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 استهالل
 بسم هللاا الرمحن الرحمي

 

 :قال هللاا تعاىل

الَُّوْسعهاَ   اَليََُكُُّف هللاُا نَْفًسا ا 

 }  2860سورة البقرة: }

 

 قال هللاا تعاىل: 

ى  ِ َّلَّ
 
ُذلُُْكْ فََمن َذا ٱ ن ََيْ

ِ
ُ فَََل غَاِلَب لَُُكْ ۖ َوا َّللَّ

 
ُُكُ ٱ ن يَنُُصْ

ِ
 ا

لُْمْؤِمنُونَ 
 
ِ ٱ ِ فَلَْيتََوَّكَّ َّللَّ

 
ۢن بَْعِدِه ۗ َوعَََل ٱ ُُك م ِ  يَنُُصُ

 {160}سورة ٱ ل معران: 

 

 صدق هللاا العظمي 

 

 :قال اال مام الشافعي رمحه هللاا

ْد ُصيْوَدَك ِِبلِْحَباِل الَْواثِقَهْ الِْعْْلُ َصْيٌد َوالِْكتَا  بَُة قْيُدُه قي ِ

 
 

 



 اإلهداء 
أن هللا لعل صغريا، ربياين الذين خالده املكرمة أمي و ازهار، املكرم أيب إىل

.حيفظهماوأبقهمايفسالمةالديناواآلخرة.وإىلأخوايتومجعأسريتاملكرمني

الرانريي جامعة يف األساتذة أنواعوإىل علموين قد الذين احلكومية، اإلسالمية
.العلوماملفيدةوأرشدوينإرشادصحيحا،هلمابلكثريتقديراوإجالال

وتقدمالباحثةشكراجزيال MIN 4 Aceh Besar  وإىلمجيعاملعليمنيوالتالميذبـ
الرانريي جامعة يف زمالئي ميع وإىل الرسالة هلذه البياانت لنيل مساعدتكم على

اإلسالميةاحلكومية.أقولشكراجزيالعلىمساعدتكميفتشجيعيلكتابةهذاالبحث
.العلمي،جزاكمهللاخرياجلزاء



















 شكر وتقدير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمدهللاالذيأنزلالقرآنبلسانعريبمبني،والصالةوالسالمعلىرسولهللا
.آلهوأصحابهأمجعنيومنتبعهإىليومالدينهللاعليهوسلموعلى حممدصل

هذا الباحثة وختتص البحث، هذا أتليف وتوفيقه هللا إبذن الباحثة متت قد
البحثحتتاملوضوع"املقارنةبنياستخداموسيلةالبطاقةاملصورةووسيلةالفيديوعلى

( املفردات مقارنةإتقان قدمتهاMIN 4 Aceh Besarـــبدراسة اليت الواجبات(" المتام
الرانريياحلكوميةاإلسالميةبندا املقررةللحصولعلىالتخصصيفعلمالرتبيةجبامعة

.آتشية

مها الكرميني للمشرفني العميق ابلشكر الباحثة تقدم الطيبة، الفرصة هذه ويف
.فتقدم املاجستري مصرة درا  واألستاذة املاجستري نينورسي ترميذي الدكتور األستاذ

لباحثةأفضلالشكرهلماالذينقدأنفقاأوقاهتماالنفيسةومساعدهتماإلشرافهذاا
.البحثإشرافاجيداكامالمنأولهإىلآخره،عسىهللاأنيباركهماوجزامهاخرياجلزاء

ورئيس املعلمني الرتبيةوأتهيل اجلامعةوعميدكلية ملدير الشكر الباحثة وتقدم
اللغةالعربيةومجيعاألساتذةواألستاذاتبكليةالرتبيةوأتهيلاملعلمنيجامعةقسمتعليم

 .الرانرييالذينعلموهاالعلوماملتنوعةاملفيدةوأرشدوهاإرشاداصحيحا

 



لوالديهاالعظيمواالحرتامالعميقابلشكرالباحثةتقدماجليدةالفرصةويفهذه
لعلالصغار.منذانفعاهتذيباوهذابهاحسنةتربيةربياهاالذانلدةاحملبوبنيمهاازهاروخا

.وألخرةالدنيااجلزاءيفأحسنهللاجيزيهما

ب والتالميذ املعليمني مجيع شكرا MIN 4 Aceh Besar ــوإىل الباحثة والتنس
تنس ال ذلك وجبانب الرسالة هلذه البياانت لنيل مساعدتكم على أنجزيال الباحثة ى

الرسالة،هذهكتابةإمتامأبفكارهميفساعدواهاقدالذيناألصدقاءجلميعتقدمابلشكر
 .هللايفدنياهماخرهتمابرك

بنائيا نقدا القارئني من وترجو انفعة مثرة العمل هذا جيعل أن تدعوهللا وأخريا،
اخلط من اإلنسانالخيلو البحثألن هذا هذالتكميل يكون أن والنسيان،وعسى أ

البحثانفعاللباحثةوللقارئنيمجيعا.وحسبنااهللاونعمالوكيلوالحولوالقوةإالابهللا
.العليالعظيم،واحلمدهللاربالعاملن
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البحث على :عنوان الفيديو ووسيلة املصورة البطاقة وسيلة استخدام بني املقارنة

 MIN 4 Aceh Besar) بـدراسةمقارنة)إتقاناملفردات

 نورالعذيذة : االسمالكامل

170202082: رقمالقيد

أهداف االبحثإن وسيللفهي استخدام فعالية على ووسيلتعرف املصورة البطاقة ةة
املفرداتع إتقان على بـندالفيديو ختتلفلتعرفعلىاوMIN 4 Aceh Besarتالميذ

تالميذبـندةالفيديوعلىإتقاناملفرداتعفعاليةاستخداموسيلةالبطاقةاملصورةووسيل
MIN 4 Aceh Besar .  وأمامنهجالبحثهلذهالبحثهودراسةمقارنة.وأخذتالباحثة

الراب الصف من )أ(عينات الضابطة20ع جملموعة )ب(تلميذا الرابع 20والصف
التجرييب جملموعة أدتلميذا أما فهية. البياانت جلمع الباحثة املستخدمة البحث

علىفعالالفيديوفعاليةاستخدامالوسيلةنأالبحثنتائجوقدحصلت.االختبارات
املفردات االختبار.إتقان من النتيجة على أن هذا على  Uji Pairedت)–بدليل

(Sample Test . 

 

 

 

 الكلمة األساسية: املقارنة بني وسائل، إتقان املفردات. 

 



ABSTRACT 

 

Title : Comparison Between the Use of Picture Media and Video Media to 

Increase Mufradat (Comparative Study At MIN 4 Aceh Besar) 

Name : Nurul Azizah 

NIM : 170202082 

 

 The purpose of this study was to identify the effectiveness of the use of the 

picture card method and the video method on vocabulary mastery of MIN 4 Aceh 

Besar students, and to identify differences in the effectiveness of the use of the 

picture card method and the video method on vocabulary mastery. among 

students of MIN 4 Aceh Besar. The research method in this study is a comparative 

study. The researcher took samples from fourth grade (A) 20 students from the 

control group and fourth grade (B) 20 students from the experimental group. The 

research tool used by researchers to collect data is a test. The results showed that 

the effectiveness of the use of video media was effective on vocabulary mastery. 

The evidence for this is that on the test results - Paired Sample Test Test. 

 

Keywords: Media comparison, Improve vocabulary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Judul  :Perbandingan Antara Penggunaaan Media Bergambar Dan 

Media Vidio Untuk Meningkatkan Mufradat (Di MIN 4 

Aceh Besar Studi Perbandingan)  

Nama   : Nurul Azizah 

NIM   : 170202082 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan 

penggunaan Media kartu bergambar dan Media video terhadap penguasaan 

kosakata siswa MIN 4 Aceh Besar, dan untuk mengidentifikasi perbedaan 

keefektifan penggunaan Media kartu bergambar dan Media video terhadap 

penguasaan kosakata. kalangan siswa MIN 4 Aceh Besar. Metode penelitian 

dalam penelitian ini adalah studi banding. Peneliti mengambil sampel dari kelas 

empat (A) 20 siswa dari kelompok kontrol dan kelas empat (B) 20 siswa dari 

kelompok eksperimen. Alat penelitian yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data adalah tes. Hasil penelitian diperoleh bahwa keefektifan 

penggunaan media video efektif terhadap penguasaan kosakata. Bukti untuk ini 

adalah bahwa pada hasil tes - Uji Paired Sample Test. 

 

Kata Kunci :Perbandingan Media, Meningkatkan Mufradat 
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 الفصل األول
 أساسية البحث 

 مشكلة البحث -أ
واملفردات الصوت عناصروهي ثالثة العربية اللعة املفرداتهيتعد إن والرتكيب.

األمساء، من تكون وهي بغريها. اللغة مفهوم والينمو دوهنا من التوجد لغوي أساس
املهارة على استيعاهباحلصول من لذالكالبد واحلروفوفووغريها. واألعداد، واألفعال،

1اللغويةاألربعةولسهولةعلىفهماللغةوالنطقهبانطقاجيدا.

املفردا يتكونتعليم العربّية. اللعة اللغةاالجنبية،خاصًة يتعلم ان يريد تمهمةملن
تعليماملفرداتعلىكلمتني،مهاالتعليمواملفردات.أماالتعليمهوعمليةنقلاملعلومات
تعليم يشكل الكلمة. قائمة هي املفردات وأما املتعلم. إىل املعلم من أو الكتب من

دراسةاللغة.إنتعليماملفرداتللتالميذاالجانبهوانيكوناملفرداتجزءارئيسيايف
إن وكذلك السليم، ونطقها املفردات معىن وحتدي الكلمة ترمجة على قادرا التلميذ

 .يستخدمالتالميذالكلمةاملناسبةيفسياقاجلملةالسليمة

حت ذلك ميكنها اليت الرسائل إليصال استخدامه ميكن شيء هي الوسيلة فيزأما
تالميذومشاعرهموانتباههموقدرهتمعلىالتعلم.عندتنفيذعمليةالتعليم،جيب أفكار

علىاملعلمفهمأمهيةاستخداموسيلةالتعليماملناسبة.يهدفاستخدامالوسيلةإىلعدم

 
ووسيلة الصور لرتقية قدرة التالميذ على    puzzleمقارنة أتثري بني استخدام وسيلة  جوتهرفيندا،1

ب جتريبية  )دراسة  الرانري،)MIN 8 Banda Aceh  ـــاملفردات  جامعة أتشيه: )بندا اإلسالميةيرسالة،
1(،ص.2021احلكومية،



2 
 

 
 

مللالتالميذوجعلهمأكثرمحاًساأثناءعمليةالتعليم.لذلكخنتاجإىلوسيلةاملناسبةيف
.يماملفرداتالعربيةحىتميكنتلبيةاحتياجاتالتعلمتعل

الّلعةالعربيةمنالصفاألول مدرسةتطبقاملوادالدراسية   Min 4 Aceh Besarكانت
إىلالصفالسادس،لكنالتالميذمليتمكنوامنحفظاملفرداتويواجهونصعوبةيف

املفردات املصور.فهم البطاقة الوسيلة مثل الوسيلة من العديد استخدام املعلم وحياول
انتباهالتالميذلتحسنيالفهموحفظاملفردات. الفيديواليتهتدفإىلجذب والوسيلة
يريد لذلك املفردات. زايدة يف أتثري هلا الفيديو ووسيلة املصور وسيلة تطبيق ونتائج

فعال أكثر أيهما يرى أن لزايدةالباحث الفيديو ووسيلة املصورة البطاقة الوسيلة بني ية
املفردات.

وسيلة استخدام بني "املقارنة عن تبحث أن الباحثة تريد املشكلة هذه على وبناء
)بـ املفردات إتقان على الفيديو ووسيلة املصورة MIN 4 Aceh Besarبطاقة دراسة

مقارنة(".

 أسئلة البحث -ب 
اخللفيةأعاله،مثيتمطرحاملشكلةعلىالنحوالتايل:بناءعلى

علىإتقاناملفردات وسيلةالبطاقةاملصورةووسيلةالفيديوكيففعاليةاستخدام -1
 ؟ MIN 4 Aceh Besar بـتالميذدعن

ختتلف -2 إتقاناستخدامفعاليةهل على الفيديو ووسيلة املصورة البطاقة وسيلة
 ؟ MIN 4 Aceh Besar بـتالميذعنداملفردات
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 أهداف البحث -ج

 بعدأنرمزاألسئلةتكتبهاالباحثةأغراضالبحثفيمايلي:

ةالبطاقةاملصورةووسيلةالفيديوعلىإتقانسوسيلفعاليةاستخداملتعرفعلىا -1
 ؟ MIN 4 Aceh Besar بـتالميذاملفرداتعلى

علىا -2 الفيديواستخدامفعاليةاخلتالفلتعرف ووسيلة املصورة البطاقة وسيلة
 ؟MIN 4 Aceh Besar بـتالميذعلىإتقاناملفرداتعلى

 أمهية البحث -د
 وأماأمهيةالبحثهيكمايلي:

إتقانللتالميذ -1 على التالميذ مساعد وفهمامل: تعليم يف ويسهلهم فردات
.املفردات

 .للمعلم:ليكوناملعلمقادراعلىاستخداموسيلةاملناسبةيفتعليماملفردات -2
للباحثة:زايدةاملعلوماتاجلديدةواخلرباتيفالبحوثالدراسيةوجمالالتدريس -3

 تعليماملفردات.اللغةالعربيةوخاصةيف

 وفروضهافرتاض البحث  -ه
ناستخداموسيلةالبطاقةاملصورةووسيلةالفيديواملناسبتانابملادةتؤداينإىلنتيجةإ

 عمليةالتعليموالتعلماجليدة.

