 

baru tentang األلوان dari 

video yang ditayangkan 

oleh guru 

 Kemudian siswa 

menyebutkan contoh 

kalimat sederhana dari kosa 

kata yang telah di dapatkan 

tentang األلوان..  

d. Menalar 

 

 

 

 

50 Menit 



 
 

 Siswa dalam kelompoknya 

mengerjakan LKPD yang 

diberikan oleh guru terkait 

topik di atas. 

 Masing masing kelompok 

menyimpulkan hasil diskusi 

e. Mengkomunikan.  

 Siswa bersama dengan 

kelompok nya 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompok mereka. 

 Guru beserta siswa 

mengoreksi bersama tugas 

kelompok yang diberikan 

tadi dan memberikan 

penguatan. 

3. Penutup 

 Siswa menjawab soal post- test 

sesuai dengan konteks  

 Di bawah bimbingan guru, siswa 

memberikan kesimpulan dan 

ringkasan materi pembelajaran 

dan menutup  pelajaran dengan 

membaca doa dan salam. 

 

 

5 Menit 

  

I. Penilaian hasil pembelajaran 

1. Teknik Penilaian  



 
 

a. Tes tertulis 

b. Observasi Respon Siswa 

2. Instrumen Penilaian  

a. Soal Tes Tertulis 

b. Angket/Lembar Pengamatan 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan 

oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi 

siswa. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan 

laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses 

pembelajaran. 

 

J. Evaluasi 

a. Penilaian dari Aspek Sikap (Kelompok) 

Aspek Yang Dinilai Kriteria Skor 

 

 

Jujur 

Sangat Sering 4 

Sering 3 

Tidak Sering 2 

Sangat Tidak Sering 1 

 

 

Disiplin 

Sangat Sering 4 

Sering 3 

Tidak Sering 2 

Sangat Tidak Sering 1 

 

 

Bertanggung Jawab 

Sangat Sering 4 

Sering 3 



 
 

 Tidak Sering 2 

Sangat Tidak Sering 1 

 

 

Kerja Sama 

Sangat Sering 4 

Sering 3 

Tidak Sering 2 

Sangat Tidak Sering 1 

TOTAL SKOR  16 

 

Catatan: 

*4 = Sangat Baik 3 = Baik 

  2 = Cukup Baik 1 = Kurang Baik 

Nilai akhir = Jumlah skor penilaian  x 100 = … x 100 

=… 

               Jumlah skor maksimal       12 

 

b. Penilaian dari Aspek Pengetahuan 

Aspek Yang 

Dinilai 
Kriteria Skor 

Kosa Kata Ada kesalahan tapi tidak mengganggu 

makna 
4 

Ada kesalahan dan mengganggu makna 3 

Banyak kesalahan dan mengganggu 

makna 
2 

Terlalu banyak kesalahan hingga sulit 

dipahami 
1 

Kelancaran Lancar 4 



 
 

Cukup Lancar 3 

Kurang  Lancar 2 

Tidak Sering 1 

Kefashihan Fashih 4 

Cukup Fashih 3 

Kurang Fashih 2 

Tidak Fashih 1 

Kesesuaian Sangat Sesuai dengan video 4 

Sesuai tapi masih ada kesalahan 3 

Kurang Sesuai dengan video 2 

Tidak Sesuai dengan video 1 

TOTAL SKOR  16 

  Catatan: 

4: Sangat Baik 

3: Baik 

2: Cukup Baik 

1: Kurang Baik 

 

Nilai Akhir = 
                     

                    
     

 

 

 

 



 
 

c. Penilaian dari Aspek Keterampilan 

No Aspek yang dinilai 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Penguasaan Kosa kata     

2 Pemilihan Kosa kata yang Cocok dengan Makna     

3 Kesesuaian Kosa kata dengan Video     

4 Terampil dalam Menerjemahkan Kosa kata     

   

 

Catatan: 

4: Sangat Baik 

3: Baik 

2: Cukup Baik 

1: Kurang Baik 

 

Nilai Akhir = 
                     

                    
     

      

  



 
 

 

N

o. 

