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 مستلخص البحث
الفيديوا لترقية قدرة التالميذ على نطق  تأثري استخدام: إن املوضوع هذه الرسالة  

(. وقد اختيار بندا أتشيه Peunitiالرسالة  TPA اهلجائية )دراسة جتريبية بـروف احل
 TKQخصوصا ملرحلة  بندا أتشيه Peunitiالرسالة  TPA بـهذا املوضوع ألن التالميذ 

– B  ويظهر هذا يشعرون صعبا يف نطق احلروف اهلجائيةمل حيسنوا قراءاهتم وبعضهم .
أهنم ال أن ينطقون حروفه صحيحا على حسب اخلطأ عندما يقرؤون القرآن حيث 

ألن املعلمة ال يستخدم الوسيلة والطريقة هذا يسبب  خمارج احلروف وصفتها.
. فّجرت الباحثة لعالج املشكلة بإستعمال وسيلة التعليمية املناسبة أحياناوالوسائل ,

روف ملعرة القدرة التالميذ على نطق احلالبحث من هذا  فهي الفيديوا. وأما أهدف
 Pre-Eksperiment)وأما منهج البحث هي دراسة جتربية بالتصميمات التمهدية  اهلجائية.

Design) ، وجمتمع يف هذا البحث  البحث هي اختبار القبلي واختبار البعدي،وأدوات
حتليل تلميذات. 8تلميذا و 6التالميذ منها  41تلميذا، والعينة هو  302عددهم 

 Statistic Wilcoxin Rankئية ويلكوكسون اختبار رتبة)اختبار قدرة باستخدام إحصا

Test ،إحصائية ويلكوكسون اختبار باستخدام  البحث وأما نتائج ( مع برنامج
تدل على أن استخدام الفيديوا يؤثر يف قدرة  (Statistic Wilcoxin Rank Testرتبة)
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واختبار البعدي يدل على التالميذ على نطق احلروف اهلجائية. يظهر من اختبار القبلي 
 الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال.

 الكلمات اإلفتتاحية: تأثري، نطق احلروف اهلجائية، الفيديوا.
Abstract 

 The title of this thesis is the effect of using video on students' ability to pronounce 

hijaiyyah letters (Experiment Study at TPA Peuniti Banda Aceh). The researcher 

chose this title because students at the TPA Peuniti Banda Aceh especially the 

TKQ-B level Some of them had not read it correctly and found it difficult to 

pronounce hijaiyyah letters. This error is seen when they read the Qur'an which 

the pronunciation of the letters is not correct and does not match the meaning of 

the letter and its nature. And in fact, the teacher only often use methods of 

memorization and natural media in teaching. Therefore, researcher try to 

overcome this problem by using learning media, namely video. The purpose of 

this study is to determine the ability of students to pronounce hijaiyyah letters. 

The research method is experiment. The instrument of this study was the pretest 

and posttest. And the study population numbered 203 students and as a sample 

were 14 students, 6 male students and 8 female students. Analysis of ability tests 

uses the Wilcoxin Rank Test Statistics with the SPSS program. And the results of 

this study that show that using the Wilcoxin Rank Test Statistics on the use of 

video affect the ability of students to pronounce hijaiyyah letters. It can be seen 

from the pretest and posttest that shows the null hypothesis (Ho) is rejected and 

the alternative hypothesis (Ha) is accepted.  

Keyword: Effect, pronounce of hijaiyyah letters, video. 

Abstrak 
Judul skripsi ini adalah pengaruh penggunaan video terhadap kemampuan siswa 

dalam mengucapkan huruf hijaiyyah. Judul ini dipilih karena siswa di TPA 

Peuniti Banda Aceh khususnya tingkat TKQ-B Sebagian mereka belum benar 

bacaannya dan merasa sulit dalam mengucapkan huruf hijaiyyah. Kesalahan ini 

terlihat saat mereka membaca Al-Qur’an yang pada pengucapan hurufnya belum 

benar dan tidak sesuai dengan makharijul huruf dan sifatnya. Ini disebabkan 
karena pengajar tidak menggunakan metode dan media yang sesuai. Maka peneliti 

mengatasi masalah ini dengan menggunakan media pembelajaran yaitu video. 

