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  اس�هتالل   د 
ْ�َن ��ْوتُوْا الِْعْملَ      ِ ْ�َن َءاَم�ُْوا ِم�ُْمكْ َوا�� �7 �<ْ=َزلْنَاُه قُْر�7ًٓ َعَرِبي3ا لََعل�ُمكْ تَْعِقلُْونَ   ١١: ا/اد.  َوُهللا ِبَما تَْعَملُْوَن َخِ)ْريٌ  َدَر#َاٍت �َْرفَعِ ُهللا اْ�ِ         )رواه املسمل(                اجلَن�ةِ  َىل ا?  َطرِيْقًا      َوَمْن َسQََ َطرِيْقًا يَلْتَِمُس ِفMِْه Lِلًْما َسه�َل ُهللا Iَُ ِبهِ             صدق هللا العظمي  ١٢: يوسف  ا?

  
  
 



الباحثة من كتابة بإذن اهللا تعاىل وعنايته وإرادته قد انتهت   . تبعه إىل يوم الدينبلغة الضاد، حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والسالم على أشرف موجود، وأعظم مولود، وأفصح من نطق والصالة . احلمد اهللا الذي أنزل القرآن عربيا هلذا الوجود  شكر وتقدير   و  حتسني اللهجة اللغوية باستخدام وسيلة "هذه الرسالة مبوضوع    .ا واآلخرةوبارك اهللا هلما يف الدني. آخرهاالنافعة واألوقات الواسعة يف إشراف هذه الرسالة من أوهلا إىل واألستاذة فجرية املاجستري اللذان قد وهباين العلوم  املاجستري إدريس عائشة الدكتوراندا ن ومها األستاذةاللمشرفتان الكرميويف هذه املناسبة الفرحية تقوم الباحثة شكرا عميقا . أتشيهالرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا لبعض الشروط للحصول على درجة مرحلة جامعية األوىل بكلية فقدمتها إمتاما "  MTsS Kluet Utara بــ دراسة جتريبية(فيديو 



املكتبة جبامعة  إرشادا صحيحا كما تشكر الباحثة ملوظفنيوجلميع األساتذ واألساتذة الذين علموها علوما نافعة أرشادوها كلية الرتبية وتأهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية شكرا كثريا ملدير جامعة الرانريي وعميد   الباحثة وتشكر   ز  أقول ". Unit 2 PBA 2015  "إىل أصدقائي احلكومية خاصةوكذالك جلميع أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية . البحثاملدرسني والطلبة الذين ساعدوها يف مجع البيانات احملتاجة عند وجلميع   MTsS Kluet Utaraوتقدم الباحثة الشكر لرئيس    . الكتب اليت تتعلق بكتابة هذه الرسالةلغة العربية الذين ساعدوها على إعاراة الرانريي وقسم تعليم ال قد ربّياها تربية  ومهاعظيما لوالديها احملبوبني دميايت ونور حيايت ومن الواجب على الباحثة أن تشكر شكرا عميقا واحرتاما  . شكرا كثريا على مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمي   .أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة ويسكنه يف جنّتههللا تعاىل جيزيهما ولعّل ا ةحسنة وهّذباها ذيبا نافعا بأخالق كرمي



وأخريا، ترجو الباحثة من اهللا مرضاته وجيعل اُهللا هذا العمل    ح    م٢٠١٩أكتوبر  ٢٤دار السالم،    .خاصة وللقارئني عامةسيان وعسى أن تكون هذه الرسالة نافعة للباحثة اخلطاء والنوإصالحا نافعا لتكميل هذه الرسالة  ألن اإلنسان ال خيلو من ثوابه إىل اآلخرة وترجو من القارئني أن تقدموا نقدا بنائيا  هايتبعو 
        الباحثة   
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حتسني اللهجة اللغوية باستخدام وسيلة فيديو :  عنوان البحث  مستخلص البحث   س  والطلبة .مثل الصعوبات يف نطق احلروف العربية وكلمتها ومجلهالغة العربية لأن الطلبة لديهم املشكالت حني حماولتهم لإلتصال با  )أ(فصل األول  يف MTsS Kluet Utaraبـ الباحثة  كما الحظت  ١٥٠٢٠٢٠٣٩:     رقم القيد  زاريناتل املية:   االسم الكامل    MTsS Kluet Utaraدراسة جتريبية ( هذا واألهداف يف  .يتكلمون اللغة العربية باللهجة اإلندونيسية وأما منهج البحث هو . وسيلة فيديو يف حتسني اللهجة اللغويةاللهجة اللغوية والتعرف على أنشطة املدرسة والطلبة باستخدام ديو لتحسني هي التعرف على فعالية استخدام وسيلة في البحث  Pre(على تشكيل التصميمات التمهدية  املنهج التجربية

Eksperimental(  نوعهOne Group Pre -Test Post -Test أن استخدام وسيلة فيديو فعال يف حتسني   فالنتيجة احملصولة .وللحصول على البيانات قامت الباحثة مبالحظة واالختبار



أكرب من ) احلساب- ت(تدل على اإلختبارات  اللهجة اللغوية   ع  إن فروض  ٢،٠٦>٤،٢٠< ٢،٧٨): اجلدول-ت(نتيجة  جة أما النتي. مقبول) Ha(مردود وفرض البديل ) Ho(الصفرى  % ٨٨=  p: احملصولة من مالحظة املباشرة للمدرسة هي بقيمة ، %١٠٠ -٨١وهذه تدل على اا يف حد  ٨٥=% �السابقة والنتيجة احملصولة لطلبة هي بعد ما حصل الباحثة من البيانات . جيد جدا% ١٠٠ -٨١بالدليل على اا وقع بني حد  للغوية باستخدام مبعىن أن عملية التعليم والتعلم حتسني اللهجة ا           .وسيلة فيديو جيد جدا
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When conducting the first observation in grade 1 at MTsS 
Kluet Utara, the researcher found that the majority of the 
students were difficult to communicate in Arabic language, 
such as to pronounce Arabic alphabets, words, and 
sentences. When speaking Arabic, they used the Indonesian 
dialect. The aims of this study were to examine the 
effectiveness of the video media used to improve students’ 
Arabic dialect, and to know the activities of the teachers and 
students in the implementation of the video media. The 
researcher applied pre-experimental method. To collect the 
data, the researcher used the observation sheet and provided 
pre and post-tests to the students. The findings of the study 
were that the T-test was higher than T-table 
(2,07>4,20<2,78). So that the null hypothesis was rejected 
and the alternative hypothesis was accepted. Furthermore, 
the observation of students’ and teachers’ activities in using 
the video to improve the language dialect showed that the 
students had very good scores after the implementation of 
the media.      
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Ketika peneliti membuat observasi awal di MTsS Kluet 
Utara dikelas satu, peneliti melihat bahwasanya sebagian 
besar siswa(i) tersebut sulit berkomunikasi dalam Bahasa 
Arab contohnya seperti sulit untuk mengucapkan huruf 
hijaiyah, kata dan kalimat. Dan ketika berbicara mereka 
menggunakan lahjah indonesia. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efektivitas pengunaan media video 
untuk memperbagus lahjah bahasa dan untuk mengetahui 
kegiatan guru dan siswa(i) dengan menggunakan media 
video untuk memperbagus lahjah bahasa. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen khususnya Pre- 
Eksperimen. Untuk mendapatkan data peneliti memberikan 
lembar observasi dan tes (pre- test dan post-test) kepada 
siswa(i). Hasil dari penelitian ini peneliti memperoleh hasil 
uji t- test yaitu t yang diperoleh dari perhitungan lebih besar 
nilainya daripada nilai t-tabel (2,07>4,20<2,78), maka 
hipotesis nihil ditolak dan sebaliknya hipotesis alternatif 
diterima. Selanjutnya peneliti memperoleh hasil dari lembar 
observasi guru dan siswa(i) dalam kegiatan proses 
pembelajaran dengan menggunakan media video untuk 
memperbagus lahjah bahasa mendapatkan jumlah nilai baik 
sekali.s 

menggunakan Media Video 
Judul Penelitian         : Memperbagus Lahjah Bahasa dengan 



املتعلقة حبياة اللغة وما يطرأ عليها من غىن وفقر وسعة البحوث  وه Dialectologyأو الدياليكتولوجي  أما علم اللهجةو    ١.االتفاقعليه كل يف بيئة للتعرب عن املعىن واالتصال، ويتعد بتعدد بيئات عادل خلف عن اللغة هي نظام إنساين من الرمز الصويت متفق وقال . الثانيةقبل أن يكتب، لذا تعد الكتابة رمزا من الدرجة رموزا مكتوبة مقروءة، فالنطق يأيت أوال، بدليل أن اإلنسان تكلم اللغة هي رموز صوتية منطوقة مسموعة، قبل أن تكون   مشكلة البحث  - أ أساسية البحث الفصل األول  ١   مؤسسة علوم : دمشق(، قطوف لغويةعبد الفتاح املصري،   ١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٣:، ص)١٩٨٤القرآن،



ومن . ويطلق على هذا البحث اسم حياة اللغة. وضعفةوعظمة         ٢ عدة هلجات، هي  اللغات، وتلك البيئة الشاملة، الىت تتألف منديث، فهما يتوقف على قدر الرابطة، الىت تربط بني هذه من حاتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ماقذيدور بينهم يف جمموعة من الظواهر اللغوية، الىت تيسر ولكنها تشرتك مجيعا أوسع وأمشل، تضم عدة هلاجات، لكل منها خصائصها، هي عالقة اخلاص بالعام ألن بيئة اللهجة هي جزء من بيئة ويرى الدكتور إبرهيم أنيس أن العالقة بني اللهجة واللغة،   . ٢أهم فروع هذا البحث وأوسعها نطاقا مل عادة على عدة هلجات، على تسميتها باللغة، فاللغة تشت  الىت اصطلح جامعة الرانريي، :بند آشيه  (،محاضرات في علم اللغةري مسلم، خبا ٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣.لكل منها مامييزها  ٣٧: ، ص)اجلامعيةداراملعرف  :جامعة عني الشمش(، علم اللغة اإلجتماعىصربى إبرهيم السري،   ٣   ٧: ، ص )٢٠١٦



هم وخطام، وأم اصطلحوا على ور كان العرب ينظمون ا شعمر بنا عند احلديث عن اللهجة أن هناك لغة مشرتكة           ٣ اختلطت و يف أحناء العلم  تنتشر االلهجة وهذه     .اللهجة الفصحى إمنا هي هلجة قريشبل لقد استقر يف نفوس األسالف أن هذه . الشعر اجلاهليعليها أحيانا لغة قريش اليت نزل ا القرآن الكرمي، ووصلنا ا طلق نوهذه اللهجة أو اللغة املشرتكة ي. اللهجة الفصحى هذه آشيه   MTsS Kluet Utaraاصة يف خاملدارسي واملعاهدي تكون هذه اللهجة منهجا من مناهج الدراسي يف كل و     .بنسبة بالد اللهجة وبسب هذه إختالط فتغري آشيه،إندونيسي و باهلجات األخرى ك آشيه اجلنوبية يتعلمون   MTsS Kluet Utaraإن الطلبة يف    .اجلنوبية الحظت فيها الباحثة أن الطلبة يف ولكن كما . اللغة العربية MTsS Kluet Utara  ومجلهابالغة العربية مثل الصعوبات يف نطق احلروف العربية وكلمتها لديهم املشكالت حني حماولتهم لإلتصال.  



العربية  ومل يسمعون هلجة العربية ألن املدرس يعّلم الطلبة اللغةوعندما الطلبة يتكلمون اللغة العربية باهلجة اإلندونسي         ٤ دة ااملعينة، ولذالك على املعلم أن خيتار الوسيلة املناسبة بامليف املوقع التعلمية البد أن تناسب مبادة لتحقيق األهداف الرتبية وكان تطبيقها  املعلم واملتعلم للحصول على األغراض الرتبوية،كانت الوسيلة هي كل شئ مساعدة يف تعليم وتعّلم حنو   .وجيعل الطلبة خطاء يف تكلم اللغة العربيةالقراءة  وميارسون الكالم باستخدام قراءة يف كتاب اللغة العربية وكان الطلبة يسمعون . بوسيلة كتاب اللغة العربية فحسب وإحدى وسيلة من  .الدراسية حىت ان يكون التعليم ناجحا وسيلة اليت تصور  وه الفيديو .وسائل التعليمية هي فيديو وهذه وسيلة . لألصوات الطبيعية واملناسبةأغراض املتحركة  4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسمعية البصرية اليت يستعني ا املدرس على تقدمي املادة إحدى الوسائل  وهو. ٤تستطيع أن تستخدم يف مهارة اإلستماع  A. Busyaeri, Pengaruh Penggunaan Video 
Pembelajaran terhadap Peningkatan hasil belajar siswa, http://jurnal.pendidikanguru MI.comdiakses pada tanggal 23 juli jam 20:00. 