 

Nam

a 

Sisw

a 

Aspek Yang Dinilai 

 

Tot

al 
Penguasa

an Kosa 

kata 

Pemilih

an Kosa 

kata 

yang 

Cocok 

dengan 

Makna 

Kesesuai

an Kosa 

kata 

dengan 

Video 

Terampil 

dalam 

menerjemah

kan Kosa 

kata 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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Lampiran Materi 

 

 

 

 
  

  

Burung pipit   ُعْصُفْور Hitam   َُأْسَود 

Anggur    ِعَنب Putih   ُأَبْ َيض 

Apel    تُ فَّاَحة Merah   َُأْْحَر 

Kura-kura    ُسَلْحَفاة Pink    َوْرِدي 

Paus   ََُسَاِك ال  ْ ْو  Hijau   َُأْخَضر 
Tomat    َطَماِطم Biru   ُأَْزَرق 
Strawberry    فَ رَاَوَلة Kuning   َُأْصَفر 
Lemon    لِْيُمْون Oren   ُبُ ْرتُ َقاِل 
Pisang    َمْوز Coklat    بُ ِّن 
Jamur    ُفْطر Susu    َحِلْيب 
Kuda     ِحَصان Coklat  ُْشوُكوََل 
Kristal     بَ ْلَوَرة Hadiah     َهِدَية 
Kue      َكْعك Bintang laut   ََنَْمُة اْلَبْحر 
Permen     َياْ وِ َحل  Kepiting     َِسَرطَان اْلَبْحر 
Anggur hitam   ُْ   أَْرَنب      Kelinci  اأَلْسَود تُ ْو
Kucing       ِقط  Gagak       َغرَاب  



 
 

Lampiran  

 

ANGKET  ( إستبانة)  

 

RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA 

ARAB DALAM MENAMBAHKAN MUFRADAT DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO 

 

Nama                  : 

Kelas    : 

Hari/ Tanggal  : 

 

PETUNJUK: 

1. Berilah tanda contreng ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan 

jawaban anda tanpa dipengaruhi oleh siapapun 

2. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan dan perasaan anda 

yang sebenarnya 

3. Jawaban tidak akan mempengaruhi nilai anda 

4. Kembalikan angket ini jika telah selesai mengisi 

5. Keterangan : 

4: Sangat Setuju, 3:  Setuju, 2: Tidak Setuju, 1: Sangat Tidak 

Setuju. 

No Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Belajar bahasa Arab 

dengan menggunakan 

media video dapat 

menumbuhkan minat 

saya untuk belajar 

    



 
 

mufradat bahasa Arab. 

2. Saya merasa sangat suka 

cara guru mengajar 

bahasa Arab dengan 

menggunakan media 

video dalam proses 

pembelajaran. 

    

3. Menggunakan media 

video dalam 

pembelajaran bahasa 

Arab sangat membantu 

saya dalam memahami 

mufradat  bahasa Arab. 

    

4. Menggunakan media 

video meningkatkan 

kemampuan saya dalam 

pemahaman mufradat 

bahasa Arab. 

    

5. Belajar dengan 

menggunakan media 

pembelajaran video 

membuat saya sangat 

bersemangat dalam 

belajar. 

    

6. Suasana kelas ceria 

ketika guru mengajarkan 

bahasa Arab dengan 

menggunakan media 

video. 

    

7. Penjelasan guru dengan 

menggunakan media 

pembelajaran video 

membuat saya merasa 

puas. 

    

8. Kesulitan saya dalam 

pemahaman mufradat 

bahasa Arab lebih 

mudah dengan 

diterapkannya media 

    



 
 

pembelajaran video. 

9. Penggunaan media video 

dalam belajar bahasa 

Arab membantu saya 

untuk 

mengingat/menghafal 

mufradat. 

    

 

10. 