Adapaun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

mengucapkan huruf hijaiyyah.Adapun metode penelitiannya adalah eksperimen. 

Instrument penelitian ini adalah dengan pretest dan postest. Dan  populasi 

penelitian ini berjumlah 203 murid dan sebagai samplenya adalah 14 murid, 6 

murid laki-laki dan 8 murid perempuan. Analisis tes kemampuan menggunakan 

Statistic Wilcoxin Rank Test dengan program SPSS. Dan hasil penelitian ini yang 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan Statistic Wilcoxin Rank Test terhadap 

penggunaan video berpengaruh pada kemampuan siswa dalam mengucapkan 

huruf hijaiyyah. Terlihat dari pretest dan postestnya yang menunjukkan hipotesis 

nihilnya (Ho) ditolak dan hipotesis alternatifnya (Ha) diterima.  

Kata Kunci: Pengaruh, Pengucapan Huruf Hijaiyyah, Video. 
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 مشكلة البحث
اللغة هي كل ما ميكن أن يدخل يف نطاق الشاط اللغوى من رمز صويت أو 

جمموعة من  –كغري ها من اللغات  –وإن اللغة العربية  4كتايب أو اشارة أو اصطالة.
، اليت يستعدعى نطق واحد مهما أو أكثر الرموز، املتمثلة احلروف اهلجائية العربية

 3أصواتا معينة.
إن يف نطق األصوات احلروف اهلجائية  من القرآن  أو احلادث حيتاج إىل قراءة 

ي يناقش صوت كالم معني من خالل األصوات الصحيح، أما بانسبة لعلم الصوت الذ
النظر يف وظيفته ومعناه يسمى بفونولوجى. وقضية اإلدغام، واإلمشام، والنرب، والتنغيم، 

ومن أهم جوانب  2والطول، والوقف، هي من املواد األساسية يف علم الفونولوجي.
ذ البداية النطق هو اجلانب الصويت، إذا يرى التربوييون األمهية الكربى لتعلم النطق من

 إذا أخطأ التلميذ يف بداية التعلم. 1تعليما صحيحا.
وإن تعريف احلروف اهلحائية يف املرحلة اإلبتدائية، يكون اطفال يتقنون مجيع 

 جائيةولكن هناك أطفال صعوبة يف التعرف على حروف اهل .حائيةأشكال حروف اهل
حروف  5.واليت دخلت على مستوى "اقرأ" وذكرها تنوعةاليت هلا عالمات قراءة م

اهلجائية هلا شكل مميز وشخصية صوتية ، والبعض تبدو متشاهبة تقريًبا ولكن يف أماكن 
  6ة على يفرق بني احلروف اهلجائية.ولذالك اطفال صعوب .خترج احلروفخمتلفة حيث 

                                                             

 . 3م (، ص. 3002بندا أتشية،  –، ) دار السالم ملدخل إىل علم اللغةمسلم، اخبارى 4 
 44م (، ص. 4992 –ه 4148، ) مكتبة وهبة: الطبعة االوىل العربيةمنهج يف اللغة على امساعيل حممد،  2 

3 Ahmad Sayuti Anshari Nasution,, Bunyi Bahasa, cet 1, Jakarta: katalog dalam terbitan, 

2006. hlm.5 

 جتربية(،فطح قريب دراسة  TPAبـ  (تعليم نطق احلروف اهلجائية بتسجيالتقصي علي وفجرينا،   الصوتية واملرئية4 
  322ص.  ،3041 ،بندا أتشيه احلكومية، جامعة الرانريي