الناطقني يتعلموا ويسمعوا أسلوب اللغة العربية فصيحا عن كالم إن هذه الوسيلة تساعد الطلبة أن . املدروسة يف تعليم الكالم        ٥ ويف هذا  .بالعربية ويرغب الطلبة يف ممارسة كالم اللغة العربية باللغة العربية بني  احلوارالبحث تستخدم الباحثة فيديو  لذالك ، MTsS Kluet Utaraللمشكلة املوجودة بني الطلبة انطالقا من تلك الظواهر، حاول الباحثة إلجياد إجابة  .العربية الفصيحةلهجة ب شخصني  حتسني اللهجة اللغوية باستخدام " دفعت الباحثة أن تبحث    ؟اللهجة اللغوية حتسنييف  فيديو باستخدام وسيلةالطلبة املدرسة و  انشطةكيف  .٢ ؟اللهجة اللغوية عند الطلبة     فعال يف حتسنيوسيلة فيديو هل استخدام  .١ أسئلة البحث  - ب  ".وسيلة فيديو



إليها الباحثة يف كتابة هذه ومن األهداف اليت دف  أهداف البحث  - ج        ٦ يف  استخدام وسيلة فيديو يةفعالالتعرف على  .١ :الرسالة هي كما يلي  باستخدام  الطلبةو  املدّرسة نشطةا التعرف على .٢ .حتسني اللهجة اللغوية عند الطلبة العربية  يف تكلِم اللغةليكون الطلبة  :  للطلبة .١  أمهية البحث   -د .اللهجة اللغوية حتسنييف  وسيلة فيديو على إستخدام لزيدة املراجع اجلديدة :للمدرسة .٢ .بلهجة فصيحة  .مدرسة يف املستقبللزيادة العلم واخلربة للباحثة حني تكون  :  باحثةلل .٣ .لغويةالتعليم اللهجة  وسيلة كثرية يف



إن استخدام وسيلة فيديو : )Ha(  الفرض بديل .١  :فتفرتض الباحثة كما يلي  هذا البحثوأما الفروض يف   . التعليم والتعلم يتعلق كثريا بوسائل املستخدمة يف عملية التعليمالباحثة يف هذا البحث على االفرتاضات أن جناح  تواعتمد  هوفروض البحث افرتاضات -ه هلجة اللغويةتعليم اللغة العربية لتحسني ميكن املدرس على تطبيق هذه وسيلة يف  :املدرس .٤        ٧ يف  موضوع هذه الرسالةصر تتق: احلد املوضوعي .١  حدود البحث -و .الطلبة عند لغويةالحتسني اللهجة  يف لٍ فعا غري إن استخدام وسيلة فيديو : )Ho(الفرض صفري  .٢ .الطلبة عند لغويةاللتحسني اللهجة  لُ فعا  .لغوية باستخدام وسيلة فيديوالحتسني اللهجة 



يف  ا البحثتقوم الباحثة ذ:   احلد الزمان .٣ .آشيه اجلنوبية MTsS Kluet Utara ا البحثتقوم الباحثة هذ :  احلد املكاين .٢        ٨ َحتِْسْنيَ، مبعىن حيسنه  –ُحيَسُن  –مصدر من َحسَن حتسني  حتسني  .١  املصطلحات البحث -ز .٢٠٢٠/٢٠١٩ الدراسة الفصل األول يف سنة و " اللهجة"اللهجة اللغوية ترتكب من كلمتني يعىن  اللهجة اللغوية .٢ ٥.وأما إصطالحا أدخل حتسينات على نص. بأسليب معينة وأما . فمعىن اللهجة لغة اإلنسان اليت جبل عليها واعتدها" اللغة" صفة التعبري اللهجة إصطالحا هي جرس الكالم وأسلوب اللفظ،  ، المنجد الوسيط في العربية المعاصرةكميل إسكندر حشيمة،   ٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦.عن حاالت نفسية وعن مضمون الكالم   ١٤٢.ص .....المنجد الوسيط كميل إسكندر حشيمة،   ٦    ٢٣١-٢٣١.ص). ٢٠٠٣: دار املشرك: لبان  -بريوت(



الفيديو كما . الفيديو الوسيلة املتحركة وهلا صوت واضح     فيديو .٣  .العربية بلهجة العربية الفصيحةواملراد الباحثة يف هذا البحث أن الطلبة يستطيع أن يتكلموا اللغة  .املختلفة املتعلقة حبدوث صور من الكالم يف لغة من اللغاتعلم يدرس الظواهر والعوامل  هي أما  اللهجة اللغوية  ٨.وإصطالحا هي أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم ٧.ولغوت هي الكالم املصطلح عليه بني كل قوم -والغات -لغي: ، واللغة مجعه"لغا بكذا فاملعىن تكلم به: "للغوا مث -يلغو - اللغوية كلمة منصوبة إىل اللغة مصدر من لغى        ٩ قسم اللغة : بند أتشيه-دارالسالم(،المدخل إلى اللغةخباري مسلم،   ٨  ٩٣٧.ص.....المنجد الوسيط كميل إسكندر حشيمة،   ٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩.، يف كتااNana Syaudihقالت   Nana Syaudih, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Renika Cipta 2003), hlm. 118 9    ٤٠.،ص)م٢٠٠٨الرتبية جامعة الرانريي،العربية بكلية 



، إستخدام الفيديو في تعليم مهارت الكالموتيا سري، جوت م ١٠   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .يف تعليم الكالم وسيلة فيديو انيف عرض تطبيق كان تطبيق وجوه التشابه  ) أ  :الدراسة السابقة والدراسة احلالية وعالقة   . الكالممهارة الكالم يؤثر تأثريا بالغا ويرقي قدرة الطالب على مهارة نتائج البحث هي أن إستخدام الفيديو يف تعليم و  .اإلجرائيمنهج البحث الذي اعتمدت عليه الباحثة هو املنهج    . الفيديو يف تعليم مهارة الكالماألغراض هلذا البحث فهي معرفة استجابة الطالب على   ١٠)ه١٣٤٣/م٢٠١٣( سري  موتيا جوت  دراسة - ١  الدراسة السابقة  - ح        ١٠ ، رسالة العلمية غري منشور )MTsN Model Banda Acehدراسة إجرائية بــ (   ).م٢٠١٣جامعة الرنريي اإلسالمية احلكومية، : بند أتشيه (



اإلجرائي ويف الدراسة احلالية املنهج  املنهج الدراسة السابقة هو يف وجوه اإلختالفو يف    ) ب        ١١ منهج البحث تستخدمان وجوه التشابه هو  )أ  :وعالقة الدراسة السابقة والدراسة احلالية   .تعليم الكالمالبحث أن تطبيق األفالم املتحركة تؤثر يف ترقية كفاءة الطلبة يف و نتائج . منهج البحث يف هذه الرسالة هو منهج جتريب  . يف ترقية مهارة الكالماألغراض هلذا البحث فهي معرفة ماهي األفالم املتحركة  ١١)ه ١٤٣٦/م ٢٠١٤( سودةدراسة  - ٢  .التجريب األفالم المتحركة وإستخدامها لترقية مهارة الطالب ، سودة ١١    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .جتريبية هي دراسة بند أتشيه (رسالة العلمية غري منشور  ،)حبث جتريب مبعهد املنار العصري(، الكالمية   ).م٢٠١٤جامعة الرنريي اإلسالمية احلكومية، : 



، ويف وجوه اإلختالف هو يف عرض تطبيق   ) ب        ١٢ منهج البحث هو  . استخدام وسيلة الفيديو على قراءة القرآنالبحث فهي ملعرفة مستوى قدرة الطلبة بعد األغراض هلذا    ١٢)ه ١٤٣٨/ م ٢٠١٧( روضة اجلنةدراسة  - ٣  .و أما الدراسة احلالية بوسيلة فيديوتطبيق وسيلة األفالم املتحركة،  الدراسة السابقة املنهج  اإلجرائي، ويف الدراسة احلالية  نهجامل الدراسة السابقةو يف وجوه اإلختالف هو   ) ب .وسيلة فيديو تستخدمان يوجوه التشابه ه   ) أ  :وعالقة الدراسة السابقة والدراسة احلالية  .الطلبة على قراءة القرآن صحيحةنتائج البحث أن يؤثر تأثريا بالغا ويرقي قدرة و . املنهج اإلجرائي فيديو لترقية قدرة الطالب على استخدام الوسيلة ، روضة اجلنة ١٢   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .التجريب رسالة العلمية غري منشور ، )TPA Al-Irsyadدراسة إجرائية بـ (، قراءة القرآن   ).م٢٠١٧جامعة الرنريي اإلسالمية احلكومية، : بند أتشيه (



   .”Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016“  :جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتابعلى طريقة التأليف اجلارية املقررة يف كلية الرتبية وتأهيل املعلمني وكتابتها فاعتمدت الباحثة  رسالةوأما طريقة تأليف هذه ال رسالةطريقة كتابة ال -ط        ١٣



ما ينسب إىل " والعربية  .أعضاء اموعة اإلجتماعية املعينةبأا نظام من رموز ملفوظة عرفية بواسطتها يتعاون ويتعامل وأما بعض احملدثني يعرف . أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهميف اإلصطالح قد عرفها ابن جىن بأا اللغة  ١.وآماله وعواطفهيدرك حاجته وحيصل مآربه، كما أا وسيلته يف التعبري عن آالمه غة وسيلة التصال الفرد بغريه وعن طريق هذا االتصال الل لغة ال تعريف .١ مفهوم اللغوية  -  أ  اإلطار النظري  الفصل الثاني  ٨   : القاهرة(، الموجوه الفنى لمدرسين اللغة العربيةإبرهيم عبد العليم،   ١                                                                .٤٣. ، ص)١٩٨١دار املعارف، 



عن  واللغة العربية هي كلمات الىت يعرب ا العرب. العرب    ٩ لهجة العربية استعماهلا لكى حيصل متعلمها على ال املمارسة يفأن اللغة العربية حتتاج إىل تدريب اللسان والتمرينات على كذالك   ٣.وهذه تراد ا تعلم العلوم الدينية والعمل ا. ويفهمواوهي يف تطورها اليتعلمها العرب فقط بل اآلخرون يتعلمون أيضا واللغة العربية من إحدى اللغات املوجودة يف هذا العامل    ٢.أغراضهم جامعة :  بند آشيه(، محاضرات في علم اللغة، خباري مسلم  ٢                                                                  .هلجًة صحيحا وفصيحا  Anshori Ahmad Isa, Pembudayaan Bahasa Arab di pondok pesantren Nurul Haramai (PPNH) Desa Ngroto Kec Pujon. Malang Talaah Penumbuhan Bi’ah Arabiyah (Lingkungan Kearaban. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FPBS IKIP Malang, 1995)  3      .١.، ص)٢٠١٦، الرانريي



ومنه قول اهلمدين . اليت جبل عليها اإلنسان فاعتادها ونشأ عليهااللهجة لغة اللسان أو طرفه أو جرس الكالم، وهي اللغة  اللهجة تعريف -١ اللهجةمفهوم   - ب  ١٠ ( ، لهجة تميم وأثرها العربية الموحدةغالب فاضل املطليب،   ٤                                                                ٥.فهما يتوقف على قدر الرابطة اليت تربط بني هذه اللهجاتهذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث وية أخرى تيسر اتصال افراد ولكنها تأتلف فيما بينها بظواهر لغهلجات عدة وهي متميزة الواحدة عن األخرى بظواهرها اللغوية، افراد تلك بيئة، وهذه البيئة قسم من بيئة أعم وأمشل تنتظيم مجيع الصوت خاص تنتمي اىل بيئة خاصة، ويشرتك يف هذه امليزات واصطالحا اللهجة طائفة من املميزات اللغوية ذات نظام   ٤.وصنعاء خمتلفة اللغات واللهجة:      ٢٩. ص ،لهجة تميم وأثرهاغالب فاضل املطليب،   ٥    ٢٨ .، ص)١٩٧٨ منشورة وزارة الثقافة والفنون،: العراقيةاجلمهورية 



وُتستعمل  . ضرب لغة إقليميةين أد :اللهجة  الفرعية   .معينة عرب األفرادلغة معني، ويف املعىن الواسع للكلمة اللهجة اخلاصة هي حتقق لغة وباملعىن الّضيق اخلصائص اللفظية اخلاصة حبامل . واإلجتماعيةفهي التنويعة الفردية يف اللغة املتمايزة عن التنويعة اإلقليمية هي الكالم املميز حلامل لغة معني، :  اللهجة الخاصة  :وبعض الدراسات تقسم اللهجات إىل     ١١ . أو عدة أماكن متجاورة. كوسيلة معاشرة أهايل مكان واحد متصلني يف وحدة إقليمية، وتتسم اللهجات باختالف يف البنية ُيستعمل كوسيلة معاشرة أفراد . ضرب لغة :اللهجة   .الفصحى عليهامع حاملي اللهجات احمللية واللغات األخرى وتأثري اللغة  درجة عزلة اللهجة الفرعية ودرجة اتصال حاملي اللهجة الفرعية: لغوية  منظومة اللهجة الفرعية يرتبط أساسًا بالعوامل الفوقودرجة تعقد . وهي مراكز سكانية ال متلك متايزات لغوية تعبريية



وميكن أن تكون . الصوتية والصرفية، واالشتقاق من منت اللغة  ١٢ خمتلف هلاجات لغة معّينة من ، تسمح ملتكلمي التمايزات ضئيلة هلجات اللغة : مثال( خمتلف اللهجات معقداً أو مستحيال أحياناً بعض حبيث تؤدي هذه التمايزات إىل جعل التفاهم بني متكلمي وّمثة هلجات تتمايز بعضها عن ). اللغة الروسية: مثال( التفاهم  لغة ومتارس اللهجات األخرى تأثريا يف ال) األملنية، والصينية مايتعلق باألصوات وطبيعتها وكيفية صدورها   )١ :فرتجع أهم البحوث اللغوية إىل املوضوعات التالية اللغوية، ومجيع هذه اللهجة تشرتك يف جمموعة من الصفات   ٦.الفصحى) اللهجة(
Phonetique.  ا، واختالف النطق باحلروف وفصائلها وخواص كل قسم وخمارجه، وما تعتمد عليه من أعضاء دراسة األصوات الىت تتألف منها اللغة وبيان أقسامها إبراز صلة اللهجات المعاصرة بالفصحى فاطمة حسن شحاده،   ٦                                                             النطق، وطريقة احساس السامع       ٢٤١، ص، )١٩٩٨ ،هادي العلوي معجميا :بغداد( ، وأثرها فيها



