
 أ
 

 صفحة ادلوضوع

 اجلامعي البحثخلص تسم
 

فعالية تعليم ادلفردات ابستخدام الفيديو لرتقية مهارة الكالم لتالميذ 
 مؤسسة طالب احلق ماالنج

 

 إعداد:
 رستم

 50511124 القيدرقم 
 

 :ادلشرف
 ادلاجسترياحلاج قامي أكيد جوهري 

560119464119515110 
 
 
 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

4150 



 ب
 

 استهالل

 
 اتَػْعِقل وفَااَلَعَلك مْااَعَربِّيانااقػ ْرآّننااأَنَزْلَناه ااِإّنَا

 ﴾ٕ:ايوسفسورةا ﴿
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 إهداء
 اجلامعي إىل: هذا البحثأهدى 

 

 اتيت ورينأمي احملبوبة: 

 عسىاهللااأفايرضبهااُباالدنيااكاآلخرةاكيعطيهااطواؿاالعمراكالصحةادائما

اكاألشياءاالكثَتة االىتاربتٍتامنذاصغَتم،االيتاقدانصتحٍتاكعلمٍتاكلاالعلـو

 

 واحدأيب احملبوب: 

اادلأكلاُبااجلنة اعسىاهللااأفايرضبواُبااآلخرةاكيعطيواأكـر

االذلاعلمٌتاكلاشيء،االذلاعلمٌتاعنازلافظةاالنفس،االذلاقدارابىنامنذاصغَتم

ا

 وتى احملبوبةخا

 ارضبهماُباالدنيااكاآلخرةاكاجعلهمامناعبادؾاالصاحلُتااللهم

ا

  



 د
 

 تقديرالشكر و كليمة ال
ابسمميحرلا نمحرلا هللا 

اكشقااألرضاشقا،ا اصبا، اعلىاالعبادافصباادلاء كرزقهمااحلمدااالذماأنعم
اأضبده اكأاب، افاكهة اكأطعمهم االيتاخَتات، انعامو اعلى اكأشكره اتعّدةاسبحانو كالااال

االقائلاكرببوفاادلاؿاحبااصبا،اأماااربصى،اكأشهداأف الاإلواأالاهللااكحدهاالاشريكالو
ابعد.

القوةاكالصحةاكالفرصةاحىتاقداانتهيتامنااشكرااإىلاهللااعّزاكجّلاعلىانعمةاأشكر
فعاليةاتعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديوالًتقيةامهارةاالكالـاابدلوضوعا"البحثااجلامعىا

نالبحثااجلامعياكالاديكاا".اكقداانتهيتاكتابةاىذالتالميذامؤسسةاطالبااحلقاماالنج
 لكاتقدـاالباحثاالشكراإىل:اسباموابدكفامساعدةااآلخر،اكلذ

جامعةاموالّنامالكاالدكتورااحلاجاعبدااحلارساادلاجستَت،امديراااألستاذافضيلة .ٔ
 إلسالميةااحلكوميةامالنج.اإبراىيما

االدكتورااحلاجاأغ .ٕ اعميداساميموفوافضيلة اكالتعليماااادلاجستَت، االًتبية اعلـو كلية
 جبامعةاموالّنامالكاإبراىيمااإلسالميةااحلكوميةامالنج.

االدكتورا .ٖ االعربيةااةفضيلة االلغة اتعليم اقسم ارئيسة اادلاجستَت، ااحلسنة اشللوءة احلاجة
 جبامعةاموالّنامالكاإبراىيمااإلسالميةااحلكوميةامالنج.

ا .ٗ اادلاجستَتفضيلة اجوىرم اأكيد اقامي ااحلاج اىذ اكتابة اعلى امشرؼ البحث.ا،
اقدم اعلىاكلاما اكتعاىلاحىتاكأقوؿاشكرا امنانعمةامناهللااسبحانو وامساعدة

ا اهللا امن امكافأة اعلى اربصل االىت ااجليدة ااألشياء اجلميع اكتعاىل.ايتسٌت سبحانو
االباحثاكلامراحلاإعداداىذااكتوجيواُب حىتااةالبحثااجلامعيامنذابدايةافكرة

 االنتهائيامنو.



 ه
 

موالّنامالكاإبراىيمااقسماتعليمااللغةاالعربيةاجبامعةايذاكاألستاذاتاُبصبيعااألسات .٘
 اإلسالميةااحلكوميةامالنج.

 .صبيعااألساتيذاكالتالميذاُبامؤسسةاطالبااحلقاماالنج .ٙ
اُب .ٚ اأصحاىب ااصبيع االسنة امرحلة االعربية االلغة اتعليم اموالّناأٖٕٓقسم جبامعة

 نج.مالكاإبراىيمااإلسالميةااحلكوميةاماال

ا ارضبتو اعسىاهللااأفاديناعلينا اكأفايثيبنا اأدرؾااحبسناالثواب.الحداذلا كأخَتا،
يراالباحثاأفاكتابةاىذااالبحثااجلامعياكىناؾاابلتأكيداالضعفاأكاالقصور،اتتوقعاالتقرا

اأم امن ابناء اكاقًتاحات االبحثااانتقادات ايكوف اقد اكىذا االتحسُت، امن ادلزيد طرؼ
 اجلامعيامفيدةايلاكلنااصبيعا.اأمُتاايارباالعادلُت.اجزاكماهللااأحسنااجلزاء.

ا

ا       ٕٛٔٓاينايراٛنج،اماالا

ااإلقراراتوقيعاصاحب

ا
ا

ارستم
ااااااإٖٗٓٓ٘ٔٔرقماالقيد:اا
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 العربية اللغة تعليم قسم
 والتعليم الرتبية علوم كلية

 جمباالن احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة

 
 تقرير ادلشرف

اتقدـاإىلاحضرتكماىذااالبحثااجلامعياالذماقدمتاالباحثة:

ا:ارستماااالسم
إٖٗٓٓ٘ٔٔ:اارقماالقيد

التالميذا االكالـ امهارة الًتقية االفيديو اابستخداـ اادلفردات اتعليم افعالية االبحث: موضوع
امؤسسةاطالبااحلقاماالنج.

االالزمةا اكإصالحات االتعديالت ابعض افيو اكأدخلنا االنظر، احق افيو انظرّن كقد
اإلسب اادلناقشة اشركط االستيفاء اادلطلوب االشكل اعلى اعلىاليكوف اكاحلصوؿ االدراسة اـ

االًتبيةاكالتعليماجامعةاموالّناS1درجةاسرجاّنا) (اُباقسماتعليمااللغةاالعربيةاكليةاعلـو
اـ.إٛٔٓ/ٕٚٔٓمالكاإبراىيمااإلسالميةااحلكوميةاماالنجاللعاـاالدراسيا

ا

إٚٔٓديسمرباإٙتقريرادباالنج،ا

اادلشرؼ،

ا

ااحلاجاادلاجستَتاقامياأكيداجوىرم

 ٖٕٜٕٜٓٓٔٓٔٚٓٓٙٓٓٛٔاالتوظيف:رقما
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 قسم تعليم اللغة العربية

اكلية علوم الرتبية والتعليم
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج



 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
ابسمميحرلا نمحرلا هللا 

اامعةُبااجلاكالتعليماالًتبيةاعلـواكليةلقدااستلمتارئيسةاقسماتعليمااللغةاالعربيةاا
االبحثااجلامعياالذماألفتواالطالبة:اجدباالنااحلكوميةااإلسالميةاإبراىيمامالكاموالّن

ارستم:ااااالسم

إٖٗٓٓ٘ٔٔ:اارقماالقيد

:افعاليةاتعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديوالًتقيةامهارةاالكالـالتالميذااموضوعاالبحث
امؤسسةاطالبااحلقاماالنج

،ااالعربيةااللغةاتعليماقسمُبا (S1) علىادرجةاسرجاّنإلسباـادراستهااكاحلصوؿا
للعاـااجدباالنااحلكوميةااإلسالميةاإبراىيمامالكاموالّناجامعة،اكالتعليماالًتبيةاعلـواكلية

اـ.إٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسيا

اـ.ٕٚٔٓاديسمربتقرارادباالنج،اا

ارئيسةاقسماتعليمااللغةاالعربية

ا

ااحلسنةاادلاجستَتاالدكتورةاشللوءة

اإٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔرقماالتوظيف:ا
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 العربية اللغة تعليم قسم
 والتعليم الرتبية علوم كلية

 جمباالن احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة

 
 تقرير جلنة ادلناقشة

القدااكتفتامناقشةاىذااالبحثااجلامعياالذماقدمو:
ارستم:ااااالسم

إٖٗٓٓ٘ٔٔ:ااارقماالقيد
ا موضوعاالبحث التالميذا: االكالـ االفيديوالًتقيةامهارة اتعليماادلفرداتاابستخداـ فعالية

امؤسسةاطالبااحلقاماالنج
ابنجاحو ااكاستحقاكقررتااللجنة اعلـو اكلية االعربية االلغة اتعليم ابكالوريوساُباقسم درجة

االنج.الًتبيةاكالتعليماجامعةاموالّنامالكاإبراىيمااإلسالميةااحلكوميةاما
إٛٔٓاينايراٛربريراادباالنج،ا
اجلنةاادلناقشة:

 (ااا)ااادلاجستَتااحلاجاسيفاادلسطفىالدكتورةا .ٔ
 ٕٖٕٕٜٓٔٗٓٙٓٓ٘ٓٚٓٚٔرقماالتوظيف:ا

 (ااا)اااقامياأكيداجوىرمااحلاجاادلاجستَت .ٕ
 ٖٕٜٕٜٓٓٔٓٔٚٓٓٙٓٓٛٔرقماالتوظيف:ا

ا(ااا)اااالدكتوراسالمتاداريناادلاجستَت .ٖ
 أٖٕٖٖٜٓٓٔٓٓٓٓ٘ٓٓٚٔرقماالتوظيف:ا

إٛٔٓينايرااٛ،اتقريراادباالنج
االًتبيةاكالتعليم اعميداكليةاعلـو

ا

االدكتورااحلاجاأغوساميموفاادلاجستَت

اآٖٖٜٜٜٓٔٓٛٔٚٔٛٓ٘ٙٔرقماالتوظيف:ا
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 قسم تعليم اللغة العربية

اكلية علوم الرتبية والتعليم
مباالنججامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 تقرير عميد كلية عليم الرتبية والتعليم
ابسمميحرلا نمحرلا هللا 

االًتبيةاكالتعليماجامعةاموالّنامالكاإبراىيمااإلسالميةالقدااش تلماعميداكليةاعلـو
ااحلكوميةاماالنجاالبحثااجلامعياالذماكتبتواالطالب:

ارستما:ااااالسم

إٖٗٓٓ٘ٔٔ:اارقماالقيد

تعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديوالًتقيةامهارةاالكالـالتالميذا:افعاليةااموضوعاالبحث
امؤسسةاطالبااحلقاماالنج

ادراستو ،ااالعربيةااللغةاتعليماقسمُبا (S1) علىادرجةاسرجاّنكاحلصوؿااإلسباـ
للعاـااجدباالنااحلكوميةااإلسالميةاإبراىيمامالكاموالّناجامعة،اكالتعليماالًتبيةاعلـواكلية

اـ.إٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسيا

إٛٔٓينايرااٛ،اتقريراادباالنج

االًتبيةاكالتعليم اعميداكليةاعلـو

ا

االدكتورااحلاجاأغوساميموفاادلاجستَت

اآٖٖٜٜٜٓٔٓٛٔٚٔٛٓ٘ٙٔرقماالتوظيف:ا
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 إقرار الطالب
 أدّنه:اأّناادلوقع

ارستم:ااااالسم
إٖٗٓٓ٘ٔٔ:اارقماالقيد

االغربية:افادافاغنتينجاسومطرااااالعنواف

االبحثااجلامعياالذماحضرتوالتوفَتاشرطامناشركطاالنجاحالنيلااأقر أفاىذا
االًتبيةاكالتعليماجامعةاموالّنامالكا درجةابكولوراياُباقسماتعليمااللغةاالعربيةاكليةاعلـو

فعاليةاتعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديواربتاالعنواف:ااماالنجإبراىيمااإلسالميةااحلكوميةا
ا.ارةاالكالـالتالميذامؤسسةاطالبااحلقاماالنجلًتقيةامه

اأدعىا اكإذا امناإبداعاغَتماأكاأتليفااآلخر. ازكرتو ابنفسياكما اككتبتو حضرتو
اضبلاادلسؤكليةاعلىاذلك،اكالاأفأّنايثمناحباستقباالاأنوامناأتليفواكتبُتاأنوافعالاليسا

االًتبيةاكالتعليمااقسماتعليمااللغةاالعربيةاكليةاسؤكليةاعلىاادلشرؼاأكاعلىتكوفاادل علـو
اجامعةاموالّنامالكاإبراىيمااإلسالميةااحلكوميةاماالنج.
 اأحداعلىاذلك.ينرباحرراىذاااألقرارابناءاعلىارغبيتااخلاصةاكالاجي

إٚٔٓمرباديسإٙماالنج،ا

ااإلقراراصاحب

ا

ارستماااا
اإٖٗٓٓ٘ٔٔ
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 قسم تعليم اللغة العربية

اكلية علوم الرتبية والتعليم

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة 

 مواعيد اإلشراف
ارستم:ااااالسم

إٖٗٓٓ٘ٔٔا:اارقماالقيد
ااحلاجاقامياأكيداجوىرماادلاجستَت:اااادلشرؼ

رداتاابستخداـاالفيديوالًتقيةامهارةاالكالـالتالميذامؤسسةاطالبافعاليةاتعليماادلف:ااادلوضوع
ااحلقاماالنج

االتوقيعاالوصفاالتاريخاالرقم
اااالفصلااألكؿإٚٔٓأغسطساإٔأ
ااالفصلاالثاينإٚٔٓأغسطسااٖٕإ
ااالفصلاالثالثإٚٔٓأغسطساإ٘اٖ
ااالفصلاالرابعإٚٔٓأكتوبرااٜاٗ
ااالفصلاالرابعإٚٔٓنوفمرباااٙا٘
ااالرابعاالفصلإٚٔٓنوفمربااٖٕاٙ
اااخلامسالفصلاإٚٔٓديسمربااٗاٚ
ااالفصلاالسادسا-األكؿاالفصلإٚٔٓديسمربااٛٔاٛ

ٕٚٔٓامربسديماالنج،ا  

 تعليمااللغةاالعربيةاقسمرئيسةا

ا

االدكتورةاشللوءةااحلسنةاادلاجستَت

اإٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔرقماالتوظيف:ا



 ل
 

ة ربي ابللغة الع  مستلخص البحث 

 مستخلص البحث
ا. 4159رستم،  االكالـ امهارة الًتقية االفيديو اابستخداـ اادلفردات اتعليم لتالميذافعالية

ااالبحثااجلامعي.ا.ماالنجامؤسسةاطالبااحلق قسماتعليمااللغةاالعربية.اكليةاعلـو
اإبراىيمااإلسالميةااحلكوميةاماالنج.اامالكاجامعةاموالّناالًتبيةاكالتعليم.

 ادلاجستَتااحلاجاقامياأكيداجوىرم ادلشرؼ:
ا

افردات،امهارةاالكالـتعليماادل،افيديوالكلماتااألساسيةا:ا

فعالناأكااتكاناااٌتاسواءىياالكلماتااليتاتتكوفامناحرفُتاأكاأكثراكتدؿاعلىامعاادلفردات
ا.كاامساناا احرفا اأك اادلالحظة امن ااحلق اطالب اماالنجدبؤسسة اعملية اُب اادلشكلة اىناؾ االلغةا، تعليم

ايعٍت ااالعربية ااالتالميذيشعر االعربية االلغة اتعليم اُب االقددية.اافعلمواياُتمشرفاألفمتسائم ابالطريقة
اكيركفاأهنااالحيبوفااللغةاالعربيةاتالميذلتعب،اكاألحباط،اكيعقبااليشعركفاابدللل،اكااتالميذفلذلكاال

ًتقيةالُباتعليماادلفرداتافلذلك،اقدـاالباحثااحللوؿاذلذهاادلشكلةاابستخداـاالفيديواالغةاصعبة.
اماالنج.مهارةاالكالـالتالميذامؤسسةاطالبااحلقا

اال االبحثمن اأىداؼ االباحث اقدـ االسابق، اا:بياف اادلفرداتدلعرفة اتعليم ستخداـااباتطبيق
ا االكالـالفيديو امهارة اكاا،لًتقية اادلفرداتدلعرفة اتعليم اابافعالية االفيديو االكالـاستخداـ امهارة لًتقية

ا.اماالنجالتالميذامؤسسةاطالبااحلق
وعةاكتتكوفارلموعتُتامنااجملمكأماامنهجاىذااالبحثاىواالبحثاالتجرييباابدلدخلاالكمي.ا

اتالميذاأيضا.اٚالمجموعةاالضابطةلكاتالميذااٚاوعةاالتجريبيةمجم.اللالتجريبيةاكاجملموعةاالضابطة
االبحث:ا لًتقيةامهارةاالكالـالتالميذامؤسسةاطالباستخداـاالفيديوااباتعليماادلفرداتكنتائجاىذا

اااحلق اماالنج اعلى ااستتشتمل اكاادلراحل امرحلة ااالتمهيدىي اكالاكمرحلة كمرحلةااتعليماألنشطة
اٚ٘،ٕاإلحصائيااtأفانتيجةاكااكمرحلةااإلختتاـ.اكمرحلةاالتمثيلاكمرحلةااإلنعكاساالتعليمااجلامعي

ا امن ااt-tableأكرب اادلعنوم اادلستول آُٔب ا= ااٙٓٚ.ٔ% امن اأكرب ُبااt-tableككذلك
لًتقيةامهارةاافعاؿاستخداـاالفيديواباتعليماادلفرداتكىذاايدؿاأفاآٙٓ.ٕ%ا=٘ٓادلستولاالعنوينا

.ماالنجاالكالـالتالميذامؤسسةاطالبااحلق
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ة ابللغة اإلجنليزي  مستلخص البحث 

ABSTRACT 

Rustam, 2017. The effectiveness of learning Vocabulary using video to improve 

speaking students of foundation tholibul haq Malang. Thesis Research. 

Department of Arabic Language Education. Faculty Tarbiyah and Teaching. 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 Advisor: H. Qomi Akit Jauhari, MA 

Keywords: Video, Vocabulary Learning, Speaking 

Vocabulary is words containing two characters or more and showing a 

meaning, either verb or noun. According to the observations done by the 

researcher, the researcher found several problems existing in Arabic learning 

process, those are: the tutor has been applying traditional method in Arabic 

teaching-learning process and make the students fell bored, exhausted, and make 

them do not love Arabic language at all, even consider as a difficult language. 

Because of this reason, the researcher do research by doing experiment of learning 

Vocabulary using video to improve speaking students of foundation tholibul haq 

Malang. 