5  Khadijah,analisis kesulitan anak dalam membaca huruf hijaiyyah berdasarkan pandangan 

matematis, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol 2, No.1, Juni 2019, hal 43 
6 Khadijah,analisis kesulitan anak dalam membaca huruf hijaiyyah berdasarkan pandangan 

matematis, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol 2, No.1, Juni 2019, hal 43 
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يف نطق كما يعرف ان يعلم احلروف اهلجائية هو ينقل املفاهيم التالميذ 
األصوات احلروف اهلجائية وليس بطريقة وسائل الواحدة فقط،لكن باألساليب 

2باستخدام الوسيلة. املتعددة: أحداها
  

ال الرسالة من املرسيل إىل املرسل حىت  الوسيلة هي كل أشياء اليت إلرس
يتهيج الذهن وعاطفة وإهتمام وإرادة الطالب لتعلم. ذكر امام أسرارى أن وسائل 

م هي كل ما يستخدم قناة إليصال رسالة أو معلوماة من مصدر إىل هدف ) تعلي
وميكن أن نقسم هذه الوسائل ليسهل عرضها ودراستها إىل ثالثة أنواع   8مرسل إليه(.

  9وسائل بصرية، ووسائل مسعية، ووسائل مسعية وبصرية.
إن الفيديوا إحدى الوسائل السمعية البصرية الذي يستخدم املدرس 

روف احل والطالب يف مشاهدة املادة. وهذه الوسيلة إحدى الوسائل مناسبة يف تعلم
يف تعليم  احلروف اهلجائيةن يشاهد ويستمعوا الناطقني أيستطيع التالميذ  ألن اهلجائية

 40خمارج احلروف بواسيطة الفيديوا.
, بندا أتشيه Peunitiالرسالة  TPAوجد التالميذ يف مؤسسة تعليم القرآن 

مل حيسنوا بعضهم أن وكان أحوال التالميذ بتلك املؤسسة ، TPAخصوصا يف ملرحلة 
. ويظهر هذا اخلطأ عندما يقرؤون يشعرون صعبا يف نطق احلروف اهلجائيةقراءاهتم و

القرآن حيث أهنم ال أن ينطقون حروفه صحيحا على حسب خمارج احلروف 
 .لة والطريقة املناسبة أحياناألن املعلمة ال يستخدم الوسيهذا يسبب  وصفتها.

                                                             
7 Rezky aziz, pengaruh penggunaan media  terhadap  terhadap minat dan hasil belajar 

siswa pada materi system peredaran darah, Prosiding seminar Nasional Biologi dan 

Pembelajarannya, hal 461 
8 Qusyaen,tarmizi ninoersy, ramadana fitri, , Tathwir Manhaj Ta’lim wa Taqwim Al-

Luqgah  Al-‘Arabiyah Li An-Nathiqina Bighairiha, rukoh banda aceh, Journal Lisanuna, vol 

8,No.2, 2018. hal  114 

جامعة الرانريي  ،استخدام الوسيلة )فيديوا( لترقية قدرة الطالب على قراءة القرآن روضة اجلنة،9 
 1ص.  ،3042 ،بندا أتشيه احلكومية،

جامعة الرانريي ،  استخدام الوسيلة )فيديوا( لترقية قدرة الطالب على قراءة القرآنروضة اجلنة، 40
  5. ص، 3042 ،بندا أتشيه احلكومية،
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 الوسائل التعليمية وأمهيتها
وتعريف الوسيلة بأهنا "جمموعة من األدوات واألالت اليت يستخدمها املعلم. أو 
الدارس، لنقل احملتوى إىل املتعلمني، سواء أكان ذلك داخل الفصل أو خارجه، يهدف 

تفصيل بأهنا كل ما يستخدمها أكثر بصورة حتسني العملية التعليمية. وتغريف الوسيلة 
املعلم واملتعلم من أجهزة وأدوات ومواد وأية مصادر أخرى، يهدف إكساب املتعلمم 

   44خربات تعليمية حمددة، بسهولة ويسر ووضوح.
وسائل اإلعالم التعليمية مثل  هي أن وسائل التعليميةيوسف هادي ميارسو 