" ويطلقون على هذا البحث اسم . ختضع هلا وما اىل ذلكالظواهر، والنتائج اللغوية الىت ترتتب على كل منها، والقوانني الىت تنجم عنها هذه عصورها واألمم الناطقة ا، والعوامل الىت واختالف األصوات الىت تتألف منها الكلمة يف لغة ما اختالف     ١٣ ويطلقون على هذا . بذلكوتغري أبنيتها بتغري املعىن وما يتصل البحث يف القواعد املتصلة باشتقاق الكلمات وتصريفها   Morphologie وما يتعلق بينة الكلمات ونسجها  )٢  ٧).علم الصوت(أى . Phonetique" الفونيتيك تقسيمها اىل اسم وفعل ( البحث يف أقسام الكلمات  .Syntaxe  وما يتعلق برتكيب اجلملة )٣    ٨.Morphologie" املرفولوجيا" البحث اسم دار ضة مصر لطباعة  :مدينة(، علم اللغةعلى عبد الواحد واىف،   ٧                                                             وأنواع كل قسم ووظيفته يف الداللة، وأجزاء اجلملة ) وحرف   ٨. ص....... علم اللغة على عبد الواحد واىف،    ٨    ٧. ، ص)٢٠٠٢والنشر والتوزيع، 



، )أو تذكريها أو مجعها أو تثنيتها تبعا حلالة كلمة أخرى يف اجلملةمن ذلك مثال تأنيث كلمة (وترتيبها وأثر كل جزء منها يف اآلخر   ١٤ فرض لظهور عوامل أخرى تؤدى إىل هذه مباشر، بل يتيح الغري أن هذا العامل ال يؤدي إىل ذلك بشكل . سعة انتشارهاوالعامل الرئيس يف تفرع إىل اللغة إىل هلجات ولغات هو   ٩.Syntaxe" السنتكس" ويطلق على هذا البحث اسم . بذلكاىل مجل وترتيب هذه اجلمل وطريقة وصلها أو فصلها وما يتصل ريقة ربطها، وتقسيم العبارة بعضها ببعض وطوعالقة أجزاء اجلملة    ١٠ص، ....... علم اللغة على عبد الواحد واىف،   ٩                                                               .من عالقات املركزى الذي كان جيمعها ويوثق ما بينهابعضها عن بعض وضعف السلطان انتشرت فيها اللغةعوامل اجتماعية سياسية  تتعلق باستقالل املناطق الىت   )١  :أمهها يرجع إىل الطوائف اآلتية وامل يف املاضى واحلاضر يظهر أن وباستقراء هذه الع. النتيجة



وشكلها  وطبعية البالد وبيئتها املختلفة من فروق يف اجلو    عوامل جغرافية تتمثل فيما بني سكان املناطق   )٣  .والعادات مبلغ الثقافة ومناحى التفكري والوجدانوالعرف والتقاليد يف النظم االجتماعية  املختلفة من فروقعوامل اجتماعية أدبية تتمثل  فيما بني سكان املناطق  )٢    ١٥ فيما بني سكان املناطق املختلفة من  عوامل شعبة تتمثل )٤  .وموقعها وما إىل ذلك فروق يف التكوين الطبعي ألعضاء  املناطق املختلفة منفيزيولوجية تتمثل فيما بني سكان عوامل جسمية  )٥ .واألصول الىت احندروا منهاوالفصائل اإلنسانية الىت ينتمون اليها  فروق يف األجناس     ٢٠. ص.......  محاضرات فيخباري مسلم،   ١٠                                                               :أحدمها وذه العوامل بدأ اخلالف بني اللهجات من ناحيتني       ١٠.حمتفظة بوحدا األوىل أمدا طويالفمن احملال مع فروق كهذه، أن تظل اللغة . النطق



فتخلف األصوات . من الناحية املتعلقة بالصوت )١  ١٦ تلف منها الكلمة الواحدة، وخت الىت تتألف) احلروف( وختتلف معاىن . من الناحية املتعلقة بداللة املفردات )٢  .طريقة النطق ا تبعا الختالف اللهجات فما مل . من هذا يتبني أن اللغة ال متوت حتف نفها    .باختالف اجلماعات الناطقة ا بعض الكلمات وخلودها . تصرعها لغة رى على الوجوه، ال يتطرف إليها الفناء فأحيانا حتتفظ بوحدا وأحيانا : هذا هذا يبدو يف أحد مظهرين  تطغى مفردات اللغة املنتصرة  :ففى المرحلة األولى  )١  :تساعد على احنالل اللغة املقهورة، وتؤدى إىل القضاء عليها وتظهر يف كل مرحلة منها عوامل . وانتشارها إىل لغات وهلجاتوهناك قد وضع علماء اللغة مراحل للصراع اللغوى     .سشاسعة من األرض وتكلم ا طوائف خمتلفة من الناوذلك إذا انتشرت يف مساحة . تنشعب إىل هلجات ولغات  .املقهورة شيئا فشيئاوحتل حمل اللغة 



غري ان مجيع هذه واحدة منها خصائصها النابعة من تأثرية البيئة، اخلاص بالعام، ذلك أن اللغة تشمل عادة على هلاجات، لكل يظهر مما سبق أن صلة اللهجة باللغة امنا هي صلة    العالقة بين اللغة و اللهجة -٢  ١١ .وخباصة إذا كانت اللغتان من فصيلة لغوية واحدةأو أثرت بأى صورة من الصور يف معاىن املفردات للغة اجلديدة هلجة أو لغة إال وقد تركت بعض مفرداا أو تراكيبها أو قواعدها ويف كل صراع لغوى ال تتم هذه املراحل واحدة وال ختتفى    .والرتاكيبوقوانينها اللغوية اخلاصة باجلمل تفرض اللغة املنتصرة قواعدها : المرحلة الثالثة  ىفف  )٣ .عليها يف اللغة املنتصرةحىت تصبح على صورة تطابق أو تقارب الصورة الىت النطق ا من النطق بأصوات اللغة اجلديدة شيئا فشيئا تتغري خمارج األصوات ويتقرب  :المرحلة الثانية ففى   )٢    ١٧       ٢١. ص.......  محاضرات فيخباري مسلم،   ١١                                                             



اللغات، وتيسر الكالمية اليت تؤلف لغة مستقلة عن غريها من اللهجات تشرتك يف جمموعة من الصفات اللغوية والعادات   ١٨ وختتلف اللهجات يف اللغة الواحدة، تبعا الختالف البيئة       .التفاهم بني ابناء هذه اهلجات . اللغوية تقسمهاعن االقليم الصناعي الذي يقع صمني اخلريطة اقتصادية واجتماعية فاالقليم الزراعي خيتلف بالضرورة يف هلجته من ظروف، وما ميتازان به من خصائص قليم وما حييط ما واإل اللغوية بني هلجات الواحدة فتتلخص اما اإلختالفات . ١٢متقاربةاالرض، ومنها ما تضيق رقعته فال يشمل اال يضع قرى يف الرقعة اليت تشغلها كل منها، فمنها ما يشغل رقعة كبرية من وختتلف هذه اللهجات بعضها عن بعض اختالفا بينا . )Dialectos locaux(وقد اصطلح على هذا الضرب من اللهجات احمللية  املصدر نفسه، :القاهرة( ، اللغوي التاريخيالتطور ابرهيم انيس،   ١٢                                                               :يف أا    ٣٠. ، ص)١٩٧٨  



واحلركات، يف نطقها اوالكما  اختالفات يف اصوات اللني - ٣ .اختالفات يف النرب والنغمة املوسيقية والنظام املقطعي - ٢ .وضع اعضاء النطق عند نطق بعض االصواتنطق اجليم عند العراقيني والسوريني واملصريني، وكذلك يف يف خمارج بعض االصوات كما يف : اختالفات صوتية   - ١    ١٩ بكسر ) اِسكت(كما يقال يف هلجة جنويب العراق او االختالف يف احلركات  . يف االمالة والفتح والتفخيم   ٣١. ص......لهجة تميم وأثرهاغالب فاضل املطليب،  ١٣                                                               .ما، يظل اختالفا يف اطار القوانني اليت تؤلف قواعد اللغةوهلذا نرى اختالف يف لغة وصفاا اخلاصة ضمن حدود اللغة، هذه االختالفات هي اليت تعطي للهجة حدودها        ١٣.اما قواعد بناء اجلملة فال يناهلا اال القليل من التغيري - ٥ .املخالقة حيث يتأثري بعضها ببعضها فيميل اىل املماثلة اواختالفات يف قوانني التفاعل بني االصوات املتجاورة  - ٤ .بضم الكاف) تاسكُ (الكاف ويف هلجة بغداد 



هي النظام اللغوي واملعجمي : وأن اللغة . غريها من اللهجاتخارطة اللهجة اجلغرافية وقد تشرتك يف بعض خصائصها مع متيز جمموعة من األفراد يف نطاق حملي ضيق بيئة اللهجة أو السمت الكالمية على مستوى الصوت والداللة والرتكيب اليت أن اللهجة هي  عالقتهماوالتباين من األقدمون واحملدثون     ٢٠ . ص.....إبراز صلة اللهجات المعاصرةفاطمة حسن شحاده،   ١٤                                                             التارخيي للغة، اذ من الثابت ان تدوين اللغة وتقييدها بقواعد التطور النحوي والصويف والفقهي وقل أن يعتربوا الشكل الكتايب مبادئ (اللهجات ذلك ان علماء اللغة يرون يف . يف ذلك كلهومراحل نشوئها وتطورها وبيان تارخيها، والكشف عن تأثري البيئة نظر علم اللغة احلديث مساعدا حسنا لفهم طبيعة تلك اللغة تعد دراسة اللهجات املختلفة يف اللغة الواحدة من وجهة    اهمية دراسة اللهجات  -٣  ١٤.ك فيه أبناء اللسان الواحدالعام الذي يشرت  ٢٤٧  



معاصرة في بعض مناطق  نموذج تطبيقي للهجات  -٤ ١٥).من نشاط اللغةواحكام ال خيلوان احيانا من التعسف والتكلف فضال عن احلد     ٢١ : القاهرة ( ،القرآنية القراءات يف العربية اللهجات، الراجحي عبده  ١٦      ٣٢. ص......لهجة تميم وأثرهاغالب فاضل املطليب،   ١٥                                                             ليم، وغريها من القبائل العربية اليت قيسة ومتيم وقيس وهذيل وسوصفياً، اما بيئة اللهجة اليت ختصها بالبحث فهي بيئة احلجاز وقد وجدت تبيعة البحث تستدعي ان يكون بيئياً  ١٦إختالفاتوحدود اجلزيرة العربية قبل البعثة احملمدية فيها كثري من احملدثون على اجلغرفية اللغوية دراسام للظواهر اللهجية املختلفة، اللغة بيئة اللهجة اجلغرافية التنفصل عنها، فقد اعتمد علماء شغلتهم البالغة، وفتنتهم اللغة، ودراسة الكرمي، معجًزا متحديًا اجلزيرة العربية وحتديدا بني مكة املكرمة واملدينة املنورة نزل القرآن اجلزيرة العربية هي املوطن األصلي اللغة العربية، ويف شبه     عربية السعوديةالمملكة ال     ٢٦١. ، ص)ه ١٤٣٠



موضع اجلوف هي مكان خرج يقع يف جتويف الفم،      موضع اجلوف - ١  :خمارج يف اجلهاز النطقي، وهي  مخس جهاز النطق -  :المستوى الصوتي     .صويت، وداليل، وحنوي: مستويات وطبيعة الدراسات اللهجية تقتضي ان تكون على ثالثة     .رحي الدرس اللغوي عند علماء اللغة األوائلوضبطة القواعد واألصول النحوية، وعليها دارت عليها اللغة،   ٢٢ ثالث مد جوفية هي موضع وهي حروف مد للهواء ينتهى، مع سكون، فااللفا اجلوف واختها ) ي ( ، )و ( ، )ا ( وحرفه   :يف خمارج احللق ينقسم اىل ثالثة أقسم ) خ  - غ -ع - ح -ه -ء( احللق هي مكان خلروج الىت وقع يف احللق وحرفه  احللقي  - ٢ .اجلوف



هي موقف احللق اى احللق يف  أقصى حلقي -    ٢٣   :طرف اللسان مع اطرف الثنايا  -  )ت - د - ط(   : طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا  -  ) ن (   : يقارب خمرج النون ودخل يف الظهر اللسان  -  )ل: (من طرف اللسان اسفل الالم قليال  -  )ض: (من اللثة العاليا    حافىت اللسان معابعد خمرج الضاد وما حياذيهما  -    )ج -ش -ي:  (وسط اللسان  - )ك: (اقص اللسان اسفل  -  )ق: (اقص اللسان فوق   - السان - ٣ )غ-خ(: حرفه  أدىن حلقي - )ع -ح(: حرفه وسط حلقي - )واهلاء    اهلمزة (: الداخل حرفه



و ) ن( اخليشوم هي مكان اخلرج صوت لغنة وحرفه                 اخليشوم  - ٥  )و –م  -ب( ما بني الشفتني باالنطباق  -  )ف(: بطن الشفة السفلى مع اطرف اشنايا العليا  -  : ينقسم الشفتان إىل قسمنيشفتان هي مكان خروج احلروف الىت وقع يف الشفتان، ال           انالشفت - ٤    )ث  -ذ -ظ(    :طرف اللسان مع اطرف الثنايا العليا  -  )س  -ز - ص(    ٢٤  Ma’had al-jami’ah  uin ar-raniry, materi tahsin, ( Darussalam: Asrama uin ar-raniry,2017), h. 27-32 17                                                                 ١٧.)م ( 



أو ما يتوصل به   ١٨الوسيلة ج الوسائل لغة الواسطة، الوسائل التعلمية مفهوم -١ وأنواعها ميةيوسائل التعلمفهوم  -ج    ٢٥ ظ املدرس حمققة ترقية قدرة الطلبة يف فهم املادة أو ترقيتهم يف حفالطلبة يف فهم املواد التعليمية حىت األهداف الرتبوية الىت يريد ا يتوسط بني مدرس والطلبة يف عملية التعليم والتعلم وا تعني كانت الوسيلة ما . اإلنسان إىل شيء، أو يتقرب به إىل غريه  Ahmad Warso Munawwir, Kamus Al-Munawwir 18                                                             املادة العلمية وسائر املعارف والقيم إىل أذهان الطالب وأما اصطالحا فهي ما يستعني به املدرس على إيصال    ١٩.عملية التعليم والتعلم مل تتم الدراسة إالاوسيلة يسهل املدرس عند تدريس الطلبة يف .املفردات وغريها
Arab- Indonesia Terlengkap, Edisi kedua ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1559 استخدام فيديو الكرتيون لترقية قدرة الطلبة على إيدي بشرى،   ١٩ ، رسالة العلمية غري )MAN 1 Banda Acehدراسة جتريبية بـ (، مهارة االستماع   )٢٠١٧جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، : بند أتشيه( منشور 