 واماالفروضهلذاالبحث،فيمايلي:

 ( (Haالفرضالبديل -1
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إتقان  فعالعلى الفيديو املصورةووسيلة البطاقة استخداموسيلة فعالية ختتلف
 .MIN 4 Aceh Besarاملفرداتبـ

 (Ho)الفرضالصفري -2

غري استخداموسيلةالبطاقةاملصورةووسيلةالفيديواليةاملقارنةبنيالختتلففع
 MIN 4 Aceh Besar.فعالعلىإتقاناملفرداتبـ

  البحثحدود   -و
 احلداملوضوعي -1

املصورةووسيلة البطاقة استخداموسيلة بني املقارنة البحثعن الباحثةهذا يركز
.دراسةمقارنةبعنوان"املهنة"MIN 4 Aceh Besarالفيديوعلىإتقاناملفرداتبـ

 احلداملكاين -2

 ،يفالفصاخلامسة.MIN 4 Aceh Besarتريدالباحثهأنحتددمكانالبحثبـ

 .2021/2022إنهذاالبحثجيرىيفالعامالدراسي -3

 معاين املصطلحات  -ز
يف املصطالحات بعض تشرح أن هبا فتسن الرسالة هذه الباحثة تبحث أن قبل
موضوعالرسالة"املقارنةبنياستخداموسيلةالبطاقةاملصورةووسيلةالفيديوعلىإتقان

 تسهيالملعرفةاملقصودهي:"دراسةاملقارنة(MIN 4 Aceh Besarاملفردات)بـ
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 املقارنة -1

وأتثسر فعل هي بنياملقارنة والتشاهبات االجتالفات مراقبة أي املقارنة،
،قارنالالتينيةعنصرين،سواءكانواأشخاصاأوأشياءأوأماكنأوأشياءأييتمن

املقارنة وهكذا، "وقت". يعين وهذا معين"استالم"، مع جزائت شكتها املقابل يف
2الوسائللتحليلشئواحدجنباإلىجنب.

الوسيلةهيما املدرسمنأدواتوأجهزةلتسهيلعمليةمقدمة إليه يلجأ
املراحل دورضروييفكل هلا التعليمة فالوسيلة وتعزيزها. والتعلموحتسينها التعليم
الدراسيةمدرسيةكانتأمجامعية.وتبدولناأمهيتهامنخاللإدراكناواقعوظيفتها،

تعل يف واحدة حاسة من أكثر يستخدم أن للمتعلم تتيح يفإذ التعدد وهذا مه.
املعرفة نوافد وأهنا خاصة واالستدالل، الفهم زايدة على يساعد احلواس استخدام
لإلنسان،وكلمازادعددالنوافذاملستقبلةكلماسهلتوحتسنتوتعززتعمليةلتعلم
التدريس عملية يف للمساعدة املهمة األدوات احدى الوسائلهي أي واإلدراك،

 3.والتعلم

 

 



 
 2021Diakses pada tanggal 10 Okteber–التعبريات–معىناملقارنة)ماهو،املفهوموالتعريف( 2

.n-comparaci-de-titanica.com/significado-s://ar.encyclopediahttp2012 dari situs .
243(،ص.1985)لبنان:دارالنفائس،.خصائص العربية ،ورمعروفحممدانيف 3

https://ar.encyclopedia-titanica.com/significado-de-comparaci-n
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 البطاقةاملصورة -2

عامل يف تستخدم ما وغالًبا للغاية سهلة مرئية وسيلة هي املصورة الوسيلة
 4التعليم.كمايقولاملثل،فإناملصورةتتحدثأبكثرمنألفكلمة.

(،فإنفكرةالبطاقةاملصورةSu Silana dan Rayanaوفًقاسوسيالانوراينة)
سم.يتمإجراءاملصورة30×25بطاقةاملصورةحبجمهيوسائلالتعليميةيفشكل

 5ابليدأوالصورة،إستخدامالصوراملوجودةاليتمتاصقهاعلىأوراقبطاقةاملصورة.

 الفيديو -3

مقابل مبصطلح العربية اللعة إىل ترمجته ميكن غريب مصطلح هو الفيديو
ركةوالذييرافقهغالباهو"الصوراملتحركة"ويقصدبهعادةتقنيةتسجيلالصوراملتح

"والفيديوهناإحدىالوسائلالسمعيةالبصريةالذيAudio-Vidioالتجيلالصويت"
 6يستخدماملدرسوالطلبةيفمشاهدةاملادة.



 إتقان -4
 

4 Arief S. Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,cet.4,1996), 

hal.29 

إستخدام و سيلة بطاقة املصورة لرتقية حتصيل تعليم اللغة العربية يف مادة أفراد   ،إسيتماويلين 5
)سومطرةالشماليةميدان:كليةالعلومالرتبيةرسالة.األسرة للصف الرابع أ يف املدرسة ابتدائية برمياة والسعادة

12(،ص.2019والتعليماجلامعةاإلسالميةاحلكومية،
 ـ)دراسة إجرائية ب  لرتقية قدرة الطالب على قراءة القرّان  الوسيلة )فيديو(  استخدامروضةاجلنة، 6

TPA (Al-Irsyad.4(،ص.2017)بنداأتشيه:جامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية،رسالة
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الِدقة وجه على الشيء إحكام تعين وهي أتقَن، مصدر من اإلتقان إّنكلمة
واإلتقانهوأعلىدرجاتوالضبط،واإلتقانهوأعلىدرجاتاحلفظوالضبط،

احلفظوالضبط،والذييتمثلبعدةأموروأشكال،لكنكحىتتصلإىلاإلتقان
 7فإنكحتتاجأنتكونملتزماًبعدةأمور.

 املفردات -5

واصطالحاهي8افرادا،معنها"الكلمة".-يفرد-املفرداتمجيعمنافرد
ادواتمحلاملعنىكماأهنايفذاتالوقتوسائلللتفكري،فاملفرداتيستطيعاملتكلم

وأمااملفرداتهيأداةلتسهيل9أنيفكرمثيرتجمفكرهإىلكلماتحتملمايريد.
فكرهبصحيحومناسب.التواصليفاحلياةاليوميةوأنفق

 الدراسات السابقة  -ح
الباحثة استخدمتها اليت البحث أساسيات إحدى هي السابقة الدراسات كانت
ملعرفةاجلوانباإلجيابيةوالسلبيةملنهجالبحث.وهذهالدراسةتساعدالباحثةعلىمقارنة

 :نتائجالدراسةواالختالفبنيالبحثالسابقوالبحثاحلايل



 
7 و معجمتعريف اإلتقانيف اجلامعمعن عريب-املعاين عريب عليه.almaany.com.معجم اطّلع

بتصّرف25-3-2019بتاريخ
567ص.م(،1999)سورااباي:فروكيسف،.قاموس البشريمنورعبدالفتاح، 8
الناقة، 9 كامل حممود أجرى بلغات  للنطقني  العربية  اللعة  تعليم  ام. )السعودية:جامعة

161 ص. م(،1985الفرى،
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قراءة   -1 على  الطالب  قدرة  لرتقية  )فيديو(  الوسيلة  "استخدام  روضةاجلنة، 
 TPA Al-Irsyad ."2017) بالقرّان)دراسة إجرائية  

املشكلةاليتنوقشتيفهذهالدراسةهيترىالطلبةمازالوضعفاءيف
فهماملدواليعرفونالتطبيقيفقراءةالقرآن.وترىيفهذهاملؤسسةاليستخدم

هذهالوسائ يف الطلبة أكثر يكون حىت التعلم، و التعليم عملية يف التعليمية ل
املؤسسةضعفاءيفقراءةالقرآنصحيحة.وأمااألغراضهلذاالبحثفهيملعرفة
منهج إن القرآن. قراءة على الفيديو وسيلة استخدام بعد الطلبة قدرة مستوى

وجلمعالبياانتتستخدمالبحثالذىاعتمدتعليهالباحثةهومنهجاإلجرائي.
استخدام أن هي البحث نتائج وكانت واالختبار. املباشرة ابملالحظة الباحثة
وسيلةالفيديويفتعليمقراءةالقرآنيؤثرأتثريابلغاويرقيقدرةالطلبةعلىقراءة

القرآنصحيحةونتيجةالطلبةقبلإجراءالبحثمنخفضةوانقصة.

الباحثانلديهماأوجهلعالقةبنيالدراسةالساا بقةوالدراسةاحلاليةهي
سابقة قامتالباحثة هي االختالف وجوه الفيديو. وسائط استخدام يف تشابه
البحث منهج الباحثة وتستخدم القرآن قراءة لتحسني الفيديو بتطبيقوسائط
املفردات إلتقان الفيديو وسائط الباحثة تستخدم الدراسة هذه اإلجرائيوأما

 دمالباحثةمنهجالبحثالتجرييب.وتستخ
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تعليم  -2 حتصيل  لرتقية  املصورة  بطاقة  سيلة  و  "إستخدام  ين،  ماويل  إسيت 
اللغة العربية يف مادة أفراد األسرة للصف الرابع أ يف املدرسة ابتدائية برمياة  

 2019والسعادة". 

يف العربية اللغة طالب التعلم نتائج وصف إىل الدراسة هذه هتدف
إنمنهجالبحثالذىاعتمدتعليه.الصفالرابع)أ(يفاملدرسةاإلبتدائية

اإلجرائي منهج هو الدراسي.الباحثة الصف عبارةعنحبثيف البحث هذا
املراحل مشل حبثي إجراء على دورة احتوتكل حبثية. دورات ثالث يستخدم

مجع تقنيات ونفذت والتفكر. واملراقبة والتنفيذ خاللالتخطيط من البياانت
البحث نتائج إىل استناًدا التفكري. وأوراق االختبار وأسئلة املالحظة أوراق
حتسني يف فعاجلًدا املصورة بطاقة وسائل استخدام أن ُيظهر البياانت، وحتليل
نتائجتعلماللغةالعربيةلدىطالبالصفالرابعأيفاملدرسةاإلبتدائيةبرمياة

نت التمهيديحصلعلىمتوسطوالسعادة.أظهرت االختبار أن اختبارات ائج
.يف57,88.يفالدورةاألوىلحيصلالطالبعلىمتوسطقيمة43,88قيمة

.77.69.ويفالدورةالثالثةوصلت65.55الدورةالثانيةوصلتإىل

الباحثانلديهماأوجه العالقةبنيالدراسةالسابقةوالدراسةاحلاليةهي
استخداموسيلةالبطاقةاملصورة.وجوهاالختالفةتستخدمالباحثةيفتشابهيف

املالحظة خالل من البياانت ومجع اإلجرائي البحث منهج  السابقة الدراسة
منهج  الباحثة تستخدم الدراسة هذه وأما االنعكاس وأوراق االختبار وأسئلة

 جلمعالبياانت.البحثالتجرييبوتستخدماإلختبارالقبليوالبعدىفحسب
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وسيلة   -3 استخدام  بني  أتثري  "مقارنة  هرفيندا،  الصور    puzzleجوت  ووسيلة 
ب   جتريبية  )دراسة  املفردات  على  التالميذ  قدرة  "  )MIN 8 Banda لرتقية 

2021 

مليكونوا  MIN 8 Banda Acehاختارتالباحثةهذااملوضوعألنالتالميذبـ
الباحثةعواملأخرىوهيعدم قادراعلىنطقاملفرداتوحفظهاجيدا.ووجدت
صعوبة يسبب حبيث والتعلم. تدريس عملية أثناء للوسائط املعلمني استخدام
أن الباحثة تريد لذلك معلمهم. علم قد الذي املفردات وتذكر فهم يف للتالميذ

رنةوسيلتانلتحسنيقدرةالتالميذعلىووسيلةالصورمقا  puzzleتستخداموسيلة
وأمامنهجالبحثهلذاالبحثهوحبثجترييببتصميماتشبهالتجريبية. املفردات

(Quazi Eksperimentalفهي البياانت مجع الباحثة املستخدمة البحث أداة أما .)
البعديابستخدامحت واالختبار القبلي يتعلقابالختبار الذي االختبارات ليلقائمة

لعينةمزدوجة،واختبارتلعينةمستقل -البياانتاإلحصاءالوصفي،واالختبارت
وسيلةSPSS 20.Vابستعانة استخدام أن إىل تشري البحث هلذا نتائج لذلك، .

ووسيلة النتيجةpuzzleالصور وهذه املفردات. على التالميذ قدرة ترقية يف تؤثر
الص وفرض مقبول البديل فرض أن ابستخدامتعرض النتائج تظهر مردود. فري

يفpuzzleاختبارالعينةاملستقلأنهالتوجدمقارنةأتثريبنيوسيلةالصورووسيلة
.تعليماملفردات.وهذهالنتيجةتعرضأنفرضالبديلمردودوفرضالصفريمقبول

لعالقةبنيالدراسةالسابقةوالدراسةاحلاليةهيعاىنالباحثانمننفساملشكلةوهيا
ضعفقدرةالطالبعلىتعلماملفردات.وجوهاالختالفوسائطخمتلفةحللاملشكلة.
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 طريقة كتابة الرسالة  -ط
اطريقةأتليفهذهالرسالةوكتابتهافاعتمدتالباحثةعلىطريقةالتأليفاجلاربيةوأم

 :املقرورةيفكليةالرتبيةوأتهيلاملعلمنيجبامعةالرانريياإلسالمياحلكوميةيفكتاب

“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh 2016” 
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 الوسيلة التعليمية  -أ

 تعريف الوسيلة التعليمية -1
التعليموالتعلم.كلمةالوسيلةمنالكلمة الوسيلةهيوسيلةأوأداةلعملية

املقدمة.ابللغةmadiusالالتينية"ماديوس" أو الوسيط أو الوسط واليتتعينحرفيا
العربية،تكونالوسيلةهيالوسيطأورسولالرسالةمناملرسلإىلمستلمالرسالة.