ز أفكار الطالب ومشاعر القلق مجيع أنواع الوسائط اليت ميكن استخدامها لتحفي
 43.والرغبة يف ذلك لتشجيع عملية التعلم لدى الطالب

ميكن القول  إن الوسيلة التعليمية هي عبارة عن تركيبة تضم كال من املادة و
أو احملتوى واإلدارة واملتعلم، واجلهاز الذي يتم من خالله عرض القيم، دون   التعليمية

وفر ت42االعتماد االساس من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام.
البيئة التعليمية اجملهزة بالصور تأثرًيا أقوى وأعمق ثالث مرات من الكلمات 

 41.صورة والصوت ، يكون التأثري أقوى)احملاضرات(. بينما إذا مت اجلمع بني ال
 فوائد وسائل:

 لبعثة الدوافع للتعلم عند الطالب -أ
 متكن تفاعل بني متعلمني بالبيئة مباشرة  -ب
 ومتكن الطالب لتعلم نفسية  -ج

                                                             
11 Qusyaen,tarmizi ninoersy, ramadana fitri, Tathwir Manhaj Ta’lim wa Taqwim Al-

Luqgah  Al-‘Arabiyah Li An-Nathiqina Bighairiha, rukoh banda aceh, Journal Lisanuna, vol 

8,No.2, 2018. hal  115 
12 Nunu mahnun, media pembelajaran, journal pemikiran islam; vol.37, No.1 Januari -Juni 

2012. hal 27 
13 Qusyaen,tarmizi ninoersy, ramadana fitri, Tathwir Manhaj Ta’lim wa Taqwim Al-

Luqgah  Al-‘Arabiyah Li An-Nathiqina Bighairiha, rukoh banda aceh, Journal Lisanuna, vol 

8,No.2, 2018, hal  115 
14 Yasmaruddin Bardansyah, Urgensi Penciptaan Lingkungan berbahasa asing (Makalah) 

2008, hal 4 
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 45.تسهل الطالب إلجياد املعلومات -د
 الفيديوا وأمهية استخدامه مفهوم

الغربية مبصطلحة مقابل  الفيديوا هو مصطلح غريب ميكن ترمجته إىل اللغة
هو "الصور املتحركة" ويقصد به عادة تقنّية تسجيل الصور املتحركة والذي 

 Video -Audio."16يرافقه غالبا التسجيل الصويت "

 احلروف اهلجائية 
إن احلروف اهلحائية هي رموز وعالمات وضعت للداللة على األصوات 

اليت يعرب اإلنسان عن حاجته وعما جيول املختلفة، ومن هذا األصوات تتأليف األلفاظ 
واألفكار. وليست القراءة إال القدرة على حتويل هذه الرموز  يف نفسه من اآلراء

إال قدرة على تصوير والعالمات إىل مامياثله من األصوات، كما أن الكتابة ليست 
ا اإلنسان األلفاظ املختلفة. فاحلروف اهلجائية هي رموز للكتابة واألصوات اليت يعرب هب

 42عن حجاته يف اللغة العربية.
أن عدد األجبدية العربية مثانية وعشرون حرفا موزعة على مدرج صويت واسع 

وكان حرف اهلجائية كلها  48بني الشفتني من جهة، وأقصى احللق من جهة أخرى.
سواكن، ومنها اثنان يستعمالن استعماال آخر وهو احلركة الطويلة أو حرف مّد ولني 

 49ومها الواو والياء. األلف تستعمل االستعمال األخري أيضا.
                                                             

15 Qusyaen,tarmizi ninoersy, ramadana fitri, Tathwir Manhaj Ta’lim wa Taqwim Al-Luqgah  

Al-‘Arabiyah Li An-Nathiqina Bighairiha, rukoh banda aceh, Journal Lisanuna, vol 8,No.2, 2018. 