The purpose of this research is to know the practice of learning 

Vocabulary using video to improve speaking students of foundation tholibul haq 

Malang. And to know the effectiveness learning Vocabulary using video to 

improve speaking students of foundation tholibul haq Malang. 

This research is a experimaental research using quantitative approach 

which consits of two classes; control class and experiment class. For control class 

7 students and forexperiment  class 7 students olso. 

The results of this research are: The practice of learning Vocabulary using video 

to improve speaking students of foundation tholibul haq Malang comprises six 

stages; opening, main learning, learning group, evaluation, reflection, and closing. 

The test result is 2,57 bigger than t-table with precentage 10% = 1,706 and also 

bigger than precentage 05% = 2,060. Therefore, it shows that learning Vocabulary 

using video is effective to improve speaking students of foundation tholibul haq 

Malang . 
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يسيا دون إلن ابللغة ا  مستلخص البحث 

ABSTRAK 

Rustam, 2017. Efektifitas Pembelajaran Kosakata dengan Menggunakan Video 

untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Yayasan Thilobil Haq 

Malang. Penelitian Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Pembimbing : H. Qomi Akit Jauhari, M. Pd, 

 

Kata Kunci : Video, Pembelajaran Kosakata, Kemampuan Berbicara 

 

Kosakata adalah kata-kata yang terdiri dari dua karakter atau lebih dan 

menunjukkan pada suatu makna, baik itu kata kerja maupun kata benda. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan 

beberapa masalah yang dalam proses pembelajaran Bahasa Arab, yaitu: Para tutor 

menggunakan metode lama dalam pembelajaran Bahasa Arab,  oleh karenanya 

para Siswa merasa bosan, lelah, capek, dan ini mengakibatkan para siswa tidak 

mencintai Bahasa Arab, dan menganggapnya sebagai Bahasa yang sulit. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan mengeksperimenkan 

Penggunaan video dalam pelajaran kosakata  untuk Meningkatkan kemampuan 

berbicara bahasa arab siswa. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek 

pembelajaran kosakata dengan menggunakan video untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa dan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran 

kosakata dengan menggunakan video untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

siswa Yayasan Tholibul Haq Malang.  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Terdiri dari dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas 

kontrol berjumlah 7 orang siswa dan kelas eksperimen juga berjumlah 7 orang 

siswa. 

Hasil dari penelitian ini: Penerapan pembelajaran Kosakata dengan video meliputi 

enam tahap, tahap pembukaan, tahap inti pembelajaran, tahap diskusi 

berkelompok, tahap pengulasan, tahap refleksi, tahap penutupan. Dan hasil t-test 

adalah 2,57 lebih besar dari t-tabel dengan taraf 10% = 1,706 dan juga lebih besar 

dari taraf 05% = 2,060. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran 

kosakata dengan menggunakan video ini efektif dalam peningkatkan kemampuan 

berbicara. 
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 حمتوايت البحث

 
 أا .............................................................. اادلوضوعاصفحة

 باا............................................................ا استهالؿ

 جاا.............................................................ا إىداء

 دا ....................................................... كليمةاالشكراكاالتقدير

 كاا.............................................................ا تقريراادلشرؼ

 زا ............................................. تقريرارئيسةاقسماتعليمااللغةاالعربية

 حا ............................................................ تقريراجلنةاادلناقشة

 طا ............................................ تقريراعميداكليةاعليماالًتبيةاكالتعليم

 ماا............................................................ا إقراراالطالب

 ؾاا.............................................................ا مواعيدااإلشراؼ

 ؿا ................................................ مستلخصاالبحثاابللغةاالعربية

 ـا .............................................. مستلخصاالبحثاابللغةااإلصلليزية

 فا ............................................ مستلخصاالبحثاابللغةااإلندكنيسيا

 سا ............................................................  زلتوايتاالبحث

 را .............................................................  قائمةااجلدكؿ



 ع
 

 ٔا.............................................................ا الفصلااألكؿ

 ٔا.............................................................ا اإلطاراالعاـ

 ٔ ......................................................... خلفيةاالبحث أ.ا

 ٖ .......................................................... أسئلةاالبحث ب.ا

 ٖ ......................................................... أىداؼاالبحثااج.ا

 ٗ ............................................................ فوائداالبحثااد.ا

 ٗ .......................................................... فركضاالبحثااق.ا

 ٘ .......................................................... البحثحدكداااك.ا

 ٘ ...................................................... ربديداادلصطلحاتااز.ا

 ٙ ...................................................... الدراساتاالسابقةااح.ا

 ٔٔ ........................................ ةامؤسسةاطالبااحلقاماالنجاط.ا

 ٖٔ ........................................................... االفصلاالثاين

 ٖٔا...........................................................ا اإلطاراالنظرم

 ٖٔ .............................................. الوسائلاالتعليميةالبحثااألكؿ:ا

االوسائلاالتعليمية أ.ا  ٖٔ .............................................. مفهـو

 ٗٔ ................................................ أنواعاالوسائلاالتعليميةااب.ا

 ٜٔ ................................................... معٌتاتعليماابلفيديواج.ا

 ٕٓ ................................................ أىداؼاالتعليماابلفيديوااد.ا



 ف
 

 ٕٓ ........................................ خصائصاكسائلاالتعليماابلفيديواق.ا

 ٕٔ ................................................ البحثاالثاين:اتعليماادلفردات

 ٕٔ .................................................... معٌتاتعليماادلفرداتااأ.ا

 ٖٕ ................................................. أسسااختيارامفرداتااب.ا

 ٕٗ ........................................................ أنواعاادلفرداتااج.ا

 ٕٗ ................................................. أساليباشرحاادلفرداتااد.ا

 ٕ٘ .......................................... التعليماالذاٌباللمفرداتاالعربيةااق.ا

 ٕٙ ................................................ البحثاالثالث:امهارةاالكالـ

 ٖٖ ........................................................... االفصلاالثالث

 ٖٖا...........................................................ا منهجاالبحث

 ٖٖ ..................................................... مدخلاالبحثاكنوعوااأ.ا

 ٖٖ .................................................... رلتمعاالبحثاكعينتوااب.ا

 ٖٗ ........................................................ متغَتاتاالبحثااج.ا

 ٖ٘ ...................................................... البياّنتاكمصادرىاااد.ا

 ٖٙ ..................................................... طريقةاصبعاالبياّنتااق.ا

 ٜٖ .................................................. مراحلاالتحليلاالبياّنتااك.ا

 ٜٖ ........................................................... ربليلاالبياّنتااز.ا

 ٔٗ .......................................................... مراحلاالبحثاح.ا



 ص
 

 ٕٗا...........................................................ا الفصلاالرابع

 ٕٗ ...................................................... عرضاالبياّنتاكربليلها

األكؿ:اتطبيقاتعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديوالًتقيةامهارةاالكالـالتالميذااادلبحث
 ٕٗ .................................................. مؤسسةاطالبااحلقاماالنج

ادلفرداتاابستخداـاالفيديوالًتقيةامهارةاالكالـالتالميذاادلبحثاالثاين:افعاليةاتعليما
 ٙٗ .................................................. مؤسسةاطالبااحلقاماالنج

 ٚ٘ ........................................................... االفصلااخلامس

 ٚ٘ ........................................................ مناقشةانتائجاالبحث

تطبيقاتعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديوالًتقيةامهارةاالكالـالتالميذامؤسسةاطالبااأ.ا
 ٚ٘ .................... اااحلقاماالنج

فعاليةاتعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديوالًتقيةامهارةاالكالـالتالميذامؤسسةاطالبااب.ا
 ٜ٘ا....................اا احلقاماالنج

 ٔٙا...........................................................ا الفصلاالسادس

 ٔٙا...........................................................ا اخلاسبة

 ٔٙ ..................................................... البحثخالصةانتائجااأ.ا

 ٕٙ ...................................................... مقًتحاتاالبحثاب.ا

 ٖٙ ........................................................... اقائمةاادلراجع

 ٖٙ ........................................................... االعربيةادلراجعااأ.ا



 ق
 

 ٗٙ ...................................................... ادلراجعااإلندزنسيااب.ا

 ٗٙ ......................................................... ادلراجعااإلصللزيةاج.ا

 ٗٙ ................................................... ادلراجعاالشبكةاالدكليةاد.ا

  ادلالحق

 

  



 ر
 

 قائمة اجلدول
 ٛا.......................................الدراسةاالسابقةا: (5.5اجلدول )
اٖٗا........................................ابيافاادلتغَتات: (0.5اجلدوال )
اٖ٘ا.....................................االبيناتاكمصدرىا: (0.4اجلدوال )
اٖٛا...................................امعايَتاصلاحاالتالميذ: (0.0اجلدوال )
 ٓٗا................................اةخطواتاادلنهجاالتجريب: (0.2اجلدوال )
 ٙٗا.......االضابطةاكالتجريبيةاللمجموعةقبلياالاإلختبارانتائجا: (2.5اجلدول )
 ٛٗا......االضابطةاكالتجريبيةاللمجموعةبعدماالاإلختبارانتائجا: (2.4اجلدول )
 ٜٗا...االضابطةاللمجموعةاكالبعدماالقبليااإلختبارابُتاادلقارنة: (2.0اجلدول )
 ٓ٘ا....االتجريبيةاللمجموعةاالبعدماالقبليوااإلختبارابُتاادلقارنة: (2.2اجلدول )
 ٕ٘ا...ااجملموعتُتامناادلربعااالضلراؼاكعددااالضلراؼاعددانتائج: (2.1اجلدول )
اٖ٘ا...ااجملموعتُتاربعمنادلااالضلراؼاكعددااالضلراؼارلموعاعدد: (2.9اجلدول )
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث  .أ 
االسالـ.ا أنزؿاهللااالقرافاالكرًناعلىاالنيبادمحماملسو هيلع هللا ىلصابوسيطةاجربيلاعليو
ىذااالكتابامكتوباابللغةاالعربية،اككذلكااألحاديثاكالتفسَتاكالفقوامكتوبا

ا اعلى اكجب الذلك اأيضا. االعربية ابلغتهماابللغة اكتاهبم ايتعلموا اأف ادلسلمُت
اادلكتوبةاُباالقرافاالكرًن،ا األصلية،ايعٍتااللغةاالعربية.األهنااكسيلةالتعليماالعلـو
ااإلندكنسيةا االلغة اإىل اادلًتجم اادلصحف امن االكرًن االقراف ايفهموا اأبف كاليكتفي

افقط.
اعناأغراضهم، كقداعرفهااالشيخامصطفىاا1اللغةاىيامايعرباهبااكلاقـو

اعنامقاصدىم، ككذلكاقداعرفنااا2الغاليُتاأبفااللغةاىياألفاظايعرباهبااكلاقـو
اعناأغراضهم. اللغةاُباُباحياةااإلنسافا3ابناجٍتاأبهنااأصواتايعرباهبااكلاقـو

االكالـ اكفاءة اإىل اضلتاج اكلالتصاؿ ااإلتصاؿ، األة اىي افؤاداا.اليومية اأضبد قاؿ
ا اأركاف اأربعة االلغة ا"أصبح اعلياف اكوسيلةائمبتدزلمود اكالكتابة االكالـ اىي: ة

 4كوسيلةاالفهم".اااألفهاـ،اكاإلستماعاكالقراءة

اللغةاالعربيةاىياإحدلااللغاتاادلولدةامنااللغةاالساميةاحىتاتتطورامنا
كقتاإىلاآخر،اكلكناابلًتاكيباالثابتةاكانتاىذهااللغةاربتلامكانوامهمةاجداا

االعزيزادمحمارا ااألزىر:اعلىااالرض.قاؿاالدكتورادمحماعبد االرمداجبامعة ئيساقسم
اكىيالغةا االدىرا اقدـ اقددية اىيالغة اأكاإمنا اليستالغةاحديثة االعربية "إفااللغة

                                                           
 ٕٜٔ(،اصٜٛٛٔعليابنادمحمااجلرجاين،اكتاباالتعرفات)بَتكت:داراالكتباالعلميةا1

 ٚ(،اصٕٗٓٓالغاليُت،اجامعاالدركساالعربية)بَتكت:اداراالفكر،اامصطفى2
 ٖٖأبواالفتحاعثمافابناجٍت،ااخلصائص)مصر:اداراالكتباادلصرم،ادكفاالسنة(،اص3
 .ٖٗ(اصٕٜٜٔأضبدافؤادازلموداعلياف،اادلهارةااللغويةاكماىيتهااكطرائقاتدريسهاا)راييض:اداراادلسلماللنشراكالتوزيع،4
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اكافة،ا اللناس اتعرؼ اأف اجيب افلغتو اكافة اللناس اأنزؿ االقرآف اإف اكحيث القرآف،
 5حيثاإفاالعربيةاىياأصلااجلميعااللغات.

اليتايتضمناعليهااكمااعرفنااأفاادلفرداتاعنصرامناعناصرااللغةاحبيثا
االكاتب.ا امن اأك انفسو اادلتكلم امن االعربية االكلماتاُبااللغة اكاستخداـ ادلعاىن

داتاىياتوفَتاادلفرداتالدلاالتالميذ،اكالايراداهبذااأفاكمناأىداؼاتعليماادلفرا
اكلمات،اكلكناادلرادامنواأفاالتالميذجيباعليهماأفاحيفظوااعدداامناالاالتالميذ

ُباّنحيةامنانواحيااإلتصاؿاستخدامهااُبااحلملايهااكااليقدركفاعلىافهمامعان
اربريرية.ااشفهية اأـ الكيااكانت اادلفردات اإىل احيتاج االتالميذ اأف ادبعٌت كىذا

 يستطيعوااأفايتكلموااابلعربية.

 مؤسسةاطالبااحلقاماالنجاابلتلميذةاامسها ُب الباحثبعدامااالحظا

اجاحيونو اسانيت االلغة نور اتعليم اُب امتسائم امدرساتشعر اكأف يعلما العربية
ابالطريقةاالقدديةايعٍتامدرسايطلبامناالتالميذأفايسمعاكالـاادلدرساٍبايعربا

كالتعب،اكاألحباط،اكيعقباإىلاالتالميذاابدللل،ابعده.افلذلكاالتالميذايشعركفا
ىذااىواأحدااألسبابااليتااليتماالتعليمااللغةا ة.الحيبوفااللغةاالعربيةاألهنااصعب

حيتاجاإىلاالوسائلاالتعليميةادلساعدةاالتالميذااادلفرداتالعربية،افلذلكاُباتعليما
اادلعلماَباحفظُبا االلغويةااحتاجاىاـاالبداأفايستعملها هم،اكالوسائلاالتعليمية

االعربيةاكخاصةاَبااعناصرتسهيلااللغةااألجنبية.اإفاتعليما اادلفرداتتعليمااللغة
 . كفهمهماهمحفظحيتاجاإىلااإلسًتاذبيةاالتعليميةادلساعدةا

نشاطاالذماالتالميذ،اأفاالفيديواالتالميذالفيديواشيئامهمالتنميةانفوسا
اَبا االيعرفوىا ااألشياء اعن اكادلعارؼ االكلمات الزايدة االفكر اآالت افيو يستفيد

االفيديواُباكلااالسابق.ااىماسيتعلموفاكثَتااعناالكلماتااجليدة،احىت يكونوا
اكا ايتكلموااالتالميذمهارات اأف االلغةااايستطيعوا اتعليم الكن اادلتنوعة. ابلكلمات

                                                           
 ٗٔ(اص:اٜٜٛٔ)دراالردافا:ادارااحلسُتاا.الربين.اللغةاالعربيةاأصلااللغاتاكلهااعبداالرضبناأضبد5
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االتالميذملاتستخدـاالوسيلةاالتعليميةالغايةاالعربيةاُبامؤسسةاطالبااحلقاماالنجا
اتعليما اُب االتعليمية اككسائل اأساليب اتكوف اأف اجيب الذلك االشأـ. يشعركف

 .ادلفردات

الباحثاال،افرأجماالنمؤسسةاطالبااحلقاكقداقاـاالباحثادبالحظةاُبا
مهااظواىراادلشكالتاادلتعددة.اكمناادلشكالتاُباعمليةاتعليمااللغةاالعربيةاكتعلّا

أبسلوباتقليدمادكفااألساليباالرائعة،اككافااادلؤسسة هىياأفاتعليمهااُباىذ
ماأفاعمليةاالتعليماكالتعلّا.اكقداالحظاالباحثاُباأثناءاشلالاألسلوباادلستخدـا

ا اقاـ اذلك، اعلى ابناءا اابدللل. ايشعر االطالب ايعٍتاالبعض اذبرييب اببحث باحث
 . ُباتلكاادلؤسسة لًتقيةامهارةاالكالـ تعليماادلرداتاابستخداـاالفيديوذبربةا

اادل اصبيع ايكمن اأف االباحث اأراد االسابقة، االبحثاشكالت اىذا بحث
ُبامهارةاالكالـا لًتقيةابستخداـاالفيديوا ادلفردات "فعاليةاتعليماجلامعيادبوضوعا

ا."ماالنجامؤسسةاطالبااحلق

 أسئلة البحث  .ب 
اكماايلي:ااابناءاعلىاسبهيداالبحثاالسابق،افاألسئلةاالىتاديكناعرضها

امؤسسةاطالبااحلق لتالميذ ابستخداـاالفيديواادلفرداتتعليما تطبيق كيف -ٔ
 ماالنج؟

اادلفردات -ٕ اتعليم افعالية االفيديو ما االكالـ ابستخداـ امهارة  لتالميذ لًتقية

؟مؤسسةاطالبااحلقاماالنج

 أهداف البحث  .ج 


اأىداؼاالبحثاالىتاتريداالباحثااحلصوؿاعليواىوادلعرفة:
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مؤسسةاطالبا لتالميذ ابستخداـاالفيديواادلفرداتكيفيةاتطبيقاتعليمادلعرفة -1
 .احلقاماالنج

 لتالميذ لًتقيةامهارةاالكالـ الفيديوستخداـااب ادلفرداتفعاليةاتعليمادلعرفةا -2

 .ماالنجامؤسسةاطالبااحلق

 فوائد البحث  .د 
 :أماافوائداالبحثابتالية

 النظرية -1

اعالج اك امشكالت اما اتعريف اأف اتوقع اىي ا البحث  ادلفرداتتعليم

،امؤسسةاطالبااحلقاماالنج لتالميذ لًتقيةامهارةاالكالـ ابستخداـاالفيديو
منوذجاالتعليماالسهوؿالتحقيقاىدؼاالتعليماكمدخلوااليتاسيتمااستخداـا

 .خاصةاجملاؿادراسةااللغةاالعربية

 التطبيقية -2

 التالميذ- أ

اادل اادلعرفة اكيفبتدئيعطي اعن ا ة االفيديوا ادلفرداتتعليم ابستخداـ
 .مهارةاالكالـُبااكفاءهتميستطيعاأفايزيدااكا

 الباحث- ج

اكتعريف االفكرة اكزايدة ااخلاص، اادلعارؼ ا يوّسع اتعليم اادلفرداتعلى
 .ابستخداـاالفيديوا

 فروض البحث  .ه 
 .تعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديوافعاؿالًتقيةامهارةاالكالـالباحثاأفا رأل
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 حدود البحث  .و 
 ربديداالباحثاُباىذااالبحثاىو:

 احلدكداادلوضوعية -1

االبحثاعناتعليما دااأفراابستخداـاالفيديواربتاالعنوافااادلفرداتيبحثاىذا
 .األسرة

 ادلكانيةاحلدكدا -2

 .ماالنجاُبامؤسسةاطالبااحلق التالميذجيرماىذااالبحثاعلىا

 احلدكداالزمانية -3

 .ـا2112سبتمربا الشهر يعقداالباحثاعناىذااالبحثاُب

 

 حتديد ادلصطلحات  .ز 
 الفيدييو  -1

اي االذم االفيديو اىو امادة اُب اكاحلوار اكالغناء اادلفردات امن  أفرادتكوف

 .األسرة

 تعليم ادلفردات -2

علىاؿاتدكمناحرفُتافأكثرافالىتاتتكوالكلمةاأكااللفظااىيادةادلفرا
ا اعنصوكمعٌت. اىي ار اعناصر اللغةامن ا، اتعليم ادلفرالذلك انقلادة اعملية ىو

 رسدلدامناـالعلوا
 مهارة الكالم -3

  يعرباالتالميذاعناأفكارىماأكامفهوماهتمامناادلادةاأفرادااألسرةااصحيحا.
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 الدراسات السابقة  .ح 
 بطريقةاالسياقيةااليتاقاـاهبااالباحثافيمااسبقامنهاا:توجداعدةاحبوثاُباّنحيةا

االثانويةا -1 اادلدرسة اَب اادلفردات اتعليم االبحث: ابعنواف اعلى احلسن البحث
ا) ابننت اسَتانج ااألكىل امعريفةآٖٕٓاحلكومية اىي: االبحث اكأىداؼ .)