ضافةإىلجانبانتبهإلاب10ةيفعمليةالتعليم.إنالوسيلةهيعناصرمناصرمهم
،وسيلةالتعليمأيضانقلالرسالةليتمنقلهايفكلموضوعالدرس.تالميذال

أنالوسيلةالتعليميةهيكلمايستخدمقناةليصال(Suparno)ذكرسوبونو
طريق عن الرسالة توصل اليه(قد هدف)مرسل اىل مصدر من معلومة أو رسالة

)وسيلة )وسيلة السمع االنفعال طريق أو بصرية(، البصر)وسيلة أوطريق مسعية(
11انفعالية(،أوعنطريقالتمثيل)وسيلةمثثيلية(.

أنالوسيلةتعليمهومايزيدعمليةالتعليمسهال(Effendy)وأماذكرأفندى
ويزيدالدرسوضوحالدارس.إذن،الوسائلهيكلمايستخدماملدرسيفتفهيم

 
10 Azhar Arsyad, Media Pembelajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 3 

20ص.ه(،1995)ماالنج:اليليبماجل،.الوسائل املعينات يف تعليم العربية إمامأسرارى، 11
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مواد وإكتساب إدراك على الدارس يساعد ما أوكل املهارات وإكسبهم التامليذ
 12دراسية.

الت عليمتلعبدورالذلك،ختلصالباحثقةإىلأنوسيلةالتعليميةيفعملية
تبسيط أجل من اتصال أداة هي نفسها الوسائل التعليم. أهداف حتقيق يف هاما
املواد متيزمفاهيمأوخصائص أو اليتتوضح الوسيلة فإن التعليم.وابلتايل، عملية

فهماملادةبسهولةأكرب.للتالميذالتعليميةاليتيتمتدريسها،حبيث

 أمهية الوسيلة التعليمية -2
وتتملأمهيةالوسيلةالتعليميةيفعمليةالتعليموالتعلميفأتثريهاالفعالعلى
واملادة واملتعلم املعلم وهي: التعليمية العملية عناصر من الثالثة الرئيسية العناصر

 .التعليمية

 أنواع وسيلة التعليمية  -3
13تنقسمالوسيلةالتعليميةإىلثالثةأنواعوهي

 الوسيلةالبصرية −

الشعورالعنيوهي عن تعتمد اليت العامل وغري.وسيلة املدرسي الكتاب مثل،
 املدرسىواجملالتالرسوموالسبورةاملصوروالرموزالتصويرية.

 

 
.3-4 ص. ...،الوسائل املعيناتإمامأسرارى، 12

78ص. الطبعةالثالثة،)القاهرة:داراملعارف(،.يف تدريس اللغة العربية عبدالعزيزعبدامجليد، 13 
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 الوسيلةالسمعية −

اتلصوتية، التسجيال مثل: الشعوراالذن، عن تعتمد اليت االعالم وسيلة وهي
واالسطواانتواهلالتفوغريها.

 السمعيةالبصريةالوسيلة −

وهياليتيستفادمنهاطريقالعينواالذنمعامثل:التلفزيونوأفالمالفيديووالفالم
البصرية الوسيلة من الباحثة تستخدم البحث هذا وأمايف وغريها. السينمائية

 الوسيلةالسمعيةالبصريةوهيوسيلةالبطاقةاملصورةووسيلةالفيديو.

 التعليميةوظيفة وسيلة   -4
 وظيفةوسيلةالتعليميةهي: (Sudrajat) ذكرسودراجاأتن

 .تالميذوسيلةالتعليميةأنتتغلبعلىقيوداخلربةاليتميتلكها −
 وسيلةالتعليميةأنيتعدىحدودالفصلالدراسي. −
 تزيدوسيلةالتعليميةمنوجودتفاعلمباشربنيتالميذوالبيئة. −
 التعليميةغرسأساسحقيقيوملموسوواقعي.ميكنلوسيلة −
 ميكنأنتثريوسيلةالتعليميةالدافعوحتفزاألطفالعلىالتعلم. −

 الغرض من استخدام الوسيلة  -5
املعلومات أو الرسالة أن التعليميةهي استخداموسيلة من الرئيسي لغرض

 لمتلقياملعلومات.اليتيتمإيصاهلاميكناستيعاهباقدراإلمكانمنقبلالتالميذمث
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دون للمعاجلة تالميذ على وأسهل أسرع املعلومات ستكون وابلتايل،
أي(االضطرارإىلمتابعةعمليةطويلةجتعلهامشبعة.يرتبطبعمليةتعلماللغةالعربية

لغة(،حيثسيتمجتهيزاملتعلمنيأوتعلممهاراتاللغةمنخاللاملمارسةاملستمرة
 14ملهارات.للحصولعلىهذها

 وسيلة  البطاقة املصورة -ب 

 تعريف وسيلة  البطاقة املصورة -1
ووفقاللقاموساإلندونيسيالكبريفإنالبطاقةبطاقةمسيكةمستطيلةالشكل
فهمها والتيوميكن شائعة، لغة هي الصور استخداما. ألكثر الوسائطا هي املصورة

 15والتمتعهبايفكلمكان.

األلعاب (Suriana) اقرتحسورايان أشكال من املصورةهيشكل بطاقة أن
التعليميةيفشكلبطاقاةحتتويعلىصوركلماتمصممةبشكلمتعمدلتحسني
عدد وزايدة االستقالل وممارسة الذاكرة تطوير ذلك يف مبا املختلفة اجلوانب

 16.املفردات

الرسم وسيلة املصورمضمنيف البطاقة أيضا.وسيلة الرسم وسيلة وتسمى
والعرض الطول حجم على حتتوي اليت الوسيلة هي األبعاد الثانية هذه. الوسيلة

 
14

Abdul Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), h.104 
15Zahratun Fajriyah, Peningkatan Penggunan Kosakata Bahasa Arab Melalui 

Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 9, No 1, 

(2015), hal 112 
16 Hotimah, Penggunaan Media Flashcard Dalam MeningkatkanKemampuan Siswa Pada 

Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris Kelas II MI Ar-Rochman Samarang Garut, Jurnal, 

(Pendidikan Universitas Garut: Vol. 04 No. 01 2010), hal 11 
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الوسيلةمثلالصوروالصوروالرسوماتوالرسومالبيانيةأوالرسومالبيانيةوامللصقات
 والرسوماملتحركةوالكوميدايوآخرون.

 لة البطاقة املصورةيوظيفة وس  -2
 عليميةالبطاقةاملصورةوغريها:وظيفةوسيلةالت

 ابملفاهيماملستفادةوتعزيزهاتالميذتعريف −
 معصورمثريةلالهتمامتالميذجذبانتباه −
 يفعمليةالتعليم،لذافهيليستمملةللتالميذأعطاالختالفات −
 .للتالميذتسهيلاملعلمنييفتوفريالفهم −
 أثناءالنظرإىلاملصور.سيكونمنالسهلتذكراملتعلمنيألنه −
العمليةتسريعتالميذحتفيز − املثاليفاملمارسة علىتقدميإجاابت،علىسبيل

 قراءةاملفرداتالعربية.
 علىتقدميمفرداتجديدةومعلوماتجديدة.تالميذتدريب −
يف − الدروس )تكرار االختبارات واستعراض الذاكرة، ألعاب ختلق أن ميكن

 17تخمني)التخمني(.املدرسة(،ألعابال

وسيلةبطاقةاملصورةهيوسيطةبطاقةالذيحيتويعلىصورة،حيثميكن
لتسهيل أوموجودة/صوروتستخدم الصنع الصورمنصورحملية تالميذأنأتيت

 أثناءعمليةالتعلم.

 
17

Asnawir, M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002),  

hal 34 
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 مزااي وعيوب بطاقة املصورة -3
 مزااي بطاقة املصورة 

يسهلمحلهايفكلمكان −

مع يفأي حىت حقيبة يف ختزينها ميكن احلجم صغرية املصورة بطاقة
يف مكان، أي يف استخدامها ميكن مساحةكبرية، يتطلب ال لذلك اجليب،

الفصولالدراسيةأوخارجالفصولالدراسية.

 عملی −

مبعىنآخر،نظراللطريقةاليتيتمهباتصنيعهاواستخدامها،تعتربالبطاقة
حي جدا، عملية هذهاملصورة إبستخدام خاصة خربة إىل املعلم حيتاج ال ث

ستستخدمها، اذاكنت أيضا. الكهرابء إىل الوسيلة هذه حتتاج وال الوسيلة،
فستحتاجفقطإىلترتيبترتيبالصورحسبرغبتك،موضعالصوةليسرأسا
علىعقب،وإذاكنتقدوأتكداستخدمتها،فاحفظهامرةأخرىعنطريقربطها

صندوقخاصحىتاليتمتوزيعها.أواستخدام

 منالسهلأننتذكر −

على السهل من جيعل والنص املصور من علىتالميذمزيج التعرف
مفهومشيء،ومعرفةاسمكائنماميكنأنتساعدهاملصورة،والعكسابلعكس

 .ملعرفةاسمكائنأومفهوممنخاللالنظريفاحلروفأوالنص
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 املرح −

األلعابعلى خالل من يكون أن ميكن استخدامها يف املصورة البطاقة
علىالعثورعلىكائنأوأمساءمعينةالبطاقةاملصورةتالميذسبيلاملثال،يتنافس

يتنافسونعلىالعثورعلىتالميذيتمختزينهابشكلعشوائي،عنطريقتشغيل
18أمر.

 وعيوب البطاقة املصورة

ورحاسةالعنياملصورتؤكدفقطتص −

.هذافقطهوميلحاسةالبصر،بسببنوعالبطاقةاملصورالصغرية

صوراألشياءاملعقدةللغايةأقلفعاليةاألنشطةالتعلم −

تالميذنظرًاألهناصغريةأوصغريةجًدا،لذلكيفبعضاألحيانيفتقر
إىلالرتكيزيفالتعلموحيدثجومنالفوضى.

 حجمحمدودللغايةللمجموعاتالكبرية −

ميكناستخدامهافقطللمجموعاتالصغريةبسببصغرحجمها.غري
ميكن أعاله، االقتباس من الكبرية. للمجموعات استخدمت ما إذا كافية
بطاقة وسائل يف الضعف نقاط على التغلب عند أنه يستنتج أن للباحث

 
18 Eka Fitriyani dan Putri Zulmi Nulanda, Efektivitas Media Flash Cards dalam 

Meningkatkan Kosakata Bahasa Inggris, Psympathic Jurnal IlmiahPsikologi: Desember 2017, 

Vol. 4, No. 2), hal. 172 
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توجيه للمدرس ميكن يفتالميذاملصورة، نشاطا أكثر ليكونوا نشاطا األقل
الدراسيوأكثرمسؤوليةيفالعفب.الصف

 م املفرداتياستخدام وسيلة البطاقة املصورة يف التعل -4
فعالة وسيلة مبثابة املفردات تعليم يف املصورة البطاقة الوسيلة استخدام يعد
رمزية عالمات أو نصوص أو صور على حتتوي اليت التعليم بطاقة االستخدام

تذكري يف توجيههتالميذللمساعدة أوأو النص أو ابلصور متعلق شيء إىل م
البطاقةوتنشيطالعقلواهتمام الرمزيةاملوجودةعلى بزايدةالقدرةتالميذالعالمات

يفهم حىت الرموز هذه لتقليل املكتوبة واألنشطة الرموز على التعرف اتالميذعلى
ملعىناملوجوديفاملادةاملكتوبة.

 البطاقةاملصورةهي:اخلطواتالستخداموسيلة

جيبأنتقرأاملصدراألصلي،كتابالتعليمالذيمتتدراسته،مثاتبعاستخدام −
 الوسيلةالبطاقةاملصورة.

يكونتالميذيقرأ − أن جيب ذلك، بعد أوال. األمامية املصورة تالميذالبطاقة
قادرينعلىاإلجابةعماطلبوفقاللصورةاملوجودةعلىالظهر.

اإلج − املصورةبعد بطاقة من اخللفي اجلزء رؤية للطالب ميكن التوضيح، أو ابة
 ،سواءكانتاإلجابةصحيحةأوخاطئة.تالميذاملطابقةاإلجاابتاليتوصفها

بعداستخدامالبطاقةاملصورة،جيبعلىالتالميذإغالقهعنطريقحماولةالعمل −
 علىاألسئلةيفكتابالتمرين.
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الذينجيلسونابلقربمناملعلم.اطلبمنللتالميذشرحهاأعطالبطاقةاليتمت −
اآلخرينحىتتالميذمراقبةالبطاقةواحدةتلواألخرى،مثقمبتمريرهاإىلتالميذ

19علىحصتهم.تالميذحيصلمجيع

 وسيلة الفيديو  -ج

 التعريف الفيديو  -1
للتعيلماجلماعي،انالفيديوهووسيلةفعالةللمساعدةيفعمليةالتعلمية،

اليتمابنياطار(frame)الفيديوهوالصوريفاالطار20فردي،أويفجمموعات.
( السقاطي ابلعدسة يستعرض ان يقدر آخر اطار و علىlensaproyektorواحد )

سبيلاملكانيكيحىتترىالصورذواتحياةيفالشاشات.