hal  115 

فن  /Http://ar.wikipedia.org/wiki م، مناح على3049الفيديوا التعلمي... جنيب جنوس، 46 
 32/08/3049الفيديوا تاريخ الدخول 

17 Ahmad Faruq Abdullah, Thariiqatu Ta’liimu Qiraah Al-Huruful Hijaiyyatil Al-

‘Arabiyyah li Mukhtalafil ‘Aqli, Vol.01, No.02, Oktober 2014 

فطح  TPAبـ  (تعليم نطق احلروف اهلجائية بتسجيالتقصي علي وفجرينا،   الصوتية واملرئية48
   329ص.  ،3041 ،بندا أتشيه جامعة الرانريي احلكومية،قريب دراسة جتربية(، 

القاهرة: دار الكتاب العريب للطباعة  )مشكلة تعليم  اللغة العربية لغري العرب على احلديدى، 49 
 382-384والنشر(، ص. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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أن أعضاء النطق يف اإلنسان يف تطوير طبيعى مطرد يف بنيتها واستعداد   
علماء الصوت يتجارت اليناهلا الريب، وقد اثبت  30ومنهج دائها لوظائفها. 

أن كل صوت مسموع يوجب حدوث مزات التدرك بالعني يف بعض 
 احلاالت، وإهنا تنتقل بشكل موجات حىت تصل إىل األذن البشرية.
، اجلوف 34أما اعضاء النطق أو اعضاء اجلهاز الصوتى فتكون مما يأيت: 

 املخارج احلروف العربية كما يف الصورة التالية: احللق، اللسان، الشفتان، اخليشوم.
 
 
 
 

 الرسم خمارج احلروف العربية
 منهج البحث

إن منهج البحث يف هذا البحث هو منهج جترييب، فهو منهج البحث العلمي  
الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية وهو املنهج الذي تستطيع الباحثة بواسطته 

 هي هذا البحث  33)املتغري املستقبل( على النتيجة )املتغري التابع(.أن تعرف أثر السبب 
بالتصميم اجملموعة الوحدة مع اختبار  ( Pre Experiment Design) التصميمات التمهدية

تستعمل  One Grup Pre-.Test Post-Test Designقبلي وبعدي او ما يقال يف اإلجنليزية 
يذ على نطق عرفة تأثري الفيديوا لترقية قدرة التالمالباحثة منهج جترييب يف هذا البحث مل

 . بندا أتشيه Peunitiالرسالة  TPAبــ احلروف احلجائية 

                                                             

، دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، علم اللغة، الطبعة الثامنةعلي عبد الواحد وايف، 30 
 .389، ص، 3003

  .60-59، ص، علم اللغة العامدوسوسور، 34

)الرياض: مكتبة العبيكان، مدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل بن محد العساف، 33 
 230ص.  ،م( 3000
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يف اإلختبار توجد اإلختبار القبلي  باإلختبار.البيانات  أن جتمع هذا البحث 
 لتالميذل والبعدي ويف هذه التجربة تقوم الباحثة اإلختبار القبلياإلختبار البعدي. 

  على نطق احلروف اهلجائية قبل وبعد استخدام الفيديوا.ملعرفة قدرهتم 
 بندا أتشيه Peunitiالرسالة  TPA بـ واجملتمع هلذا البحث هو مجيع التالميذ 

   442تلميذا و 90تلميذا. بالتفصيل  302م عددهم  3030-3049لسنة دراسية 
بعضا للمقارنة من مجيع اجملتمع هي التالميذ يف تها عينوأما .  TPAتلميذات يف هذه 

 8تلميذا و 6تلميذا منها  41وعددهم  TKQ - Bالفصل  الرسالة TPAتلك املؤسسة 
ليكون  بندا أتشيه Peunitiالرسالة  TPA بـ تلميذات وهي التالميذ للمرحلة املتوسطة 

 .فصال جتريبيا
 نتائج البيانات ومناقشاهتا

 يتم احلصول على تأثري استخدام الفيديوا على قدرة التالميذ يف نطق احلروف  
, قامت الباحثة باالختبار القبلي بندا أتشيه Peunitiالرسالة  TPAاهلجائية  بــ 