ااألكىلاسَتانجا ااحلكومية اادلدرسة اَب اادلفردات اتعليم اُب اادلستخدمة الطريقة
اكمعرا اادلدرسةابننت، اَب اادلفردات اتعليم اُب ااإليضاح اكسائل ااستخداـ فة

الثانويةااحلكوميةااألكىلاسَتنجابننت،اكمعرفةانتائجاالتقوًنامناتعليماادلفرداتا
اكمنهجاالبحثاىواحبثا ااألكىلاسَتنجابننت. االثانويةااحلكومية َباادلدرسة

عربيةاالصفااإلجرائي.اكنتائجاالبحثاىي:اطريقةاتدريسامفرداتااللغةاال
بدأاَباادلدرسةاالثانويةااحلكوميةااألكىلاسَتنجابننت،اتعترباكافيةاألفاادلدرسا

ابب اٍب اادلقالة ابقراءة االدارسُتاتدريسو ادبشاركة االصعبة اادلفردات اعن حث
كيكتبهااعلىاالسبورةا،اكسائلااإليضاحااليتااستخدمهااادلدرساُباالتعليما

اإجياد اُب اُب اكتكفَت اسعي اللمدرس اكليس اكتنفيدااقليلة، ااألخرل الوسائل
التقييماُباتدريساادلفرداتاالذماقاـابواادلفرداتاالذماقاـابواادلدرساىوا

 تقديراالعملاكتقديراالنتيجة.

ا -2 االعاـ اُب اأندرينتا، اكسلم"إٛٓٓنينو ا"ثعباف االلعبة اكسائل  ular) تنمية

tangga)صلاُباتعليماااللغةاالعربيةالتطويرااكتساباادلفرداتاللتالميذاُباالف
اابجلامعةا اكأدهبا االعربية االلغة اتعليم اقسم اُب االعلمي االدراسة اخلامس،
اكأداهباا االعربية االلغة اتعليم االعلمياُباقسم االدراسة اىذه اماالنج. احلكومية
ابجلامعةااحلكوميةاماالنج.اىذهاالدراسةاالعلمياُباقسماالتعليمااللغةاالعربيةا

اخلامس.اُباهنايةاالعبةامنالتعزيزاإكتساباادلفرداتامناالطالباُباالفصلا
االيتاسبكناأفا االتعليم الوسيلة اىيامناسب ااإلعلم امسائل اكالسالـ الثعابُت
اكذلكا اادلفردات ااكتساب التحسُت اكخاصة االعربية، االلغة اتعليم تدعم
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لتحسُتاربقيقااذلدؼامناتعليمااللغةاالعربيةاعلىاضلواأكثراافعاليةاككفاءة.ا
ُباتعليمااللغةاالعربيةالتطويرا(ular tangga)تنميةاكسائلالعبةا"ثعبافاكسلم"ا

االتاليةا اادلراحل اخالؿ امن ااخلامس االفصل اُب اللتالميذ اادلفردات اكتساب
ا)ٔ) ااإلحتياجات، اربليل ا)ٕ( اادلنتجات اتطوير ا)ٖ( اادلنتج، ااختبار (اٗ(

ا) ااإلعالـ، اكسائل اكزلتول ااخلبَت ا)٘استعراض اادليدانية، اذبارب (اٙ(
ا) اك ااٚمراجعة، ااإلنتاج. االيت( ااسوبة اإىلاالقيم ًبااحلصوؿاعليهاااستناد

العدداجدكؿاإعادةاالنظراُبااجلدكاؿامعامستولااا"t"  اختبارااإلحصائ
ا امن اخالؿاٜٜكبَت امن االفريضة ااختبار اأف االقوؿ اديكن اكابلتايل، .%

.اىذهاالدراسةاHoتطبيق،ااحلصوؿاعلىاالصيغااإلحصائيةاالنتائجاٍبارفضا
جوانباالبتيةاالتحتيةالألحباث،ادبااُباذلك:اكىذهازبتلفاكابلتايلاُبابعضا

اىذها اكمنهجيتو اعليها، اكعينت االًتبوية" االبحوث ادكئر اسلتلف اإىل يؤدم
الدراسةالوضعاادلنهجاالكمياالتجرييبافعاليةااستخداـااللعبةا"ثعبافاكسلم"ا

 تطويراكسائلااإلعالـ.ُباتعليماادلفردات،اكليساعلىاحبوثا

االكلمةا -3 اسؤاؿ العبة اتطوير االبحث: ابعنواف ادرماكاٌب ارضا البحث
“tebakkata” (ٜٕٓٓلتعليماادلفرداتااللغةاالعربيةا.) كأىداؼاالبحثاىي:ا

ا االكلمة اسؤاؿ العبة اابستخداـ اادلفردات اتعليم كتصويرا”tebak kata“تطوير
اُباتعليماادلفرداتاكمعرفةامرحلةا”tebak kata“موصفاتالعبةاسؤاؿاالكلمةا

ُباتعليماادلفرداتاكالنتيجةا”tebak kata“صلاحااستخداـالعبواسؤاؿاالكلمةا
االبحث:اأفاتعليماادلفرداتاابستخداـالعبةاسؤاؿاالكلمةا  tebak“ُباىذا

kata”.تطوراادلفرداتالدماالطالب 

اعليكا -4 العبة ااستخداـ افعالية االبحث: انيعسي، افوجيياٌب السييت البحث
ال االكالـ امهارة الًتقية امعارؼاابلتخمُت ادبدرسة االثامن االفصل طالب

ا) اسيدكارجو اجندم اكندك اكدنغ ااإلسالمية اكمنهجإ٘ٔٓادلتوسطة .)
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(ادلعرفةاكيفيةاكفاءةامهارةأالبحثاىواالبحثاالكمي.اكأىدؼاالبحثا
اكدنغاا ااإلسالمية اادلتوسطة امعارؼ ادبدرسة االثامن االفصل الطالب الكالـ

ااستخداـٕكندكاجندماسيدكارجو،ا ادلعرفةاكيفية لعبةاعليكاابلتخمُتاا(
اادلتوسطةا امعارؼ ادبدرسة االثامن االفصل الطالب االكالـ امهارة لًتقية

(ادلعرفةاكيفيةافعليةااستخداـاٖاإلسالميةاكدنغاكندكاجندماسيدكارجو،ا
ادبدرسةا االثامن االفصل الطالب االكالـ امهارة الًتقية اابلتخمُت اعليك لعبة

 .رجومعارؼاادلتوسطةااإلسالميةاكدنغاكندكاجندماسيدكا

 الدراسة السابقة (5.5اجلدول )

موضوع  الباحث رقم
 البحث

أسئلة 
 البحث

منهج 
 البحث

نتائج 
 البحث

الفرق هبذا 
 البحث

 حسن  -1

اعلى
تعليما

اَبا ادلفردات
ادلدرسةا
الثانويةا

احلكوميةا
اسَتانجا األكىل

ابننت

ماا -
الطريقةا
ادلستخد

اُبا مة
تعليما

ادلفردات
 ؟ا

كيفا -
يستخدا

اكسائلا ـ
اإليضاحا

ا تعليماُب
ادلفردات

حبثا
 الكمي

اًبا قد
الباحثا

اعلىا معرفة
تعليما

اَبا ا ادلفردات
ادلدرسةا
الثانويةا

احلكوميةا
األكىلاسَتانجا

ابننت

ابُتا الفرؽ
البحوثا

اكا السابقة
االبحثا ىذا
اىذاا اأف يعٍت

البحث،ا
الباحثا
يالحظا
الطريقةا

ادلستخدمةا
اتعليما ُب
اَبا ا ادلفردات

ادلدرسةا
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الثانويةا ؟
احلكوميةا

ا سَتانجااألكىل
 بننت

نينوا -2
اأندرينتا

اكسائلا تنمية
ا"ثعبافا اللعبة

 ular)كسلم"

tangga)ُباا
االلغةا ا تعليم
التطويرا العربية

اكتسابا
ادلفرداتا

اُبا للتالميذ
الفصلا
 اخلامس

كيفا -
تطبيقا
كسائلا
اللعبةا

"ثعبافا
)"كسلم
ular 

tangga)ُبا
تعليماا
اللغةا
 العربية

افعاليةا - ما
استخداـاا

كسائلا
اللعبةا

"ثعبافا
 كسلم"

(ular 

tangga)ُبا
تعليماا

حبثا
 الكمي

معرفةا -
تطبيقا
كسائلا
اللعبةا

"ثعبافا
 ular)كسلم"

tangga)ُبا
االلغةا ا تعليم

 العربية

استخداـاا -
كسائلا
اللعبةا

"ثعبافا
 ular)كسلم"

tangga)ُبا
االلغةا ا تعليم

 العربية

االبحثا ىذا
يستخدـا

االبحثا منهج
ببحثا

اكا ا الكمي.
ا احلصوؿاأما

امعرفةا يعٍت
تطبيقاا

استخداـاا
االلعبةا كسائل

"ثعبافا
 ular)كسلم"

tangga)ُبا
االلغةا ا تعليم

 العربية
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اللغةا
االعربية؟

رضاا -3
 درماكاٌب

العبةا تطوير
االكلمةا سؤاؿ

“tebak 

kata”لتعليما
ادلفرداتااللغةا

 العربية

كيفاااا -
ا تطوير

تطويرا
اسؤاؿا لعبة

الكلمةا
“tebak 

kata”لتعل
ًناادلفرداتا

اللغةا
 ؟االعربية

اتصويرا - ما
موصفاتا

اسؤاؿا لعبة
الكلمةا
“tebak 

kata”؟؟ 

حبثا
 الكمي

تعليما
ادلفرداتا

ابستخداـا
اسؤاؿا لعبة

الكلمةا
“tebak 

kata”تطورا
ادلفرداتا

لدما
 الطالب.

االبحثا ىذا
اتطويرا ا يعٍت
ادلواداالتعليميةا

سؤاؿاادبدخل
الكلمةا
“tebak 

kata” . 

سييتا 4
فوجييا

ٌبا
 نيعسي

فعاليةا
استخداـا

اعليكا لعبة
ابلتخمُتا

امهارةا لًتقية
الكالـا

كيفاااا -
كفاءةا
مهارةا

 الكالـا؟

كيفااا -
استخداـا

اعليكا لعبة

حبثا
 الكمي

استخداـا
اعليكا لعبة

ابلتخمُتا
امهارةا لًتقية

الكالـا
لطالبا

ُباىذاا
البحثا
الباحثا

يستخدـاا
لعبةاعليكا
ابلتخمُتا
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 حملة مؤسسة طالب احلق ماالنج .ط 
ااا احويل اطويل ازماف امنذ ااحلق اطالب امؤسسة اماضية.اآٖقامت سنة

اُبا األف االنصراين اأىل ادعاء امن اادلسلمُت اأبناء اعلي التحافظ اادلؤسسة اىذه قامت
اكأحياّنا اادلؤسسة اىذه اُب اسلاّن ايتعلموا االتالميذ اكاف االنصراين. ابيئة اادلكاف ذالك

 إىلاالتالميذ.اأعطىارءيسةاادلؤسسةاطعاما

االقرآفا   التعليم اخاصة االدينية ادلدرسة اتكوف اادلؤسسة اىذه ااألساس على
أٖٕٓكالفقواكاحلديثاالنبوماكمثلاذالك،اكلكنابعداسنواتااآلخرايعٌتامنذاسنةا

لطالبا
االثامنا الفصل

دبدرسةا
معارؼا

ادلتوسطةا
اإلسالميةاا

اكندكا كدنغ
جندما

 سيدكارجو

ابلتخمُتا
لًتقيةا
مهارةا

 الكالـا؟

كيفا -
فعليةا

استخداـا
اعليكا لعبة

ابلتخمُتا
لًتقيةا

رةامها
 الكالـا؟.

الفصلا
الثامنا

دبدرسةا
معارؼا

ادلتوسطةا
اإلسالميةا

كدنغاكندكا
جندما

 سيدكارجو

اأفا يستطيع
امهارةا يرقي
اعندا الكالـ

 الطالب

لًتقيةامهارةا
 الكالـ
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ـاطورتاىذهاادلؤسسةابتعليمااللغةاالعربيةاللتالميذاادلشتاقةاعليو.اكىذااالتعليمايقدـا
ا"اللغةاالعربيةاخاصة"يباحىتاصالةاالعشاء.اكعنداتعليماُباالليلابعداصالةاادلغرا

ااالثنُتا يفرؽ االتلميذكفايتعلموفاكلايـو بُتاالتلميذيناكالتلميذاتاُباالوقتافأما
ااخلامس. اكأمااالتلميذاتاتتعلموفاكلايـو

ابعضاالربامجاغَتاالتعليماكمثلااحلفلةا   اماالنجاذلا اطالبااحلق مؤسسة
اكااإلسراعاكادلعراجاكإعطاءاالطعاـالليتمىاكادلساكُتاكذبحاادلوليديةالرسوؿاهللااملسو هيلع هللا ىلص

 البهيمةاُباعيدااألضحىاكغَتاذالك.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 البحث األول: الوسائل التعليمية

 مفهوم الوسائل التعليمية  .أ 
دبعٌتا، (Medius))كسيلة(امأخوذةامنااللغةاالالتينيةاماديوساMediaكلمةا

ا) اقوؿ االرسالة. اهبا االيتايرسل اكالوسيلة أٜٚٔاألكساط )Gerlach & Elyأفا
تعريفاالوسيلةااليتايرسلاُباالعاـاىيااإلنساف،اكادلادةاكاحلادثااّليتايساعدا

اكادلوقف. اكادلهارات اادلعلومات ادلعرفة اكسيلةا6الطالب امن اصبيع اىي فالوسائل
اعملي اُب اادلدرس ايستخدمها اأدكات اأك اأدات التوصيلاكىي اكالتعلم ا االتعليم ة

ادلعلوماتاأكاادلعارؼاإىلاأذىافاالطلبةابتمامها.اكإفاالوسائلاالتعليميةاتيسرا
اكقدا ااألكمل، االوجو اعلى اعملو اأداء اعلى االعلم اكتعُت اكالتعلم االتعليم عملية

 2تكوفااالصطالحاتاعنهاابوسائلااإليضاحاأكاالوسائلاالتوضيحية.

االوسا اأف ااألخرل االعبارة اسلتلفاكُب اربت اتندرج اما اىي االتعليمية ئل
اادلعارؼا اإيصاؿ ابغرض االتعليمي، اادلوقف اُب اادلعلم ايستخدمها ااّليت الوسائط
اىياا اأفاالوسائلاالتعليمية اكيعرؼاأيضا اكادلعايناللدارسُت. كاحلقائقاكاألفكار
اكتوضيحيامعايناكلماتا االتعليم، التحسُتاعملية اادلعلم ايستخدمها كلاأداة

التوا اأم اادلهاراتاادلعلم، اعلى االدارسُت اكتدريب ااألفكار اكالشرح اادلعاين ضيح
مناابتدئكأكساهبماالعاداتاكتنميةااالذباىاتاكغرساالقيم،ادكفااالعتماداادل

 8جانباادلعلماعلىااستخداـااأللفاظاكالرموزاكاألرقاـ.

                                                           
6
Azhar Arsyad.Media Pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Press)2003.3. 

2
,Azhar Arsyad8ص.ا.مراجعاالسابفة 
،اص.اٖٜٛٔالعربية.االرايض:اداراادلعارؼاعبدااجمليداسيداأضبدامنصور،اسيكولوجيةاالوسائلاالتعليميةاككسائلاالتدريسااللغةا8

ٗٓ. 



14 
 

امنظومةا امن افرعية امنظومة اىي االتعليمية االوسائل اأبف االباحث كخيّلص
تتضمناادلواداكاألدكاتاكاألجهزةاالتعليميةاكطرؽاالعرضااليتااتكنولوجيااالتعليم

امنظوميةا ابطريقة االتعليمية اادلواقف اُب اكليهما اأك اادلتعلم اأك اادلعلم يستخدمها
 لتسهيلاعمليةاالتعليماكالتعلم.



 أنواع الوسائل التعليمية  .ب 
 9الوسائلاادلستخدمةاُباتدريسااللغةاالعربيةانوعاف:

 وسائل حسية (1

ثراُباالقولاالعقليةاعناطريقااالدراؾااحلسى،اعندمااكىيامااتؤا
ااألمثاؿا اكمن اصورتو. اأك امنوذجالو اأك االشيئ انفس اادلدرس يعرض

االوسائلااحلسيةالتدريسااللغةاالعربية،اكىي:
 ذكاتااألشياء:ا( أ

اتستخدـاُبادركساالتعبَت.اكعرضازىرةاأكشبرةاأكاساعة.
 مناذجارلسمة:( ب

ا االتعبَت ادركس اُب االوسيلة اأكاإلمالءانستخدـ األّنشيد
اأكالقراءة.اكنموذجاالطائراأكاحليواف.

االصور:( ج
اأكالقراءةا االتعبَت االدركس اُب اكالنماذج كتستخدـ
التوضيحا ااألدايب االتصوير اُب ااستخدامها اديكن اكما كاألّنشيد.

اادلعٌتاكاألفكارايتضمنهاابيتاالشعراأكاالنصااألديب.