يعطى حىت االصوات و احلياة صور على هذهيتصور خاصة. جاذبية
يلقي ان يقدر والفيديو التعليمية. واالهداف والواثئقية للتسلية تستخدم الوسيلة
وتقصري املهارت تعليم ذواتصعوبةو القواعد ويبني العمليات يشرح و املعلومات

املواقف. الفيديوهوخمتلفمتاماعناألفالموالتلفزيون،21الوقتوتطويلهوإيثار
ةالزمنيةينحازاطول،التلفزيونتصنفالوسيلةالكافةالميكناستخدامهاالفيلماملد

 فرديأويفمجاعة.

 
19

Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran Hakikat, 

Pengembangan,Pemanfaatan, dan Penilaian, (Bandung: Wahana Prima, 2012), h. 93 
20Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT.Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2010), 

hal.86 
21Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.4 
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الفيديوهومصطلحغريبميكنترمجتهإىلاللغةالعربيةمبصطلحمقابلهو
غالبا يرافقه والذي املتحركة الصور تسجيل تقنية هبعادة ويقصد املتحركة" "الصور

dioVi-Audio."22التسجيلالصويت"

 إنيفعمليةالتعليموالتعلمحتتاجإىلعناصرالتعليمية،وهيأغراضالتعليمو
و أدةتالميذاملعلم التعليمكل وسيلة والتقومي. التعليمية والوسائل والطريقة واملدة

التعليموالتعلموتوضيحمعاينكلماتالدرس،أو يستخدمهااملعلملتحسنيعملية
تنمية أو العادات على تعويدهم أو املهارات على التالميذ تدريب أو أفكار شرح

أساساعلىاأللفاظوالرموزواألرقام.اإلجتاهدأوغرسالقيم،دونأنيعتمداملعلم
املعلمعلىشرح إضافيايساعد ليستشيئا التعليمية فالوسيلة وعلىهذااألساس
التعليماليتجيبأنتشاركمجيعاحلواس والتوضيحبلهيجزءاليتجزأمنعملية

يفلتكونانجحةومالئمةومساعدةعلىالفهمواإلدراك،وابلتاىلتثبيتاملعلومات
23ذاكرةواستحضارهاوقتاحلاجة.

مبادة تناسب اليت الوسائل من عددكبري استخدام إىل حاليا يناج املعلم
لتحقيقأهدافاملناهجالتعليميةوالنجاحيفالتدريسواالرتقاءمبستوىأداءالتعليم

مجي يف التعليمية الوسيلة إن التدرس. يف املعينة الوسيلة قيمة تربزلنا هنا عومن
األدواتاليتيستخدمهااملدرسيقلحمتوىالدرسإىلجمموعةمنالدارسنيسواء

التعليمية العملية لتحسني هبدف خارجه أو الفصل الوسيلة.داخل تقسيم إن
 

)دراسة إجرائية ب   لرتقية قدرة الطالب على قراءة القرّان استخدام الوسيلة )فيديو(روضةاجلنة،22
(TPA Al-Irsyad  ،،(2017رسالة،)بنداأتشيه:جامعةالرانرياإلسالميةاحلكومية

)دراسة إجرائية ب   لرتقية قدرة الطالب على قراءة القرّان استخدام الوسيلة )فيديو( وضةاجلنة،23
(TPA Al-Irsyad ،"(2017أتشيه:جامعةالرانرياإلسالميةاحلكومية،،)بنداةرسال
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السمعية والوسيلة البصرية والوسيلة السمعية الوسيلة هي أقسام ثالثة التعليمية
 .البصرية

ه البصرية السمعية الوسيلة البصرأما حاسة على تعتمد اليت االوسيلة ي
 24والصياانتواألشياءوالشرائحواملرسومواخلرائطوالصورأبنواعهاوالفيديوواألفالم.

الناطقةوسيلةهلاإمكانياتتعليميةمتعددةومتنوعة،فهي املتحركة األفالم
اهتمام وتثري يفوضوح، احلقائق إدراك على انتبتالميذتساعد تركز وتزهو اههم،

هذه بعض على احلصول احلاالت من ويصعبيفكثري منوعة. غنية دهمخبربات
احلرياتعنطريقالوسيلةاألخرى.

الدراسية املادة تقدمي يف املدرس به يستعين ما البصرية السمعية امللعينات
اليتناوهلاالدارسونعريحواسمسعهموبصرهممعا.تضمالوسائلالسمعيةالبصريةم

يلى:

 أفالمالسينماوالفيديو −
 إذاعةالتلفاز −
 25مسرحية −

 
235(،ص:1977)مصر،مكتبةااجلنلو،.املناهج والوسائل التعليمية محدليباخلجي،ا24
أسرارى،25 العربية إمام تعليم  يف  املعينات  الرتبية:(.الوسائل  وعلوم التدريس لفن العاىل معهد

5،ص:)م1995
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تالميذأماالفيديوإحدىالوسيلةالسمعيةالبصريةالذييستخدماملدرسو
يفمشاهدةاملادة.إنالفيديوهوألةتكنولوجيةتقدممادةالدراسةابلصوراملتحركة

.والصوتيةليواصلالغايةمباشرة

 لتعليمامهيات الفيديو  -2
يفالتدريسوعمليةالتعلمهوالشيءاألكثرأمهية،ألنهذههيالعمليةاليت

(عمليةketer kabaya)حتددأهدافالتعليمسوفحتققأومليتحقق.كيتريكااباين
والسلوك السري حسن التغيريات السلوك. يف تغريات بوجود تتسم والتعلم التدريس

امل هي ابلتغيريات يتعلق ابلقيمفيما واملتصلة )احلركي( )املعرفية(، واملهارات عارف
.واملواقف)العاطفية(

حتقيق على تؤثر اليت العوامل من العديد وهناك والتعلم التدريس عملية
عن فضال أساليب/تقنيات، البيئة، واملتعلمني، املعلمني تشمل التعليمية األهداف

وسائطاإلعالمللتعليم.

ماحيدثيفعمليةالتعليموالتعلمحيدثيفكثريمناألحيانيفالواقع،فإن
تديرواستمرتغريفعالة.يضيعالكثريمنالوقتواجلهدواملصروفاتيفحنيال

و املعلمني بني االتصال يف حىت أصوااتً حتدث التعلم أهداف .تالميذميكنتحقيق
 ن.املذكورةأعالهالتزالشائعةيفعمليةالتعليمحىتاآل

معالوسيلةالفيديومثميكنإثراءالتقاليدالشفوية،وكتاابتيفعمليةالتعليم
معالوسيلةالفيديوالتعلممعوسيلةالفيديو.معتوافروسائطالفيديو،ميكنإنشاء
جمموعةمتنوعةمناحلاالتاملربنياملعلمني،وحتديدفئةتدريساألساليباليتسيتم
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حاالت يف الوسيلةاستخدامها هذه املتعلمني. بني العاطفية مناخ وخلق خمتلفة،
الفيديوإىلأبعدمنذلكميكنأنيساعداملعلمنيجلبالعاملاخلارجييفالفصول
الدراسية.وهكذافكرةحمردةوأجنبية)بعيد(طبيعتهيفصورةملموسةوميكنفهمه

تهابشكلمناسبومهنيا،مثبسهولةمناملتعلمني.عندماالوسيلةالفيديوميكنظيف
عمليةالتعليمسوفتكونقادرةعلىتشغيلفعاليا.

 أنواع فيديو  -3
26أنواعفيديوهيمايلي:

الفيلم،إمكانية − لفة التناظرية)احلجم/عددالصورحمدودة،ابستخدام لفيديو
 .8:بيتاماكس،فيديوHi8تلفيأوفشل(أمثلةعلىالفيديوالتناظرية

فيديورقمي)رقملكنيعجزأكثرمنذلك،املزيدمنمساحةالتخزينومرنة(−
 .DV:،صغرية DVعينةالفيديوالرقمية

ألنواعاليتتعتمدعلىشكلها،فيمايليأنواعمقاطعالفيديواليتابإلضافةإىلا
 تعتمدعلىالغرضمنصنعها،ومنها:

 القصة:مقطعفيديولهغرضيرويقصة. −
واثئقي:الفيديويسجلحداًثأوأحدااًثيفاحلياةليتماستخدامهبعدذلك −

 كبياانتأوواثئق.
 خربلكثريمنالناساألخبار:الفيديويهدفإىلتقدمي −

 
26

Sasinto, https://sansinto.wordpress.com/tag/jenis-jenis-vidio/.Pkl. 13.07 

https://sansinto.wordpress.com/tag/jenis-jenis-vidio/.Pkl
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التعلم:الفيديويهدفإىلتوفريموادتعليميةحبيثيسهلاستيعاهباوميكن −
 .تشغيلها

أو − جمموعة من أفكار أو أفكار توصيل إىل يهدف تقدميي:الفيديو عرض
 شخص.

مقاطع من أتيت اليت التعليمية الفيديو مقاطع من نوًعا الدراسة هذه تستخدم
 . YouTubeالفيديو

 مزااي وعيوب الفيديو -4
 مزااي الفيديو

 التغلبعلىاملسافةوالوقت. −
.قادرةعلىوصفاألحداثاملاضيةبشكلواقعي −
 ميكنتكرارهإذالزماألمرإلض. −
 .افةالوضوح −
 .أرسلهاسريعةوسهلةالتذكركانتالرسالةاليت −
 .تنميةأفكارتالميذوآرائهم −
 .تطويراخليال −
يف − تشرحيها سيتم اليت الواقعو لتوثيق إعالمرئيسية العملكوسيلة على قادرة

 .الفصل
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 وعيوب الفيديو

مثلالوسيلةالسمعيةوالبصريةاألخرى،يعدالفيديوأيًضامرهًقاجًداأمهيةاملادة −
 .عمليةتطويرهابدالًمن

 .يبدوأيًضاأناستخدامهذهالوسيلةابهظالتكلفة −
للفصول − والشاشات الفيديو مشغالت مثل أخرى مبعدات أيًضا البث يرتبط

.اخلاصةهبم،وماإىلذلكLCDالكبريةوشاشات

 فيديوالاجراءات التعليم بوسيلة  -5
يتم أن جيب اليت اخلطوات من العديد الفيديوكوسيلةوهناك ابستخدام

:للتعليم.اخلطواتكمايلي

خطواتإعداداملعلمني،اتماينبغيالدروساملعلمأواًل،ومثاخرتالفيديواجلديد −
احلقيفحتقيقاهلدفاملتمثليفبلوغاهلدفاملتمثليفالتدريسومناملتوقع.

ستوىالتوصياتأيضاأنأنخذيفاالعتبارطولالفيديو،والفيديو،ووصفم
ابختبار نوصعي الدرس، مع الفيديو حاط دمج مت ذلك وبعد الفيديو. من

 .حتميلاخلطةصراحةاالتصالالفيديومعاألنشطةاألخرى
األسئلة − أو األجوبة على أهناحصلت مقدما إعداد اجلمهورهو إعدادفصل،

 ابألمورالتالية:اليتتنشأيفعقوهلمأثناءمشاهدةالفيديو.ألنهميكنالقيام
 .ويوضحمعىناستخدامالفيديو -أ

 .اشرحإبجيازحمتوىشريطالفيديو -ب
 شرحاألجزاءاليتينبغيأنحتصلعلىاهتمامخاصأثناءمشاهدةالفيديو.-ج
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العرض − العيش.يفهذا الفيديوغينعن عرضاخلطوة،بعدإعداداجلمهورمث
الالزمة املعدات إعداد ومكرباتالتقدميي والشاشة جهازإلسقاط وتشمل:

االهتمام إيالء ينبغي املعلمني وبروجيكتور. الفيديو الكهرابء، الصوت،وسلك
جمموعة مع توصيله ميكن املعلمني وأيضا ال أو مظلمة بغرفة احمليطة للظروف

 .متنوعةمناألجهزةاألخرى
غيةمعرفةاملدىمتابعةالنشاط،متقدمةنشاطهذاالنموذجمناالستجواب،ب −

الذيفهماستجابةاجلمهورللمواداملقدمة.إذاكانهناكاليزالميكنأنيتم
الفيديو مشاهدة من املكتسبة فكرة اجلمهور الفيديو. تشغيل تكرار مع اخللط
سوفيكونأكثرفائدةعندمايتبعهنشاطااثنوايً.وتشملهذهاألنشطةمنها:

أنتشبلإذاكانالكتابمتوفراً،وجعلابقةوردقراءةکتابعنهذااملوضوع
طريق عن املقدمة املواد حول امتحان أو اختبار أو شاهد مت قد ما على

 27الفيديو.

 املفردات -د

 مفهوم املفردات -1
الصريف ونظام الصويت نظام مثل اهلمة اللغة عناصر من املفردات كانت

يت أن املعروف ومن الداليل. ونظام النحوي اللغةونظام هذااعلم يعرف أن جلنبية
اللغة.املفرداتهيأدواتمحلاملعىنكما النظامقبلأنيوجهإىلأجناءآخرمن

 
27

Basyiruddin Usman dan Asnawir, Media Pembelajaran,  (Jakarta, Ciputat pres, 2002), 

hal 11 
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إىل فكره يرتجم مث يفكر أن املتكلم يستطيع للتفكري، وسائل الوقت ذات أهنايف
28كلماتحتملمايريد.

علىمعيناإلسمواملفرداتهياللفظاليتترتكبمنحرفنيأوأكثرتدل
أواألدةالكلمةابملعىنالتقليديهيإحدىأقساماللغةهلاابملقصوداملعني.وأما
الكلمةاملعىىنالنظاميهيقسمصغريمناللغةاملستقلة.وكلمةاملفرداتعندالعربية
مجموعة هي املفردات الرتمجة. أو ابلتعريف الكتاب بعض يف الكلمات عدد هي

29ترتكبوالنظاملغة.الكلمةاليت

 أنواع املفردات -2
30وتتنوعاملفرداتمناثلثةأنواععلىحسباملهاراتاللغوية.