أن " Effendy"وال خيتلف ذلك قول أفندي ). مرسل إليه(هدف كل ما يستخدم قناة إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل أن وسائل التعليم هي  " Suparno"وذكر سوبرنو  ٢٠.وتوضيحها  ٢٦ ما يزيد عملية التعليم سهال ويزيد الدرس وسائل التعليمي  وكان  ٢٢.وتعزيزها ومواد لتسهيل عملية التعليم وتعلم وحتسينهاأو ما يلجأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة  ٢١.وضوحا للدراس ، وهي تواسط بني املدرس والطلبة لتسهيل عملية رسالة أو معلومةيف حتقيق األهداف الرتبوية ويستعني ا املدرس على إيصال التعليمية واملواد التعليمية واألجهزة التعليمية الىت يستخدم املدرس وبعبارة أخرى أن الوسائل التعليمية هي جمموعة األدوات   .مدرس يستخدمها يف عمله وأن الطلبة يتعلم بواسطتها : ماالنج( ، الوسائل المعينات في تعليم العربيةإمام أسرارى،    ٢١    ١٦١.، ص)ه١٤٦٩دار السالم : القاهرة( ،التربية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السالم طويلة، ٢٠                                                                 .التعليم والتعلم ( ، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،    ٢٢    ٢-١. ، ص)ه١٩٩٥اليلي ماجل،    ٢٤٣. ، ص)ه١٤١٨دار النفاس : بريوت



املغناطيسية، التوضيحة، واللوحة الوبرية، واللوحة املتحركة الصامتة، وصور االفكار والشرائح، ورسوم على حاسة البصر، كالصور الفوتوغرافية، والصور الوسائل البصرية هي تضم اموعة اليت تعتمد   )١ أنواع الوسائل التعليمية  -٢    ٢٧ موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق بالتعاون مع جمعية الدعوة البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية جامعة مجيع احلقوق حمفوظة،   ٢٣                                                             الوسيلة السمعية البصرية أكمل  إن ٢٣.الصورالصوتية املصاحبة للشرائح وألسطوانات أو واألفالم والتسجيالت لتليفزيون املتحركة الناطقة كاتعتمد على حاسيت البصر والسمع، وتشمل الصور الوسائل السمعية البصرية وهي تضم اموعة اليت   )٣ .والتسجيالت الصوتيةعلى حاسة السمع، كاراديو واألسطوانات الوسائل السمعية هي تضمن اموعة اليت تعتمد   )٢ .واللوحة الكهربية



، الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف والتعليم في جنوب شرق آسيا                                                                                                                             .صحيحةوسيلة ملساعدة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم بلهجة العربية سبيل املثال يف حتسني اللهجة اللغوية، واملدرس حيتاج إىل هذه أجهزة املهمة يف التعليم وعلى األهداف الرتبوية ألا جهاز من ومن املعلوم أن الوسيلة كلها تساعد املدرس لتحقيق    .واآلخر الوسائل السمعية البصرية كافيديوالوسائل السمعية البصرية كصور مث الوسائل السمعية كا راديو وهناك ثالث أنواع وسائل يف حتقيق األهداف الرتبوية وهي . املعلومات لدى الطلبة وجتري عملية التعليم والتعلم سهلة اإن وسيلة هي كل ما يستعني به املدرس يف إيصال  .باستخدمها، وكان فيديو مضمون فيهاوجتري عملية تعليم وتعلم مرحيا وجذابا بني السمع والبصر يف عملية تعليم وتعلم معا الوسيلة يف تعليم اللغة ألن ذه الوسيلة تساعد   ٢٨   ٢٥٧. ص. م ٢٠١١ديسمبري  ١٨- ١٦ماالنق يف  –الطباعة األوىل  – إندونيسيا



 H. M Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab 24                                                              ٢٤.الوظيفة العامة )٥ دمج اجلوانب واملهارات اللغوية اليت جيب تعلمهتكامل الوسائط حيث جيب على وسائل اإلعالم  )٤ عرض املعرفة واملعلومات )٣ االحتياجات أم ال حمتوى الوسائط سواء كان الربنامج يليبكل من هذه املعايري هي لتقييم  احملتوى املعريف )٢ .الكمبيوتر   اللغة إىل تعلم أجهزةجيب تصميم برنامج بسيط ، حبيث ال حيتاج متعلمو   سهولة التنقل )١  :ينبغي أن تتوافر فيها الشروط التاليةتنجح هذه الوسيلة يف تأدية وظيفتها الرتبوية،  لكي خصائص الوسيلة النجاحة -٣    ٢٩
(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media), (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 180 



الوسائط أو األدوات يف تعلم اللغة . يتوسط يف تسليم الرسائليتم تفسري وسائط التعلم على أا وسيط لكل شيء    ٣٠ لغة وسيلة الصوت الفيديو أو تسجيل صورة احلياة،  مفهوم الفيديو التعلمي -١ وسيلة فيديو  مفهوم -د  .وثيًقا باملواد واألساليب اليت يستخدمها املعليرتبط اختيار الوسائط هذا ارتباطًا . لتحقيق أهداف حمددة سلًفااألدوات اليت ميكن استخدامها من قبل املعلمني والطالب مجيع  إن فيديو  .اإلجراءات املادة اليت تساعد الطلبة يف فهم الدرسالفيديو هو الوسيلة تقدم السمعية البصرية فيها الصيغة   ٢٥.رة متحركةصو البصرية أو أداة مساعدة يف عملية التعليم والتعلم مباشرة بشكل وأما فيديو اصطالحا الوسيلة السمعية . والقصد ظاهراواحلركة  ألة . رس والطلبة يف مشاهدة املادةوسيلة الذي يستخدمه املد   ٢٦.، ص)م٢٠١٥ دار السالم،: بندا آتشيه( ، دراسة في فقه اللغةخباري مسلم،   ٢٥                                                             



ميكن . التقنية وسيلة تعليمية هلا مكانتها ملتميزة يف العملية الرتبويةبني املثريات وتسجيل وإعطاء الراجعة وهذا ما جعل من هذه فيجمع على عرض املثريات أو تسجيل اإلستجابات أما الفيديو بعض من الوسائل يقتصر . التواصلي التطور والتقدم التكنولوجيةاملستخدمة يف جمال اإلتصال قام بقفزة نوعية كبرية يف سلسلة الفيديو وسيلة من الوسائل التكنولوجية احلديثة   ٢٦.األهداف ولوصول إىل الغاية مباشرةتكنولوجية تقدم مادة الدراسة بالصور املتحركة والصوتية لتحقيق     ٣١ باشرة أو عرض أشرطة حتتوي على مواد أو موضوعات هلا عالقة م  Cheppy Riyana, Pedoman Pengembangan Media 26                                                                  .غري مباشرة بالدرس عن طريق جهاز الفيديو
Video, (Jakarta : P3AI UPI, 2007), h.115  



. تؤثر تأثريا عميقا وتؤدي إىل تغري سلوك الطلبة )٤ .يستطيع أن يكرره كما شاء حىت يفهمه الطلبةوإن مل يكن فيديو مفهوما عند الطلبة فاملدرس قدرة على التكرار واإليقاف حسب احلاجة،  )٣ .الطلبة يف فيديوالطلبة شرح بعض األحداث اليت يشاهدها قدرة على بيان عملية، مبشاهدة فيديو يستطيع  )٢ .يف فيديو وأن تكون الدراسة ممتعةبفيديو يسهل الطلبة نيل معلومات املوجودات على إيصال معلومات إىل مجيع الطلبة، قدرة  )١ :هذه وسيلة هلا مزايا، منها  فيديو وعيوبهمزايا  -٢  ٣٢ ة اليت  مبشاهدة فيديو كان يوعظون موعظة طيب



 Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi 27                                                             فيديو سرتتقي رغبة وارادة الطلبة وأن ترتفع تنمي رغبة الطلبة ودوافعهم يف تعلم، مبشاهدة  )٧ ٢٨.يكون هلم كثرة اجلهد والسعييف ذهن الطلبة وتزيدهم خربات احلياة وأن ات سوف تثبت واملعلوم وتضاعف استيعام،تثبت املعلومات وتزيد من حفظ الطلبة  )٦ .والتعلمالدراسة وال ينتهز فرصة طويلة يف عملية التعليم والطلبة، بوسيلة فيديومل يكن للمدرس تاعبا يف تقليل جهد واختصار الوقت من املدرس  )٥ ٢٧.كرمي وشريفكانت يف فيديو وأن يتطبقها يف أيامهم كسلوك      ٣٣
Informasi dan Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers,2013) h.220 وطرق  الوسائل التعليمية اعدادهابشري عبد الرحيم الكلوب،   ٢٨     ٢٨-٢٧. ، ص)ه١٤٠٦دار احلياء العلوم : بريوت(، الطبعة الثانية استخدمها



 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Aswaja Pressindo,2008), h.7  30 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa 29                                                             التكون العيوب أكثر من مزايا بسبب نقصان وضعف املدرس يف يهتم وأن ينتبه اهتماما وانتبها جيدا يف عملية التعليم والتعلم حىت لك املدرس يبغي عليه أن لكل وسيلة مزايا وعيوبه لذا ٣٠.وغريهابروجكتور والشاشة وحاسب ومكرب الصوت مثال . عند تنفيزهاحتتاج إىل أدوات مؤيدة رائعة   )٢ .الدراسةالطلبة الذي يناسب م عمرهم وموادهم يف لقلته يف اإلنرتنيت، ألن حبثه لبد نظر إىل مستوى صعبة يف حبث فيديو يناسب مع املادة املدروسة   )١  :وهذه وسيلة هلا عيوب، منها  ٢٩.مشاهدةوافعهم يف الدراسة ألنه جذاب ومريح يف د  ٣٤
Arab......h.7 



اليت سيتم  الفيديوموضوعات اختارات املدرسة  -   إعدادي - ١  خطوات التعلم باستخدام وسيلة فيديو  -٣  .وأن تكون األهداف التعليمة حمققترتسخ يف أذهان الطلبة  اد يف فيديواستخدام الوسيلة التعليمية لذالك كل املعلومات واملو     ٣٥ ليتم  ديوالفي يفديدة اجلفردات امل عطي املدرسةت -    األشياء املتوقعة بعد رؤيتهاالذي سيتم عرضه وأشر إىل  ديوشرحت املدرس الفي -    اإلستعداد الفصل - ٢  ديوأشياء مهمة متعلقة بالفي درسيالحظ امل -    واستخدامه ديوجتب على املدرسة إلتقان حمتويات الفي -      استخدامها يف الفصل   لبةمشاركة الط - ٣  جييب الطالب على األسئلة اليت قدمها املعلم -    الذي مت عرضهديو يسأل املعلم أسئلة متعلقة بالفي -    عرضها



على الطالب جلذب االنتباه  ديويعرض املعلم الفي -    ٣٦ للطالب  اء اختبار شفهي كاختبار أو تعينيقم بإجر  -    ممارسة مهارات التحدث من الفيديو هو مبني -    خالصةيقسم املعلم إىل جمموعات ، وتقدم كل جمموعة  -    إغالق األنشطة -٤  .األشياء املهمة وطرح األسئلة واملناقشة وما إىل ذلك       الطالب من خالل أنشطة خمتلفة ، مثل مالحظةويشارك  ديوحملتويات الفي وتقدمي صورة عامة ٣١.الفيديوللمشاكل الرئيسية الواردة يف                                                               31 Imam asrori, Media pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Bintang Sejahtera,2014), h. 43 





١٠   



يقصد  .هي حبث جترييبّ  هلذا البحثإن منهج البحث   منهج البحث  . أ  البحث إجراءات  الفصل الثالث  ٣٧   تغري شيء ومالحظة أثر التغري على شيء " جترييب"مبصطلح  معينة أي أن التجريب يتضمن إدخال تعديالت أو تغريات . آخر : تنقسم تصميمات املنهج التجرييب إىل أربعة األقسام   ١.من أجل مالحظة أو أثرها على شيء آخر تصميمات التجريبية  ، (Factorial Design)تصميمات العاملية 
True Experiment)( ،يةتصميمات شبه التجريب  (Quasi 

Experiment)  وتصميمات التمهيدية )Pre-Experiment(.مدخل المناهج البحث التربويرجاء جممد أبو عالم  ١                                                               ٢ ، ،)الكويت :   ١١٣. ص .....، ، مدخل المناهج البحث رجاء جممد أبو عالم ٢  ١١٣. ، ص)١٩٨٩مكتبة الفالح، 



التصميم : إىل ثالثة أقسام تصميمات التمهيديةتنقسم      ٣٨  One Group Pre-Test، والثاين One Shoot Case Studyاألول 

Post- Test والثالث ،Intact Group Comprasion.الرسالة هو املنهج التجرييب بتصميمات التمهدية إن منهج البحث الذي تعتمد عليه الباحثة يف كتابة هذه    ٣)Pre-

experimen design( .م          ١خ       : وهذا التصميم يأخذ الشكل التايلX        م   االختبار البعدي:    ٢خ  االختبار القبلي :   ١خ  :التفصيل   ٢خX   :١١٣. ص .....، ، مدخل المناهج البحث رجاء جممد أبو عالم ٣                                                                  املعاجلة التجريبية 



