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 الباب الخامس

 التحليل

 فيديو لًتقية إجناز الطالب يف فهم مفردات اللغة العربيةإستخدام وسيلة ال .1

استنادا إىل مقابالت مع ادلخربين بتهدد اىل مشكالت البحث ميكن على احلصول 

 البيانات التالية:

إستخدام وسيلة الفيديو لًتقية إجناز الطالب يف فهم مفردات اللغة العربية يف مدرسة 

و مدرسة كارانج روجو ادلتوسطة االسالمية  كوميةتولونج أجونج ادلتوسطة االسالمية احل

 .احلكومية

 1ما يلى: اللغة العربية مفرداتيلة الفيديو يف تعليم إستخدام وس

 نادلادة بوسيلة الفيديو و الطالب يستمعو  يظهر و ينطق ادلدرس .أ

 الطالب ادلادة. اتلك وسيلة الفيديو حىت يفهمو  يكّرر ادلدرس .ب

معٌت ادلفردات اىل الطالب بناء على صورة ىف تلك وسيلة  يسأل ادلدرس .ج

 الفيديو 

                                                           
1
 8-مارس 3مدرسة تولونج أجونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف الًتيخ  مشاىدة يف مدرسة تولونج أجونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية و 
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مبعٌت    للغة العربيةالطالب ليوصل الكتابة من ادلفردات ىف ا بعض ادلدرس دوعي .د

 .ادلناسبة ىف اللغة االندونيسية 

 

 تعليم مفردات اللغة العربية .2

 مدرسة تولونج أجونج ادلتوسطة االسالمية احلكومية تعليم مفردات اللغة العربية يف .أ

ادلتوسطة االسالمية  تولونج أجونجيف بعد أن مقابالت مع مدرس اللغة العربية 

. ىناك موجود طرق بيلن ادلفردات اليت تستخدم يف خَت اذلدي ذ, يعٍت أستااحلكومية

 تعليم مفردات اللغة العربية. وىو ما يلى:

 واخلطوات تعليم ادلفردات باستخدام ىذه الطريقة ىي كما يلي :

 لعب األدوار (1

 خطوات تعليم ادلفردات باستخدام ىذه الطريقة ىي كما يلي :و 

 علق مبوضوع التعلميصنع ادلدرس احلوار الذي يت .أ

 يقسم ادلدرس الطالب إىل اجملموعات الصغَتة .ب

 يسأل ادلدرس الطالب حلفظ احلوار وممارستو أمام الفصل. .ج

 يشَت ادلدرس إىل واحدة اجملموعات لتقدًن احلوار أمام الفصل. .د

 اجلديدة يبحث ادلدرس مع الطالب معٌت ادلفردات .ه

 ضاداتتوفَت ادلًتادفات أو ادلت (2
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 تعليم ادلفردات باستخدام ىذه الطريقة ىي كما يلي : وخطوات

 تشجيع الطالب أن ييبحث عن ادلوضوع ادلعُّت  .أ

 ب. يطاب ادلدرس الطالب لقراءة النص فقرة فقرة

 ج. يسأل ادلدرس الطالب ادلفردات اجلديدة اليت غَت معروفة معنيها

 مذكور ادلتضادات أو مرادفاهتا د.يشرح ادلدرس معٌت ادلفردات اجلديدة من خالل

 ه. بعد ذلك، يسأل ادلدرس الطالب لًتمجة كلمة كامال

 ترمجة مباشرة (3

 تعليم ادلفردات باستخدام ىذه الطريقة ىي كما يلي : وخطوات

باين ادلدرس معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق ترمجتها مباشرة اىل لغة التالميذ )لغة 

 العربية ىذه الطريقة اواخر طريقة استعماذلا.األم(. إختار ادلدرس اللغة 

 

 مدرسة كارانج روجو ادلتوسطة االسالمية احلكومية تعليم مفردات اللغة العربية يف .ب

بعد أن مقابالت مع مدرس اللغة العربية يف كارانج روجو ادلتوسطة االسالمية احلكومية, 

دات اليت تستخدم يف تعليم فريدة احلسنة. ىناك موجود طرق بيلن ادلفر  يعٍت أستاذة

 مفردات اللغة العربية. وىو ما يلى:

 إعطاء األغاين (1

 واخلطوات تعليم ادلفردات باستخدام ىذه الطريقة ىي كما يلي :
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يعّرف ادلدرس األغاين اجلديدة إىل الطالب اليت حتتوي على ادلفردات  أ.

 اجلديدة.

سأل اىل الطالب لالستماع ادلدرس يغٍت األغنية اجلديدة امام الصف و ي ب.

 األغنية

 ادلدرس يسأل الطالب ليقّلد األغنية بوتَتة بطيئة ج.

 يبحث ادلدرس مع الطالب معٌت ادلفردات يف أغنية معا د.

ادلدرس يغٍت مع الطالب األغنية معا مرارا وتكرارا من وتَتة بطيئة ايل وتَتة  ه.

 احلقيقية

 للغناء أغنية . لفصادلدرس يسأل أحد الطالب  امام ا و.