إن نتائج استخدام وسائل التعليمية الفيديوا على قدرة التالميذ على واالختبار البعدي. 
بندا أتشيه قبل وبعد تطبيق وسائل  Peunitiالرسالة  TPAنطق احلروف اهلجائية بــ 

 تتضح يف اجلدول التايل:الفيديوا 
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 4اجلدوال 
 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي

 
 
 
 

 الرقم التالميذ إختبار القبلي إختبار البعدي
 4 ألفيا أيين 08 08

 3 كنز 08 08

 2 أديرا 07 57

 1 أيف  08 57

 5 زياد 07 57

 6 حممد دافا 68 188

 2 احلافيظ 07 07

 8 شاكيل 07 07

 9 فارهن 67 58

 40 جماهيد 08 07

 44 حممد امريل 08 07

 43 النساء 07 57

 42 نبيال 07 188

 41 أترية 07 57

41جمموع:   768 1087  

 معدل  08 06
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مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للطالب ميكن رؤيتها من  نظريةل
 التايل: الرسم البياين

 

 

 

 

 

 

 

فيتم ختبار القبلي واالختبار البعدي إلل قبل اختبار الفرضية بيانات ولتحليل
 Uji)يعي باالختبار الطب لنتائجة. ختبار املتجانساالوباالختبار الطبيعي  هذا البحثأوال 

Normalitas)  باستخدام برنامج“SPSS Statistic 22”:وتتضح نتيجته يف اجلدول التايل ، 
 

 3اجلدول 
  Uji Normalitasنتيجة االختبار الطبيعي:

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

PRETEST .245 14 .022 .825 14 .010 
POSTTEST .143 14 .200* .942 14 .441 
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 uji homogenitas) ومن هذا اجلدول يدل على أن نتيجة االختبار املتجانس )

، فتشري إىل أن البيانات 0،05أكرب من  0،519  (Sig)على مستوى الداللة حصلت 
  متجانسة.

  (Uji Normalitas) االختبار الطبيعيباعتماد على البيانات السبقة أن نتيجة 
تشري إىل  ( Uji Homogenitas) اليتم توزيعها بشكل طبيعي ونتيجة لإلختبار املتجانس

 -Paired Sample T)–راء باختبار جال ميكن إهذا البحث أن البيانات متجانسة. و

Test)ومن مث هذا البحث اختار  .طبيعيمن هذا البحث غري  اإلختبار ا إحدىألّن
Wilcoxon Sign Rank Test 

ملعرفة تأثري استخدام الفيديوا لترقية قدرة التالميذ على نطق احلروف اهلجائية 
بنظر إىل نتيجة املعدلة  من االختبار القبلي    Uji Rank Test البد أن حتلل اختبار

 واالختبار البعدي، ونتيجة كما يف اجلدول التايل: 
 

 

بعد إجراء االختبار   ومن هذا اجلدول يدل على أن نتيجة االختبار القبلي
أصغر   0،040  (Sig)  حصلت على مستوى الداللة( uji normalitas)الطبيعي 

 0،114  (Sig)ونتيحة االختبار البعدي حصلت مستوى الداللة 0،05من 
فتشري إىل أن البيانات ال تتم توزيعها بشكل طبيعي، مث تقوم   0،05أكرب من 

وتتضح نتيجته يف اجلدول   (uji homogenitas)ختبار املتجانسةاالب هذا البحث
 التايل:

  

2اجلدول   
   uji homogenitas) ة )ختبار املتجانساالب

 
Test of Homogeneity of Variances 

NILAI   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.369 1 26 .549 
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 1اجلدول 

 Uji Rank Testنتيجة اختبار باستخدام 

 

  

 Sig. ( 2-tailed) 0،004هذا اجلدول يتضح أن نتيجة مستوى الداللة  منو
 (Ha)فيدل على أن الفرض البديل  0،05وهي أصغر من نتيجة مستوى  الداللة 

مردود. فاستخدام الفيديوا يكون فعاال لترقية قدرة  (Ho)مقبول والفرض الصفري 
 احلروف اهلجائية.   التالميذ على نطق

بتحليل البيانات يف السابقة قد وجد النقاط  بعد إجراء وملناقشتة هذا البحث
استناد إىل نتيجة اإلختبارين، يالحظ هذا البحث بأن نتيجة املعدلة يف االختبار  منها.