Saya makin termotivasi 

untuk belajar bahasa 

Arab dan membaca buku 

berbahasa Arab. 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
Mata Pelajaran                : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VII Ganjil 

Materi   :  َانلوَ األ  

Sub Materi   :  َاْدَ املفر  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kelompok   : 

 Anggota   : 

 Tangal Kegiatan                 : 

 Judul Kegiatan                :المفردات 
  

Petunjuk Kegiatan               : 

1. Siswa mengerjakannya bersama dengan teman kelompoknya 

2. Bacalah dengan seksama teks hiwar yang di berikan oleh guru! 

3. Terjemahkanlah teks hiwar tersebut yang telah diberikan oleh guru! 

4. Presentasikanlah hasil kerja kelompok yang telah diberikan oleh 

guru! 

Lembar Kerja 

Peserta Didik 1 

 

Kompetensi Dasar  

- Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan: األَلَوان    

Indikator 

- Mengartikan makna mufradat terkait topik   األَلَوان baik secara 

lisan maupun secara tertulis. 

 

- Mengartikan teks hiwar bahasa arab sesuai dengan topik املرافق  
 baik secara lisan maupun tertulis واألدواْ املدرسية



 
 

 الوار

 
 السالم عليكم :  مرمي
 وعليكم السالم :  ليلى
 كيف حالك ؟ :  مرمي
 المدهلل إين خبري، و أنت كيف حالك ؟ :  ليلى
 أنا خبري والمد هلل :  مرمي
 ؟ البَ ْيَضةُ  َما َلْونُ يا مرمي،  :  ليلى
 البَ ْيَضِة أَبْ َيُض  َلْونُ  :  مرمي
 َغَراُب ؟ال َما َلْونُ  :  ليلى
 أْسَودُ َغَراِب ال َلْونُ  :  مرمي
 َهْل َهَذا ِقط ِك ؟ :  ليلى
 بُ ِّن  ََل، ِقِطي َلْونُُه  :  مرمي
 تِك ؟يبَ قِ حَ  َهْل هِذهِ  :  ليلى
 ََل، َحِقيَبِِت َلْونُ َها أْْحَرُ  :  مرمي
 شكًرا :  ليلى
 عفًوا :  مرمي

  



 
 

 

Mata Pelajaran                : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VII Ganjil 

Materi   : اأَللَوان 
Sub Materi   :  َاْدَ املفر  

 

Kelompok   : 

 Anggota   : 

 Tangal Kegiatan  : 

 Judul Kegiatan  :     المفردات

 Petunjuk kegiatan  : 

1. Siswa mengerjakannya dengan teman kelompoknya! 

2. Pilihlah dan berikan tanda panah pada gambar yang di tuju sesuai 

dengan kosa kata yang telah tersedia di kertas. Lakukan bersama 

dengan teman kelompokmu ! 

3. Setiap kelompok saling beradu cepat dalam menyelesaikan tugas  

pada kertas yang telah di  sediakan guru! 

 

Kompetensi Dasar  

- Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: األَلَوان    

Indikator 

- Mampu melafalkan kembali mufradad yang telah di dengarkan sesuai 

dengan topik األَلَوان baik secara lisan maupun tertulis 

- Mampu mencocokan mufradad sesuai dengan gambar yang di berikan 

terkait dengan topik  اأَللَوان baik secara lisan maupun tertulis. 

Lembar Kerja 

Peserta Didik 2 

 



 
 

 
 