 مفرداتللفهم −

جمموع بذلك ويقصد االستماع نوعين: إىل تنقسم املفردات وهذه
أحد من يلتقاها عندما وفهمها عليها التعرف الفرد يستطيع اليت الكلمات

التعرفعليهااحملالدثني. الفرد يستطيع الكلمات يقصدابلقراءةجمموع القراءة
 .وفهمهاعندماهبايتصلعلىصفحةمطبوعة

 
الناقة،28 أخرىمحمدكامل بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  القرى،(.تعليم  أم جامعة : السعودية

161(ص.1986
29 Aziz Fachrurrozi, Tekhnik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka Cendikia 

Utama), hal.  82 

طعيمة،30 أحمد العربية  رشيد اللغة  تعليم  يف  أخرىاملرجع  بلغات  )مكة.للناطقني  الثاين القسم
العربية(، تعليم يف اسات در سلسلة واملناهج البحوث وحدة العربية اللغة معهد القرى أم جامعة املكرمة:

217-216ص.
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مفرداتللكالم −

(يقصدبذلكجمموعالكلماتInformal):وهذهأيضاتقسمإىلنوعين
(يقصدبذلكمجموعالكلماتFormalاليتيستخدمهاالفرديفحياتهاليومية)

التيتحتفظهاالفردويستخدمهاإاليفموقعمعنيأوعندماتكنلهمناسبه.

مفرداتللكتابة −

وهذهأيضاتنقسمإىلنوعني: Writing Vocabularyمفرداتللكتابة

االتصال -أ موقف يف الفرد يستخدمها اليت الكلمات جمموع هبا ويقصد عادية
.الكتيبالشخصيمثلأخذمذاكرات،كتابةاليوميات

موقفيةويقصدهبامجموعالكلماتاليتيستخدمهاالفرديفموقفاالتصالو -ب
.الكتيبالرمسيمثلتقدميطلبللعلمأواستقالةأوكتابةتقرير

وتنقسمكذلكإىلنوعني: Potential Vocabularyمفرداتكامنة

من  Contextسياقية -أ تفسريها ميكن اليت الكلمات جمموع هبا السياقويقصد
الذيوردتفيه.

 -ب إىلAnalysisختليلية استنادا تفسريها التييمكن الكلمات هبامجموع ويقصد
خصائصهاالصرفية.

 هدف تعليم املفردات أ -3
أن يعين ال املفردات تعليم علىتالميذإن قادرا الثانية اللغة تعلمها يف

يف معناها جتديد على قادرا أوكونه هلا، مقابل وإجيادها األم اللغة إىل ترمجتها
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القواميسواملعاجمالعربيةفحسب،بلإنمعيارالكفاءةيفتعليماملفرداتهوأن
يستطيعقادراعلىاستعمالالكلمةاملناسبةيفاملكاناملناسب،حىتتالميذيكون

اليتيسيطرعليها،ويستطيعاستخدامها االتصالابلعربيةوعدداألمناطوالرتاكيب
31بكفاءة.

يتعلمها أن ينبغي لذا العربية، اللغة لفهم فعالية ألهناتالميذاملفرداتوسيلة
32حتققمهاراتلغويةتربوية،منها:

.علىالتعربيوتبعثفيهالرغبةيفالقراءةوالطالعتالميذمترن −
بين − الصلة إليهاجلامعةواملدرسفمنخاللاملفرداتتتوثق واملدرستالميذحتب

.وتبىنالعالقةبينهماعلىاحلبوالرغبةواالحرتاميفتعليماللغةالعربية
.ستماعاحلفظوتريبوجدانهوتعودهحسنالفهموحسناالتالميذتثرييفنفس −
واملبادئتالميذتزويد − القيم وغرس ثقافتهم دائرة وتوسيع واحلقائق ابملعلومات

.الرتبويةالسليمةفيهم
.تنميةالثروةاللفظيةواللغوية −
لدى − اخاللق االبداعي الفكر الفنيتالميذتنمية اللبداع واستعداد ميل من ،

فكرة.واالبتكاروصياغةاألفكاروالقيمالعظيمةيفأساليب
ترتتب − أن اليتميكن النتائج واستقراء التخيل على ابلقدرة تتمتع بناءشخصية

 علىاختاذقرارمعني.

 
م(،1999،)مطبوعةأحكام.مدخل إىل طرق تدريس اللغة اأجلنبية ملدرسي اللغة العربية أزهر،31

95-93ص.
162،ص.1983،)الكويت:مكتبةالفالح(،تدريس الفنون اللغة العربية أحمدمذكور،32 
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 أساليب تعليم معىن املفردات -4
:هناكعدةأساليبتدريساملفردات،هي

".ابرازماتدلعليهالكلمةمنأشياء،مثل:ابرازالقلم،عندماتردكلمة"قلم −
املعىن − "فتحDramatizationمتثيل تردمجلة البابعندما بفتح املعلم ،كأنيقوم

."األستاذالباب
بطنهplaying Role  الدورلعب − أبملفي حيس مريض دور املعلم يلعب ،كأن

.ويفحصهطبيب
."،كأنيذكرالكلمة"ابردا"يفمقابل"ساخنAntonymذكراملتضادات −
املراتدفات − وSynonimذكر الكلمة، الذهن تثريهايف اليت الكلمات بذكر ذلك

.اجلديدة
 33شرحمعىنالكلمةالعبيةبشرحاملقصودمنالكلمة. −

 دراسة مقارنة  -ه

 مفهوم دراسة مقارنة  .1
)النبيدي، القراءة. مبعىن العروس معجماتج الزبيدييف أما1965قال .)

متابعةموضوعمعني،وقراءةواضحةتعريفهااصطاحلاابللغةاإلنجليويةهيعبارةعن
منخاللدراسةمصادرتبحثيفكافةتفاصيله،وعادةتستخدمالكتبكمصدر

(2016رئيسيللدراسات.)خضر،
 

ووسيلة الصور لرتقية قدرة التالميذ على    puzzleمقارنة أتثري بني استخدام وسيلة  جوتهرفيندا،33
ب جتريبية  )دراسة  اإلسالمية.)MIN 8 Banda Aceh  ـاملفردات  الرانري جامعة أتشيه: )بندا رسالة،

23(،ص.2021احلكومية،
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املقارنةلغةذكرمعناهايفمعجمالوسيطمبعىنوازنالشيءابلشيء.)جممع
العربية امل2003(اللغة األساليب أحد هي اصطاحل تعريفها أما األساسية(، نطقية

(2015ملعرفةالواقعياملوضوعي.)ريتشارد،

 أنواع املقارنة  -2
 املقارنةتنقسمإىلقسمني:

تكون واحد جنس من أكثر أو ظاهرتني بني مقايسة اعتيادية: مقارنة
بينهماأكثر الشبه كقاعدةأوجهالشبه منأوجهاالختالف،وعالباماتكونأوجه

الظاهرتنياملقارنتني.أمااالختالففغالبامايدورحولشكلالظاهرتنيتدورحول
 .املقارنتني:مثلمقارنةاأللنظمةالسياسيةالربجوازيةبعضهاابلبعضاآلخر

مقارنةمغايرة:هيمقارنةبنيظاهرتنيأوأكثرمنجنسواحدتكونأوجه
 التشابهبينهماأقلمنأوجهاالختالف.

على احلصول يشرتطإن املقارنة منهج ابستخدام صحيحة استنتاجات
االلتزمبعددمنالضوابطوالقواعد،أمهها:

أنتقارنيعينأنتتبعفقطأثراملفاهيممناخلطالواحدأيليستعكسموةوعا −
.وظواهروأشياءمنصنفواحدللواقعاملوضوعيواالجتوزمقارنةمطلقة

تريدأنينبغيأنحتددشرضاملقارنةأيما − املقارنةوماذا الذيتستهدفهمن
أولغرض آخر على تفضيلنظام أولغرض معينة نظرية تقارن مثال: إليه تصل

توحيدالقانونعننطاقإقليمي
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وعميقة، − واسعة مقارنة موضوعات حول معلوماتنا تكون جيبأن نقارن عندما
اوالقانوناملاليزاياليستطيسأنيقارنبنيالقانوناإلندونيسي مثالذلك:الباحث

 دوندراسةشاملةواطالععميق،وهكذاابلنسبةللنظمواملوةوعااتألخرى.
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 الفصل الثالث 
 إجرائت البحث القلي 

 منهج البحث -أ
العلم أو املعرفة الكتساب خطوات أو إجراءات البحثهو منهج سرايان إن

(Suryana.(34 قال مقارنة.كما دراسة هو البحث هذا يف البحث منهج  وكان
(Suharsimi Arikunto)معيار نتائجيفتساويواختالفاتمن املقارنسينتج البحث

 35ومتغريحىتمقارنمعتساويواختالفاتمناجملموعةواحلدثوالظاهرةوالفكرة.

اجملموعت بتصميم الباحثة األوىلواعتمدت جمموعة اجملموعة ان، هي تسمي
 البطاقةاملصورةيفتعليماملفرداتواجملموعةالثانية الضابطةاليتتستخدمالباحثةالوسيلة

هياجملموعةالتجريباليتتستخدمالباحثةوسيلةالفيديو،ولكلاجملموعةتبدأابالختبار
 :القبليوختتماباإلختبارالبعدي.وأيخذالشكلالتايل

1-3اجلدوال

منهجالبحث  

اإلختبارالبعديعالجاإلختبارالقبلىالفصل
بطاقة الوسيلة1خ اجملموعةالضابطة

  XIاملصورة
2خ

2خX2وسيلةالفيديو2خاجملموعةالتجريب
 

34
Suryana,Metodologi Penelitian Model Penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, 

(Bandung:UPI,2010). hal.20 
35Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Bina 

Aksara, 2010), h.96  
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:التفصيل

.:اإلختبارالقبلي1خ

.:اإلختبارالبعدي2خ

.الوسيلةبطاقةاملصورX1 :متغري

وسيلةالفيديو.X2 :متغري
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 وترتيبخظواتالبحثكماضهريفالشكلاآليت:

 



 





















 ريبجالتاجملموعة  اجملموعة الضابطة

 وسيلة الفيديو الوسيلة البطقة املصورة

 اإلختبار القبلى

ريأتث البعدياإلختبار ريأتث   

املقارنة بني استخدام وسيلة البطاقة املصورة ووسيلة الفيديو على 
 (MIN 4 Aceh Besar بـ  املفردات)دراسة مقارنةإتقان 

املقارنة بني استخدام وسيلة البطاقة املصورة ووسيلة 
 الفيديو على إتقان املفردات

وسيلة البطاقة املصورة الفيديو على 
 إتقان املفردات

ووسيلة الفيديو على إتقان 
 املفردات
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 جمتمع البحث  -ب 
تمعهومجيعاالفراداواالشياءاواالشخاصالذينيشكلونموضوعمشكلةجم
36البحث.

بـ يفالصف مجيًعاالتالميذالبحث كاناجملتمعيفهذا     MIN 4 Acehالربعة

Besarتلميذا 49 وعددهن2022/2021للسنةالدراسة. 

 عينة البحث -ج
وأماعينةهيجمموعةجزئيةمناجملتمع.ويالحظأنمصطلحعينةاليضعأية

 فالعينةهيجمموعةلهخصائصمشرتكة.37قيودعلىطريقةاحلصولعلىالعينة.

وعددهن الربعةيفاملرحلةاألوىل، الصف تلميذ هي البحث وكانتعينةيفهذا
تلميذااباستخدام20يتكونمن(أ)واجملموعةالضابطةيفالصفالربعة تلميذا.40

الربعة يف الصف التجريب اجملموعة و املصورة، من(ب)الوسيلة  تلميذا20يتكون
اباستخدامالوسيلةالفيديو.

إختارتالباحثةهذهاجملموعةكعينةيفهذاالبحثألنبعدمقابلةمعمدرسة
،رأتالباحثةأنبعضهممليقدرواعلىاملفردات. MIN 4 Aceh Besarاللغةالعربيةبـ

 طريقة اجلمع البياانت -د
:أماطريقةجلمعالبياانتاليتتستخدمهاالباحثةهياإلختبارات

 
التجرييباملنهج".حماضراتوعينتهالبحث"جمتمعالالمي،مطشرحممدعبد36

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/9/9_2020_01_29!12_30_25_AM.pdf
 )القاهرة:دارالنشرللجامعات، .مناعج البحث يف العلوم النفسية ولرتبوية  رجاءحممودابوعالم،37

.160ص (،20011



38 
 

 
 

إناإلختبارمنأكثراألدواتمجعاملعلوماتأوالبياانتاليتحتتاجإليهاالباحثة
املعرفة وميالتحصيلوالقدراتالتالميذيفالفف)مثال،اإلجابةاألسئلة،هوامتحانالتق

38.اخلاصةمبوضعمعني(

جلم الباحثة تستخدمها أن متكن اليت األدوات أحد املقننة تعداالختبارات
املعلوماتاليتحتتاجهاإلجابةأسئلةالبحثأواختبارفرضه.وتقومالباحثةإبختبارين،

ومها:

( Pre Test-االختبارالقبلي -1

اإلختبارالقيليالذيخيتربهقبلاستخداموسيلةالبطاقةاملصورةوالوسيلة
ملعرفة االختبار هذا وعرض املفردات. إتقان على التالميذ قدرة لرتقية الفيديو
والوسيلة املصورة البطاقة الوسيلة استعمال قبل الدراسي التحصيل مستوى

املفردات.شكل تعليم الباحثةهوالفيديويف أسئلةاالختباراليتستستخدمها
من ويتكون االختيار اإلجابة20منوذج اختيار التالميذ على جيب أسئلة

الصحيحةعنطريقاختياراخلياراتأ،ب،ج،دسيتمحتديدنتائجاالختبار
 القبليمنعدداإلجاابتالصحيحة.