الذين هلم ) األشياء والعناصر(اتمع هي مجيع األفرد  المجتمع والعينة  -  أ    ٣٩ للمرحلة املتواسطة اإلسالمية يف  يف الفصل األول لبةالط كل  فهي اتمع يف هذا البحث وأما ٤.خصائص الوحدة ميكن مالحظته وتعتمد  ٥والعينة هي أي جمموعة جزئية من اتمع،  .م٢٠١٩لسنة  طلبة   ٢٩٣يبلغ مآشيه اجلنوبية وعدده  Kluet Utaraاملدرسة   Purposive). الباحثة يف اختبار العينة هلذا البحث على الطريق
Sampling)  وتسمى هذه الطريقة بالطريقة املقصودة أو االختبار المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية  صاحل بن محد العاشف،     ٤                                                                  .طالبا ٣١ معدده) ١(من الصف األول  كل الطلبةالعينة   واما .باخلرة   ١٦٢. ص...... ، مدخل المناهج البحثرجاء جممد أبو عالم   ٥  ٣١٦-٣١٥. ، ص)٢٠٠٠مكتبة العبيكان، :الرياض(، الكتاب األول



. ستستعمل الباحثة أدوات البحث وهلا عالقة باملوضوع  طريقة جمع البيانات  . ج    ٤٠  .لغوية عند الطلبةالوسيلة فيديو لتحسني  هلجة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي وحتليل بينهما ملعرفة إستعمال تقارن الباحثة بني . تعليم اللهجة لغوية باستخدام وسيلة فيديو بعد إجراء عملية )Post-Test(يكون اإلختبار البعدي  االختبار البعدي  ) ب .ما جيري تعليم والتعلم أمام الفصل حني داخل الفصل علىتعليم اللهجة اللغوية باستخدام وسيلة فيديو وهي أن يتحدث قبل إجراء عملية  (Pre-Test)يكون اإلختبار القبلي  اإلختبار القبلي  ) أ  :بإختبارتني، يعيناملعلومات اليت حيتاج إليها إلجابة البحث، وتقوم الباحثة األدوات اليت ميكن أن تستخدمها جلمع إن االختبار  االختبارات -١  :هي بحثواألدوات اليت تستخدمها يف هذ ال



الرموز   ةفتستعمل الباحث (T- Test)والبعدي باختباراتالبيانات عن نتيجة االختبار القبلي حتليل  اما .١  طريقة تحليل البيانات  -  د .على حتسني اللهجة اللغوية باستخدام وسيلة فيديووتستخدم الباحثة هذه األداة ملعرفة استجابة الطلبة   ٦.السلوكتسأل األسئلة، أما حيصل بياناا من املوضوع عندما ظهور املالحظة هي استخدام احلواس البصري، مبعىن ال  المالحظة المباشرة -٢    ٤١ = to    : ٧كما يلي ������  .Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 69   7Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 305 6                                                                :البيانات  



٤٢    MD   =  الثانية، فهو من إتباع اخلطوات التاليةأي متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية: MD = ∑�� D∑   =  قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية أي جمموعة الفروق بني �√��� =��SE  :التايلوهو من إتباع الرمز  (standar eror dari mean of difference )أي اخلطأ املعياري للفروق  =��SE  أي عدد أفراد العينة =N    قيمة املتغرية األوىل ناقصة قيمة املتغرية الثانيةD= X-Y   = D = y-x :من اخلطوات االتية D و،  الثانية� SDD=  وقيمة املتغرية الثانية، يعين للفروق بني قيمة املتغرية األوىلأي االحنراف املعياري: SD� = �∑��� − �∑�� � ²	 



�  :التعليم والتعلم باستعمال القانون حتسب البيانات من أنشطة الطلبة عند إجراء عملية  مالحظة املباشرةحتليل بيانات  .٢    ٤٣ = �� X الببانات %١٠٠: P  :النسبة املؤية      R  : جمموع القيمة احلصولة عليها      T  :8                                                               راسب=    %٢٠- ٠  ناقص=  %٤٠-٢١  مقبول=   %٦٠-٤١  جيد=   %٨٠-٦١  جيد جدا% = ١٠٠ – ٨١  ٨:والتعلم إىل مخسة  أحوالوحتليل املسند ألنشطة املدرس عند إجراء عملية التعليم     النتيجة الكاملة Suharsimi Arikonto,  Dasar-Dasar Evaluasi 
Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281 



تعلق مبنهج يشرحت الباحثة يف الفصل السابق فيما لقد  عرض البيانات  -أ   نتائج البحث ومناقشتها  الفصل الرابع  ٤٥ وتكون . واالختبار الحظةامل ببيانات هذا البحث، منها نتائجتريد الباحثة أن تبحث مما تتعلق ويف هذا الفصل . البحث االختبار . نتائج االختبار من االختبار القبلي واالختبار البعدي حتسني اللهجة اللغوية باستخدام وسيلة القبلي تؤديه الباحثة قبل  حتسني اللهجة اللغوية  واالختبار البعدي تؤديه الباحثة بعد  فيديو ا بعد قيام البحث جدعرض الباحثة نتائج البحث اليت و ت  .باستخدام وسيلة فيديو وتطبق . )أ( ولاألفصل ال يف آشيه اجلنوبية MTsS Kluet Utaraـ ب للحصول على  - )أ( يف الفصل أول آشيه اجلنوبية MTsS Kluet Utaraتحسني اللهجة اللغوية بـ ل وسيلة فيديو الباحثة كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة إعتمادت على إفادة العميد   ٢٠١٩- ٢٠١٨البيانات يف البحث التجرييب للسنة الدراسية 



-B: اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه برقم الرانريي     ٤٦ 12085/Un.08/FTK.1/TL.00/08/2019   إن   لمحة عن ميدان البحث -١  .عن إذن مجع البيانات فيه ٢٠١٩ سبتمرب ١٧يف تاريخMTsS Kluet Utara إحدى مدرسة من املدارس يف  هي وأما م حىت اآلن ١٩٩١أسس هذه املدرسة يف سنة . Simpang Empatميدان بقرية  - قع يف الشارع تبك تونتأتشية اجلنوبية و  مدرسا  ٣٩ن الذي يعملون يف هذه املدرسة و عدد املدرس MTsS Kluet Utaraن يف و عدد املدرس )١ .البكالوريوس، سرييت ةاملدرسة املتوسطة اآلن االستاذ مدير وأما مدرسو اللغة العربية يف هذه . مدرسة ٣٠مدرس و ٩أم         :ن كما يتضح يف اجلدول اآليتو مدرس ٣املدرسة فعددهم 



  جامعة أنايا  اللغة اإلندونيسي  البكالوريوسرومسندار،   ١٢  جامعة الرانريي  علم النفس  البكالوريوسسوسلوة،   ١١  جامعة حممدية  اإلسالمالرتبية دين   البكالوريوسأأن مودة،   ١٠  جامعة أنايا  اللغة اإلجنلسية  البكالوريوسوردليسا،   ٩  جامعة أنشية  كلية الرتبية  البكالوريوسحممد أريف،   ٨  جامعة الرانريي  هندسة احلاسب  البكالوريوسإرون أمني،   ٧  جامعة الرانريي  علم النفس  البكالوريوسأسنمر أمحد،   ٦  اجامعة أناي  الفزياء  البكالوريوسمارياين،   ٥  جامعة أنشية  اللغة اإلندونيسي  البكالوريوسسيت مشيته،    ٤  جامعة الرانريي  العربيةاللغة   البكالوريوس،مأمر  أولفدلن  ٣  جامعة الرانريي  اللغة العربية  البكالوريوسمزميون،   ٢  جامعة الرانريي  اللغة العربية  البكالوريوس ،وةادهلي  ١  متخرج  مادة  اء المدرسيناسم  رقم   MTsS Kluet Utara يف ينعدد المدرس  ١- ٤الجدول      ٤٧



جامعة سريميب   اللغة اإلندونيسي  البكالوريوسجاندر،   ٢٥  أنشية جامعة  الرتبية علم العلم  البكالوريوسأينول رمحة،   ٢٤  جامعة حممدية  الرتبية الرياضية  البكالوريوسأدي إرندى،   ٢٣  جامعة الرانريي  بيولوجي  البكالوريوسسسمي، جوليتا  ٢٢  جامعة حممدية  اللغة اإلجنليسية  البكالوريوسرينا أفريانا،   ٢١  جامعة أنشية PPKN  البكالوريوسمرهامي،   ٢٠  جامعة الرانريي  اإلسالمالرتبية دين   البكالوريوسفريدا،   ١٩  جامعة أنشية  الرياضة  البكالوريوسفرمدي،  أريس  ١٨  جامعة حممدية  اللغة اإلجنلسية  البكالوريوسفرتياين،   ١٧ )UT(مفتوحةجامعة   اإلبتدائيةالرتبية مدرسة   البكالوريوسمرديانا،   ١٦  جامعة أنشية  بيولوجي  البكالوريوسليال فرتي،   ١٥  جامعة حممدية  اللغة اإلندونيسي  البكالوريوسلسنيت،   ١٤  جامعة حممدية  اإلسالمالرتبية دين   البكالوريوسسري مور،   ١٣     ٤٨



  مدرسة الثانوية  -  نوي  ٣٧  -  -  أندنغ  ٣٦  الثانويةمدرسة   -  جوت سري زليها  ٣٥  مدرسة الثانوية  -  لسميايت  ٣٤  -  -  مهاران كوماال  ٣٣  مكةجامعة سريميب   الرياضية  البكالوريوسميال سري،   ٣٢  -  -  البكالوريوسروم رمهيدي،   ٣١  -  -  البكالوريوسرسدا ملياين،   ٣٠  جامعة الرانريي  اللغة اإلجنليسية  البكالوريوسرميا مسفيطة،   ٢٩  جامعة أنشية  إبتدائيةالرتبية مدرسة   البكالوريوسالفكنة، نور جوت  ٢٨  مكةجامعة سريميب   الرياضة  البكالوريوسترميزان مرسد،   ٢٧  جامعة الرانريي  الرتبية علم النفس   البكالوريوسأسندر،   ٢٦  مكة     ٤٩



يف املرحلة املتوسطة ثالث  اللغة العربيةدرس معدد   جامعة أنشية  اللغة اإلندونيسي  البكالوريوس أيدا نور،  ٣٩  جامعة أنشية  بيولوجي  البكالوريوسمرمهة،   ٣٨     ٥٠ هم متخرجون  اللغة  العربيةدة مان، من الذي يدرسون و مدرس ، وهم ٥٩٤يف املرحلة املتوسطة  بةكان عدد الطل  عدد الطلبة )٢  .جامعة الرانريي يف حىت الصف الثالث، ولكل صّف من  جيلسون يف الصف األوىل     المجموع          ٩٢  ٣  )ج(الفصل األول   ٣٠ ٢ )ب(الفصل األول  ٣١ ١ )أ(الفصل األول   ٣١ رقم لو مرحلة الفص الطلبة  الطلبةعدد الفصل و                         ٢- ٤الجدول                            :كما يتضح يف اجلدول التايل  لبةعدد الط



اليت تدعم  مرافقعض هلا ب MTsS Kluet Utara كانت MTsS Kluet Utaraاملرافق يف  )٣  .فصل الثالثالسم من الفصل األول حىت الذي ينقطالبا  ٢٩٣املتوسطة   املرحلة من  الطلبة عدد إىل اجلدول  يشري   كل المجموع  ٢٩٣  المجموع  ٨٨  ٩  )ج(الفصل الثالث   ٣٤ ٨ )ب(الفصل الثالث  ٢٨ ٧ )أ(الفصل الثالث  ٢٦    المجموع           ١١٣  ٦  )ج(الفصل الثاين   ٤٠  ٥  )ب(الفصل الثاين   ٤٠ ٤ )أ(الفصل الثاين  ٣٣     ٥١    : كما ذكر يف اجلدول التلي جناح عملية التعليم والتعلم وهي



- ٢٠١٨الدراسية  للسنة MTsS Kluet Utaraيف  املرافق  ٣- ٤الجدول      ٥٢   ١  غرفة الصحة  ١٢  ١  رتويحالغرفة   ١١  ١  دارةاإلغرفة   ١٠  ١  ةاملدرسالرئس إدارة   ٩  ١  إدارة املدرس  ٨  ٤  امللعب  ٧  ٦  احلمام  ٦  ١  العامةمعمل   ٥  ١  معمل كمبيوتر  ٤  ١  املصلى  ٣  ١  املكتبة  ٢  ٩  فصول الدراسية  ١  عدد  الوسائل  الرقم  ٢٠١٩



حتسني اللهجة اللغوية باستخدام جتري الباحثة عملية  وسيلة فيديو بتطبيقتحسين اللهجة اللغوية ل -٢    ٢٩  المجموع  ١  غرفة استشارة  ١٣     ٥٣ يف عملية التعليم عند  درسةوتقوم الباحثة كم. وسيلة فيديو اللهجة  حتسنيإلرشاد الطلبة يف ه وسيلة فيديو استخدام هذ يلة فيديو باستخدام وسبحث يف تدريس الوأما توقيت   . اللغوية باستخدام وسيلة احلوار  تدريس  ٢٠١٩\٩\٢٤  الثالثاء  اللقاء الثاين  احلوارتدريس و اإلختبار القبلي   ٢٠١٩\٩\١٧  الثالثاء  اللقاء األول  العملية  التاريخ  اليوم  اللقاء  التوقيت التجريبي  ٤- ٤الجدول  :عرضها يف اجلدول التاليةتميكن  اللغويةلتحسني اللهجة  



قرأ الطلبة الدعاء واهتمام تأمر املدّرسة لقراءة الدعاء وتنظر إىل   املدّرسة متعلق بالتدريسوالطلبة يسمعون إىل كالم  ترد الطلبة السالم  .التدريس يف هذا اللقاء أهدافالسالم و يكّيف الفصل وتشرح تدخل املدّرسة يف الفصل بإلقاء   نشاط الطلبةأ  مدّرسةالط نشاأ  وسيلة فيديوعملية تعليم وتعلم اللغة العربية باستخدام   ٥-٤الجدول                             :دورها فكما يف اجلدول اآلتية وأّما خطوات التعليم والتعلم يف كل . تقارا مع االختبار القبليفتقوم الباحثة باالختبار البعدي ملعرفة قدرة الطلبة بعد جتريبيب مث تدريس ة وبعد اية يتعرف قدرة الطلبة على سيطرة املادة التعلمقبل إجراء البحث تقوم الباحثة باالختبار القبلي لكي   باحلواراختبار البعدي   ٢٠١٩\١٠\١  الثالثاء  اللقاء الثالث  املباشرةاللغوية، و مالحظة فيديو لتحسني اللهجة      ٥٤