  األغاينصناعة  (2

 تعليم ادلفردات باستخدام ىذه الطريقة ىي كما يلي : وخطوات

 تزويد ادلدرس ادلفردات اجلديدة اىل طالب و شرح معٌت ادلفردات . .أ

تشكل ادلدرس اجملموعات الصغَتة، مث يطلبو الطالب خللق أغنية باستخدام   .ب

 لدى الطالبىذه ادلفردات وفقا اإلبداع 

 يف اللقاء ادلقبل ، يسأل ادلدرس الطالب لتقدًن أغنية أمام الفصل  .ج

 

 لعب األدوار (3
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 تعليم ادلفردات باستخدام ىذه الطريقة ىي كما يلي : وخطوات

 يصنع ادلدرس احلوار الذي يتعلق مبوضوع التعلم .أ

 يقسم ادلدرس الطالب إىل اجملموعات الصغَتة .ب

 رس الطالب حلفظ احلوار وممارستو أمام الفصل.يسأل ادلد .ج

 يشَت ادلدرس إىل واحدة اجملموعات لتقدًن احلوار أمام الفصل. .د

 اجلديدة يبحث ادلدرس مع الطالب معٌت ادلفردات .ه

 ترمجة مباشرة (4

باين ادلدرس معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق ترمجتها مباشرة اىل لغة التالميذ )لغة 

 ختار ادلدرس اللغة العربية ىذه الطريقة اواخر طريقة استعماذلا.إ. األم(

من الشرح ادلذكر، تلخص الباحثة أن ىناك كثَت من األساليب ادلستخدمة يف شرح 

مفردات جديدة اللغة العربية يف مدرسة تولونج أجونج ادلتوسطة االسادلية احلكومية و 

ة. وإنو أمرا جيدا، ألن مدرس اللغة مدرسة كارانج روجو ادلتوسطة االسالمية احلكومي

العربية يستخدم إبداعيتهم ليخلق البيئة التعليمية متعة وسهلة وليس ممال. جهود ادلدرس 

آية  01فصل   6112سنة  02 يف خلق التعلم الفعال والكفءة حبسب القانون رقم

خلالقة والدينامية "يلتزم ادلعلمون والعامل يف رلال الًتبية خللق اجلو اذلادف و ادلتعة وا 6
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سنة  01وىذا األمر يناسب أيضا بتنظيم احلكومة رقم  0".تعليمواحلواري يف عملية ال

لتعلم يف وحدة الًتبوية اليت ينفزىا تفاعلية، ، ونصها: "عملية ا0آية  01فصل  6112

كل حتديا، وحتفيز الطالب على ادلشاركة بنشاط، وتوفَت 02وادللهم، وادلرح، مما ي

ب واالىتمامات ومنو مساحة كافية لالبتكار واإلبداع و االستقالل وفقا على ادلواى

 3.انب البدين والنفسيالطالب يف اجل

 

 فعالية إستخدام وسيلة الفيديو لًتقية إجناز الطالب يف فهم مفردات اللغة العربية .3

 أو  2025 من أصغر ىذا و. 2023 يعٍت sig. (2-tailed) قيمة الباحثة جتد إحصاء من

 فعالية ىناك أن نلخص وذلذا Ha. يتقبل و Ho  فطلق أنفا بأسسان. 2023<  2025

 العربية اللغة درس ىف العربية اللغة مفردات فهم ىف الطالب إجناز على الفيديو وسيلة

 روجو كارانج مدرسة و احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة أجونج تولونج مبدرسة الثامن للفصل

 .احلكومية الميةاإلس ادلتوسطة

 

نتائج البحث تدل علي التأثَت  بعض أن  (Kemp & Dayton) ودايتون كيمب قال

يف عملية التعلم، من بُت أمور  اإلجيايب من استخدام الوسائل التعليمية كجزء اساسي

                                                           
2
 UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam http: //www 

.kemenag .go.id. diakses pada Minggu, 1 Mei 2016 
3
 PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional dalam http://www. 

Kemenag.go.id diakses pada Minggu, 01 Mei 2015 
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 أن 4.أكثر اخلام، وأكثر إثارة لالىتمام، وأكثر تفاعلية يف إيصال ادلواد إىل أخرى يعٍت

فوائد الكثَتة يف عملية التعلم, من بُت أمور أخري يعٍت عملية التعلم الوسيلة الفيديو ميلك 

يستطيع أن يكون أكثر جذب إىتمام الطالب, وبذلك يستطيع أن يبعث الطالب يف 

  5استخدام وسيلة الفيديو ادلواد الدراسي سيكون أكثر وضيحا.التعلم, مث ب

ستخدم ألغراض خدمة ادلعلومات, ومن بينهما يعٍت ووسيلة الفيديو يستطيع أيضا أن ت

والفيديو ىو أحد  الوسائل ادلطبوعة, الوسائل اإللكًتونية او الوسائل التعليمية األخري.

التعليمية. و األسباب العقالنية دلاذا الباحثة تستخدمو  كالوسيلة   ادلستخدمة وسيلة

أحد الوسيلة الشعبية و مفضل بسبب  ىوكالوسيلة إليصال ادلعلومات ىي ألن الفيديو 

القوة يف قصتو. وأفضل القصة فأحسن أيضا يف إيصال  وخصائص الًتفية و ميلك

 معلومات.

                                                           
4
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21 

5
 Ibid, h. 24 