اد(ااأللواحاادلوضوعية:ا

                                                           
 ٚٗٔ-ٗٗٔص.اا،،امراجعاالسابقةاعبدااجمليداسيداأضبدامنصور9
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اضاالقواعداالنحويةاأكاإلمالئية.كربلاجداأكؿاتوضيحابع

اق(االسبورات:

اكالشرحاكالرسماكعرضاالنماذجااجليدا الألمثلة كتستخدـ
ُبااخلطاكتنظيمااإلجاابتاكاحلقائقاادلعلوماتاالكثَتامنادركسا

االلغة.

 ك(االبطاقات

اعنا ااحلديث اكُب اللمبتدئُت االقراءة اتعليم اُب كتستخدـ
االتدريباتاالًتبوية.

 ز(االلوحة

اككذلكااكتستخدـ االقراءة، التعليم االرملية اللوحات
 اذجااحلركؼاكالكلماتاكالعبارات.اللوحاتاالوبريةالتثبتافوقهاامن

 ز(األشرطةاادلسجلة

 كتسجلامناذجاجيدةاللًتتيالت.

 وسائل لغوية (2

كىيامااتؤثراُباالقولاالعقليةاعناطريقااالدراؾااحلسى،اعندماا
اكمنا اادلفردات. اأك ااألضداد اأك االتشبيو اأك ااألمثلة اادلدرس يعرض

ااألمثاؿاالوسائلااللفظيةالتدريسااللغةاالعربية،اكىي:ا
ااألمثلة:( أ

احىتا امفهومة اكغَت اغامضة اتظل ااحلقائق امن فالكثَت
ايعرضاادلثاؿاذلا،افتستبُتامعادلها.
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االشرحا( ب
كتستخدـاإليضاحامعايناادلفرداتاكاألساليباُبادركسا

االقراءةاكالنصوصاكضلوىا.
االقصصاكاحلكاايت( ج

اأبفكارا االدارسُت اكتزكد ااخلياؿ، اتنمية اُب اكبَت كأثرىا
االوسائلاالتعليمية،ا كادلفرداتاكاألساليب.اكعرؼاشلااسبقامفهـو

دبجموعةاكبَتةامناأهنااالاتقتصراعلىاالصوراكاألفالـ،اكإمنااتضما
ااستخداـا اعلى اأساسا اتعتمد اال ااّليت اكالطرؽ اكاألدكات الوسائل
الكلماتاكالرموزااللفظيةا.اكديكناأفاتقسماىذهاالوسائلالتسهيلا
اككسائلا ا ابصرية اكسائل اىي اأنواع، اثالثة اإىل اكدراستها عرضها

 11مسعية.

الوسائلاالبصرية،اكىياتضمااجملموعةااليتاتعتمداعلىاحاسةا -1
اكصوراااالبصر، االصامتة اادلتحركة اكالصور االفوتوغرافية كالصور

اكاللوحةا االوبرية اكاللوحة االتوضيحية اكالسـو اكالشرائح األفالـ
 ادلغناطيسيةاكاللوحاتاالكهرابية.

اكالألدكاتا -2 اادلواد امن ادبجموعة اتضم اكىي االسمعية، الوسائل
اليتاتساعداعلىازايدةافاعليةاالتعليماكاليتاتعتمداأساسااعلىا

ا اادلدرسيةاحاسة ااإلذاعة اكبرامج االراديو اكتشمل السمع،
 كاالسطوّنتاكالتسجيالتاالصوتية.

ااّليتا -3 اادلواد ادبجموعة اتضم اكىي اكالسمعية، االبصرية الوسائل
االصورا اكتشمل اكالسمع، االبصر احاسيت اعلى اأساسا تعتمد
اكالصورا اكالشرائح االثبتة ااألفالـ اتتضمن اكىي االناتقة ادلتحركة

                                                           
 ٖٚ(،اص.ٜٚٚٔأضبداخَتمادمحماكاظماكجابراعبدااحلميداجابر،االوسائلاالتعليميةاكادلنهجا)القاىرة:اداراالنهضةاالعربية،ا11
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ادبصاحب اتستخدـ اعلىاعندما امناسبة ا اصوتية اتسجيالت ىة
 اسطوّنتاأكاشرائطاتسجيل.ا

اهبا،ا ايهتموف االذين اكالًتبويوف االتعليمية، االوسائل اخرباء يصنف
 كآبرىااعلىااحلواسااخلمساعنداالدارسُتاابلوسائلاالبصريةاكالسمعية.

 فوائد استخدام الوسائل التعليمية (3

 قدًناللتالميذااألساساادلادمالإلدراؾااحلاسي .1

 اىتماـاالطالباكثَتااتثَت .2

اذبعلاماايتعلمونواابقيااألثرا .3
 تقدـاخرباتاكاقعيةاتدعوااالطالباإىلاالنشاطاالذاٌب .4

تنمياُباالطالبااستمرارااُباالفكر،اكمااىوااحلاؿاعندااستخداـا .5
 .الصوراادلتحركةاكسبثيلياتاكالرحالت

اأخرلا .6 اأدكات اطريق اعن اعليها ااحلصوؿ ايسهل اال اخربات تسهم
اماايتعلماالطالباأكثراكفايةاكعمقااكتنوعا.ااكتسهماُباجعل

 القيمة الرتبوبة للوسائل التعليمية (4
قاؿاابنافُتاديلاتنتشرادراساتاُبااستقصاءاكزرعاعلىا
ادلعلمُتاالذينايستخدموفاادلسائلاالتعليميةاكمعيناتاُباعمليةا
االًتبويةا االقيمة ايوضح اما اادلعلمُت اردكد امن اككاف التدريس.

 11ةاعندامقبوؿااستخدامهااكماايلي:للوسائلاالتعليمي

اماداي- أ االدارسُتاأساسا اكىياتتيحاأماـ الإلدراؾااحلاسي،
اتقلل االيدكوفاهبذا ااّليت ااأللفاظ االدارسُت ااستخداـ من

 معناىا.

 تعملاعلىاإاثرةاكاىتماـاالدارسُتادبادةاالرس- ب
                                                           

اللغاتااألجنبيةامعاسبثلةاالتعليماالعربيةالغَتاالناطقُتاهبا،ا)الرايض:اداراادلرية،ااّنصفامصفىاعبداالعزيز،ااأللعابااللغويةاُباتغلبم11
 13-12(اص.اٖٜٛٔ
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اأثراالتعليماابؽاكاستمراعنداالدارسُتا-ج

اخيفرا- د اشلا ا االتالميذ اعند اكاقعية اخربات ااكتساب تتيح
 النشاطاالذاٌبالدينهما

اذلكاا-ق اكيظهر االتالميذ، اعند ا االتفكَت ااستمرار حيفر
اكالرحالتا اادلتحركة االصور اأـ ااستخداـ اعند كاضحا

اكالتمثيلياتا

اإيضاحاا-ك اطريق اعن االدارسُت اعند االلفظي ااصوؿ تنمي
اادلعايناكزايدةاحصيلتها

بشراإضافةاإىلاماسبق،اإىلاقبحاتربويةاأخرلاخاصةااكمااا-ز
اللًتبيةاكالتعليميةاسبثلاُب:ا

االعلميةا اُب االلفظية امعاجلة اكسائل امن أكال:
اكيكتبوهناا األفاظ ايستخدموف اقد االدارسُت األف الًتبوية،

ادكفاإدراؾاادلعناىا.

االوسائلا االعملية، اُب ااألثر اكلقاء ااستمرار اثنيا:
دًناخرباتاحسيةاذاتاأثراابؽاالتعليميةاتعملاعلىاتق

اعنداالدارسُت.

اكاإلىتماـا اكاالنتباه ااإلجابية اادلشاركة اتتثَت اثلثا:
اعنداالدارسُت.

االتعليميةا افوسائل االذاٌب، االنشاط اتتثَت رابعا:
اتطبيقا اطريق اعن االدارسُت اكضباس ااىتماما تتثَت



19 
 

احياهتما اُب امشاكل امن امايواجهوف امع مايتعلمونو
االعملية.

اسبك اادلنظماخامسا: االتفكَت امن االدارسُت ن
االقائلاعلىايسلسلاكترابطااألفكار.

اعندا االلفظي ااصوؿ امن اتزيد سادسا:
االدارسُت.

ايكتسبهاا االيت ااخلربات ارلاؿ اتوسع سابعا:
االدارسُت.

اهبا،ا ايهتموف االذين اكالًتبويوف االتعليمية، االوسائل اخرباء يصنف
 ئلاالبصريةاكالسمعية.كآبرىااعلىااحلواسااخلمساعنداالدارسُتاابلوسا



 معىن تعليم ابلفيديو .ج 
اابلفيديو اادلفردات االصوتيةااتعليم االرسائل ايقدـ اأف ااإلعالـ اكسائل ىو

كادلرئيةااليتاربتوماعلىاالتعلمااجليداكاحيتوماعلىامفاىيماكمبادئاكإجراءات،ا
االفيديواىواعنصرايبدكاتعلما نظريةاتطبيقاادلعرفةادلساعدةافهماادلواداالتعليمية.

اادل النقلاالرسائلا/ وضوع.اأفانسمعا)السمعيةاكالبصرية(االيتاديكنااستخدامها
ا/ا االبصرية اكالعناصر امناعنصرامساعا)الصوت( اأفاتسمعاألهنا ايبدك كقيلاأنو

 12الفيديوا)ظاىر(اديكناتقدًناُباكقتاكاحد.

االتعليما كخيلصاالباحثامعٌتاتعليماادلفرداتاابلفيديواادلذكوراأبنواعملية
االفيديو،اكعلىاىذ اادلعلماادلفرداتاابستخداـاكسائلااإلعالـامنها اااليتايعّلمها

 فإفااستخداـاالفيديوايسهلاعلىاالطالبافهماادلفرداتاكتطبيقها.

                                                           
12

Cheppy Riyana, Pengembangan Media Video (Jakarta: P3AI) 
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 أهداف التعليم ابلفيديو  .د 
 13لفيديواللمواداالتعليميةاهتدؼاإىل:اابالتعليما

 توضيحاكتبسيطاإيصاؿارسالةا .1

التغلباعلىاأكجواالقصوراُباالزمافاكادلكاف،اكاحلواساقوةاادلتعلمُتاكا .2
 معلم

 كمتنوعة.ديكنااستخدامهاابشكلامناسبا .3

بلااأىداؼاالتعليماابلفيديو،اكقداتعّدداالتعليماابلفيديو أىداؼاكىذهاىي
 .ثالثةاأىداؼإفاالباحثايذكرا



 خصائص وسائل التعليم ابلفيديو  .ه 
افيديوا اأشرطة افتطوير اكفعاليتها االدافع اديكن االيت االتعلمي االفيديو لتوليد

 14الفيديواالتعليميةاىي:تعليميةاجيباأفايهتماخبصائصاكاادلعايَت.اخصائصا

 (Clarity of Message)كضوحاالرسالةا .1

فهماالتعلمارسالةأكضحاكاحلصوؿاالطالبمعاكسائلااإلعالـافيديواديكنا
 علىامعلوماتاكاملة.

 (Stand Alone)مستقلا .2

 أشرطةاالفيديوااليتايتماتطويرىااالاتعتمداعلىاادلواداالتعليميةااألخرل.

 (User Friendly)سهلةااإلستخداـا .3

كسائطاالفيديواابستخداـااللغةاالبسيطةاكالسهلةاللفهم،كيستخداـالغةا
اعامة.

                                                           
13
, Cheppy Riyanaٙص.ا.مراجعاالسابفة 
14

,, Cheppy Riyana8. ص.مراجعاالسابفة 
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 سبثيلااتوايت .4

اأكا ازلاكاة اادلواد امثل احقيقية، اسبثيلية اصفة اذات اادلواد اتكوف اأف جيب
اديكنا مظاىرة.اكاألساساىذااادلوضوعاعلىاحداسواءااالجتماعيةاكالعلـو

 تقدـاإىلاكسائطاالفيديو.

 اإلعالـاالتصورامعاكسائل .5

اادلتحركة،ا ىيامعبأةاادلوادامتعددةاكالوسائطاالواردةافيواُباالنص،اكالرسـو
كالفيديواحسباادلواد.اكادلواداادلستخدمةامناسباللتطبيق،اعملية،امنا

االصعباللوصوؿ،لديوامعدؿادقةاعالية.
 ديكنااستخدامهااُباالكالسيكيةاأكاالفردية .6

اا اقبل امن ااستخدامها اديكن االفيديو اليساالتعلم افردم، ابشكل لطالب
فقطاُباالبيئةاادلدرسية،اكلكناُباادلنزؿاأيضا.اكاديكناأفايستخدـاأيضااا

شخصااكاتسًتشدامناآ٘كالسيكيامعاعددامناالطالباحبداأقصىا
 قبلاادلعلمُتاأكااالستماعابنفسو.

اىي اابلفيديوكىذه االتعليم اكسائل اخصائص اتعّدد اكقد اكسائلا، خصائص
خطواتاالتعليماابلفيديواكأماا .ستةاخصائصبلاإفاالباحثايذكراالتعليماابلفيديوا

اتتكوف اكمرحلةا بست ىي اكالتعليم ااألنشطة اكمرىلة االتمهيد امرحلة ايعٌت مراحل
 التعليمااخلامعياكمرحلةاالتمثيلاكمرحلةااالنعكاساكمرحلةااالختتاـ.



 البحث الثاين: تعليم ادلفردات

 معىن تعليم ادلفردات  .أ 
اكوسيلةا اأخر اكقت اُب اأهنا اكما اادلعٌت اضبلت اأدكات اىي اادلفردات إف
اكفكرها اابلو اُب اخطر اما ايعرب اٍب ايفكر اأف ايستطيع اادلتكلم األف للتفكَت.
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امايريد. امتعلماا15بكلمات اعلى اينبغي االيت االلغوية كادلفرداتاإحدلاالعناصر
االلغةاالعربيةامنااألجانباتعلمهااليحصلاالكفاءةااللغويةاادلرغوبة.ا

اعدداا اكمعرفة اعندادراسيااللغة. اذاتاأمهية اذلا االلغة ادلفرداتاىياصلبة
كبَتامناادلفرداتاتلعبادكرااىامااُبااستيعاباالقراءةاكذلكاتؤدماإىلاتنميةا

ااثركاتااللغوية.اكقداكجداالباحثوفاأفاالدراسيااللغةااألجنبيةاالبداأفاديتلكواال
حىتاتكوفاالقراءةاأكثرافعالية.ااءالفرداتالتحقيقااالستيعاباالقراا%امنٜ٘

افينبغيا االلغة. امنااالستَتاذبياتاتعلم اادلفرداتااجلزء اتعلم ااستَتاتيجية بذلك،
ااستَتا اعلى اطالهبم ايدربو اأف اادلعلمُت ارفعاعلى اضلو اادلفردات اتعلم تيجيات

اتدريسا اعلى ايقتصر اأال اادلفركض اكمن ااذلدؼ. االلغة اُب اكفاءهتم مستوايت
اادلتعلمُتاابإلستَتاتيجيةاا اتزكيد اإىل اأفاهتدؼ اكلكناالبد افحسب، الكلمات

 16الالزمةالتوسيعامعارفهماحوؿاادلفرداتاادلكتسبة.

االعربيةاللتالميذااألجانب ىواأفايكوفاالتلميذااتعلماادلفرداتاأكاالكلمة
االيفيداا األنو االسليم. اكنطقها اادلفردات امعٌت اكربديد االكلمة اترصبة اعلى قادرا
ااستخدامها،ا اعلى ايقدر امل اكلكن االكثَتة اادلفردات االتلميذ احفظ اإذا كثَتا
كابخلاصةاُباحياهتمااليومية.اكيعتربابعضااللغويُتاأفاحفظاالتالميذاللمفرداتا

ااأريداتقوًناقدرةاالتالميدادلعرفةاقدرهتمااللغويةاعلىاالعربيةاعمالاغَتاعلمى،اإذ
ادلدرساأفايعّداالربّنمجاديكناعليهمااالتصاؿاابلعربّيةاكابلًتاكيبااّليتايسيطرا

 12عليهماكيستطيعااستخدامهاابكفاءة.

                                                           
طرؽاتدريسو،ا)مكةاادلكرمةا:اجامعةاأـاالقرل،اا–مداخلواا–العربيةابلغاتاأخرل:اأسسواازلموداكاملاالناقة،اتعليمااللغة15

 161. (اصٜ٘ٛٔ
16

Lotfi Ghazal, Learning Vocabulary in EFL Context through Vocabulary Learning Stratigies. 

Novitas – Royal Reasearch on Youth and language. Vol 1 issue (20 Oktober 2007)  

 ٜٔ-ٗٛص.ا
 .194 (،اص.ٜٜٛٔارشدماأضبداطعيمة،اتعليماالعربيةالغَتاالناطقُتاهباامناجهواكأساليو،ا)مصر:اإيسكو،12
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اتعليما اأبف اادلذكورة االتعريفات اعلى اخيلص االباحث افإف اىذا اكل كعلى
 هاامناسبةادبعافاالقاموس.ادلفرداتاىواالتعلماُباتعيُتامعاني



 أسس اختيار مفردات  .ب 
اادلفردات اأمهية الاكتظهر اتسهل ااالتصاؿاالطالبأهنا ايزاكلوف اكثَتة أشياء
اأفك اعن اكالتعبَت اكالكالـاابآلخرين ااالستماع افىي اإليها احيتاجوف اأهنا اكما ارىم،

اكال اكالقراءة اعن ااإلجابية اَب االقدرة امن اكسبكنهم االتعليم اكسيلة افهي أسئلةاكتابة
 18االختباراتاادلطلوبةامنهماربريراي.

 ىناؾارلموعةامنااألسسانذكرافيماايلىاأكثرىااانتشارا:

تفضلاالكلمةاشائعةااالستخداـاعلىاغَتىا،اماااfrequencyالتواترا:ا -1
 دامتامتفقةامعهااُباادلعٍت.

ااّليتاتستخدـاُباأكثرامنااrangeالتوزعاأكاادلدلا:ا -2 تفضلاالكلمة
 كااليتاتوجداُبابلداكاحد.بلداعريباعلىاتل

تفضلاالكلمةااليتاتكوفامتناكؿاالفرداجيدىاااavailibilityادلتاحيةا:ا -3
 حُتايطلبهااكاليتاتؤدمالوامعٌتازلددا.ا

ا -4 ا: ااألفرادااfamiliarityاأللفة اعند امألوفة اتكوف االيت االكلمة تفضل
علىاالكلمةاادلهجورةاّندرةاااالستخداـ.افكلةا))مشس((اتفضلابالا

 كلمةا))ذكاء((اكإفاكافامتفقُتاُباادلعٌت.ااشكاعلى

تفضلاالكلمةااليتااليتاتعطياعدةارلالتاُبااcoverageالشموؿا:ا -5
افكلمةا ازلدكدة. ارلاالت اإال االزبدـ ااّليت اتلك اعلى اكاحد كقت

 ))بيت((اأفضلامنارأيناامناكلمةا))منزؿ((.