عن املوضوع التعريف شرح املدرسة ت  تسأهلم املدرسةما ويعطون استجابة  وجييبون يستمع الطلبة إىل املدرسة   باملادة احلاليةوتسأل العالقة بني املادة السابقة تشرح املدّرسة أهداف التعليمية   املدرسةجتيب ويستمع الطلبة إىل   قليال تشرح وتكرر املدرسة املوضوع السابق   الغيابالطلبة بدعوة كشف   الغيابمجيع الطلبة مث تدع الطلبة بكشف      ٥٥ فيديو احلوار عن املدرسة  تعرض  املدرسةيستمع الطلبة إىل شرح  بالنفسي مخسة تنقسم املدّرسة الطلبة إىل   فيديو احلوار الطلبة  شاهدي  التعريف بالنفسي ليعرب احلروف جمموعتهم جيلس الطلبة مع   يناقش املادةجمموعات لل يستمع الطلبة إىل شرح    تعرف املدّرسة كيفية التعليم والتعلم  تعطي املدرسةالكالم عن احلوار اليت أو 



ورقة تعطي املدّرسة على كل جمموعة   والتعلم كيفية التعليم  املدرسة عن     ٥٦ ملناقشوا عن تأمر املدرسة الطلبة   الطلبةالطلبة لتلقي ورقة العمل   العمل الطلبة جييب الطلبة بعض األسئلة تقّدم املدّرسة بعض األسئلة ملعرفة   .استماعا جيدايستمع الطلبة إىل اخلالصة   .تعرب املدرسة اخلالصة من املادة  .عنهمويقوم بتحليل اخلطأ مام آخرين أ ممناقشتهيعرض كل اموعة   .مدّرسة بتصحيحاخلطأ عند اموعة اآلخرين مث تقوم أمام آخرين ويأمرهم بتحليل  ممناقشتهتفضل املدّرسة كل اموعة ليعرض   تعطي املدرسةصحيحا عن احلوار اليت احلروف أو الكالم تعبريا ليعرب  كيفية  يف الفرقة ورقة العمليناقش الطلبة   صحيحا احلروف أو الكالم



لطلبة اليت لتعطي املدرسة تقدير   .من املدرسة  .قدرة الطلبة يف فهم املادة هذا اليوم     ٥٧ باستخدام وسيلة فيديو لتحسني  وملعرفة فعالية تدريس تحليل نتيجة الطلبة في االختبار القبلي والبعدي -١  تحليل البيانات  -ب     السالميقرأ الطلبة دعاء ويرد   السالم للدليل اخلروج من الفصلأخريا، اختتم املدّرسة بدعاء وإلقاء   الطلبة أن ختتم املادة جيدا  األسئلةإجابة  عدد الطلبة  .فاعتمدت الباحثة على االختبار القبلي والبعديبعد العملية التجريبية  MTsS Kluet Utaraاللهجة اللغوية يف  عرض نتائج تومتكن  ،ألم ِعلة طالبا ٣١من  ٢٧عند التجريب        :اختبار الطلبة  كما يف اجلدول اآليت



  ٥٨  ١٢الطالب   .١٢  ٦٧  ١١الطالب   .١١  ٥٨  ١٠الطالب   ١٠  ٣٣   ٩ ةالطالب  .٩  ٦٧  ٨الطالبة   .٨  ٧٥  ٧الطالب   .٧  ٤٢  ٦الطالبة   .٦  ٥٠  ٥الطالبة   .٥  ٥٨  ٤الطالبة   .٤  ٥٠  ٣الطالبة   .٣  ٥٠  ٢الطالب   .٢  ٣٣  ١الطالب   .١  القبلينتيجة االختبار   الطلبة  رقم  االختبار القبلينتيجة   ٦- ٤الجدول      ٥٨



  ٧٥  ٢٧الطلبة   ٢٧  ٥٨  ٢٦الطلبة   ٢٦  ٦٧  ٢٥الطلبة   ٢٥  ٦٧  ٢٤الطلبة   ٢٤  ٦٧  ٢٣الطلب   ٢٣  ٧٥  ٢٢الطلبة   ٢٢  ٥٨  ٢١الطلبة   ٢١  ٦٧  ٢٠الطلبة   ٢٠  ٧٥  ١٩الطلبة   ١٩  ٧٥  ١٨الطلبة   .١٨  ٥٨  ١٧الطلب   .١٧  ٦٧  ١٦ ةالطالب  .١٦  ٥٠  ١٥الطالب   .١٥  ٦٧  ١٤الطالب   .١٤  ٥٨  ١٣الطالب   .١٣     ٥٩



  ٨٤  ١١الطالب   .١١  ٥٨  ١٠الطالب   ١٠  ٥٨   ٩ ةالطالب  .٩  ٧٥  ٨الطالبة   .٨  ٨٤  ٧الطالب   .٧  ٦٧  ٦الطالبة   .٦  ٥٨  ٥الطالبة   .٥  ٧٥  ٤الطالبة   .٤  ٧٥  ٣الطالبة   .٣  ٦٧  ٢الطالب   .٢  ٥٨  ١الطالب   .١  بعديالنتيجة االختبار   الطلبة  رقم  نتيجة االختبار البعدي        ٧- ٤الجدول      ٦٠



  ٧٥  ٢٦الطلبة   ٢٦  ٧٥  ٢٥الطلبة   ٢٥  ٦٧  ٢٤الطلبة   ٢٤  ٨٤  ٢٣الطلب   ٢٣  ٧٥  ٢٢الطلبة   ٢٢  ٦٧  ٢١الطلبة   ٢١  ٨٤  ٢٠الطلبة   ٢٠  ٦٧  ١٩الطلبة   ١٩  ٧٥  ١٨الطلبة   .١٨  ٧٥  ١٧الطلب   .١٧  ٦٧  ١٦ ةالطالب  .١٦  ٧٥  ١٥الطالب   .١٥  ٦٧  ١٤الطالب   .١٤  ٧٥  ١٣الطالب   .١٣  ٦٧  ١٢الطالب   .١٢     ٦١



= to  :هذا البحث هو القانون التايلوأما القانون الذي تستخدم الباحثة لتحليل البيانات يف    :فتستخدم القانون كما يلي) ”Test “t" (ت"وحتلل الباحثة عن نتيجة االختبارين باختبار   ٩٧  ٢٧الطلبة   ٢٧     ٦٢ ��  : املتغرية الثانية، من اتباع اخلطوات التالية الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة  متوسطة:  MD    .حاصل املالحظة:   to    : البيانات    ������ = Σ
�    ΣD : املتغرية الثانية، وجمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجةD   من اخلطوات اآلتية:  D = X-Y  X :النتيجة املتغرية األوىل.  Y : الثانيةالنتيجة املتغرية.  



٦٣     N :عدد العينة.    :اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل :  ������ = 
�√� − 1  : SDDوىل اإلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األ 
  :يعين والنتيجة املتغرية الثانية،� = �Σ
�� �Σ
� مربع   )D=x-y( االختبارينالفرق بين   البعدياالختبار نتيجة   القبلياالختبار نتيجة   الطلبة  رقم  البعدياالختبار القبلي ونتيجة االختبار مجموع الفروق بين نتيجة   ٨- ٤الجدول   ��   ٦٢٥  ٢٥-  ٥٨  ٣٣  ١الطالب   ١  )٢D)=x-y((   )الفروقعن متوسطة االنحراف (



  ٠  ٠  ٦٧  ٦٧  ١٦ ةالطالب  ١٦  ٦٢٥  ٢٥-  ٧٥  ٥٠  ١٥الطالب   ١٥  ٠  ٠  ٦٧  ٦٧  ١٤الطالب   ١٤  ٢٨٩  ١٧-  ٧٥  ٥٨  ١٣الطالب   ١٣  ٨١  ٩-  ٦٧  ٥٨  ١٢الطالب   ١٢  ٢٨٩  ١٧-  ٨٤  ٦٧  ١١الطالب   ١١  ٠  ٠  ٥٨  ٥٨  ١٠الطالب   ١٠  ٦٢٥  ٢٥-  ٥٨  ٣٣  ٩الطلبة   ٩  ٦٤  ٨-  ٧٥  ٦٧  ٨الطلبة   ٨  ٨١  ٩-  ٨٤  ٧٥  ٧الطالب   ٧  ٦٢٥  ٢٥-  ٦٧  ٤٢  ٦الطلبة   ٦  ٦٤  ٨-  ٥٨  ٥٠  ٥الطالبة   ٥  ٢٨٩  ١٧-  ٧٥  ٥٨  ٤الطالبة   ٤  ٦٢٥  ٢٥-  ٧٥  ٥٠  ٣الطالبة   ٣  ٢٨٩  ١٧-  ٦٧  ٥٠  ٢الطالب   ٢     ٦٤



=  -٣٢٦  ١،٩٥١  ١،٦٢٥ N=٢٧    ٤٨٤  ٢٢-  ٩٧  ٧٥  ٢٧الطلبة   ٢٧  ٢٨٩  ١٧-  ٧٥  ٥٨  ٢٦الطلبة   ٢٦  ٦٤  ٨-  ٧٥  ٦٧  ٢٥الطلبة   ٢٥  ٠  ٠  ٦٧  ٦٧  ٢٤الطلبة   ٢٤  ٢٨٩  ١٧-  ٨٤  ٦٧  ٢٣الطلب   ٢٣  ٠  ٠  ٧٥  ٧٥  ٢٢الطلبة   ٢٢  ٨١  ٩-  ٦٧  ٥٨  ٢١الطلبة   ٢١  ٢٨٩  ١٧-  ٨٤  ٦٧  ٢٠الطلبة   ٢٠  ٦٤  ٨  ٦٧  ٧٥  ١٩الطلبة   ١٩  ٠  ٠  ٧٥  ٧٥  ١٨الطلبة   ١٨  ٢٨٩  ١٧-  ٧٥  ٥٨  ١٧الطلب   ١٧     ٦٥ Σ
 ٢=٦٤٢٠ Σ
يف اجلدول السابق  )t” test“(احلساب -نظرا إىل نتيجة ت     -٣٢٦=  )∑D(جمموع الفرق بني االختبارين  .١  : حصلت الباحثة البيانات اآلتية



، )MD(وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني   ٢٧= عدد العينة  .٣ ٦٤٢٠=  )∑٢D(جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  .٢     ٦٦ ��  : أن تتبع اخلطوات التالية = Σ
� = −32627 = 
  :)SDD(املتغيتني مث تبحث الباحثة عن االحنراف املعياري للفروق بني النتيجة  12,07−� = �Σ
�� �Σ
� �� = �642027 �−32627 ��  = �238 − (−12,07)  2 =√238 − 24,14 																															         	=   :  )SEMD(مث تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق    				213,86√��� = 
�√� − 1 	= 14,62√27 − 1 	= 14,62√26 	 = 14,625,09 = 2,87	 
  ):to(مث ختطت البحث إىل نتيجة املالخظة  



٦٧     to = ������ = &'�,()�,*) = متساوية أو أكرب ) ttest(وإذا كانت النتيجة ت احلساب    ٢٦ =     ١-٢٧ =    ١-db = N  . ٪ من درجة احلرية يف هذا البحث١٪ و٥ (signifikansi)ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة ) derajat) kebebasanخرية يعين حتديد الدراجة احلرية ومن اخلطوات األ 4,20− ) Ho(فيكون الفرض الصفري ) ttabel(من النتيجة ت اجلدول  وإذا كانت النتيجة ت . مقبوال) Ha(مردودا والفرض البديل  فيكون ) ttabel(ت اجلدول أصغر من النتيجة ) ttest(احلساب  ومستوى  %٥ض، فتحدد الباحثة مستوى الداللة و ولتحقيق الفر   .مردودا) Ha(مقبوال والفرض البديل ) Ho(الفرض الصفري  ، ٢،٠٦أي % ٥وقيمة ت يف مستوى الداللة %. ١الداللة  وباإلضافة على تلك  ٢،٧٨% ١وقيمة ت يف مستوى داللة  يف ) اجلدوال- ت(أكرب من قيمة  toالقيمة، فيعرف أن قيمة 



: وجدوله كما يلي . فيديو فعاال لتحسني اللهجة اللغويةالبديل مقبوال، والفرض الصفري مردود أي إن استخدام وسيلة وهلذا فيكون الفرض  %١ومستوى الداللة % ٥مستوى الداللة      ٦٨ أنشطة املدرس  باستخدام وسيلة فيديو، حتسب البيانات منعند عملية التعليم والتعلم  لبةامللحوظة ألنشطة املدرس والطورقة املالحظة من بنود ناحية ويعتمد املالحظ على   المالحظة المباشرة تحليل البيانات -٢  ٢،٠٦>٤،٢٠<٢،٧٨ +  :عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال القانون لبةوالط = ,- X الببانات %١٠٠: P  :النسبة املؤية    R  : جمموع القيمة احلصولة عليها    T  :النتيجة الكاملة  



يف  وسيلة فيديواملدرس يف عملية التعليم والتعلم باستخدام وأما ورقة املالحظة من بنود ناحية امللحوظة ألنشطة      ةأنشطة المدرس  ) أ راسب=     %٢٠- ٠  ناقص=      %٤٠-٢١  مقبول=      %٦٠-٤١  جيد=       %٨٠-٦١  جيد جدا=   % ١٠٠ – ٨١  ١:والتعلم إىل مخسة  أحوالوحتليل املسند ألنشطة املدرس عند إجراء عملية التعليم      ٦٩  Suharsimi Arikonto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281 1                                                                     :اجلدول التايل