  !  ِاْختَ ْر أَْنَسَب األَْلَواِن 

                                            (َأْسَودُ  -أَْزَرقُ -أَبْ َيضُ )ُعْصُفْوِر َلْوُن ال -1

              (         َأْسَودُ  -أَْزَرقُ -َأْْحَرُ ) َلْوُن الَفرَاَوَلةِ  -2

                                                  (           َأْخَضرُ  -أَبْ َيُض  -بُ ِّن  ) ْرَنبِ َلْوُن األَ  -3

                  (َأْخَضرُ  -أَبْ َيُض  -َأْصَفُر ) َلْوُن ََنَْمُة اْلَبْحر -4
                              

             (َأْخَضرُ  -َوْرِدي   -بُ ِّن  ) َلْوُن الُشوُكوََلْ -5

          (َأْخَضرُ  – َأْسَودُ  –َأْصَفُر ) َلْوُن الُشوُكوََلْ -6

 (              َأْسَودُ –َأْخَضُر  –َوْرِدي  )ِعَنِب َلْوُن ال -7

 (                  َوْرِدي   -أَبْ َيضُ -َأْْحَرُ )َلْوُن اهلَِديَِة  -8

                 (أَْزَرقُ  -أَبْ َيضُ -َأْسَوُد )َغرَاِب الَلْوُن  -9

                  (َوْرِدي   -َأْخَضُر  -َأْْحَرُ )َلْوُن اهلَِديَِة  -11
  

 اإلختبار القبلي



 
 

 
 

 

 التَّدرِيَباُت َعَلى الُمفَرَداتِ 
 !ِصل  (أ 

 Biru     أَبْ َيضُ  -1

 Pisang     أَْرَنب   -2

    Susu     أَْزَرقُ  -3

   Kepiting             َمْوز   -4

 Kuda     تُ فَّاَحة   -5

  Kelinci    َسَرطَان اْلَبْحرِ  -6

 Strawberry     َوْرِدي   -7

 Apel     فَ رَاَوَلة   -8

 Pink     ِحَصان   -9

 Putih     َحِلْيب   -11
 

 

 

 

 
 

 

 

حَ ا َمَع النَّجَ   

 اإلختبار البعدي



OUTPUT SPSS ANGKET 

 

Statistics 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 

N Valid 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,3333 3,4167 3,5417 3,3333 3,2917 3,4583 3,5000 3,6250 3,7500 3,5417 

Std. Deviation ,48154 ,58359 ,50898 ,48154 ,55003 ,50898 ,51075 ,49454 ,44233 ,58823 

 
 

soal1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid setuju 16 66,7 66,7 66,7 

sangat setuju 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  



 
 

soal2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 4,2 4,2 4,2 

setuju 12 50,0 50,0 54,2 

sangat setuju 11 45,8 45,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 
 

 

soal3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid setuju 11 45,8 45,8 45,8 

sangat setuju 13 54,2 54,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  



 

soal4 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid setuju 16 66,7 66,7 66,7 

sangat setuju 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

soal5 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 4,2 4,2 4,2 

setuju 15 62,5 62,5 66,7 

sangat setuju 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 



 

soal6 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid setuju 13 54,2 54,2 54,2 

sangat setuju 11 45,8 45,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 
 

soal7 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid setuju 12 50,0 50,0 50,0 

sangat setuju 12 50,0 50,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

soal8 



 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid setuju 9 37,5 37,5 37,5 

sangat setuju 15 62,5 62,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

soal9 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid setuju 6 25,0 25,0 25,0 

sangat setuju 18 75,0 75,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 
 



soal10 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 4,2 4,2 4,2 

setuju 9 37,5 37,5 41,7 

sangat setuju 14 58,3 58,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 



OUTPUT SPSS TEST 

 

 

Tests of Normality 

 
POSTTEST 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRETEST 

PRETEST ,136 24 ,200
*
 ,947 24 ,229 

POSTTEST ,156 24 ,136 ,946 24 ,216 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

PRETEST 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,065 1 46 ,800 

 

 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

PRETEST 76,25 24 9,326 1,904 

POSTTEST 83,04 24 9,747 1,990 

 

 
 



 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST - 

POSTTEST 

-

6,792 
1,560 ,318 

-

7,450 

-

6,133 

-

21,331 
23 ,000 



 الصور العملية في تعليم اللغة العربية بوسيلة فيديو
 

 

 تشرح املدرسة للطلبة املواد الدراسية
 

 
 تقدم املدرسة اإلختبار القبلي إىل الطلبة



 
 يعمل الطلبة اإلختبار القبلي

 

 
 فيها فيديو ويستمع املفرداتمن ال املادةالطلبة  يشاهد

 
 



 

 إىل الطلبة البعديتقدم املدرسة اإلختبار 
 

 
 يعمل الطلبة اإلختبار البعدي
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