(. وهذه تدل  0،040ا من نتيجة املعدلة يف االختبار القبلي)( علي0،114البعدي  )
 على أن استخدام الفيديوا يؤثر قدرة التالميذ على نطق احلروف اهلجائية.

هلا نفس نتائج حث بالبحث الذي ولتحقيق حتصيل هذا البحث يضمن الب
  استخدام"، أوال البحث عن تأثري استخدام الفيديوا على نطق احلروف اهلجائية.

 Raudatul)، روضة اجلّنة "الطالب على قراءة القرآن قدرة الوسيلة الفيديوا لترقية

Jannah (الطالب باستخدام الوسيلة الفيديوا  عملية التعليمية ل يف حبثها أن أنشيطةاقت

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

POSTTEST – PRETEST Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 14b 7.50 105.00 

Ties 0c   
Total 14   

 
 

Test Statisticsa 

 POSTTEST – PRETEST 

Z -3.329b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

 
a. Wilcoxon Signed Rank Test 
b. Based On Negative Rank 
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بأساس  تأثري وسائل التعليم، " ثانيا 32جّيد جّدا وتدفع التالميذ يف التعلم القرآن.
يبّين أن يف رسالته  ،(Fathur Raziqin)فتح الرازقني " املفرداتفيديوا على كفاءت 

لترقية بأن استحدام وسائل التعليم بأساس فيديوا يكون فعاال  ،نتيجة تدريس املفردات
 r hitung> 131،0r 0،8042حيث قيمة نتائج الطالب يف املادة "املفردات".

tabel.00 .،استخدام وسيلة فيديوا يف تعليم اإلستماع" ييسي ايرليك  مبوضوع ثالثا "
له  ونتائج هلذا البحث يدل على أن استخدام وسيلة فيديوا(، Yesi erlika) فوسفا جنديرا

 35.إثارة لنتائج تعليم اإلستماع
 

 اخلامتة
وبعد البحث يأيت بالنتيجة: أن استخدام الفيديوا يؤثر يف قدرة التالميذ على 

، حيث تدل أن نتيجة بندا أتشيه Peunitiالرسالة  TPAنطق احلروف اهلجائية بـــ 
وهي أصغر من نتيجة مستوى  الداللة  Sig. ( 2-tailed) 0،004مستوى الداللة اخت 
 مقبوال (Ha)مردودا وفرض البديل  (Ho).، وهذا يدل على أن فرض الصفري 0،05

 أى إن استخدام الفيديوا قد أدى ترقية قدرة التالميذ على نطق حرف اهلجائية.
 
 
 

                                                             

ستخدام الوسيلة )فيديوا( لترقية قدرة الطالب على قراءة القرآن ) دراسة إجرائية روضة اجلنة، ا32 
 82. ص ،3042 ،بندا أتشيه جامعة الرانريي احلكومية،، (TPA Al- Irsyad  ـب

كفاءت املفردات للصف العادي عشر تأثري وسائل التعليم بأساس فيديوا على ، فتح الرازقني 31 
، 3045تولوج اجونج،  ،وميةاجلامعة تولونج اجونج االسالمية احلك ،باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

 93ص. 

جلامعة تولونج اجونج ااستخدام وسيلة فيديوا يف تعليم اإلستماع، ، ييسي ايرليك فوسفا جنديرا35 
 98، ص. 3045 تولوج اجونج، االسالمية احلكومية،
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