على تكييف وحتفيز  املدرسةقدرة ال  ٣  √        بكشف الغياب  الطلبة   ةاملدرس تدعو  ٢  √       الفصل بإلقاء السالم ةاملدرس دخلت  ١  ٤  ٣  ٢  ١ الملحوظة النتيجة   الناحية الملحوظة    رقم   وسيلة فيديوباستخدام   عند عملية التعليم والتعلم ةنتيجة أنشطة المدرس  ٩- ٤الجدول      ٧٠ للخطوات يف على شرح  املدرسة القدرة  ٥    √     .ميالتعلالقدرة على نقل نطاق املوضوع، أهداف   ٤  √        على املشاركة يف التعلم الطلبة   √        يف الفصل مهارة الكالماستخدام وسيلة فيديو يف القدرة على   ٦    √      ميتنفيذ التعل



على اإلشراف على  املدرسة القدرة  ٨    √      أو الكلمةشرح احلروف القدرة على   ٧     ٧١ إىل  الطلبةالقدرة على توجيه   ١٠  √         الكالم باستخدام وسيلة الفيديوعند ممارسة  لبةإدارة الط القدرة على  ٩    √       عند التعلم ةنشاط الطالب   ٤٦  المجموع    √        التعليم إختتم   املدرسةالقدرة   ١٣  √         النصيحةنقل  القدرة على  ١٢    √     لطلبة (Apresiasi)املدرسة تعطي التقدير القدرة   ١١    √      هاوااستخالص مواد مت تعلم



:عند إدارة تعليم اللغة العربية فهي ةنتيجة ألنشطة املدرسأما         جيد جدا: ٤    جيد: ٣        قلة جيد: ٢        غري جيد: ١       ٧٢  + = ,- X ١٠٠%         + = ./0� 1100%        + = 0,88 1 100%        + = 88%  نتيجة  وبp  =%ا وقع ٨٨بني حد  ت ماتدل على أ فتكون داللة أن أنشطة  .جيد جدا تقديرب% ١٠٠ -%٨١    .عند عملية التعليم والتعلم ةاليت تلزم أن يهتم املدرساللغوية خبطواته الصحيحة وبأحناء ومعاير عملية التعليم والتعلم باستخدام وسيلة فيديو لتحسني اللهجة املدرس عند إدارة تعليم 



وسيلة فيديو يف الطلبة يف عملية التعليم والتعلم باستخدام وأما ورقة املالحظة من بنود ناحية امللحوظة ألنشطة   لبةأنشطة الط  ) ب     ٧٣ للمشاركة يف  لبةالظروف ودوافع الط  ٣  √        الدعاء لبةقرأ الطت   ٢  √       السالم لبةرد الطت  ١  ٤  ٣  ٢  ١ الملحوظة النتيجة   الناحية الملحوظة    رقم   وسيلة فيديوباستخدام   عند عملية التعليم والتعلم الطلبةنتيجة أنشطة   ١٠- ٤الجدول                         :اجلدول التايل     √       ميالتعل



أشياء غري  على طرح األسئلة عنالقدرة   ٩    √        املواد التعليمية درسةشرح املتعندما  طلبةال إستجابة  ٨  √         تعليم والتعلم أخالق الطلبة عند  ٧  √        شرح املدرسة عن املادة   هتم الطلبةي  ٦ √       الطلبة شرحا خطوات التعليم يهتم    ٥    √     املدرسة هاُقدمتهتم الطلبة أهداف الدراسي اليت ي  ٤     ٧٤ اليت  ورقة عمل الطلبةعمل الطلبة ي  ١٠    √       مفهومة تتعلق مبواد التعلم     √     يعطي الطلبة خالصة عن مواد التعليم  ١١s    √      تعطيها املدرسة



:عند إدارة تعليم اللغة العربية فهي ةأما نتيجة ألنشطة املدرس    ٤١  المجموع      √       املدرسة يستمع الطلبة الرسائل أخالقية من   ١٢     ٧٥  + = ,- X ١٠٠%         + = .'.* 1100%        + = 0,85 1 100%        + = 85%   ا وقع ٨٥%=  2وبقيمةبني حد  ت ماتدل على أ   . جيدالطلبة نتيجتها جيد جدا ولكن بعض األنشطة الطلبة نتيجتها ألن أكثر من األنشطة . جيد جدا تقديرب% ١٠٠ -٨١%



والرغبة يف الطلبة  ميللذا باستخدام وسيلة فيديو ينمو      ٧٦ وكذلك جيعل الطلبة حبا يف تعليم اللغة العربية  ،عند التعليم غري  وسيلة فيديوإن استخدام ): Ho(الفرض الصفر - ٢ .عند الطلبة تحسني اللهجة اللغويةل فعالُ  وسيلة فيديوإن استخدام  ):Ha(الفرض البديل  - ١  :ها الباحثة يف هذا البحث فهيتقدم يتالفروض الوأما   تحقيق الفروض  -ج  .املعلومات أي يف تعليم الكالم لقاءيف إ همويسهل نتيجة أكرب ) احلساب-ت(ثة على نتيجة قد حصلت الباح .عند الطلبة تحسني اللهجة اللغويةل فعالٍ  يكون فعاال لرتقية قدرة  وسيلة فيديومقبول، مبعىن أّن استخدام فيدل على أّن الفرض الصفري مردود وأّن الفرض البديل   ٢،٠٦>٤،٢٠<٢،٧٨): اجلدول-ت(     .    لتحسني اللهجة اللغويةالطلبة 



): اجلدوال -ت(أكرب من نتيجة ) احلساب -ت(وتعتمد الباحثة أن نتيجة . اللهجة اللغويةوسيلة فيديو يكون فعاال لتحسني إن استخدام  - ١  :بالنتائج اليت حصل عليها وهي كما يلي بعد ما قامت الباحثة بالبحث التجريب قدمت الباحثة  نتائج البحث  -  أ الخاتمة الفصل الخامس  ٧٨ ) Ho(ففرض الصفري  ٢،٠٦>٤،٢٠<٢،٧٨  -٨١بالدليل على اا وقع بني حد  %٨٨=  p: احملصولة من مالحظة املباشرة للمدرسة هي بقيمةبناءا على النتيجة . جيد جدا لتحسني اللهجة اللغوية إن أنشطة املدرسة والطلبة باستخدام وسيلة فيديو  - ٢ .مقبول) Ha(مردود وفرض البديل 



، مبعىن أن %١٠٠ - ٨١وهذه تدل على اا يف حد  ٨٥%= �ما حصل الباحثة من البيانات السابقة والنتيجة احملصولة لطلبة هي بعد  .جيد جدا %١٠٠  ٧٩ على النتائج أعالها تقدم الباحثة اإلقرتاحات اعتمادا  المقترحات- ب .باستخدام وسيلة فيديو جيد جداحتسني اللهجة اللغوية يف عملية التعليم والتعلم   اللهجة اللغوية باستخدام وسيلة فيديو ألنه مؤثرحتسني  تعلمل MTsS Kluet Utaraمن الطلبة بـ  ويرج - ٢ .ومساعدة على تثبت األفكار وتقوية تنظيمة املعريفبالغا لرتقية قدرة الطلبة ورغبتها يف تعليم اللغة العربية فيديو أو غريها لتحسني اللهجة اللغوية، ألن هلا أثارا ينبغي للمدرسي اللغة العربية أن يستخدموا وسيلة   - ١ :اآلتية 



         .والقارئني حىت تكون هذه الرسالة كاملة ومفيدة للباحثةبالنقد إذا وجدوا فيها خطأ وأن يصلحوا هذا العيوب ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذه الرسالة أن يتفضلوا  - ٣ .لتحسني اللهجة اللغوية لنطق احلروف او الكالم نطقًا صحيحاً  حسن  ٨٠



 MAN 1  دراسة جتريبية بـ (، الطلبة على مهارةاالستماع     استخدام فيديو الكرتيون لترقية قدرة، ٢٠١٧ إيدي بشرى،  اليلي ماجل: ماالنج    ،الوسائل المعينات في تعليم العربية، ١٩٩٥ إمام أسرارى،  .املصدر نفسه     :،  القاهرةالتطور اللغوي التاريخي ،١٩٧٨ابرهيم انيس،   دار املعارف : ، القاهرةالعربية   الموجوه الفنى لمدرسين اللغة،  ١٩٨١ إبرهيم عبد العليم، المراجع العربية  ) أ  المراجع  ٨١

Banda Aceh(جامعة : أتشيه   ، رسالة العلمية غري منشور  بند   .جامعة الرانريي       آشيه، بند محاضرات في علم اللغة، ٢٠١٦ خباري مسلم،  الرانريي اإلسالمية احلكومية



دار : ، الطبعة الثانية بريوتوطرق استخدمها اعدادها  الوسائل التعليمية ،١٤٠٦بشري عبد الرحيم الكلوب،   السالم    دار: ،  بندا آتشيهدراسة في فقه اللغة، ٢٠١٥،ـــ  ٨٢ البرنامج   ٢٠١١ احلياء العلوم مجيع احلقوق حمفوظة، مدخل المناهج البحث  ،١٩٨٩ ،رجاء جممد أبو عالم  جامعة موالنا مالكالخاص لتعليم اللغة العربية  المدخل إلى البحث في ، ٢٠٠٠صاحل بن محد العساق،  مكتبة الفالح : ، الكويتالتربوي جامعة عني  ،علم اللغة اإلجتماعىصربى إبرهيم السري،   .املكتبة العبيكان: الرياض ، الطبعة الثانية،العلومالسلوكية   دار السالم : ، القاهرةوفن التدريس     التربية اإلسالمية ، ١٤٦٩ عبد الوهاب عبد السالم طويلة،  .داراملعرف اجلامعية: الشمش



مؤسسة   : ، دمشققطوف لغوية، ١٩٨٤ عبد الفتاح املصري،  ٨٣ منشورة وزارة الثقافة  :،  اجلمهورية العراقيةالموحدة  لهجة تميم وأثرها العربية ،١٩٧٨غالب فاضل املطليب،   ضة مصر لطباعة والنشر والتوزيع   دار: ، مدينةعلم اللغة ،٢٠٠٢عبد الواحد واىف،  يعل  .القاهرة  ،القرآنية   القراءات يف العربية اللهجات ،١٤٣٠،الراجحي عبده  .علوم القرآن هادي العلوي : بغداد ،فيهاالمعاصرة بالفصحى وأثرها   إبراز صلة اللهجات، ١٩٩٨ فاطمة حسن شحاده،  .والفنون  .املعرفة اجلامعية   دار ،فقه اللغة وعلم اللغة، ١٩٩٥ حممود سليمان ياقوب،  .معجميا
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah  : MTsS Kluet Utara Mata Pelajaran  : Bahasa Arab Kelas/Semester  : VII/ 1 (Ganjil) Materi Pokok   : التعريف بالنفس Alokasi Waktu  : 4 x 40 Menit (3 Pertemuan)  A. KOMPETENSI INTI (KI)  1. Kompetensi Inti KI-1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Kompetensi Inti KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, displin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santu, percaya diri dalam berinteraksi. Secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya   



. 3. Kompetensi Inti KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual dan prosedural), berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian-kejadian tampak mata. 4. Kompetensi Inti 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. 5. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR  No Kompetensi Dasar Indikator 1 1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 1  1.1.1 Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan giat mempelajari bahasa arab. 



2 2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunitas antar pribadi dengan guru dan teman. 2.1.1Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dengan guru dan teman. 3 3.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan                    3.2.1 التعريف بالنفسmenjelaskan perbedaan pada bentuk-bentuk huruf hijaiyah.  3.2.2membedakan bunyi-bunyi huruf hijaiyah yang berdekatan. 3.2.3membedakan perbedaan bunyi huruf dalam kata, frasa dan dalam kalimat. 3 4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana terkait topik  بالنفسالتعريف dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar  dan sesuai konteks 4.2.1mengucapkan kalimat-kalimat sederhana dengan baik dan benar.    



6. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning peserta didik diharapkan dapat : 1. menjelaskan dan membedakan bunyi huruf yang di dengar dengan baik dan benar. 2. menirukan atau mempraktekkan kembali ungkapan terkait   التعريف بالنف dengan lahjah yang benar dan intonasi yang tepat. 3. memiliki rasa cinta terhadap Bahasa Arab yang tercermin dalam semangat dan antusiasme mereka dalam mengikuti proses pembelajaran.  7. MATERI POKOK ( Terlampir ) 1. Huruf hijaiyah  2. Makharijul Huruf 3. Teks hiwar 8 التعريف بالنفس. MODEL PEMBELAJARAN  1. Model  :  Cooperative learning 2. Metode  :  - Drill )التمرينات(  - Ceramah - Tanya Jawab - Diskusi 3. Media   : Video percakapan bahasa  arab 4. Pendekatan  : Saintifik 



 9. Langkah-Langkah Pembelajaran No  Kegiatan Waktu Pendahuluan  
• Guru mengucapkan salam dan berdo'a bersama 
• Guru mengecek kehadiran peserta didik 
• 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   15 Menit Kegiatan inti a.Mengamati/Melihat 
• Peserta didik menyimak penjelasan  terkait topik التعريف بالنفس yang    20 Menit  5 Menit 



disampaikan guru. 
• Peserta didik mengamati video percakapan bahasa arab terkait topik التعريف بالنفس yang diperlihatkan guru sebanyak 3 kali b.Menanya 
• Peserta didik menanyakan cara membaca huruf atau kata yang sulit dari materi yang belum dipahami terkait topik التعريف بالنفس c.Mencoba 
• Peserta didik bersama dengan teman kelompoknya berlatih mengucapkan huruf atau kata atau kalimat materi al-hiwar yang terdapat dalam LKPD dibawah bimbingan guru. d.Menalar 
• Peserta didik memastikan pengucapan yang benar dan tepat untuk sejumlah kata, frasa dan kalimat yang ada dalam LKPD             5 Menit      5 Menit        5 Menit 



 e.Mengkomunikasikan 
• Peserta didik bersama dengan teman kelompoknya mempresentasikan cara pengucapan huruf, kata dan kalimat yang ada dalam . Penutup  
• Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru sebelumnya dengan cara membaca materi pembelajaran bersama-sama dibawah bimbingan guru. 
• Guru memberikan tes kepada peserta didik. 
• Guru memberikan apresiasi berupa reward kepada peserta didik yang dapat menyimpulkan pembelajaran dengan baik dan benar. 
• Guru dan peserta didik menutup pembelajaran dengan membaca doa dan salam.     10 menit 



 10. Penilaian Hasil Pembelajaran  1. Afektif : Teknik Penilaian 
• Observasi ( Instrumen Terlampir) 2. Kognitif : Teknik Penialain 
• Test ( Soal-soal Terlampir) 3. Psikomotorik : Teknik Penilaian 
• Kinerja ( Instumen Terlampir) 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. 11.  Media/ Alat dan Sumber Belajar 1. Media   : Video pengucapan Makharijul Huruf   dan percakapan Bahasa arab  2. Alat  : Spidol, Papan Tulis, Infocus, laptop 3. Sumber Belajar: a.   Buku siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 untuk MTsS kelas VII. 



b. Buku guru Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 untuk MTsS kelas VII. c.  Kamus  d. Video dari internet (https://www.youtube. Makharijulhuruf.com),(https://www.youtube. percakapan bahasa arab.com).   Mengetahui:           Aceh Selatan, ......  2019   Guru Bidang Studi    Mahasiswa Peneliti                        Zarinatul Amaliah  NIP:           NIM: 150202039   Mengetahui: Kepala MTsS Kluet Utara           NIP:    



Lampiran 1 :  Materi Pembelajaran   احلروف اهلجائية   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضع اجلوف هي مكان خرج يقع يف جتويف الفم،      موضع اجلوف .١  :مخس خمارج يف اجلهاز النطقي، وهي  خمارج احلروف • هي موقف احللق اى احللق يف  أقصى حلقي - :يف خمارج احللق ينقسم اىل ثالثة أقسم ) خ  - غ -ع - ح -ه -ء( احللق هي مكان خلروج الىت وقع يف احللق وحرفه  احللقي  .٢ .للهواء ينتهى، ثالث مد جوفية هي موضع اجلوفمع سكون، فااللفا اجلوف واختها وهي حروف مد ) ي (   ،)و ( ، )ا ( وحرفه   )واهلاء    اهلمزة (: الداخل حرفه



ن : ( يقارب خمرج النون ودخل يف الظهر اللسان  -  )ل: ( من طرف اللسان اسفل الالم قليال -  )ض: ( من اللثة العالياحافىت اللسان معابعد خمرج الضاد وما حياذيهما  -    )ج -ش - ي:  ( وسط اللسان - )ك: (اقص اللسان اسفل  -  )ق: (اقص اللسان فوق   - السان .٣ )غ-خ(: حرفه  أدىن حلقي - )ع -ح(: حرفه وسط حلقي - (   



الشفتان هي مكان خروج احلروف الىت وقع يف       الشفتان. ٤    )ث  -ذ -ظ: ( طرف اللسان مع اطرف الثنايا العليا  -  )س   -ز - ص: ( طرف اللسان مع اطرف الثنايا  -  )ت -د -ط: ( طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا  -   اخليشوم. ٥  )و –م  -ب( ما بني الشفتني باالنطباق  -  )ف: (بطن الشفة السفلى مع اطرف اشنايا العليا  -  :ينقسم الشفتان إىل قسمني الشفتان، 



( اخليشوم هي مكان اخلرج صوت لغنة وحرفه      )ـاَ ( Macam-macam makharijul huruf Makharij huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian, yaitu : 1. Al- jauf (Rongga mulut dan Rongga Tenggorokan) Al- jauf merupakan tempat keluarnya huruf-huruf Mad, yaitu : a. Alif yang didahului harakat fathah .)م ( و ) ن  b. Waw sukun yang didahului dengan harakat dhammah  Al- halq (Tenggorokan) .1  )ـىِ ( c. Ya sukun yang didahului dengan harakat kasrah  )ـوُ ( 



a. Tenggorokan bagian bawah, terdapat dua huruf pada makhraj ini, yaitu: Huruf Hamzah )ء(  dan Hảả )ع(  b. Tenggorokan bagian tengah, terdapat dua huruf pada makhraj ini, yaitu: Huruf ‘Ain  )ھ(   dan Haa ) ح(   c. Tenggorokan bagian atas, terdapat dua huruf pada makhraj ini, yaitu : Huruf Ghain dan Khaa  )غ(  )ع(  d. Tenggorokan bagian tengah, terdapat dua huruf pada makhraj ini, yaitu: Huruf ‘Ain   )خ(   dan Haa ) ح(   



e. Tenggorokan bagian atas, terdapat dua huruf pada makhraj ini, yaitu : Huruf Ghain dan Khaa  )غ(  )ق( Al-lisan (Lidah) Makhraj ini terbagi menjadi 10 bagian : a. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak (daging) paling belakang setelah tenggorokan, yaitu: Huruf Qaaf .2  )خ(   b. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak, yaitu: Huruf Kaaf c. Lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas, yaitu : Huruf Jiim  )ك(  Syiin , )ج( ) ش( , dan Yaa   )ي( 



d. Salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas, yaitu: Huruf Dhaad ) ض(  e. Ujung posisi lidah pada posisi gusi atas, yaitu: Huruf Laam f. Ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri dibawah sedikit setelah Laam, yaitu : Huruf Nuun  )ل( g. Punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas, yaitu: Huruf Thaa  )ن( Daal , )ط( ) د( , dan Taa ) ت(  h. Ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah lalu suara keluar melalui celah diantara 2 gigi seri atas dan bawah, yaitu: Huruf Shaad ) ص( , Zaay ) ز( , dan Siin ) س(  



i. Punggung ujung lidah pada posisi menempel diujung 2 gigi seri atas, yaitu: Huruf Dzhaa   )ظ( , Dzaal ) ذ(  dan Tsaa Asy- Syafatan (Kedua Bibir) Makhraj ini terbagi 2 bagian : a. Bibir bawah pada bagian dalam pada posisi menempel pada 2 gigi seri atas, yaitu : Huruf Faa .3  )ث(  ) ف(  b. Bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup, yaitu : Huruf Baa ) ب(  dan Huruf Mim ) م(  Kedua bibir dimonyongkan kedepan dengan membuka sedikit celah, yaitu : Huruf Waau ) و(  4. Al- Khaisyum ( Pangkal Hidung) Al- Khaisyum pangkal hidung bagian atas tempat keluarnya seluruh bunyi atau suara ghunnah. Huruf Nuun ) ن(  dan Huruf Waau ) و(  



 .اَْهالً ِبكَ :   خولة  اَْهالً َوَسْهالً :   خدية  ِمْن ِمْصرِياَناَ :   خولة   ِمْن اَْيَن اَْنِت ؟:   خدجية  .ِخبَْريِ َواحلَْْمُدهللاِ :  خولة  ِخبَْريِ َواحلَْْمُدِهللا، َو اَْنِت ؟:   خدجية  َكْيَف َحاُلِك ؟:   خولة   ِامسِْْي َخِدْجيَة:   خدجية  ِامسِْْي َخْوَلة، َمااْمسُِك ؟:   خولة  َوَعَلْيُكُم السَالم:   خدجية  َعَلْيُكمْ السَالُم :   خولة  احلوار التعريف بالنفس



Lampiran 2 : LKPD LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK-1 Mata pelajaran  : Bahasa Arab Kelas/ Semester : VII/ Ganjil Materi   : التعريف بالنفس Kompetensi Dasar : 4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana terkait topik التعريف بالنفس dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.  Indikator  4.2.1 Mengucapkan kalimat-kalimat sederhana dengan baik dan benar.  Anggota   : Tanggal Kegiatan : Judul Kegiatan  : التعريف بالنفس Petunjuk Kegiatan : 



1. Perhatikanlah teks hiwar yang dibagikan oleh guru 2. Bacalah teks hiwar tersebut dalam hati masing-masing 3. Mintalah teman menyimak bacaanmu 4. Ulangilah bacaan teks hiwar dengan memperhatikan intonasi seperti yang diperagakan dalam video 5. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas               



Lampiran 3: Media pembelajaran Media yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan 2 video,  pertama  video yang menjelaskan tentang  pengucapan huruf hijaiyah, tujuan pemilihan video tersebut dikarenakan agar siswa bisa melihat dan mendengar secara langsung bagaimana pengucapan huruf-huruf dari makhraj yang baik dan benar.  Setelah siswa memahami bagaimana pengucapan makharijul huruf yang benar, kemudian guru menunjukkan video kedua berupa sebuah percakapan antara dua orang syaikh dengan menggunakan lahjah arabiyah fasahah yang bertujuan untuk melatih pengucapan mereka dan mengukur kemampuan mereka dalam berdialog dengan lahjah arab yang benar.      



Lampiran 4 : Instrumen Penilaian 
A. Aspek Kognitif  Soal-soal tentang huruf hijaiyah :  Nama Siswa : Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang benar! 1. Huruf yang keluar dari pangkal lidah dengan tenggorokan dinamakan dengan....... a. Halqiyah c. Lahawiyah  b. Syafawiyah d. Syajariyah 2. ص -ز -س  adalah huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah dengan ujung.....kebawah a. Gigi seri bawah c. Gigi geraham b. Gigi taring  d. Gigi susu 3. Diujung lidah dengan ujung dua buah gigi atas, jika diucapkan bacaanya tipis dan tertahan adalah makhraj (tempat keluar) huruf.... a. ث c. ر 



b. د d. 4  ت. Perhatikanlah bunyi huruf pada kata ◌ٌ حلَْم  didalam kata tersebut? a. 2 c. 3 b. 4 d. 1 5. Kata  س berapakah terdapat huruf  ىفَ شْ تَ سْ مُ   huruf pada kata tersebut makharijul hurufnya dari... a. Bibir  c. Lidah  b. Tenggorokan  d. Hidung       



B. Aspek Psikomotor  Kompetensi Dasar  : 4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana terkait topik التعريف بالنفس dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar  dan sesuai konteks Bentuk Penilaian     : Pelafalan Lembar penilaian kemampuan melafalkan kosa kata dan kalimat Nama Siswa : KRITERIA SKOR INDIKATOR MAKHARIJ AL-HURUF 4 Sangat tepat  3 Cukup tepat  2 Kurang tepat  1 Tidak tepat    KELANCARAN 4 Sangat lancar  3 Cukup lancar  2 Kurang lancar  1 Tidak lancar INTONASI 4 Sangat akurat  3 Cukup akurat 



 2 Kurang akurat  1 Tidak akurat    TOTAL SKOR 12                          Nilai =  Skor yang diperoleh x 100      
C. Aspek Sikap Indikator : 1.1.1 Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan giat mempelajari bahasa arab. Instrumen Penilaian  Nama Siswa : : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman penskoran  NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN Selalu Sering Kadang-kadang Tidak pernah 1 Saya bersyukur diberikan kemampuan berkomunikasi dengan baik     Skor maksimum  



2 Saya menggunakan nikmat berbicara sesuai dengan perintah Allah      3 Saya  menyakini bahwa Allah melihat semua aktivitas saya dalam berkomunikasi      4 Saya bersyukur dapat memberikan nasehat yang baik kepada orang lain     5 Saya bersyukur bahwa Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang menggunakan pemberiannya sesuai ketentuan-Nya     JUMLAH SKOR     KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR Selalu Sering Kadang-kadang Tidak pernah = Skor 4 = Skor 3 = Skor 2 = Skor 1 Skor yang diperoleh ------------------------- X  100   Skor maksimal (20) =   ---------    



LEMBARAN OBSERVASI AKTIVITAS GURU  Nama Guru : Kelas  : Hari/tanggal: 
A. Petunjuk : berilah tanda (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian Bapak/Ibu : 

 1: berarti “Tidak Baik”  3: berarti “Baik” 2: berarti “Kurang Baik” 4:berarti“Sangat Baik” No Objek Pengamatan Penilaian 1 2 3 4 1 Guru mengucapkan salam.     2 Guru mengecek kehadiran siswa.     3 Kemampuan guru mengkondisikan dan memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran.     4 Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran.     5 Tata cara guru memberikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran.     6 Kemampuan guru dalam menggunakan media video dalam keterampilan berbicara.     7 Kemampuan guru dalam menjelaskan kosa kata     



yang belum diketahui. 8 Kemampuan guru dalam mengawasi keaktifan siswa ketika pembelajaran berlangsung.     9 Kemampuan guru dalam mengelola siswa ketika latihan keterampilan berbicara menggunakan media video     10 Kemampuan guru dalam merangkum materi pembelajaran bersama siswa.     11 Kemampuan guru dalam memberikan apresiasi kepada siswa.     12 Kemampuan guru dalam penyampaian pesan moral.     13 Tata cara guru menutup pelajaran.            



LEMBARAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA Nama Guru : Kelas  : Hari/tanggal: 
B. Petunjuk : berilah tanda (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian Bapak/Ibu : 

 1: berarti “Tidak Baik”  3: berarti “Baik” 2: berarti “Kurang Baik” 4:berarti“Sangat Baik” No Objek Pengamatan Penilaian 1 2 3 4 1 Siswa menjawab salam guru.     2 Siswa membaca do’a sebelum belajar.     3 Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran.     4 Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru.     5 Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran.     6 Siswa memperhatikan penjelasan guru didepan kelas.     7 Perilaku (Akhlak/ Sopan santun) siswa ketika     



proses pembelajaran berlangsung. 8 Siswa menanggapi ketika guru menjelaskan materi pembelajaran.     9 Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.     10 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.     11 Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru tentang materi yang telah dipelajari.     12 Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru.               
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