                                                           
 ٗٙص.اا،ّنصراعبدهللااالغاىل،اكعبدااحلميداعبدهللا،اادلراجعاالسابقة18
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األمهيةا:اتفضلاالكلمةااليتاتشيعاحاجةامعينةاعنداالّدراسياعلىا -6
 تلكاالكلماتاالعامةااليتاقداالاحيتجهااحيتجهااقليال.

العركبةا:اتفضلاالكلمةاالعربيةاعلىاغَتىااكهبذااادلنطقايفضلاتعليما -7
الدراسياكلمةا))اذلاتف((ابدالامناالتلفوف.اكا))ادلذايع((ابدالامنا
املاتوجداكلمةاعربيةاتفضلاالكلمةاادلعربةامثلا:االتلفازا الرّاديوا.اإذا

االتلفي اُباعلى اذلا امقابل اال االيت ااألجنبية االكلمة اأتتى اكأخَتا زيوف،
 العربية،اعلىاأفاتكتباابلطبعاابحلرؼاالعريبامثلا))فيديو((.

اُبا اكيطبقوهنا اادلذكورة اابألسوس ايهتموا اأف االطالب اكعلى لذلك
 تعليمو.



 أنواع ادلفردات  .ج 
 ادلفرداتاعنصرامناعناصرااللغة،اكادلفرداتاذلاانوعاف:

 اخلاملةاكادلفرداتاالنشيطةادلفرداتا 

 مفرداتاالفهم،امفرداتااالستخداـ 

االباحثايذكرا اأنواعاادلفرداتابلاإف اتعّدد اكقد اىياأنواعاادلفردات، كىذه
 نوعياادلفردات.



 أساليب شرح ادلفردات  .د 
إضاءاتادلعلمىااللغةاالعربيةالغَتاكمااقاؿاعبداالرضبناإبراىيمافوزااُباكتابوا

 19أفاىناؾاأسليباشرحاادلفردات،اكمنها:ااألكىلالناطقُتاهبا،االطبعةا

                                                           
عبداالرضبناإبراىيمافوزا،اإضاءاتادلعلمىااللغةاالعربيةالغَتاالناطقُتاهبا،االطبعةااألكىلا)الرايض:افهرسةامكتبةاادللكافهداالوطنيةا19

 .ٜ٘ٔق(اص.اإٖٗٔأثناءاالنشر،ا
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ازلسوسة.ا -1 اكانت اإف اصورهتا اأك اعينها اإببراز االكلمة اعليو اماتدّؿ بياف
 )قلم(.

 سبثيلاادلعٌتا)فتحاالباب( -2

 سبثيلاالّدكرا)مريضايشكوامنابطنو( -3

 ذكراادلتضادة -4

 ذكراادلًتدفاة -5

 كأسرة(تداعياادلعاينا)للعائلةاتذكراالكلمات:ازكجاكزكجةاكأالدا -6

 ذكراأصلاالكلمةاكمشتقاهتا. -7

 شرحامعٌتاالكلماتاابلعربية. -8

 إعادةاالقراءةاكتعددىاايساعداعلىامعرفةاادلعٌتاأكثر. -9

 البحثاُباادلعجم. -11

 الًتصبة. -11

افإفامعرفةاأساليباشرحاادلفرداتاتسهلاعلىاالطالبالتفريقابُتا كعلىاىذا
 ادلفرداتاادلتضادةاكادلًتّدفة.



 للمفردات العربيةالتعليم الذايت   .ه 
يعرؼاالتعليماالذاٌباأبنواالعمليةااإلجرائيةاادلقصودةااّليتاحياكؿافيهااادلتعلما
أفايكتسبابنفسواالقدراادلقننامناادلعارؼاكادلهاراتاعناطريقاادلمارساتااليتا

كمناأىماا21حيددىااالربّنمجاالذمابُتايديو،امناخالؿاالتطبيقاتاالتكنولوجية.
اشلارسةاا اكفرصة احرية اادلتعلم اإاتحة اىي االعربية اادلفردات االّذاٌب اللتعّلم األسس
االتعلماالذاٌباادلفرداتاالعربيةا كفاءاتاالنشاطاتاالتعليميةابشكلافعاؿ.اإذف،
االبحثادبعٍتاأفاالطالبايتعلموفاأبنفسهماذاتياامناخالؿااألغنيةابلا ُباىذا

                                                           
 موداكاملاالناقة،االتعلماالذاٌب،رشدماأضبداطعيمةاكزل21
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اا اربديد اُب اإما اادلعلم، اماادبساعدة اأم االوسيلة، اأك االطريقة اكاختيار ألىداؼ
ايسمىاابلتعلماادلوجةاالذاٌب.



 البحث الثالث: مهارة الكالم
 مفهوم مهارة الكالم - أ

قراءةاينامنافنوفااللغةااألربعةابعدااالستماعاكاقبلاالايعترباالكالـاالفناالث
لقراءةاكافاعمااتعلموااإلنسافاعناطريقااالستماعاكااكاالكتابة.اكىواترصبةااللسا

الإل امناالعالماتاادلميزة اكىو اكاذلكنساالكتابة. اادلخلوقات. ألفاافامناسائر
ااإل اك االلفظ اىو ااإلنساف ابعضاآالـ اعلى اادلشتمل االصوت اىو اكاللفظ فاضة.

 21آمااأفااالفادةاىياماادلتاعلىامعٌتامناادلعاىن.ا،احلركؼ

كاعنداا22ظ.ابلفعٌتاالقائماابلنفسايعرباعنواداادلتكلمُتاىواادلنكالكالـاع
 23بنفسو. النحاةاىوااجلملةاادلفيدةامعٌتااتماامكتفيا

امااالتعريفااالصطالحياللكالـاعندااللغويُتافهواادلنطوؽاالذلايعربابوا
ااكا امشاعره امن اخباطره اجيوؿ اكما اخاطره ااك اىاجسو امن انفسو اُب اعما ادلتكلم

ايزكد اأف ايريد اكما افكره ااك ارأيو امن اعقلو ابو ايزخر اكما امناااحساساتو اغَته بو
اُبا اسالمة اك االتعبَت اُب اصحة امع اكأنسياب اطالقة اُب اذلك اضلو ااك ادلعلومات

 24األداء.

 : كمناابرزامعٌتامهارةاالكالـ

انطقااحلركؼامناسلارجهاااألصليةاككضوحهااعنداادلستمع (1

                                                           
21

 ٘ٛ.اص.اإٜٜٔأضبدافؤادازلموداعليأف,اادلهارةااللغويةامااىيتهااكطرائقاتدريسها.ارايض:ادكفامطبعة,ا 

22
 ٙٛدلرجعانفسو,اص.ا 

23
 ٗٔ,اص.ااٜٙٛٔمصطفياالغالييٍت,اجامعادركسااللغةاالعربية,ابَتت:ادارالفكر,ا 

24
 ٙٛالسابق,اص.اأضبدافؤادازلموداعليأف,اادلرجعا 
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ترتيباالكالـاترتيباامعينااحيققاماايهدؼااليواادلتكلماكاادلستمعاعلىا (2
االسواء

 ترابطهاابطريقةاذبعلاادلوضوعامتدرجااُبافهموتسلسلااألفكاراكا (3

 السيطرةاالتامةاعلىاآؿاماايقولواخاصةافيماايتعلقابتماـاادلعٌت (4

 الضبطاالنحولاكاالصرؼ (5

 اإلقتناعاكاقوةاالتأثَت (6

 استخداـاادلفرداتااللغوية (7

ا (8 القدرةاعلىااءاثرةاالسامعُتاكاشداأنتباىهمادبرااعاةاحالتهماكالتالـؤ
 معهم

قاءادباافيوامناتنغيماللصوتاكاتنويعواكالضغطاعلىامااإجادةافنااالل (9
 يراداالضغطاعليواكاتنبيواالسامعاعلىاادلواقف

استقطاباادلستمعاكالتأثَتافيوادبااالايًتؾارلاالاللعزكؼاعنوااكاادلللا (11
 منو

ااجلسمية (11 اكاحلرآات اادلناسبة االوقفة ااستخداـ اعلى ادلعربةاإٕ القدرة
 كالوسائلاادلساعدة.

ا االيوية،اكخيّلص ااحلياة اُب اادلهم االلغوم االنشاط اىو االكالـ اأبف الباحث
 ككافااإلنسافابواحياكؿاأفايعرباعناكلاسلاطرةاببالوااألفكاراالشفوم.

 أهداف مهارة الكالم - ب

االكالـا اكأىداؼ االكالـ، امهارة اتعليم امن اكمتنوعة اكثَتة اأىداؼ ىناؾ
ا اأىداؼ اكىناؾ االعامة، االعربية االلغة اأىداؼ امع اديكناتشًتؾ اللكالـ عامة

 25:توضيحهاافيماايلي

                                                           
25

 .95-94 ص, السابق ادلرجع علياف، زلمود فؤاد أضبد 
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امنهما (1 ايتطلبها االيت االلغوم االنشاط األواف اجبميع االقياـ اعلى ااألفراد إقدار
ايستدعىاأفايتعلماالفردافنا اجملتمع،اكالتعوداعلىاالنطقاالسليماللغة،اكىذا
اللغةاكقواعدىا،احيثايستخدـاألفاظااللداللةاعلىاادلعايناادلتنوعةااليتاتردا

 .الكالـ،اكصوغاالكالـاُباعباراتاصحيحةُباأثناءا

سبكُتااألفرادامناالتعبَتاعمااُبانفوسهم،اأكاعماايشاىدكنوابعبارةاسليمة.ا (2
االقدرةا الديهم اكتكوف الغتهم، التًتقى االلغوية، اابدلادة ابتزكيدىم اذلك كيكوف
اادلناسب،ا اكاألسلوب اادلناسبة، االكلمات اابستخداـ ااألفكار اتوضيح على

 .ربملاشحناتامعنويةاالاتنفصلاعنهاكذلكاألفااأللفاظا

توسيعادائرةاأفكارىم،اكذلكاإبقدارىماعلىاتنسيقاعناصراالفكرةاادلعرباعنهاا (3
اكجهةا انقل اعلى اكإقدارىم االسامع، اُب اأتثَت اكقوة اصباال اعليها ايضفي دبا

 .نظرىماإىلاغَتىمامناالناس،اكاإلابنةاعمااُباالنفسابتعبَتاسهلامفهـو

ا (4 اعلى ااألفراد االتفكَتاتعويد اعلى االسرعة اعلى اكالتعود اادلنطقي، التفكَت
اتنظيما اعلى اكتعويدىم اكادلفاجئة، االطائرة اادلواقف امواجهة اككيفية كالتعبَت،
اترتيباا اكترتيبها اكاستيفائها، ااألفكار اصبيع اعلى اتدريبهم اطريق اعن تعبَتىم

 .منطقيا،اكربطابعضهااببعض

س،اكاإلعداداللمواقفااحليويةالقدرةاعلىامواجهةااآلخرين،اكتنميةاالثقةاابلنف (5
اليتاتتطلبافصاحةااللساف،اكالقدرةاعلىااالرذباؿ،اكالتعوداعلىااالنطالؽا
اجبرأةا االنفس اُب اعما االتعبَت اعلى اكالقدرة االتعبَت، اُب اكالطالقة ااحلديث ُب

 .كصدؽ،اكتنميةاالقدرةاعلىااالستقالؿاُباالرأم

اا (6 اأف اابعتبار االتكيفادلواقفااحلياة، امنها:اااتساعادائرة ايتضمناكثَتا لكالـ
كالسؤاؿاكاجلواب،اكادلباحثات،اكادلناظرات،اكإلقاءاالتعليماتاكالتوجيهات،ا

 .كإدارةااحلواراكادلناقشات،اكالتعليقاعلىااألخباراكغَتاذلك
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إتقافاادلالحظةاالسليمةاعنداكصفااألشياءاكاألحداثاكتنوعهااكتنسيقها،ا (7
الايكوفامدققاابصورةاجيدة،اكىذاافالفردايدققاُباكتاابتو،اكلكنواُباكالموا

اادلناسبةا ااأللفاظ اانتقاء امع اادلناسبة، اابلسرعة ايتصف اأف اجيب اإلتقاف
للمعاين،اككذااالًتاكيباكالعبارات،اكالتزكداهبا،األفاادلتكلماسيحتاجاإليهااُبا

 .حياتوااللغوية

هتذيباالوجدافاكالشعور،اكشلارسةاالتخيلاكاالبتكار،اكالتعبَتاالصحيحاعنا (8
 حاسيساكادلشاعراكاألفكاراُباأسلوباكاضحاراؽاكمؤثر.األ

اعرضهاا اكديكن االعربية ابغَت اللناطقُت االكالـ اتعليم اأىداؼ اأيضا كىناؾ
 26:فيماايلي

أفاينطقاادلتعلماأصواتااللغةاالعربية،اكأفايؤدماأنواعاالنرباكالتنغيماادلختلفةا (1
 .كذلكابطريقةامقبولةامناأبناءاالعربية

 .ادلتجاكرةاكادلتشاهبةأفاينطقااألصواتا (2

 .أفايدرؾاالفرؽاُباالنطقابُتااحلركاتاالقصَتةاكاحلركاتاالطويلة (3

 .أفايعرباعناأفكارهامستخدمااالصيغاالنحويةاادلناسبة (4

أفايعرباعناأفكارهامستخدمااالنظماالصحيحةالًتكيباالكلمةاُباالعربيةا (5
 .خاصةاُبالغةاالكالـ

َتاالشفهيامثلاالتذكَتاأفايستخدـابعضااخلصائصااللغويةاُباالتعب (6
اادلتكلما كالتأنيثاكسبييزاالعدداكاحلاؿاكنظاـاالفعلاكأزمنتواكغَتاذلكاشلاايلـز

 .ابلعربية

أفايكتسباثركةالفظيةاكالميةامناسبةالعمرهاكمستولانضجواكقدراتو،اكأفا (7
 .يستخدـاىذهاالثركةاُباإسباـاعمليةااتصاؿاعصرية
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ادلقبولةاكادلناسبةالعمرهاكمستواهاأفايستخدـابعضاأشكاؿاالثقافةاالعربيةا (8
ةاعناالًتاثابتدئاالجتماعياكطبيعةاعملو،اكأفايكتسبابعضاادلعلوماتاادل

 .العريباكاإلسالمي

 .أفايعرباعنانفسواتعبَتااكاضحااكمفهومااُبامواقفااحلديثاالبسيطة (9

أفايتمكنامناالتفكَتاابللغةاالعربيةاكالتحدثاهباابشكلامتصلاكمًتابطا (11
 مقبولة.الفًتاتازمنية

بلاإفااأىداؼامهارةاالكالـ،اكقداتعّدداأىداؼامهارةاالكالـاكىذهاىي 
 .أىداؼاالعامةاكأىداؼاللناطقيةابغَتاالعربيةالباحثايذكرا

 أمهية تدريس مهارة الكالم -ج
اادل اادلهارات امن االلغاتابتدئالكالـ اُب اإتقاهنا اإىل االطالب ايسعى االيت ة،

ازادتا اعندما ااألخَتة، االفًتة اُب اادلهارة اىذه اإىل ااحلاجة ااشتدت األجنبية.كلقد
االعربية،ا أمهيةااالتصاؿاالشفهيابُتاالناس.اكمناالضركرةادبكافاعنداتعليمااللغة

اللغةااالىتماـاابجلانباالشفهي،اكىذااىوااالذباه،االذمانرجواأفايسلكوامدرسا
منااحلديثاابلعربية،األفاالعربيةالغةااالتالميذالعربية،اكأفاجيعلامهوااألكؿ،اسبكُتا

ادلنايهملااجلانباالشفهي،ا اكالاحَجة اماليُتاالناساُباالعامل، ايفهمها اتصاؿ،
االفصيحةاالاكجوداذلا،اكالاأحدا االعربية كيهتماابجلانباالكتايب,امدعياناأفااللغة

 22.يتكّلمها

اإفاالك افاإلنسافاتكلماإذف، اإفهاـاسبقاالكتابةاُباالوجود، الـاكوسيلة
 قبلاأفايكتب،اكلذلكافإفاالكالـاخادـاللكتابة.

 أساس تدريس مهارة الكالم -د
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االناسا ابكالـ اتتعلق االيت اكاحلقائق اادلبادئ امن اطائفة اابألسس: يقصد
 28كىذهااألسسامنهاامااىوانفسياكمنهاامااىواتربوماكمنهاامااىوالغوم.

 :ألسساالنفسيةااكمنها

اإلنسافابطبيعتوامياؿااىلاالتحدثاعنانفسواكمشاىداتو.فتعلما (1
الكالـايكوفاأبفاحيكىالزمالئواعنابعضامشاىداتواكماافعلوا

 .ُبايومو

كاأفايكوفااحلديثااستجابةالدافعانفسيايصدرامناادلتكلما (2
االنفسيةا اكالدكافع ااحلوافز اتًتآز اىو احديث اُب اينطلق كجيعلو

اادلواقفامنااحوؿاالتعبَتاعن اتستدعيواىذه اكما مواقفااحلياة
امنا االيومية ااحلياة اكمطالب ااألسرة امطالب احوؿ حديث

 البائعُتاكادلوظفُتاكغَتىم

ااألفرادا (3 ابتشجيع اادلتكلمُت ابعض اعند اكالتهيب ااخلجل غلبة
اخلجولُتاكاغرائهماابلكالـاكأخدىماابللُتاكالصرباكاجياداالدافعا

 للكالـ

ُباااكاةاكالتقليدابغَته،افيطلبامناكاإلنسافابطبيعتوايرغبا (4
 ادلتكلماأفايقلداأستاذااأكاأنسأّناأخراأعجبواكجيباتقليده

اكليستا اادلتكلمُت اخربة اُب اداخلو االكالـ اموضوعات اتكوف اأف كجيب
 :كمنااالساساالًتبويةا.بعيدةاعناثركهتمااللغوية

ُبااحريةاادلتكلماُباعرضااألفكارااليتايريداالتعبَتاعنهااكيكوفاحرا (1
 اختياراالعباراتااليتايؤدلاهبااأفكاره
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اآما (2 امتنوعة اكافاقا امتعددة ارلاالت اكيفتح اكيتشعب االكالـ يتنوع
 يسًتسلاادلتكلماُباالكالـ

 كأفايتعوداادلتكلماعلىاالصدؽاُباالتعبيز (3

حيدداُباالكالـاكقتامعُتاأبفايكوفاالتدريباُباأكقاتاسلتلفةاكمنا (4
 خالؿامواقفامتعددة

لكالـامنارلاؿاخرباتاادلتكلمُتامثلااحلديثاعنازبتاراموضوعاتاا (5
 .اجملتمعاكماافيوامناتفاعلاكأحداث

 :كمنااألسسااللغوية

ابكثرةا (1 ااال اادلشكلة اىذه ايتم اكال اادلتكلمُت الدل االلغوم ااصوؿ قلة
 القراءةاللقصصاأكاادلقاالتااألدبيةاذاتااألسلوباادلرتفع

اا (2 ايهتم اأف ابد افال االلفظ اقبل اابدلعٌت اقبلااالىتماـ اابدلعاىن دلتكلم
 اىتمامواابأللفاظااليتازبدـاادلعٌت

اقبلا (3 اادلوضوع اُب االشفوم افاحلديث االكتابة اقبل االشفوم الكالـ
 ادلتكلمافيواتوسعامنادائرةاالكالـ

اذبذبا (4 اكمشوقة امثَتة ابطريقة اادلقدمة ااىل اكتقسيمو اادلوضوع كزبطيط
 جيدةأنتباهاالسامعاكالعرضابطريقةاسليمةاكاخلاسبةابطريقةا

اختياراالكلماتاكاجلملاكالتعبَتاتاالالزمةالكلافكرةاحبيثاتتضفا (5
اادكاتاالربطا ااستخداـ االًتآيباكادلوضوعاكاالآسباؿاكاصحة بسالمة

 حبسباادلعٌت.