 (Post Test - اإلختبارالبعدي -2

 
الطبعةاألوىل،)بريوت:مكتبةلبنانانشرون،.معجم املصطلحات الرتبوية .يوسفخليليوسف،38
234ص.بدونالسنة(
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البطاقةوأما الوسيلة استخدام بعد خيتربه الذي هو البعدي اإلختبار
اليت االختبار أسئلة شكل املفردات. إتقان على الفيديو ووسيلة املصورة

من ويتكون االختيار منوذج هو الباحثة على20ستستخدمها جيب أسئلة
يتمالتالميذاختياراإلجابةالصحيحةعنطريقاختياراخلياراتأ،ب،ج،دس

من والنتائج الصحيحة. اإلجاابت عدد من القبلي االختبار نتائج حتديد
االختبارالبعدييقارنبنتائجاالختبارالقبلي،تقارنالباحثةبنياالختبارالقبلي
املصورة البطاقة الوسيلة استخدام مقارنة ملعرفة بينها حتلل و البعدي واالختبار

Min 4 Aceh Besarذعلىإتقاناملفرداتبـ.ووسيلةالفيديوترقيةقدرةتالمي

 طريقة حتليل البياانت -ه
استخداموسيلة املقارنةبني التعرفعلى الدراسةهيحبثكميويهدفه هذه
البطاقةاملصورةووسيلةالفيديوعلىإتقاناملفردات.لذالك,طريقةحتليلالبياانتاليت

حتليل هي الباحثة حتليلتستحدمها الباحثة تستخدم واستنتاجي. الوصفية اإلخصائية
الفيديو املصورةووسيلة البطاقة بنياستخداموسيلة املقارنة لتعرف الوصفية اإلخصائية
هذه يف الباحثة تستخدمها اليت الوصفية اإلخصائية حتليل وأما املفردات. إتقان على

الدراسةهيامجايلواالحنرافاملعيار.

مالباحثةحتليلاإلخصائيةاستنتاجيلتعرفاملقارنةبنياستخداموسيلةوتستخد 
هذه يف الباحثة وتستخدمها املفردات إتقان على الفيديو والوسيلة املصورة البطاقة

اختبار يعين اختبار .Uji T testالدراسة الباحثة فتقوم  الفروق اختبار على لتعرف
قبله.وتنظرالباحثةنتيجةاختبارالطبيعيوالتجانسالطبيعيواختبارالتجانسالبياانت

األمهية) نتيجة إنكانت هو وتفسريمها األمهية. إصابة signifikansi) <0,05على
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نتيجة كانت إن وعكسها, واملتجانس الطبيعي التوزيع هي البحث فبياانت
ملتجانس.فبياانتالبحثهيغريالتوزيعالطبيعيوا0,05< (signifikansiاألمهية)

كمايضحيفهذاالتايل: T Test  Ujiومثتفسريعلىاختبار

األمهية -1  نتيجة وفرض0,05> (signifikansi)إنكانت مقبول البدىل ففرض
 الصفرىمرفوض.

األمهية -2  نتيجة مقبول0,05< (signifikansi)وإنكانت الصفرى ففرض
 وفرضالبديلمرفوض.

 النتائج تنضح يف اجلدوال التايل: وأما التفسري من هذه 

2-3اجلدوال

اجلدوالتفسريالنتائج

التفسريالنتائج
جيدجدا81-100
جيد80-61
مقبول41-60
انقص20-40

راسب0-20
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 الفصل الرابع 
 اتئج البحث ومناقشتها 

 البياانتعرض  -أ
واألدوات البحث مبنهج يتعلق عما السابقة الفصول يف الباحثة شرحت لقد
املستخدمةجلمعالبياانت.ويفهذاالفصلتعرضالباحثةالنتائجاليتحصلتعليهامن
ووسيلة املصورة البطاقة الوسيلة استخدام بني املقارنة العربية اللغة تعليم عملية خالل

.دراسةمقارنةMIN 4 Aceh Besarملفرداتالفيديوعلىإتقانا

الربعةلسنة الباحثةدراسةمقارنةيفالصف البياانتاليتقامت وحلصولعلى
وأتهيل2۰22/2۰2۱الدراسية الرتبية لكلية عميد رسالة على الباحثة اعتمدت

املعلمنيجبامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةبنداأتشيه،رقم:

 بحثحملة ميدان ال -1
إحدىاملدارساإلبتدائيةاإلسالميةاحلكوميةاليت  MIN 4 Aceh Besarكان

الشارع أسستهذهLampaseh Lhok. بقريةMasjid Al Jihad Montasik تقعيف
.Acehوتكونمدرسةإسالميةيفحمافظة1939مدرسةيفالسنة

 MIN 4 Acehوعددمدرسونيف  Drs. Zul Asdiأمارئيسهذهاملدرسةهو

Besar  من33يبلغ يتكون هم و9مدرسا. ويدرسون24مدرسني مدرسات،
عددهم العربيةكان اللغة ملادة مدرس إن املختلفة. عدد3العلوم وأما مدرسا.

اإلبتدائيةاإلسالميةاحلكومية املدرسة 286فهوMIN 4 Aceh Besarالتالميذيف
 .الضابطةواجملموعةالتجريبتلميذا.واجملموعة
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الرابع الصف يف الضابطة اجملموعة و التالميذ الباحثة اختارت و(أ)وقد
الرابع التجريبوالصف مقارنة(ب)اجملموعة دراسة البحثكالعينة كالعينةيفهذا

الفيديو ووسيلة املصورة البطاقة وسيلة استخدام بني على إليها البياانت على لنيل
القبليواالختبار البحثهياالختبار الباحثةأبدوات املفرداتوقامت إتقان على

الرابع الصف التالميذيف الرابع(أ)البعديوعدد 40عددهمكان(ب)والصف
تلميذا.

 إجراء التعليم والتعلم  -2

الرابع الصف الباحثة إختارت الرابع(أ)قد الدراسة(ب)والصف ألحباث
املادةاألوىليفهذا ".وهذه املهنة " الباحثةابملوضوع اليتأخذت واملادة املقارنة
جلمع طريقة أنه القبليكما ابإلختبار الباحثة قامت التعليم إجراء وقبل القسط
البياانتملعرفةقدرةالتالميذقبلإستخداموسيلةالبطاقةاملصورووسيلةالفيديوعلى

قاناملفرداتوأيضاتقدمالباحثةاإلختبارالبعدييفإجراءالتعليمإتقاناملفرداتإت
.MIN 4 Aceh Besarبـ

أمانشاطاملدرسةيفإجراءتعليماملفرداتابستخداموسيلةالبطاقةاملصورة
 اآليت:-4ووسيلةالفيديوكمايفاجلدول

1-4 اجلدول

 التوقيتالتجرييبيفاجملموعةالتجريبيةضابطةالتوقيتالضابطيفاجملموعةال
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التوقيالتجريبيفاملموعةالتجريبالتوقيتالضابظيفاملموعةالضابطة
الصف يف العلية

(أ)
 التاريخ 11يف

2021ديسربا
الصف يف العلية

(ب)
 التاريخ 10يف

2021ديسربا
 اختبارةالقبلي -00.08الساعة

08.35 
 القبلياختبارة -00.08الساعة

08.35
وسيلة استخدام

 البطاقةاملصورة
-35.08الساعة

09.45 
وسيلة استخدام

 الفيديو
-35.08الساعة

09.45
 اختبارةالبدي -45.09الساعة

10.20 
 اختبارةالبدي -45.09الساعة

10.20
 

 عملية التعليم املفردات ابستخدام الوسيلة البطاقة املصورة 

وقدقامتالباحثةبتدريساملفرداتابستخداموسيلةالبطقةاملصوريفالصف
،وجيريهذاالبحثوهوكمايلي:(أ)الرابع

الفصل. − أحوال تراقب مث التالميذ على وتسلم التعلم قاعة الباحثة تدخل
االفتتاح.مثوالتالميذجيلسونمرتباومتحلقاحولالباحثةويفتحنالتعلمبدعاء

تفتشالباحثةحضورهموبعدهتقومالباحثةابالختبارالقبليوتطلبإىلالتالميذ
 إلجابتها.والتالميذجييبونأسئلةجمتهد.

بعدجييبونأسئلةتقومالباحثةابملادة"املهنة"قبلبدايةالتعلمابستخداموسيلة −
بيانكي املادة إىل الباحثة تدخل املصور، البطاقةالبطاقة وسيلة استخدام فية

املصوريفتعليماملفردات.وأتمرالباحثةواحدافواحداالتالميذلتذكرياملفردات
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ألكتباملفرداتعنموضوع"املهنة"وفقاللصور1بنطقصحيح،فإنهيتقدم
املدرجةعلىالسبورة.واآلخرقبلاختتامالتعليموترشدالباحثةالتالميذملراجعة

 .سوممارسةاملادةيفميمياهتمالدر
التالميذاألسئلةجمتهداللحصول − البعدي،مثجييبون مثتقوماملدرسةابالختبار

قبل التالميذ إىل التحية املدرسة تلقى أخري والنتيجة.ويف اإلجابة علىأحسن
خروجمنالصف.

 عملية التعليم املفردات ابستخدام وسيلة الفيديو 

ب الباحثة قامت الربعةوقد الصف يف الفيديو وسيلة ابستخدام املفردات تدريس
: ،وجيريهذاالبحثوهوكمايلي(ب)

تدخلالباحثةقاعةالتعلموتسلمعلىالتالميذمثتراقبأحوالالفصلوالتالميذ −
تفتش مث االفتتاح. بدعاء التعلم ويفتحن الباحثة حول ومتحلقا مرتبا جيلسون

و حضورهم التالميذ الباحثة إىل وتطلب القبلي ابالختبار الباحثة تقوم بعده
 إلجابتهاوالتالميذجييبونأسئلةجمتهد.

ابستخدام − التعلم بداية قبل ." املهنة " ابملادة الباحثة تقوم أسئلة جييبون بعد
وسيلةالفيديو،تدخلالباحثةإىلاملادةبيانكيفيةاستخداموسيلةالفيديويف

املفرد بنطقتعليم املفردات لتذكري التالميذ فواحدا واحدا الباحثة وأتمر ات.
يتقدم فإنه للصور1صحيح، وفقا " املهنة " موضوع عن املفردات ألكتب

املدرجةعلىالسبورة.واآلخرقبلاختتامالتعليموترشدالباحثةالتالميذملراجعة
الدرسوممارسةاملادةيفميمياهتم.
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التالميذاألسئلةجمتهداللحصولمثتقوماملدرسةاب − البعدي،مثجييبون الختبار
قبل التالميذ إىل التحية املدرسة تلقى أخري والنتيجة.ويف اإلجابة علىأحسن

 .خروجمنالصف

 ض البيانت االختبارعر  -3
ووسيلة املصور البطاقة وسيلة استخدام قبل القبلي االختبار الباحثة قوم

املفر إتقان على استخدامالفيديو بعد الباحثة فتقوم البعدي االختبار وأما دات.
وسيلةالبطاقةاملصورووسيلةالفيديو.

ابستخدام املفردات على التالميذ قدرة ملعرفة االختبار البياانت حتليل أما
وسيلةالبطاقةاملصورووسيلةالفيديوأوبدوهنايفدراسةمقارنة.فتعرضالباحثةعن

الميذكمايفاجلدولاآليت:نتائجاختبارالت

2-4اجلدول

 البحثيفالصفالبطاقةاملصوراإلختبارالقبلينتيجةالبياانت

التفسريالنتائجالتالميذرقم
مقبول 60(1تلميذا)1
جيد 75(3تلميذا)2
مقبول 70(4تلميذا)3
جيد 75(5تلميذا)4
جيد 70(6تلميذا)5
جيد 75(7تلميذا)6
 جيد 70(9تلميذا)7
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 مقبول 65(10تلميذا)8
 مقبول 55(11تلميذا)9
 مقبول 55(12تلميذا)10
 مقبول 50(13تلميذا)11
 مقبول 55(14تلميذا)12
 جيد 65(15تلميذا)13
 مقبول 55(16تلميذا)14
 جيد 75(15تلميذا)15
 جيد 75(16تلميذا)16
 جيد 70(17تلميذا)17
 جيد 75(18تلميذا)18
 مقبول 60(19تلميذا)19
 مقبول 60(20تلميذا)20

 

3-4اجلدول

البحثيفالصفالبطاقةاملصوراإلختبارالبعدنتيجةالبياانت

التفسريالنتائجالتالميذرقم
 جيد 80(1تلميذا)1
 جيد 80(3تلميذا)2
 جيدجدا 85(4تلميذا)3
 جيدجدا 85(5تلميذا)4
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 جيد 80(6تلميذا)5
 جيدجدا 85(7تلميذا)6
 جيدجدا 90(9تلميذا)7
 جيد 80(10تلميذا)8
 جيد 80(11تلميذا)9
 جيد 80(12تلميذا)10
 جيدجدا 85(13تلميذا)11
 جيد 80(14تلميذا)12
 جيد 75(15تلميذا)13
 جيدجدا 85(16تلميذا)14
 جيدجدا 90(15تلميذا)15
 جيد 80(16تلميذا)16
 جيد 80(17تلميذا)17
 جيد 80(18تلميذا)18
 جيدجدا 85(19تلميذا)19
 جيد 80(20تلميذا)20