ةابعدامهارةااالستماع.اكتشتملابتدئفكانتامهارةاالكالـاىياادلهارةاادل
 .مهارةاالكالـاعلىااادثةاكالتعبَتاالشفهى
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 الثالثالفصل 
 منهج البحث

 مدخل البحث ونوعه  .أ 
منهجاالبحثاالذمايستخدـاالباحثاىنااادلدخلاالكمي،األفاالبياّنتااليتا
ربتاجاإليهااالباحثاالاتكوفاصورةاادلعلوماتاالبيانيةاكالتفصليةاادلدخلافقط،ابلا

 علىاصورةاالعدديةاكالكميةااليتاربتاجاإىلاالرموزااألرقامية.

االبح االباحث اأثراكاستخداـ امدل ادلعرفة اادلستخداـ االبحث ايعٍت االتجريب ث
اافوظة. احالة اُب ااآلخرل اعلى اإىلا29ادلعاملة ايوجو اسؤاؿ اأبهنا االتجربة نعرؼ

اادليداين، اكالواقع االباحث ابُت احوار اىي اأك اإجراءا31الواقع، اُب األف اهبذا يسمى
االتعليماكما ابتعبَتاادلعايناكعملية ا ادلواقفاذلدؼاالبحثامهما تعليما فعاليةحاكلة

الًتقية االفيديو اابستخداـ التالميذ ادلفردات االكالـ ااحلقا مهارة اطالب مؤسسة
 .ماالنج



 جمتمع البحث وعينته  .ب 
ارلتمعاالبحث (1

آٚكعددىمايعٍتاامؤسسةاطالبااحلقاماالنج تالميذىواإفارلتمعاالبحثا
 .تلميذاا14تلميذااكالكناالذينايتبعوفاتعليمااللغةاالعربيةايعٍتا

ابحثعينةاال (2
 مبتدئالتالميذاُباالفصلا عينةايعٍتابعضامنارلتمعاالبحث.ااختاراالباحث

(اتالميذالفصلا2ةا)كسبع كاجملموعةاالتجريبةتالميذالفصلا"أ"اا( 2) سبعة عددىم
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االضابطة "ب" اُبا. كاجملموعة االتالميذ اقدرة األف االفصل اىذا اُب االباحث خيتار
تعتمداعناادلالحظة،اأفابينهماليساذلمامتساكم.ااختاراالعينةاكاتعليمااللغةاالعربيةا

 .ابستخداـاالفيديو تعليماادلفردات ادلعرفةاعن



 متغريات البحث  .ج 
 أّفاادلنهجاالتجرييباُباىذااالبحثايتكوفامنامتغَتاتف،امهااكماايلي:

 ادلتغَتاادلستقل (1

اا اادلستقل امدلاا(variabel independent)ادلتغَت ايقيس االذم االعامل ىو
اادلستقلاُباىذااالبحثاادلتغَتا31أتثَتاعلىاادلوقفاكيسمىاأيضااابلتغيَتاالتجرييب.

 مؤسسةاطالبااحلقاماالنج. ابستخداـاالفيديوالتالميذ ادلفرداتىواتعليما

اادلتغَتاالتابع (2
ىواالعاملاالذماينتاجاعنافعاليةاا(Variabel Dependent)ادلتغَتاالتابعاا

االتابع. ابعامل ايسمى اادلستقبل. اىوا32العامل االبحث اىذا اُب االتابع ادلتغَت
 ترقيةامهارةاالكالـ.

 ادلتغري التابع ادلتغري ادلستقل
 ابستخداـاالفيديو تعليماادلفردات

 لتالميذامؤسسةاطالبااحلقاماالنج

 مهارةاالكالـترقيةا

 ادلتغرياتبيان  0.5اجلدول 
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 البياانت ومصادرها  .د 
ا اكاكانت االبحث اكااىامصادرابياّنت اادلالحظة االبحث اىذا  دلقابلةُب

ا ادبستجيب اتسّمى االبياّنت افمصادر االشخصا(Responden)كاالختبار، اىو ،
ا امكتواب اأسئلة اكاف االباحث، األسئلة ايعّرؼاا اإلستجايب اأف اليسّهل اشفهّيا. أك

 !أنظراإيلااجلدكؿ. مصادراالبياّنت

 البياّنتامصادراالبياّنت أدكاتاالبحثارقم

 ادلدرس - ادلالحظة .1

 التالميذ -

اتعليما - عملية
اُبا االعربية اللغة

 مبتدئفصلا

 ادلدرس - ادلقابلة .2

 التالميذ -

االتعليما - حالة
االلغةا كتعلم
اىذه اُب  العربية

 ادلؤسسة

االتالميذا التالميذ االختبار .3 نتيجة
ااختبارما ُب
 القبلياكالبعدم

 البينات ومصدرهابيان  0.4اجلدول 

اىذااالبحث،ايستخدـاالباحثامصادراالبحث.امنهماا:

 ةبتدئادلصادراادل .1

اادلصادرا امن االباحثة اكعرضها اكمعاجلها اصبعها االيت البياّنت
اابلتعليم اادلتعلقة اكاألشخاص اكنتيجة تالميذكالادرسكادلاا،األكىل.

 االختبار.
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 ادلصادراالثانوية .2

ا االيت االباحثالبياّنت اكعرضها اكمعاجلها ااألخريناااصبعها من
 مناادلالحظةاكالكتباكاجمللة.اكادلعلوماتاإىلاادلؤسسة



 طريقة مجع البياانت  .ه 
اكجلمعاالبياّنتااستخدـاالباحثاُباىذااالبحثااألساليبااآلتيةا:

 ادلالحظة -1

ادلالحظةاىياطريقةاصبعاالبياّنتادبالحظةاادلواقفامباشرة.اكىياطريقةا
االباحثااحثاجزءاامناالنشاطاتاالتعليميةاأميكوفاالباتتطلباأفا أبفايقـو

ااالمكانياتا اأك اابألشخاص امباشرة اخالؿااتصالو امن اسلوؾامعُت دبالحظة
خالؿاكجودىمااالباحثامهارةاكالـاالتالميذ كُباىذهاالدراسةااختار ادلوجودة.

 33ُباادلدرسةاالداخلية.

اىذه االباحث اتتعلقا كيكسب االيت االبياّنت اعلى اللحصوؿ ادلالحظة
ا ااالتالميذأبنشطة اتعليم اخاصة اكالتعلم االتعليم اعمالية اابستخداـاُب ادلفردات

كتتمثلاىذهاالبياّنتاُبااستجابةا. ماالنجمؤسسةاطالبااحلقا الفيديوالتالميذ
ااتالميذل اعملية اُب اكضباستهم االتعليم اأثناء اُب اادلفردات ابستخداـاتعليم

ُباعمليةااالتالميذ،اكااالتصاؿابُتاالتالميذالباحثاكا .كاالتصاؿابُتالفيديو
 التعليماكالتعلم.

 ادلقابلة -2

االذمايقوؿاأب االتبادؿاالفظياالذمايتما فاادلقابلةمناتعريفاجاىودا (
كمناابُتاالقائماابدلقابلةاكبُتاشخصاآخراأكاأشخصاآخرين(. كجهاالوجو
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االتكيفاكالعمقا اعددامناأىماشليزاتاادلقابلة اأفاذلا كالشرحاكالتوضيحاكما
الذكرىا. اادلقاـ االيستطيع االيت ااألخرل اىياا34ادلميزات االبحث بوجود

بنيلاالفكر،اكآراء،اكاإلدراؾا ادلعلومات،اعناطريقاأسئالتاإىلاادلدعىاعليو
 عناحوادثاأكاحقيقات.

اكادلقابالتااليتاأجرىااالباحثاذلذاالبحثامع:
.ادلعرفةاأحواؿاتعليمااللغةاالعربيةاُباماالنجمؤسسةاطالبااحلقا ةمربي( أ

 .ماالنجمؤسسةاطالبااحلقا

دلعرفةاحالةا ماالنجمؤسسةاطالبااحلقااللغةاالعربيةامنا مدرس( ب
 .مؤسسة ىذهاُباادلفرداتتعليما

االبحثامنا  االباحثاىيااليتاتتعلقادبشكلة االبياّنتااليتاتقصدىا أما
ادلعرفة االعمل اىذا اكتنفيد اقبلو، االتعليم ا العملية ابستخداـا ادلفرداتتعليم

اماالنج.مؤسسةاطالبااحلقا لتالميذ الفيديو
 اإلختبار -3

اتصورا ااّليت االّشخص اسلوؾ التقدير اادلعقدة االّنشاطات اأداة اىو كاالختبار
تباراىواكرألاأريكونتواأفااالخا35الكفاءةااّليتاديلكهااُباادلاّدةاالّدراسّيةاادلعيّنة.

ا اأك االتمرينات اأك ااألسئلة اعن اادلهاراتاعبارة القياس اادلستخدمة اأخرل آالت
 36كادلعرفةاكالذكاءااليتاديلكهااالفرداأكااجلماعة.

ااالختبار اىو االبحث اىذا اُب اادلستخدـ اىذاا الشفوم االختبار األف ،
 . مهارةاالكالـاالختبارامناسبالقياسانتيجةاالتالميذاُبا

اكىذاااالختباراينقسماإىلاقسمُت،اكمها:ا

                                                           
34

 سعيداحسناعبداالفتاحاالغامدم.اأدكاتاالبحثاالعلمي -
35

Djiwandono, M. Soenardi. Tes Bahasa dalam Pengaaran,(Bandung: ITB) 1996 . 1 
36

Arikunto, Suharsimi. Dasar-dasarEvaluasiPendidikan. BumiAksara. Jakarta. 2002. 139 
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ُباأكؿاالتالميذيعٍتاالذماأجرهاالباحثاا(Pre-Test)االختتباراالقبلياا-أ(
 .مهارةاالكالـمرةاقبلاعمليةاالبحثادلعرفةاكفائتهماُبا

االباحثا(Post-Test) كااالختباراالبعدما-ب( االذماأجره ،ايعٍتااختبارا
 .دلعرفةاكفائتهماُبامهارةاالكالـابعداتقدًناالفيديوالتالميذ

ا اصلاح امعايَت االبياينااالتالميذكما االرسم اكما اىي اكمؤشراتو ااالختبار ُب
 32اآلٌب:

 التقدير فئة النتائج الرقم

 أ 85-111 1

 ب+ 81-84 2

 ب 25-29 3

 ج+ 21-24 4

 ج 61-69 5

  د 51-59 6

  ق 1-49 2

 معايري جناح التالميذ  0.0اجلدول 
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ZaenalArifin, EvaluasiPembelajaran, (Bandung: RemajaRosdakarya), 2010. 226 
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 مراحل التحليل البياانت  .و 
االلغة .1 اتعليم اكمدرس امربية امع االباحث ااحلقاايقابل اطالب امؤسسة العربية

 .ماالنجادلعرفةاأحواؿاتعليمااللغةاالعربيةافيها

 ربديداكتعُتارلموعتُتاكىيااموعةاالتجربيةاكرلموعةاالضابطة. .2

 القبلياُباالفصلاالتجرييباكالضابطة.ااالختبارتقدًنا .3

بدكفااماادلفرداتابستخداـاالفيديواللمجموعةاالتجريبيةاكتعليتعليماادلفرداتا .4
 استخدامهااللمجموعةاالضابطة.

االيتا .5 االتجريبية ااجملموعة اذلاتُتااجملموعتُت: االبعدم اابإلختبار االباحث تقدًن
،اكاجملموعةاالضابطةااليتاتتعلماادلفرداتطبقتاابستخداـاالفيديواُباتعليما

 بدكفااستخدامها.ادلفرداتادرسا



 حتليل البياانت  .ز 
اال اتستخدـ االكمية. االبياّنت ااإلستداليلالتحليل ااإلحصائي االتحليل باحث

(Analysis Statistic Inferensial .)ااالحصائيا االتحليل ا: ابدر اأضبد اقاؿ كما
اادلعينة اأماا(Sampling)اإلستداليلافهوايتضمناعملية اإليها، كاليتاسبقتااإلشارة

ا االكبَت ااجملتمع اسبثل اصغَتة اصباعة ادلختارةاا(Population or Universe)اختبار
 .38منو

ا اتعلم انتيجة اعن االبياّنت اىي االبحث اهبذا اليتااالتالميذالبياّنت
امستولا اتؤخذ االبحث افركض ازبترب احىت اادلعديل اادلقياس افركؽ امن تتجلى

ا اتعليم افعالية ادلعرفة اك اادلائة. اُب االفركؽ االكالـداللة امهارة الًتقية  ادلفردات
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Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara), 2007, 88 
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االسياقية. ااجملموعتابطريقة امن االتعلم انتيجة افركؽ امستول اكربليل اتقـو ُت
39التايل:(T-test )اإلحصائياإختبارا"ت"ا ابلرموز

 

 

 
 

ا:اادلقياسامعديلامنااجملموعةاالتجريبةا

ا:اادلقياسامعديلامنااجملموعةاالضابطةا

ا:اعدداالتنوعياُباكلاالنتائجامنااجملموعةاالتجريبيةا

ا:اعدداالتنوعياالنتائجامنااجملموعةاالضابطةاا

ا:اعدداالطلبةاُبااجملموعةاالتجريبةا

اعدداالطلبةاُبااجملموعةاالضابطة :  

اكأمااخطواهتاافيمايلي:ا

 (4.3اجلدوال )

اخطوات ادلنهج التجرييب

 االختبار البعدي التجرييب الختبار القبلي الفصل

 X X X2 أ
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Arikunto, Suharsimi.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta), 

2006, 311-312 
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 Y - Y2 ب

  

 مراحل البحث   .ح 
اكىذهااالجراءاتاتقوًناالباحثادبراحلااخلطواتااآلتية:

 مبتدئُبافصلااادلفرداتيعملاالباحثاادلالحظةاأفايعرؼاعمليةاتعليما .ٔ

 .مؤسسةاطالبااحلقاماالنج

ابتجربيةاُبامؤسسةاطالبااحلق استأذفاالباحثاإىلامربية .ٕ  ماالنج أفايقـو

 . لًتقيةامهارةاالكالـاابستخداـاالفيديو ادلفردات ابدلوضوعافعاليةاتعليم

 ربديداكتعيُتارلموعتُتاكمهاااجملموعةاالتجريبيةاكاجملموعةاالضابطة. .ٖ

مؤسسةاطالبا لتالميذ يعملاالباحثاأفاتعليماادلفرداتاُبافصلامبتدئ .ٗ
 .تعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديو ماالنجاعلى احلق
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 الفصل الرابع
 وحتليلهاعرض البياانت 

: تطبيق تعليم ادلفردات ابستخدام الفيديو لرتقية مهارة الكالم لتالميذ األول ادلبحث
 مؤسسة طالب احلق ماالنج

ابستخداـاالفيديوالًتقيةامهارةا تعليماادلفرداتاعرضاالبياّنتامناادلالحظاتاعن
 .ماالنجالكالـالتالميذامؤسسةاطالبااحلقا

مؤسسةاطالبااحلقا أ-الفيديوالتالميذافصلامبتدئُباتعليماادلفرداتاابستخداـاا
اماالنج اعلى اتشتمل اكا، االتمهيد، امرحلة اىي اادلراحل، اكاسادسة ااألنشطة مرحلة
ااإلنعكاس،االتعليم اكمرحلة االتمثيل، اكمرحلة ااجلماعي، االتعليم اكمرحلة مرحلةاكا ،

ااإلختتاـ.
 مرحلةاالتمهيد (1

االتمهيداىيا االباحثاكادلعلمامرحلةمرحلة ُباىذهاااالستعداداكادلقدمة.
عملّيةاالّتعليماإبلقاءاافتتحياادلرحلةايستعداكسائلاالتعليماكاحلاسوباكالشاشةاٍب

ارسوا اعلى االّصالة اك اّلّل ااحلمد اك ايالّسالـ اٍّب ا، اكسّلم اعليو ااّلّل اصّلى بدأالو
اب االباحث اٍبدعاء اابدلوا شرحياالتعليم. ايتعّلق اما االدراسيالباحث يشرحاا.ةاد

االتعليم اعمالية اأف اادلادةااالباحث اعن االفيديو اابستخداـ ايعٍت االفرصة اىذه ُب
كأمااالفيديواالذماسيقدـاالباحثاُباىذاااأفرادااألسرة.الدراسيةاربىتاادلوضوعا

الفيديوااألكؿايعٌتاالفيديوامتضماادلفرداتااديوامنهافيالتعليمايتكوفامناثالثةا
ابلصورةاكالكتابةاعناأفرادااألسرةاكالفيديواالثاينايتضماالغناءاعنامفرداتاأفرادا

ااألسرةاكالفيديواالثالثايتضمااحلواراكالًتاكبا)اسمااإلشارة(اعناأفرادااألسرة.
 مرحلةااألنشطةاكاالتعليم (2

عناعمليةاالتعليماكاالتعلم،امرحلةااألنشطةاكاالتعليماىيامرحلةامهمةا
ألفاىذهاادلرحلةاىيامرحلةاجوىرةاُباالتعليماكاالتعلم.اُباىذهاادلرحلة،اأعطىا
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اابستخداـا اادلفردات اكالتعلم االتعليم اعلى اادلواد ايعٍت ااجلديدة اادلواد الباحث
اسأؿ اقبلها اابستخداـا الفيديو. اادلفردات اكتعلم اتعليم اعلى اتالميذا الباحث

ايبدأاليعرؼامع الفيديو االباحثاأف احىتايستطيع االتالميذاعناتلكاادلواد. رفة
 .ىذااالتعليمامناحيثاصواب

ابستخداـاالفيديواللتالميذامؤسسةاطالبااحلقا أمااتطبيقاتعليماادلفردات
اكماايلي:ماالنجاا

ااب قاـااللقاء األول االباحث اكااالختبار االتجرييب اللمجموعة القبلي
ا أا-مبتدئلياللمجموعةاالتجرييباُباالفصلاالقبااالختباراللمجموعةاالضابطة.

اطالبااحلقا ااالثنُتاُباالتاريخاماالنجُبامؤسسة االعملايعقدايـو اكاىذا .4 

ُباىذها ،اكاعدداالتالميذ19:1ٓ – 18:11ُباالساعةاإٚٔٓاسبتمرباا
-مبتدئالقبلياللمجموعةاالضابطةاُباالفصلاااالختباراتالميذ.اأمااا 2 الفرصة

ااخلامساُباالتاريخاماالنجباُبامؤسسةاطالبااحلقا .اكاىذااالعملايعقدايـو
،اكاعدداالتالميذاُباىذهآٓ:19 – 18:11ُباالساعةاإٚٔٓاسبتمرباا 2

 . تالميذ 2الفرصةا

كااإلجراءاتاالسابقةاتدؿاعلىاأفاقبلاتطبيقاتعليماادلفرداتاابستخداـا
ا انقاـ اأف اعلينا االبد االفيديو، اااالختبار ااىو ا الختبار اىذا اك ااالختباراالقبلي.

ايهدؼاإىلامعرفةاكفاءةاالتالميذاقبلاتطبيقاتعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديو.ا
ا ،اقاـاللقاء الثاين االعملايعقدايـو الباحثاتطبيقاتعليماادلفرداتاكاىذا
ُباآٓ:19 – 18:11ُباالساعةاإٚٔٓاسبتمرباا 11االثنُتاُباالتاريخا

كعدداالتالميذاُباىذهاالفرصةاماالنجاأاُبامؤسسةاطالبااحلقا-مبتدئالفصلا
ا 2 االفصل اُب اكأما ا ا-مبتدئتالميذ. ااحلق اطالب امؤسسة اُب ا ماالنجاب

ااخلامساُباالتاريخا  14ابستخداـاعلىامدخلااالعلمياكاىذااالعملايعقدايـو
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ا االساعةإٚٔٓاسبتمربا االتالميذاُباىذهآٓ:19 – 18:11 ُب اكعدد ،
 .ميذتال 2الفرصةا

ابدأ اىي االتعليم اعملية انشاطات اكا أما اابلسالـ االتعليم اعملية الباحث
التالميذالًتتيبااجللوساُبا الباحثاعناأحواؿاالتالميذاكاأمر الدعاء.اكاسأؿ

مكاهنماكاىتماالتالميذاابىتماـاجيد.اكقدـاالباحثاالفيديواااالستيعاباادلفرداتا
االوسيلةاسيسهلاالتالميذالتأكيداالذكرايت.اظهراالباحثا "أفرادااألسرة".اهبذه
بعضاالصوراٍبابُتاالباحثاعناالصوراُباالفيديو.اأعطىاالباحثاالفرصةاقدرا

ادلال ادقيقة اابدلناقشةاعشركف االتالميذ اكقاـ ااألسئلة. اكإجابة اادلالحظة اكرقة حظة
لتأكيدافهماصبيعاأعضاءااالتالميذ.ا

ادبالحظةا االتعليم اأبىداؼ اادلناسبة االدراسية اادلواد ابشرح االباحث قاـ
اكالمهم.ا اكليمرسوا االدراسية اادلادة اعن االتالميذ افهم التأكيد اكادلناقشة االتفاؽ

االفرص ابفتحاابباالسؤاؿاكياالتالميذايسألوفاماااملااختتماالباحثاُباىذه ةا
يعرفوااعناادلادةاالدراسيةاكاعطىاالباحثاالتشجيعالًتقيةانشاطاالتالميذاُباتعليما

 اللغةاالعربية،اداعاالباحثاكالتالميذاكاختتمهمابقراءةااحلمدلة.

اابااللقاء الثالث االباحث اقاـ اكااالختبار االتجرييب اللمجموعة البعدم
ااالثنُتاُباااالختبارالضابطة.اا للمجموعة البعدماللمجموعةاالتجرييبايعقدايـو

ا 18التاريخا اا2112 سبتمربا ُباالفصلاا19:1ٓ – 18:11ُباالساعة
تالميذ.اا 2كعدداالتالميذاُباىذهاالفرصةاماالنجاأامؤسسةاطالبااحلقا-مبتدئ

ابستخداـاعلىامدخلااماالنجابامؤسسةاطالبااحلقا-مبتدئكأمااُباالفصلا
ااخلامساُباالتاريخاا االعملايعقدايـو ا 21لعلمياكاىذا ُباإٚٔٓاسبتمربا

 .تالميذ 2،اكعدداالتالميذاُباىذهاالفرصةآٓ:19 – 18:11الساعةا

ابدأ اىي االتعليم اعملية انشاطات اكا أما اابلسالـ االتعليم اعملية الباحث
الباحثاعناأحواؿاالتالميذ.اٍباشرحاالباحثاعناالبحثاالذما الدعاء.اكسأؿ
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اطريقةا ا اكأما االشفوم. ا اابالختبار اليستعدكا اتالميذا اكيطلباالباحث اهبا. يقـو
ااألسرة. اأفراد االعنواف اربت اتلميذين ابُت ازلدثة ايعٍت ا االباحثاالاالختبار حظ

عمليةااالختبارااحىتاانتهاءاالوقت.ابعداانتهاءاالوقتاخيتتمااالختبارااابلدعاءا
 كالسالـ.

 اجلماعي التعليم مرحلة (3

 ادلناقسة خالؿ من التعليم ُب األنشطة مرحلة ىي اجلماعي التعليم مرحلة

 .كاجلمل األعضاء متنوعة اجملموعة أك الدارسُت من التالميذ بُت

 التمثيل مرحلة (4

 شرح بعد أك ادلواد تعليم بعد تقـو اليت مرحلة  ىي التمثيل مرحلة

اادلفرداتاعن الباحث اتعليم اُب ا ا االفيديو  أمر ادلرحلة، ىذه ُب. استخداـ

 قدرة الباحث ابلفيديو،اعرؼايتعلق اليت أكالفقرة اجلملة ليصنع التالميذ الباحث

 .الوقت انتهاء حىت الباحث الحظ مااعلى الشرح ّنؿ بعد التالميذ

ا االفيديوبعد ااستخداـ اُب االباحث، ا اأعطى اادلرحلة اإىلااىذه األسئلة
اتعلموا اقد االذم االتالميذ اكاف اإذا ا. اابإلجابة امستطيعا اذلكاالتالميذ فالنجاح

اظهرالتعل االفصل، اىذا اك اذلك. اعكس اك ااالباحث يم، منااالتالميذنتائج
االيتاقداتوصلامعايرةاالتقوًن.ااالتالميذيعٍتاكثَتاااالختبارا

 نعكاسمرحلةااال (5

اقبلااإلختتاـ.ابعداانتهاءاالوقت  مرحلةااإلنعكاساىيامرحلةااليتاتقـو

ايعم االذم اسأؿللتالميذ االوظيفة، ا ل اعن االباحث اشرح  ادلفردات اقد االذم
االباحث ةاكاالسركر.اُباىذهاادلرحلةااعرؼإليهم.اكاىماجيبوفااألسئلةاابحلماس

اهنأ ايفهموف اأكام ايتكلموا اأف اكيستطيعوف االفيديو اابستخداـ اادلفردات معٌت
ااألسرة اعن ايتحدثوا اشعر ااالتالميذ. اك ااحلابلسركر اُب اادلفرداتاّماسة تعليم

 .ابستخداـاالفيديواا،األفاىماينالوفاادلدخلااجلديدةاالذماملايعرفوااقبلو
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 مرحلةااإلختتاـ (6

ابعدامرحلةاالتقوًناكامرحلةااال .اكااالختباراختتاـاىيامرحلةااليتاتقـو
علم.اكاُباىذهاادلرحلةامناعمليةاالتعليماكاالتاةرحلةااألخَتاادلىذهاادلرحلةاىيا

التالميذ.اكاُباىذهابلغااخلالصةاعناالتعليماالذماقدايتعلماياالباحث يعٍتاكاف
مااسنتعلمااةاكابلغالباحثااألنشطةاالتعليميةاُباىذهاالفرصاادلرحلةاأيضاااختم

االغد.  ُبايـو

 

ادلبحث الثاين: فعالية تعليم ادلفردات ابستخدام الفيديو لرتقية مهارة الكالم لتالميذ 
 مؤسسة طالب احلق ماالنج

ايل اسيكفيما اي اكعرضااالباحثعرض االبحث. ابنتائج اتتعلق االيت البياّنت
ااالباحث انتائج االبحث اُباىذا اكالبعدمامااالختبار االضابطةاالقبلي نااجملموعتُت

 .t-testهااابستخداـاالرموزااإلحصائياكالتجريبية،اٍباحلل

 القبلي للمجموعة التجريبية و للمجموعة الضابطة االختبار نتائج  .1

 التجريبيةاكماايليا:كا الضابطةاالقبلياللمجموعةااالختباراأماانتائجا

 (2.5اجلدول )

 الضابطةاكالتجريبية للمجموعة القبلي ئجااالختبارانتا

 اجملموعةاالتجريبية
 االسم

اجملموعةا
 االسم الضابطة

االرقم
 الدرجة التقدير الدرجة التقدير 

 1 نوراعزيزة 56 د ميذافاسافطرا 46 ق

 2 أيواحسنيمار 48 ق حاكمأضبدا 59 د

 3 إيلُتامردالينا 51 د أحسناالوحيو 51 د
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 4 نوراسانيتاجاحيونو 55 د دايسادمحم 52 د

 5 سييتانوراقمرية 45 ق نوفرماميغو 55 د

 6 نيالاحسانة 61 ج رمادانيل 52 د

 2 خَتنيسانور 52 د دمحماإرشاد 51 د

 العدد 321 العدد 364
 

 ادلعدؿ 53 ادلعدؿ 52

 

  

 
 

كمااادلذكوراقبلها،اكافابُتااالختبارينايعٍتابعدااالختباراالقبلياكقبلااالختباراا
امتصرؼا االتجريبية ااجملموعة اأما اادلفردات، اتعليم اُب االفيديو ااستخداـ اتصرؼ البعدم
االبياّنتا اأما ااالستخداـ، ابدكف االضابطة اكاجملموعة االتعليم اعند االفيديو ابستخداـ

االقبلياقدا ااالختبارالالختبار اكأما إٗكاإٔالتاريخا ُب يقدـ البعدم ذكرتاقبلها،
 ،اكالبياّنتالالختباراالبعدماستذكراُباجدكؿااآلٌب:2112 سبتمرب

 

 للمجموعة الضابطة والتجريبية البعدي نتائج االختبار  .2
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 ه د ج +ج ب +ب أ

 المجموعةالضابطة

 المجموعةالتجريبية



48 
 

 (2.4اجلدول )

 الضابطةاكالتجريبية للمجموعة البعدماالختبارانتائجا

 اجملموعةاالتجريبية
 االسم

 اجملموعةاالضابطة
 االسم

االرقم
 الدرجة التقدير الدرجة التقدير 

 1 نوراعزيزة 22 ج+ ميذافاسافطرا 29 ب

 2 أيواحسنيمار 25 ب أضبداحاكم 82 ب+

 3 إيلُتامردالينا 81 ب+ أحسناالوحيو 85 أ

 28 ب دايسادمحم 88 أ
نوراسانيتا

 جاحيونو
4 

 5 قمريةاسييتانور 82 ب+ نوفرماميغو 82 أ

 6 نيالاحسانة 81 ب+ رمادانيل 89 أ

 2 خَتنيسانور 28 ب دمحماإرشاد 85 أ

 العدد 545 العدد 595
 

 ادلعدؿ ٚ٘ٛ،ٚٚ ادلعدؿ 85

 

ا
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 المجموعةالضابطة

 المجموعةالتجريبية
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ا
 الباحث فقدـ للمجموعتُت، كالبعدما القبلي االختبارا نتائج بياف معرفة كبعد

 :يلي كما ادلقارنة ذلما كالبعدم القبلي االختبارا بُت ادلقارنة

 

 (2.0اجلدول )
 الضابطة للمجموعة كالبعدم القبلياالختبارا  بُت ادلقارنة

 التقدير النتيجة الرقم

 االختبارااالبعدم االختبارااالقبلي

عددا
 التالميذ

عددا النسبةاادلئوية
 التالميذ

النسبةا
 ادلئوية

 %1 - %1 - أ 85-111 1

 %٘ٛ،ٕٗ 3 %1 - ب+ 81-84 2

 %٘ٛ،ٕٗ 3 %1 - ب 25-29 3

 %ٕٛ،ٗٔ 1 %1 - ج+ 21-24 4

 %1 - %28،ٗٔ 1 ج 61-69 5

 %1 - %ٗٔ،ٚ٘ 4 د 51-59 6

 %1 - %ٚ٘،ٕٛ 2 ق 1-49 2

 %111 2 %111 2 العدد
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ا
ا

 فظهرا الضابطة للمجموعة كالبعدم القبلي االختبارا بُت ادلقارنة بياف إىل ابلنسبة

ا ُب أف امٕٛ،ٗٔاالقبليااالختبار ااالتالميذ ن% امستول ا)ج(ُب ا  ُب %ٗٔ،ٚ٘،
ا ا)د(مستول اك ا ُب%ٚ٘،ٕٛ، اكأما()قمستول ا ُب . اأفا البعدم االختبار ظهر
%اإٛ،ٗٔ)ب(اكامستولا ُب%ا٘ٛ،ٕٗ،ا)+ب(ُبامستولااالتالميذمنا%٘ٛ،ٕٗ

 .القبلي نتيجة من أكرب البعدمااالختبار نتيجة أف يعٍت البياف كىذااُبامستولا)ج+(،

 

 (2.2اجلدول )

 التجريبية للمجموعة كالبعدم القبلي االختبارا بُت ادلقارنة

 

 التقدير النتيجة الرقم

 االختبارااالبعدم االختبارااالقبلي

عددا
 التالميذ

النسبةا
 ادلئوية

عددا
 التالميذ

النسبةا
 ادلئوية

 %ٖٗ،ٔٚ 5 %1 - أ 85-111 1

 %ٖ،ٗٔ 1 %1 - ب+ 81-84 2
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 %ٖ،ٗٔ 1 %1 - ب 25-29 3

 %1 - %1 - ج+ 21-24 4

 %1 - %1 - ج 61-69 5

 %1 - %ٚ،٘ٛ 6 د 51-59 6

 %1 - %ٖ،ٗٔ 1 ق 1-49 2

 %111 2 %111 2 العدد

 

ا
ا

ا بُت ادلقارنة بياف إىل ابلنسبة ا التجريبة للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار
ا،)ق(مستولا ُبا%ٖ،ٗٔ،اكا()دُبامستولا%اٚ،٘ٛالقبلياااالختبارا ُب أف فظهر

 ُبامستول%اٖ،ٗٔا،اكمستولا)أ( ُب%اٖٗ،ٔٚظهراأفا البعدم االختبارا ُب كأما

ا)ب+( اك اٖ،ٗٔ، اُب% ا منهم اكىذا)ب(مستول االختبارا نتيجة أف يعٍت البياف .
 القبلي.ااالختبارنتيجةا أكرباأيضاامن البعدم

كانتاالبياّنتابينهمااكمضةامتساكيتافافقاـاالباحثاابدلالحظةااليتاذبرماعندا
عمليةاالتعليماُبااجملموعتُتاادلذكورتُت،اكفيهااكجداالباحثاالفرؽابينهما.اأمااُبااجملومعةا
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 االختبارالقبلي
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اُب التالميذ،اكبعضامنهماالايهتمالضابطة،اكافاالتعليماجيرماشللةاكالاتظهراضباسةالدلا
اُب اكأما ااالتعليم. ابنشاط املوف االتعليم اكاف االتجريبية، االتعليما التالميذاجملموعة عند

،اىذهاالبيانةاظنامؤقت،األفاتركيزاىذااادلادةاكالسؤاؿ،اىمايهتموفادبااشرحاادلعلماعن
 كمااستذكرابعدىا.اااالختباراالبحثاُباالبياّنتاالرقميةامنا

القبلياكالبعدماللمجموعتُتافشرحاالباحثاااالختباراكبعدامعرفةامقارنةانتائجا
اكما من ادلربع االضلراؼ كعدد االضلراؼ عدد اكىي االسابقتُت.  اجلدكؿ ُب اجملموعتُت

 :التايل

 (2.1اجلدول )

 اجملموعتُت من ادلربع االضلراؼ كعدد االضلراؼ عدد نتائج

 

 الرقم ادلػجموعةاالتجريبية الضابطة ادلػجموعة
Y

2 
(Y) Y2 Y1 X

2
 (X) X2 X1 

256 16 22 56 1189 33 29 46 1 

229 22 25 48 529 23 82 59 2 

911 31 81 51 1225 35 85 51 3 

529 23 28 55 1296 36 88 52 4 

1369 32 82 45 1124 32 82 55 5 

411 21 81 61 1369 32 89 52 6 

441 21 28 52 1225 35 85 51 2 

 اجملموع 364 595 231 2252 321 545 124 4624

  
  

  
  N 

 

 :السابق اجلدكؿ ُب ما توضيح يلي  ما كُب

X1التجريبية اجملموعة من القبلياالختبارا =انتائج 

X2التجريبية اجملموعة من البعدماالختبارا =انتائج 
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(X)التجريبية اجملموعة نتائج  من  االضلراؼ  =اعدد 

X2التجريبية اجملموعة نتائج من ربعادل االضلراؼ  =اعدد 

 =∑Xالتجريبية اجملموعة نتائج من االضلراؼ عدد رلموع 

 =∑X2التجريبية اجملموعة نتائج من ربعادل االضلراؼ عدد رلموع 

Y1 =الضابطة اجملموعة من القبلياالختبارا نتائج 

Y2الضابطة اجملموعة من البعدماالختبارا =انتائج 

(Y)الضابطة اجملموعة نتائج من االضلراؼ =اعدد 

Y2الضابطة اجملموعة نتائج من ربعادل االضلراؼ =اعدد 

 =∑Yالضابطة اجملموعة نتائج من االضلراؼ عدد رلموع 

 =∑Y2الضابطة اجملموعة نتائج من ربعادل االضلراؼ عدد رلموع 

 (2.9اجلدول )

ااجملموعتُت من ربعادل االضلراؼ كعدد االضلراؼ رلموعاعدد
 اجملموعةالتجريبية اجملموعةالضابطة

  عدد رلموع

 (∑Yاالضلراؼا)

 عدد رلموع

 االضلراؼ

 (∑Y2ربعا)ادل

  عدد رلموع

االضلراؼا
(X∑) 

رلموعاعددا
االضلراؼاادلربعا

(X2∑) 

124 4624 231 2252 

 :اآلٌب اإلحصائي الرمز إىل السابق النتائج إبدخاؿ الباحث قاـٍبا

 

 
2 2  
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 7623  

 