 

4-4اجلدول

البحثيفالصفالفديواإلختبارالقبلينتيجةالبياانت

التفسريالنتائج التالميذ رقم
 جيد 70 (1تلميذا)1
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 جيد 75 (3تلميذا)2
 جيد 65 (4تلميذا)3
 جيد 65 (5تلميذا)4
 جيد 65 (6تلميذا)5
 جيد 70 (7تلميذا)6
 جيد 65 (9تلميذا)7
 جيد 75 (10تلميذا)8
 جيد 75 (11تلميذا)9
 جيد 70 (12تلميذا)10
 مقبول 55 (13تلميذا)11
 مقبول 60 (14تلميذا)12
 جيد 70 (15تلميذا)13
 جيد 75 (16تلميذا)14
 جيد 70 (15تلميذا)15
 جيد 70 (16تلميذا)16
 جيد 70 (17تلميذا)17
 جيد 70 (18تلميذا)18
 مقبول 60 (19تلميذا)19
 جيد 75 (20تلميذا)20

 

5-4اجلدول

البحثيفالصفالفديواإلختبارالبعدنتيجةالبياانت
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التفسريالنتائج التالميذ رقم
 جيدجدا 85 (1تلميذا)1
 جيدجدا 85 (3تلميذا)2
 جيد 80 (4تلميذا)3
 جيد 80 (5تلميذا)4
 جيد 80 (6تلميذا)5
 جيدجدا 85 (7تلميذا)6
 جيدجدا 85 (9تلميذا)7
 جيد 80 (10تلميذا)8
 جيدجدا 85 (11تلميذا)9
 جيدجدا 90 (12تلميذا)10
 جيدجدا 85 (13تلميذا)11
 جيد 80 (14تلميذا)12
 جيدجدا 85 (15تلميذا)13
 جيد 80 (16تلميذا)14
 جيدجدا 85 (15تلميذا)15
 جيدجدا 90 (16تلميذا)16
 جيد 80 (17تلميذا)17
 جيدجدا 85 (18تلميذا)18
 جيدجدا 90 (19تلميذا)19
 جيدجدا 95 (20تلميذا)20
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 على إتقان املفردات استخدام وسيلة البطاقة املصور -ب 
إتقان على يف املصور البطاقة الوسيلة استخدام ملعرفة البحث هذا ويف

ابالختبارSpss  22استعملتالباحثة(أ)التالميذعلىاملفرداتيفالصفالرابع
واالختبار املتجانس، واالختبار الطبيعي، واالختبار الوصفي، ت.-االحصاء

استخداموسيلةبطاقةاملصورحنيتعرضالباحثةالعمليةلقياسإتقاناملفرداتعن
احلكومية االسالمية اإلبتدائية مدرسة يف هبا الصفMin 4 Aceh Besarتقوم يف

 الرابع:

( Descriptive Statisicsاالختباراالحصاءالوصفي) −

االختباراالحصاءالوصفيهوحتليلالنتيجةالصفالرابعلقياسعلىإتقان
يف هبا تقوم حني استخدامها وبعد املصور البطاقة وسيلة استخدام قبل املفردات

وهو(أ)يفالصفالرابعMIN 4 Banda Acehمدرسةاإلبتدائيةاالسالميةاحلكومية
كمايلي:

 6-4اجلدول

( Descriptive Statisicsاالحصاءالوصفي)االختبار

Std.Deviation Mean Maximum Minimum N  

8.569 65.50 
75 50 20 Pretestgambar 

3.796 82.25 
90 75 20 Posttestgambar 

    20 Valid N (listwise) 
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القبلي5-4اجلدول االختبار من الرابع الصف يف املعدلة النتيجة أن
البعدي65,50 القبلي87,25واالختبار االختبار من اقصى ونتيجة ،75

.75واالختبارالبعدي50ونتيجةأدىنمناالختبارالقبلي90واالختبارالبعدي
.3.796،واالختبارالبعدي8.569ونتيجةاالحنرافاملعياريمناالختبارالقبلي

الختبارالقبليواالختبارمنالبياانتالسابقة،أنالفرقنتيجةاملعدلةمنا
الرابع اللصف القبلي(أ)البعدييف االختبار التيجة بني فرق على ملعرفة مث .

واالختبارالبعديابختباراتاإلحصائية.

( (Uji Normalitasاالختبارالطبيعي −

ال أم طبيعية "تكون أ " الرابع الصف من ملعرفة الطبيعي اختبار  ويقصد
 (.Shapiro - Wilkوتقومالباحثةاختبارالطبيعيابستخدام)

االختبار الشروط من لذلك-احدى الربامرتية ابلبياانت تستخدم ت
كمايفجدوليلي: استخدمتالباحثةعلىالبياانتاملوزوعةالطبيعي

7-4اجلدول

( (Uji Normalitasاالختبارالطبيعي

Shapiro-Wilk Kolmogrov-Smirnova Kelas 
 

 
Sig. Df Statistic Sig Df Statistic 

.014 20 .875 .035 20 .200 Pretest 

gambar 

Hasil Belajar 

.002 20 .823 0.10 20 .323 Posttest 

gambar 
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مبستوى)أ(يدلعلىأنحتصيلاالختبارالقبليالصفالرابع6-4اجلدول
( البعديSig)0,14الداللة االختبار فتشري0,002>0,05)0,002وحتصيل )

أنالبياانتالطبيعية.)أ (تلكنتيجةاختبارالطبيعييفالصفالرابع

( Uji Homogenitas) االختباراملتجانس  _

الب اجملموعتنياستخدمت بني البياانت أن داللة املتجانس اختبار احثة
 Test Of HOmogenity)  متجانس.قداستخدمتالباحثةاختبارمتجانسعلى

Of Varians )0,.5مبستوىالداللة.

اختبار البياانت-قبل ملعرفة  املتجانس الباحثةابالختبار تستخدم ت
:املوزعةاملتجانسفهوكمايلي

8-4اجلدول

(  Uji Homogenitas) االختباراملتجانس

Sig. df2 Dfl Levene 

Statistic 

 

.947 38 1 .004 Based of 

mean 

Hasil 

Belajar 

siswa .807 38 1 .060 Based of 

median 

.807 37.305 1 .060  

.940 38 1 .006  
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( املتجانس االختبار بنتيجة الباحثة توزيع(  Uji Homogenitasتقوم أن وحتصيله
( الداللة(  Distribusi Dataالبياانت من0,099(.Sig) مبستوى  05,0أكرب

(05,0>0,99) 

(  Uji Paired Simple Testت)-ابالختبار −

9-4اجلدول

 (Uji paired Sample Statistik)إحصائياتالعينةاملزدجة

Std.Error 

Mean 

Std.Deviation N Mean   

1.916 8. 569 20 65.50 Pretest Pai

r1 .849 3.796 20 82.25 Posttest 

 

10-4اجلدول

 ( Uji Paired Sample Test)اختبارالعنيةاملزدوجة

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviat

ion 

Std. 

Error 

Mean 

.05% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pregambar 

Postgambar 
-16.750 8.777 1.963 -16.751 -16.749 -8.534 19 .010 
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(بنتيجةمعدلةمنN 20))أ(يدلأنالعينةالصفالرابع8-4اجلدول
ونتيجةمناإلختبارالبعدي8.56ابإلحنرافاملعياري65,50اإلختبارالقبلي

 37,5ابإلحنرافاملعياري74.5

يدلعلىنتيجةمنختليلاختبارإحصائيلعينةمقرتنة17-4اجلدول
 ( نتيجةت ).(-8,534أن الداللة Sigمبستوى و0,00<0 ,05( .

النتيجة )وهذه البديل فرض )Haتعرض الصفري وفرض مقبول )Ho  ).مردود
وذلكيدلعلىاستخداموسيلةالفيديوعلىإتقاناملفردات.

 استخدام ووسيلة الفيديو على إتقان التالميذ املفردات  -ج
إتقان على يف الفيديو وسيلة استخدام أتثري ملعرفة البحث هذا ويف

الباحثة الرابع)ب(استعملت الطبعي،22Spssاملفرداتيفالصف ابالختبار
ت.-واالختباراملتجانس،واالختبار

وسيلة استخدام عن املفردات إتقان لقياس العملية الباحثة تعرض
مدرس هبايف تقوم احلكوميةالفيديوحني االسالمية اإلبتدائية  Min 4 Acehة

Besar يفالصفالرابعب 

 ( Descriptive Statisicsاالختباراالحصاءالوصفي) −

لقياس الرابعب الصف النتيجة حتليل هو الوصفي االحصاء االختبار
علىإتقاناملفرداتقبلاستخداموسيلةالفيديووبعداستخدامهاحنيتقومهبا

يفالصفالرابعMIN 4 Banda Acehيفمدرسةاإلبتدائيةاالسالميةاحلكومية
 بوهوكمايلي:
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11-4اجلدول

(Descriptive Statisics)االختباراالحصاءالوصفي

Std. 

Deviation Mean Maximum Minimum N  

5.643 68.50 75 55 20 Pretestvidio 

4.261 84.50 90 80 20 Posttestvidio 

    20 Valid N 

(listwise) 

 

القبلي االختبار من ب الرابع الصف يف املعدلة النتيجة أن اجلدول
البعدي68,5 القبلي84,5واالختبار االختبار من اقصى ونتيجة ،75

واالختبارالبعدي55،ونتيجةأدىنمناالختبارالقبلي95واالختبارالبعدي
80.

القبلي االختبار من املعدلة نتيجة الفرق أن السابقة، البياانت من
التيجة بني فرق على ملعرفة مث املتفرقة، الرابعب الصف يف البعدي واالختبار

ختبارالقبليواالختبارالبعديابختباراتاإلحصائية.اال

 ( (Uji Normalitasاالختبارالطبيعي −

االختبار الشروط من لذلك-احدى الربامرتية. ابلبياانت تستخدم ت
 :استخدمتالباحثةعلىالبياانتاملوزوعةالطبيعيكمايفجدوليلي
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12-4اجلدول

( (Uji Normalitasاالختبارالطبيعي

Shafiro-Wilk aSmirnov-Kolmogorov   
Sig. Df Statistic Sig. Df Statistic Kelas  
.018 20 .880 .001 20 .225 PretestVidio Hasil 

Belajar .020 20 .835 .002 20 .253 Posttest 



 يدلعلىأنحتصيلاالختبارالقبليالصفالرابعب11-4اجلدول
الداللة) البعديSig.)08, 0مبستوى االختبار >0.05)0,020وحتصيل

البياانت0,020 الرابعأن الصف يف الطبيعي اختبار نتيجة تلك فتشري )
.الطبيعية

 (  Uji Homogenitas) االختباراملتجانس −

ملعرفةالبياانتاملوزعة تستخدمالباحثةابالختباراملتجانست -قبلاختبار
 :فهوكمايلي املتجانس

13-4  اجلدول

 (  Uji Homogenitas) االختباراملتجانس

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasilbelajar 

siswa 

Based on Mean .004 1 38 .947 

Based on Median .060 1 38 .807 
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Based on Median and 

with adjusted df 
.060 1 37.305 .807 

Based on trimmed 

mean 
.006 1 38 .940 



مبستوى12-4واجلدول املتجانس االختبار حتصيل أن على يدل
(،فتشريتلكنتيجةاختبار0,807>0.05أكمرمن) (.Sig)الداللة

املتجانسيفالصفالرابعبأنالبياانتمتجانس.

 (Uji Paired Simple Test)ت- ابالختبار −

14-4اجلدول

 Uji paired Sample Statistik)) إحصاؤايتالعينةاملزدوجة

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest video 68.50 20 5.643 1.262 

PosttestVidio 84.50 20 4.261 .953 

 

15-4اجلدول

 Uji paired Sample Test)) اختبارالعينةاملزدوجة

Paired Samples Test 
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Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviat

ion 

Std. 

Error 

Mean 

5% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pretest vidio – 

PosttestVidio 
-16.000 6.609 1.478 -16.094 -15.906 

-

10.826 
19 .000 

 

)14-4اجلدول الرابعب الصف العينةيف أن بنتيجةN 20يدل )
ونتيجةمناإلختبار5,84ابإلحنرافاملعياري68.5معدلةمناإلختبارالقبلي

.6,42ابإلحنرافاملعياري56,4البعدي

يدلعلىنتيجةمنختليلاختبارإحصائيلعينةمقرتنة14-4اجلدول
50,0< 00.,0 (Sig).مبستوىالداللة(-826,۱۰أننتيجةت)

( البديل فرض تعرض النتيجة )Haوهذه الصفري وفرض مقبول )Ho)
 مردودوذلكيدلعلىاستخداموسيلةفيذيوعلىإتقاناملفردات.