 
 24,85 

2  2  
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40 

 
ٍبااإلحصائيا=ا  t منااجلدكؿاالسابق،اكجداالباحثاأفانتيجةاا

 degree)كحبثاالباحثاأفانتيجةاُباالقائمةااحلريةاt-tableقاـاالباحثابتعيُتا

of freedom)ا ااt-tableمن اادلعنوم االتقدير اُب انتيجة % = 0,05أف

 .% = 0,10كنتيجةاُباالتقديراادلعنوماا

 "t" تقرير

t.test (احلسايب t)< t.table  (tا=اا)احصلتاالتجريبةا=امقبوؿجدكايل
t.test (احلسايب t)> t.table  (tا=اا)امقبوؿغَتافشلتاالتجريبةا=اجدكايل

ا كنتيجةاا ا اإلحصائي= ادلعنوما التقدير نتيجة من أكرباٍب
% = 0,10ادلعنوم تقدير نتيجة من أكرب ككذلكا% = 0,05

  أف دليلكىذاا مقبوؿ. البحث ىذا فركض أف أك مقبوؿاH1 أف دبعٌتا

.اكىذاااحلصيلامعززاابلبياّنتاالفيديوايرقيامهارةاالكالـ ستخداـتعليماادلفرداتااب
،اكغالباامنهماحيبوفاالتعليماشرؼكادلاللتالميذمناادلقابلةااليتاتتكوفاابألسئلةاادلوافقةا

ا اابستخداـ االفيديوكالتعلم اعلى اليس ا، اابلفيديو اادلدخلاالتعليم اعلى ابل فقط،
اكخالصة اااألخرل. اأف االباحث، اصبعها االيت االبياّنت اجبميع االبحث تعليماذلذا

ادلفرداتاابستخداـاالفيديوالًتقيةامهارةاالكالـالتالميذامؤسسةاطالبااحلقاماالنجا
 "فعالية"

                                                           
40

Anonim. https://hatta2stat.wordpress.com/tabel-t/. (30 Agustus 2017 pukul 20:23) 
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(اأفاأكاأماااحلاؿاالتالميذابعداتنفيذاتعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديواىيا:ا
(اأفاإ،ابتدئداـاالفيديواُباالفصلاادلكلاالتالميذاادلتحمسابتعليماادلفرداتاابستخ

(اأفاالتالميذايكوفامسؤكليةاُبااشراحا3كلاالتالميذايتعلماابلنشطةاُباالفصل،ا
ا اجيدا، افهما ايكوف احىت ادرسهم االفهم اُب اأصدقائهم اليساعد اكلا4الدرس اأف )

  .التالميذايعتمدكفاُباالكالـاأكاالتحدث
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 الفصل اخلامس
 مناقشة نتائج البحث

تعليم ادلفردات ابستخدام الفيديو لرتقية مهارة الكالم لتالميذ مؤسسة تطبيق  .أ 
 طالب احلق ماالنج

جملموعةا تعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديوا إفاالتعليماُباىذااالبحثايعٍت
التالميذ-مبتدئالتجريبيةاُباالفصلا ،اكاجملموعةاالضابطةاماالنجمؤسسةاطالبااحلقا أ

ا االفصل التالميذ-مبتدئُب ا ب ااحلق اطالب اكاماالنجمؤسسة ا. اادلفرداتاتطبيق تعليم
االفيديو ااابستخداـ االتمهيدتشمل اكاكاادبرحلة ااألنشطة امرحلة االتعليماالتعليم، كمرحلة

ا.ا،اكمرحلةااالختتاـمرحلةااإلنعكاستمثيل،اكامرحلةاالاجلماعي،اكا

 مرحلةاالتمهيد.أ 

كاحلاسوباقبلاتقدًناادلادةاالابداعلىاادلعلماأفايستعداكسائلاالتعليماا
لواعملّيةاالّتعليماإبلقاءاالّسالـاكااحلمداّلّلاكاالّصالةاعلىارسواافتتحياكالشاشةاٍب

ماايتعّلقااشرحيابدعاءاالتعليم.اٍباعماليةاالتعليمبدأاصّلىااّلّلاعليواكسّلما،اٍّباي
ككيفيةاتقدديهاالكياالتالميذايفهموفاماذااسيعملوفاعنداالتعليم.اااداالدراسيةابدلوا

اادل اكدبكعلى االدراسي اابدلوضوع اادلناسب االفيديو اخيتار اأف اادلعلم اأك ستولادرس
 التالميذا)مبتدئاأكامتواسطاأكامتقدـ(.

 مرحلةااألنشطةاكاالتعليما.ب 

ا اىناؾ االتعليم اىذا الدلااالتالميذُب اادللل اشعور ايزيل اك اابحلماسة يشعركف
اياالتالميذ اىم اكاألف ااجلديدة. اادلعرفة اك اادلدخل اناؿ اأفااالتالميذىناؾ يشعركف

اكا االكالـ امهارة الًتقية امهمة االفيديو اابستخداـ اادلفردات اتساعداتعليم مدخلها
 .فهمهماُباالتالميذ
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اادلفرداتاأف االفيديوااب تعليم ابثالثةاستخداـ ااألكؿايعٍتاايبدأ االلقاء اللقاء.
ا االلقاءااالختبار اك ا  القبلي، االثاين ايعٍت االفيديو اابستخداـ اادلفردات ،ااتعليم

االلقاءااألخَتاىوالثالثاءاااللقاكا قدرةا ةانتائجاأكعرفاالختبارااالبعدمادلكاىذا
 .  ادلفرداتاابستخداـاالفيديوا وفبعدايتعلماالتالميذ

 كمرحلةاالتعليمااجلماعيا.ج 

األنشطةاُباالتعليمامناخالؿاادلناقشةابُتااىيامرحلةمرحلةاالتعليمااجلماعيا
االدارسُت امن اادلداالتالميذ اتعليم ابعد اتقـو االباحثاليت اشرح ابعد اأك عنااة

ىماجيبوفااألسئلةاابحلماسةاكا.اُباىذهاادلرحلة،ا الفيديواُبا كالًتاكيباادلفردات
.االفيديواعناادلادةاُبفهموفاىذهاادلرحلةااعرؼاالباحث،اأىمايكاالسركر.اُبا

 دخلااجلديدةالتالميذابعداّنؿاالشرحاعناادلقدرةااُباىذهاادلرحلة،اعرؼاالباحث

 مرحلةاالتمثيل.د 

االفقرةاُباىذه اأك اليصنعااجلملة االباحثاالتالميذ اأمر ااحلواراٍبا ادلرحلة، أك
االتالميذابعداّنؿاالشرحاعناقايتحدثوفاُبااألماـ.اعرؼاالباحث امدخلهادرة

احىتاانتهاءاالوقت.ااجلديدة.االحظاالباحث
 مرحلةااإلنعكاس.ه 

ا االوقت اانتهاء ابعد ايعمل االذم اسأؿللتالميذ اعنا الوظيفة، الباحث
ةاكاالسركر.اُباىذهاىماجيبوفااألسئلةاابحلماسادلفرداتاالذماقداشرحاإليهم.اكا

اعرفالباحث ا اهنأاادلرحلة ايفهموف ادرسوام اقد االيت اادلادة اعن اشعر االتالميذ.
ا اك ااحلابلسركر اُب اينالوفاّماسة اىم األف ا، ا االفيديو اابستخداـ اادلفردات تعليم

 .ايعرفوااقبلوادلدخلااجلديدةاالذمامل

االباحث ااأعطى اإىل اإذااااالتالميذاألسئلة ايتعلمو. اقد االذم اادلدخل عن
يم،اكاعكساذلك.اكىذااحاذلكاالتعليستطيعاأفاجييباجيداافنج التالميذكافا
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االباحث اظهر ااالفصل ااالتالميذنتائج اااالختبارمن اكثَت اقدايعٍت االذم التالميذ
 معايرةاالتقوًن.اواكصل

 ختتاـمرحلةااال.و 

بداعلىاادلعلماأفاخيتتماالتعليماابحلمدلةاكالدعاءاكالاينسىاأيضااأفاالا
االغد.يطلباالتالميذاليذكركاادرسهماَباالبيتاكي استعدكاادرسهماليـو



فعالية تعليم ادلفردات ابستخدام الفيديو لرتقية مهارة الكالم لتالميذ مؤسسة  .ب 
 طالب احلق ماالنج

،االتالميذايشعركفاحبماسةاُباتعليماادلفرداتاأفامناىذهاالتعليماالحظاالباحثكا
ألهّنمايتعّلموفاالدراسةااجلديدةاكاهبذاالديهماادلعرفةااالتالميذتزيلاشعوراادلللالدلا

اُبا ايسهلاالتالميذاُبااستيعاباادلفرداتاجلديدة اادلفردات، اعنااتعليم ألفامعرفة
  .مهمةالًتقيةامهارةاالكالـتعليماادلفرداتاابستخداـاالفيديوا

بعدا جريبيةالقبلياكالبعدماللمجموعةاالتاالختبارا" tأفانتيجةا"اكجداالباحثكا
ا اتدؿ ات ابقيمة ااٚ٘،ٕحساهبا اجدكؿاعنداكىي اُب اتاادلوجودة امناقيمة أكرب

ا االداللة ا)ٓٔمستول اكىي ا%1.216 االداللة امستول اكعند اكىيا٘ٓ( %
 .ديواااستخداـاالفياارتقتابعداتطبيقاالتالميذكادلعٌتاأفالدلا (.2.161)

 

االبحثامقبوؿاأكا) =افعاليةاأكامقبوؿاكااH1كذلكادبعٌتاأفافريضةاىذا
يجةاالتقديراٍباأكربامنانتا3.84كنتيجةااإلحتصائيا=اا=اغَتامقبوؿ(.ااH0أماا

% = 11ةاالتقديراادلعنوماككذلكاأكربامنانتيجا2.161% = 15ادلعنوما

1.216. 

1.716<2.161<  2،57  
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لًتقيةامهارةافعاؿاتعليماادلفرداتاابستخداـانتيجةاىذااالبحثاتدؿاعلىاأفا
 الكالـ.
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 الفصل السادس
 اخلامتة

 خالصة نتائج البحث .أ 
االباحث اشرح ااقد اُب اكاضحا اشلااشرحا االباحث ااستخلص ا، االسابق الفصل

 يليا: تضمناُباىذااالبحثامنانتائجاالبحثاكماي

ا.اأ اتطبيق ا ا االفيديو اعلتاستخداـ امرحلةاشتمل اىي اادلراحل، اسادس ى
ا اكالتعليمالتمهيد، ااألنشطة اكمرحلةاا،كمرحلة ااجلماعي، االتعليم كمرحلة

امرحلةااإلختتاـ.اأفاالتعليماُباىذااالبحثالتمثيل،اكمرحلةااإلنعكاس،اكا
ا االكالـ امهارة الًتقية االفيديو اابستخداـ اادلفردات اتعليم مجموعةالليعٍت

 .ماالنجأالتالميذامؤسسةاطالبااحلقا-مبتدئالتجريبيةاُباالفصلا

التالميذامؤسسةاا.اب االكالـ امهارة الًتقية ا االفيديو اادلفرداتاايستخداـ تعليم
القبلياااالختبار" tأفانتيجةا"االباحثاكجد. ذلاافعاؿطالبااحلقاماالنجا

كىيااٚ٘،ٕتدؿاا”t“ةابعداحساهباابقيمةاكالبعدماللمجموعةاالتجريبي
%اكىيآٔعندامستولاالداللةااُباجدكؿادلوجودةاا”t“أكربامناقيمةا

ايدؿا(.ااكذلك2.161%اكىيا)٘ٓكعندامستولاالداللةا( 216.ٔ)
=ااHo=افعاليةاأكامقبوؿاكاأماااHٔأفافريضةاىذااالبحثامقبوؿاأكا)

 غَتامقبوؿ(.ا
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 مقرتحات البحث .ب 
االباحث االبحث،افسوؼايقدـ اعلىانتيجة بعضااإلقًتاحاتاحوؿامااااعتمادا

 تتعلقاابلبحثافهيا:

ابستخداـاالفيديواذلاافعاليةالًتقيةامهارةاالكالـالدما تعليماادلفرداتأفاا .1
 .مُتاأفاتطبيقاىذااادلدخلاُباتعليمهمعلىاادلعلاالتالميذافًتجواالباحث

ادكفا .2 اكالسجاعة اابحلماسة االعربية ايتكلموا اأف االتالميذ اعلى اجييب أف
 اخلطء.اخلوؼاعنا

 .علىاالباحثاالتايلاأفايبحثااستخداـاالفيديواإلكماؿاالبحثااآلف .3
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 قائمة ادلراجع
 ادلراجع العربية .أ 

 داراالكتباادلصرم،ادكفاالسنة(اأبواالفتحاعثمافابناجٍت،ااخلصائصا)مصر:

اأضبداخَتمادمحماكاظماكجابراعبدااحلميداجابر،االوسائلاالتعليميةاكادلنهجا)القاىرة:
 (ٜٚٚٔةاالعربية،اداراالنهض

اتدريسها. اكطرائق اىيتها اما االلغوية اعليأف،ادلهارة ازلمود افؤاد ادكفا)أضبد رايض:
 (1992 مطبعة،

ادارا ا)راييض: اتدريسها اكطرائق اكماىيتها االلغوية اادلهارة اعلياف، ازلمود افؤاد أضبد
 (إٜٜٔدلسلماللنشراكالتوزيع،ا

ا)مصرا اهبا، االناطقُت الغَت االعربية اتعليم اطعيمة، اأضبد ارشدم االدكتور األستاذ
اـ(1989

تواالنظريةاكشلارستواالعملية.ا)دمسق:ادارامبتدئرجاءاكحيدادكيدرم.االبحثاالعلميا
 (ـٕٓٓٓالفكر،

ارشدماأضبداطعيمةاكزلموداكاملاالناقة،االتعلماالذاٌب
ا الغَت االعربية اتعليم اطعيمة، اأضبد ا)مصر:ارشدم اكأساليو، امناجهو اهبا الناطقُت

 .(ٜٜٛٔإيسكو،ا

اسعيداحسناعبداالفتاحاالغامدم.اأدكاتاالبحثاالعلمي
عبداالرضبناأضبداالربين.اللغةاالعربيةاأصلااللغاتاكلها.ا)دراالردافا:ادارااحلسُتا

ا(اٜٜٛٔ
ةاعبدااجمليداسيداأضبدامنصور،اسيكولوجيةاالوسائلاالتعليميةاككسائلاالتدريسااللغ

 (.1983 الرايض:اداراادلعارؼ)العربية.

 (ٜٛٛٔ)بَتكت:داراالكتباالعلميةاعليابنادمحمااجلرجاين،اكتاباالتعرفاتا
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ا اأسسو اأخرل: ابلغات االعربية االلغة اتعليم االناقة، اكامل اا–زلمود طرؽاا–مداخلو
 (اٜ٘ٛٔكرمةا:اجامعةاأـاالقرل،اتدريسو،ا)مكةاادل

 (ٕٗٓٓ)بَتكت:اداراالفكر،ااةمصطفىاالغاليُت،اجامعاالدركساالعربي

 (1986 بَتكت:ادارالفكر،)مصطفياالغالييٍت،جامعادركسااللغةاالعربية,ا

اسبثلةا امع ااألجنبية االلغات اتغلبم اُب االلغوية ااأللعاب االعزيز، اعبد امصفى ّنصف
ا(اٖٜٛٔالرايض:اداراادلرية،االتعليماالعربيةالغَتاالناطقُتاهبا،ا)



 ادلراجع اإلندزنسيا .ب 
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Cheppy Riyana. 2007. Pedoman Pengembangan Media Video. Jakarta: P3AI 

UPI. 

Djiwandono, M. Soenardi. Tes Bahasa dalam Pengaaran,(Bandung: ITB) 

1996 .  

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

R&D. (Bandung: Penerbit Alfabeta)  

Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara), 2007 

Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 

2010. 
 

  ادلراجع اإلجنلزية .ج 
Lotfi Ghazal, Learning Vocabulary in EFL Context through Vocabulary 

Learning Stratigies. Novitas – Royal Reasearch on Youth and 

language. Vol 1 issue (20 October 2007) 
 

  الدوليةادلراجع الشبكة  .د 
https://www.alg17.com/vb/threads/thread-2286  

Anonim. https://hatta2stat.wordpress.com/tabel-t/ 
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 قمالح



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN KUANTITATIF 

 

1. Sejak kapan Yayasan Tholibul Haq didirikan? 

2. Siapa pendiri yayasan ini? 

3. Apa tujuan didirikannya yayasan ini? 

4. Berapa jumlah siswa di yayasan ini? 

5. Apa saja program yang ada di yayasan ini? 

6. Berapa orang pengurus/guru di yayasan ini? 

7. Sejak kapan program Bahasa Arab diadakan di yayasan ini? 

8. Bagaimana perkembangan pembelajaran Bahasa Arab di sini? 

9. Bagaimana respon siswa dalam mengikuti program Bahasa arab? 

10. Apa saja upaya guru dalam peningkatan pembelajaran Bahasa Arab? 



 

Instrumen tes lisan kemampuan berbicara (Maharah Kalam) 

Siswa Yayasan Tholibul Haq Malang 

Berdialog lah dengan temanmu tentang keluarga! 

No 
Nama 

siswa 

Nilai 

Jumlah Kefasihan 

(25) 

Kelancaran 

(25) 

Kesesuaian 

topik (25) 

Tatabahasa 

(25) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

  



 

 السرية الذاتية
 

 ادلعلومات الشخصية .أ
ارستم:ااسماال

اٜٜٗٔأبريلاإٓغونونج،ا:ااادلكاف/اترخاادلولود
اة:ااإلندكنيسيااجلنسية

االًتبيةاكالتعليم/اقسماتعليمااااااااكلية/قسم  اللغةاالعربية:اكليةاعلـو

افدافاغنتينج،ااتنحاداتر،اسومطرااالغربية:ااالعنواف
 ٕٖٖٕٛٙ٘ٙٙ٘ٛٓ:اارقمااجلواؿ

 rustamputragunung@gmail.com:ااالربيدااإليليكًتكين
 
 ادلستوى الدراسي: .ب

 السنة ادلستوى الدراسي
اـٕٚٓٓ-ٕٔٓٓاغونونجاٗٔالعامةااحلكوميةااإلبتدائيةاادلدرسةا
اـٕٓٔٓ-ٕٚٓٓافدافاغنتينجأادلتوسطةاالعامةااحلكوميةااادلدرسة

اـٖٕٔٓ-ٕٓٔٓاابتوسنكارإلثانويةااإلسالميةااحلكوميةاادلدرسةاا
اابتوسنكارمعهداد اـٖٕٔٓ-ٕٓٔٓااراالعلـو

االًتبيةاابكلوريوس )سرجاّن(اَباقسماتعليمااللغةاالعربيةاكليةاعلـو
 ـٕٚٔٓ-ٖٕٔٓاجيةااحلكوميةاماالنكالتعليماجبامعةاموالّنامالكاإبراىيمااإلسالم

 



 

 
 ادلفردات يف الفيديو األول

 

 
 الغناء يف الفيديو الثاين

 



 

 
 الرتكيب يف الفيديو الثالث

 

 
 احلوار يف الفيديو الثالث

 