ستخدام وسيلة البطاقة املصورة ووسيلة الفيديو على إتقان  فورق بني ا -د
 املفردات

ملعرفة17-4و12-4تكمايفاجلدول-اعتماداعلىحتليلاختبارات
فرقختتلففعاليةاستخداموسيلةالبطاقةاملصورووسيلةفيديوعلىإتقاناملفردات

( مستقل عينة اختبار الباحثة ابستخدام(  Independent Sample Testاستخدمت
Spps 22فهوكمايلي:
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16-4اجلدول

ربيةجموعةالتموعةالضابطةواجملاجملمن  (Mean)لةدةاملعجنتي

Model pembelajaan N Mean Std.Deviation Std.Error 

Mean 

HasilPosttest Gambar 

HasilPosttest Vidio 

20 

20 

82.25 

84.50 

3.796 

4.261 

.849 

.953 

 

مستقلمث عينة اختبار الباحثة استخدمت جمموعتان بني فرق ليثبت
(Independent Sample Testابلتفسري ال أم موافق الداللة مستوى وملعرفة )

يلي:  جدول

17-4اجلدول

 ( Independent Sampel Testعينيةمستقل)اختبار

 Levene’s 

Test for 

Equality of 

variances 

t-test for Equality of means 

F Sig. T Df Sig.(

2-

taile

d) 

Me

an 

Dif

fer

enc

e 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

interval of 

the 

Difference 

Low

er 

Upp

er 

Hasil 

Posttest 

Equal 

Variances 

Assumed 

Equal 

variances 

not 

assumet 

0.004 .003 -

1.76

3 

-

1.76

3 

38 

 

 

37.5

03 

.004 

 

.004 

-

2.2

50 

 

-

2.2

50 

1.276 

 

1.276 

-

4.83

3 

 

-

4.83

4 

.333 

 

.334 
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يف الفيديو.كما ووسيلة املصور البطاقة وسيلة استخدام بني اختالف يوجد
( الداللة مبستوى السابقة وجمموعة Sig.) .00،4اجلدول أن تعرض النتيجة وهذه

فرض تعرض النتيجة وهذه . املفردات إتقان لذايدة فعالية الفيديو( )الوسيلة التجربية
 .مردود(Ho)مقبولوفرضالصفري (Ha) البديل

 حتقيق الفروض  -ه
واماالفروضهلذاالبحث،فيمايلي:

 ( (Haالفرضالبديل -1

فعال الفيديو ووسيلة املصورة البطاقة وسيلة استخدام بني املقارنة فعالية ختتلف
MIN 4 Aceh Besarعلىإتقاناملفرداتبـ

 (Ho)الفرضالصفري -2

فعالية ختتلف بنيال الفيديواملقارنة ووسيلة املصورة البطاقة وسيلة غري استخدام
 .MIN 4 Aceh Besarrفعالعلىإتقاناملفرداتبـ

حتليل على إبجراءإعتمادا والبعدي القبلي ابستخدامT-Test 5االختبار
وهيأقلمنsig0،04(    tailed-2)مستوىالداللةالنتيجة أن "SPSS 22" برانمج
الداللةنتيجة البديل0،05مستوى الفرض أن على يدل و(Ha)هذا مقبول
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الصفري الصفلكنمردود.(Ho) الفرض يف الفيديو ووسيلة أكثر)أ(استخدام
 .MIN 4 Aceh Besarفعالعلىإتقاناملفرداتبـ

 املناقشة   -و
السابقةابستعمال الفصول الباحثةيف قدحبثت ما على Spss  22إعتمادا

الرابع الصف للتالميذيف املفردات فهم فرقعلى الرابع)أ(فوجدت الصف ويف
 .بعدحتليلنتائجالبحث،تناقشالباحثةنتائجالبحثيفهذاالقسم:)ب(

ويفالصفوحدتالباحثةيفهذاالبحثأناستخداموسيلةالفيد
هوأكثرعلىإتقانعلىاملفرداتمنوسيلةالبطاقةاملصورةيفالصف)ب(الرابع
 .علىالنتيجةمنعينةمستقل)ب(الرابع

رأي على تعرض (Sokhibul Anshor)إعتمادا رقمية وسيلة  الفيدوهو وسيلة
حبيثيكونلهترتيبأوتسلسلالصوروتعطيالوهموالصورةواخليالللصوراملتحركة.

39أتثريكبريعلىاستخداموسيلةالفيديويفزايدةاملفردات.

 

 

 
39 Sokhibul, Anshor. Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Vidio Terhadap 

Aktifitas dan Hasil Belajar Geografi. Skripsi . (Lampung: Universitas Lampung, 2015), hlm 34 
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة 

قدانتهتالباحثةيفىذهالرسالةشاليتعلق:

الفيديو والوسيلة املصورة البطاقة الوسيلة استخدام بني املقارنة الباحثة أن بعد
وقامتالباحثةبعرالبياانتوربليلهايفMIN 4 Aceh Besarعلىإتقاناملفرداتب

 الفصلالسابق،فاستخلصتالباحثةالنتائجاآلتية:

 البحث جنتائ -أ
دليلبرقيقدرةعلىإتقاناملفردات.استخدامالوسيلةالبطاقةاملصورتفعالية إن -1

(يفالصفالرابعUji Paired Sample Testت)-نتيجةمناالختبارعلىأن
 .05, 0>0,00  (.Sigمبستوىالداللة)8,534)أ(

دليلعلىباستخداموسيلةالفيديوترقيقدرةعلىإتقاناملفردات.فعاليةأماو
النتيجةمناالختبار أنعلى (يفالصفUji  Paired Sample Testت)–هذا

 ,.50,0<00(Sigمبستوىالداللة).-826,10)ب(الرابع

فعالية -2 املصورةامداستخإن البطاقة بوسيلةوسيلة إتقانالفيديوختتلف على
 وهذهالنتيجةتعرضفرضالبديل.MIN 4 Aceh Besarبتالميذدعناملفردات

(Ha) مقبولوفرضالصفري(Ho)مردود   

 املقرتحاات  -ب 
عتماداعلىالظواهرالسابقةتقدمالباحثةاالقرتاحاتاآلتية:
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الوسيلةأنيستخدمMin 4 Aceh Besarينبغيللمدرسعلىمدرساللغةالعربية -1
عملية من األهداف لنيل فيديو ووسيلة املصور البطاقة وسيلة املناسبةكوسيلة

التعليمخاصةيفتعليماملفردات.
ينبغيللقارلنيالذينيقرؤونهذاالبحثأنيتفضواابلنقد،إذاوجدواخطأأو -2

للباحثةنقصاانفأنيصلحواهذاالعيوبحىتيكونهذاالبحثكامالومفيدا
 والقارئني.
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 املراجع

 جع اللغة العربية مرا -أ
مطبوعةمدخل إىل طرق تدريس اللغة اأجلنبية ملدرسي اللغة العربية،   م،1999أزهر،

 أحكام.

ين، ماويل تعليم   م،2019إسيت حتصيل  لرتقية  املصورة  بطاقة  وسيلة  إستخدام 
برمياة   ابتدائية  املدرسة  يف  أ  الرابع  للصف  األسرة  أفراد  مادة  يف  العربية  اللغة 

اجلامعةوالسعادة والتعليم الرتبية العلوم ميدان:كلية الشمالية سومطرة رسالة، ،
اإلسالميةاحلكومية.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Status Pendidikan :MIN 4 Aceh Besar 

Mata pelajaran  :Bahasa Arab 

Kelas/Semester :VI/A 

Materi pokok  : المهنة 

Alokasi waktu  :3x45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin  tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang di jumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logic, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

1 3.3. Memahami fungsi 

sosial dan unsur 

kebahasaan 

(bunyi,kata,dan makna) 

dari teks sangat sederhana 

terkait tema املهنة  dengan 
melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta 
informasi sangat sederhana 
terkait profesi. 

3.3.1. Siswa mampu menglafalkan 

kosakata terkait tentang topik  املهنة 
dengan pelafalan yang benar. 
3.3.2.Siswa mampu menjodohkan 
kosakata terkait tentang topik  املهنة yang 
sesuai dengan gambar. 
3.3.3. Siswa mampu mengartikan 
kosakata terkait tentang topik  املهنة 
yangsesuai dengan gambar. 
  



 
 

 
 

2 3.4 Menganalisis unsur 

kebahasaan 

(bunyi,kata,dan makna) 

dari teks sangat sederhana 

terkait tema    المهنة dengan 

memperhatikan struktur 

الضمير المنفصل   –اسم االشارة   

3.4.1. Siswa mampu menyesuaikan 

kosakata dengan tepat terkait topik املهنة 
dengan gambar yang tersedia. 
 

3 4.4. Menyajikan hasil 

analisis bunyi,kata, dan 

makna dari teks sangat 

sederhana terkait tema 

 secara lisan dan المهنة

tulisan.  

4.4.1. Siswa mampu mengerjakan sosal 

kosakata tentang topik  املهنة. Secara 

tulisan 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, dam 

mengkomunikasikan.Siswa dapat mengetahui mufradat baru beserta 

artinya,dan dapat membuat kalimat sederhana. 

 

D. Materi Pembelajaran 

(Terlampir) 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan                 : Scientific  

Model                         : Intiqaiyah 

 

F. Media Pembelajaran 

1. Media  : Media kartu bergambar tentang   المهنة 

2. Alat/Bahan : Spidol,Papan tulis, Gambar,karton,Gunting,Double 

Tip,Lem.  

3. Sumber Belajar :Buku Bahasa Arab untuk MI Kelas IV  

 

 

 

 



 
 

 
 

G. Langkah langkah pembelajaran 

Pertemuan pertama: 

No Tahap Deskripsi Kegiatan 

1 Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran,Kebersihan 

kelas dan kerapian. 

c. Guru memberikan apersepsi tentang 

materi yang akan dipelajari. 

d. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dalam 

pembelajaran 

e. Guru memberikan soal pre-test sebelum 

pelajaran berlangsung.  

2 Kegiatan inti a. Siswa mengamati pelafalan mufradat 

yang diperdengarkan guru tentang  المهنة 

b. Siswa menirukan pelafalan mufradat 

yang diperdengarkan guru dengan fasih 

dan benar. 

c. Siswa menanyakan materi tentang    المهنة 

yang belum dipahami. 

d. Siswa menghafal mufradat bahasa arab 

sesuai yang diperdengarkan. 

e. Siswa menglafalkan mufradat bahasa 

arab yang telah dilafalkan. 

f. Siswa maju kedepan kelas untuk mengisi 

mufradat yang sesuai dengan gambar. 

3 Penutup a. Siswa dibimbing guru untuk 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan soal post-test sebelum 

pelajaran berakhir. 

c. Guru menyampaikan pesan moral kepada 

siswa. 

d. Guru menutup pelajaran dengan 

membaca doa bersama-sama dan 

memberi salam. 

 

 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Status Pendidikan :MIN 4 Aceh Besar 

Mata pelajaran  :Bahasa Arab 

Kelas/Semester :VI/B 

Materi pokok  : المهنة 

Alokasi waktu  :3x45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin  tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang di jumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logic, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

1 3.3. Memahami fungsi 

sosial dan unsur 

kebahasaan 

(bunyi,kata,dan makna) 

dari teks sangat sederhana 

terkait tema املهنة  dengan 
melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta 
informasi sangat sederhana 
terkait profesi. 

3.3.1. Siswa mampu menglafalkan 

kosakata terkait tentang topik  املهنة 
dengan pelafalan yang benar. 
3.3.2.Siswa mampu menjodohkan 
kosakata terkait tentang topik  املهنة yang 
sesuai dengan gambar. 
3.3.3. Siswa mampu mengartikan 
kosakata terkait tentang topik  املهنة 
yangsesuai dengan gambar. 
  



 
 

 
 

2 3.4 Menganalisis unsur 

kebahasaan 

(bunyi,kata,dan makna) 

dari teks sangat sederhana 

terkait tema    المهنة dengan 

memperhatikan struktur 

الضمير المنفصل   –اسم االشارة   

3.4.1. Siswa mampu menyesuaikan 

kosakata dengan tepat terkait topik املهنة 
dengan gambar yang tersedia. 
 

3 4.4. Menyajikan hasil 

analisis bunyi,kata, dan 

makna dari teks sangat 

sederhana terkait tema 

 secara lisan dan المهنة

tulisan.  

4.4.1. Siswa mampu mengerjakan sosal 

kosakata tentang topik  املهنة. Secara 

tulisan 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, dam 

mengkomunikasikan.Siswa dapat mengetahui mufradat baru beserta 

artinya,dan dapat membuat kalimat sederhana. 

 

D. Materi Pembelajaran 

(Terlampir) 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan                 : Scientific  

Model                         : Intiqaiyah 

 

F. Media Pembelajaran 

4. Media  : Vidio Pembelajaran tentang   المهنة 

5. Alat/Bahan :Laptop, Lostpeaker, Proyektor, Wayer, Layar 

proyektor. 

6. Sumber Belajar :Buku Bahasa Arab untuk MI Kelas IV  

 

 

 

 



 
 

 
 

H. Langkah langkah pembelajaran 

Pertemuan pertama: 

No Tahap Deskripsi Kegiatan 

1 Pendahuluan f. Guru mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

g. Guru memeriksa kehadiran,Kebersihan 

kelas dan kerapian. 

h. Guru memberikan apersepsi tentang 

materi yang akan dipelajari. 

i. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dalam 

pembelajaran 

j. Guru memberikan soal pre-test sebelum 

pelajaran berlangsung.  

2 Kegiatan inti g. Siswa mengamati pelafalan mufradat 

yang diperdengarkan guru tentang  المهنة 

h. Siswa menirukan pelafalan mufradat 

yang diperdengarkan guru dengan fasih 

dan benar. 

i. Siswa menanyakan materi tentang    المهنة 

yang belum dipahami. 

j. Siswa menghafal mufradat bahasa arab 

sesuai yang diperdengarkan. 

k. Siswa menglafalkan mufradat bahasa 

arab yang telah dilafalkan. 

l. Siswa maju kedepan kelas untuk mengisi 

mufradat yang sesuai dengan gambar. 

3 Penutup e. Siswa dibimbing guru untuk 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

f. Guru memberikan soal post-test sebelum 

pelajaran berakhir. 

g. Guru menyampaikan pesan moral kepada 

siswa. 

h. Guru menutup pelajaran dengan 

membaca doa bersama-sama dan 

memberi salam. 
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