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 الباب األول

 املقدمة
 خلفية البحث -أ

دة ميني( وال تزال موجو اللغة العربية هي واحدة من أقدم اللغات السامية )السا
هللا كلغة للقرآن الكرمي ولغة القرآن حىت اليوم ، ويرجع ذلك إىل موقعها كلغة اختارها 

يف  1الم.هي اإلسالكرمي. لغة القرآن ولغة الدين )يف العبادة كالصالة والذكر والصالة( 
 للغة، يتعلمون تلقائًيا القرآن املكتوب ابإندونيسيا نفسها، غالبية السكان مسلمون

 ، أي كطريقة حياة وكلغة عبادة.العربية ابعتباره دافًعا دينًيا

أصبحت اللغة العربية يف إندونيسيا مادة يتم تدريسها يف املدارس الدينية أو 
قها وهي ، هناك أهداف جيب حتقيتعليم اللغة العربية يفغريها من املدارس اإلسالمية. 

، وهي مهارة االستماع، مهارة الكالم، ومهارة تشمل أربع مهارات أو مهارة لغوية
 القراءة، ومهارة الكتابة.     

اللغة العربية هي أيًضا لغة أجنبية ال ميكن فصلها عن احتمال حدوث مشاكل 
ت ةجتة عن حالة اللغة العربية نفسها )املشكاليف التعلم. وبعض املشاكل احملتملة ان

النحوية  يت، والكتابة، والصرف، واملشاكل النحوية// الصو صويت، مثل النظام ال(اللغوية
، كما أن التحيز انتج عن املشكالت املوجودة يف املعلم أو املعلم. الطالب والداللية

 2أنفسهم يف عملية التعلم.

 

                                                             
1 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 4 
2 Hidayat, Problematika Pembelajaran  Bahasa Arab. An-Nida, 37(1), 2012, h. 82 
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ال تدعم  يف تعلم اللغة العربية وسائل اإلعالم اليتمن العوامل اليت تسبب الفشل 
 املدرسة ، وخاصة يفلنسبة ملشاكل تعلم اللغة العربيةأما اب 3الطالب يف تعلم اللغة العربية.
ور على ، مت العث، فوفًقا ملالحظات الباحثنيمبورونج رااي 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ن دم فهم الطالب ملواد تعلم اللغة العربية أل، ععديد من مشاكل التعلم مبا يف ذلكال
 تعلم دوا صعوبة يفغالبية الطالب خترجوا من املدرسة اإلعدادية لذلك. أن الطالب وج

 واد اليت، ومل يكونوا مستعدين.الطالب يف تعلم اللغة العربية بسبب تعقيد املاللغة العربية
صعب  مرلم اللغة العربية أ، يعتقد الطالب أن تعةجتعل دافع تعلم الطالب منخفًضا

ب أو أساليب تقليدية أسالي، وال يزال التعلم يستخدم الوجيعل الطالب يشعرون ابمللل
طر ، مما يعين أن التعلم ال يزال مييل إىل أن يكون رتيًبا وأن املعلم أكثر تركيزًا. ويسيالتعلم

غة العربية غري درس الل، ال يزال التعلم الذي يقوم به ميف هذه احلالةعلى أنشطة التعلم. 
لتعلم تسري ، ألن عملية ام للمواد العربيةقادر على بناء إمكاانت الطالب وحتسني إتقاهن

، ذلكليف اةجتاه واحد حبيث يصعب إنشاء تعليم حموره املعلم. القدرة احملتملة أو التعلم. 
من أجل  نيتطلب حتسني جودة التعلم التعلم اإلبداعي واملبتكر الذي يقوم به املعلمو 

 إاثرة محاس الطالب للتعلم يف املشاركة يف التعلم يف الفصل.

ية اليت ، أحد العناصر اللغو لعربية، وخاصة يف دروس املفرداتيعد تعلم اللغة ا
ا ميكن إتقان ، مبا يف ذلك العربية. عندمإتقاهنا ملتعلمي اللغات األجنبيةجيب امتالكها و 

ملمكن يف ، فمن العربية، بشكل صحيح وصحيحاملفردات يف كل لغة، وخاصة اللغة ا
دث. ، وهي الكتابة والقراءة واالستماع والتحملهارة األربعة يف اللغةاملستقبل إتقان ا

مبورونج رااي،  1استناًدا إىل نتائج املالحظات يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ، ال يوجد سوى عدد قليل من الطالب الذينالعاشروفًقا ملعلم التدريس يف الفصل 

يتمتعون إبتقان جيد للمفردات العربية. وذلك ألن غالبية خلفيات اخلرجيني هم من 
 ، لذا فإن هذا املوقف يتطلبحيث ال توجد لغة عربية يف املادةاملدارس اإلعدادية 

                                                             
3 A. Fahrurrozi, Pembelajaran Bahasa Arab: Problematika dan Solusinya. Arabiyat 1(2) 

2014, h.162. Doi:10.15408/A. V 1 i2.1137 
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هجي من أجل حتسني نابلتأكيد جهوًدا جلعل التعلم ممتًعا وتقنيات التعلم اإلسرتاتيجي وامل
 إتقان الطالب يف تعلم املفردات يف مواد عربية.

أن  ، جيب على املعلمنيتعلم املعلم كمعلمني وكذلك معلميلتحسني جودة 
يكونوا قادرين على خلق التعلم يف الفصل الدراسي أبكرب قدر ممكن من اجلاذبية حىت 

 وسائل كن أن يساعد استخداميتمكن الطالب من الرتكيز واالهتمام بعملية التعلم. مي
التعلم يف الفصل الدراسي املعلمني على تعزيز االهتمام ابلتعلم وتسهيل فهم الطالب 

 يايدة سي إىلالتعلم يف الفصل الدرا وسائلللمواد املقدمة. ميكن أن يؤدي استخدام 
التعلم قادرة أيًضا على توفري صورة واضحة  وسائل، كما أن سهولة إاثرة الطالب

 طالب حول املواد اليت يتعلموهنا.لل

يز لكل التعلم اليت ميكن أن توفر التحف وسائلالفيديو أحد عناصر  وسائلتعد 
ن األنشطة م وسائل الفيديومن أنشطة تعلم الطالب ونتائج تعلم الطالب. توجد يف 

اليت تشجع الطالب بشكل غري مباشر على متابعة وممارسة عملية النشاط بشكل 
طة ون للتعلم ابستخدام الفيديو أتثري إجيايب على الطالب يف تنفيذ أنشمستقل. سيك

كون من األسهل ، سياستخدام الوسائل بشكل غري مباشر التعلم املستقلة ألنه عندما يتم
يديو. الف وسائلالتقاط حواس الطالب واالستجابة للمحتوى أو املواد املعروضة من 

أن ةجتعل  الفيديو وسائل، ميكن لأمور أخرى وسائل الفيديو، من بنيابلنسبة ملزااي 
حبيث  ة، وميكنها تسريع وإبطاء عرض الصور املتحركريدية إىل امللموسةاملفاهيم من التج

ية ، وميكنهم تقدمي تعليم مثري لالهتمام حبيث تكون عمليسهل على الطالب املالحظة
 التعلم يصبح أكثر متعة.

درسة احثني يرون املشاكل املوجودة يف املتكمن أمهية إجراء هذا البحث يف أن الب
، حيث أن التعلم العاشرمبورونج رااي، وخاصة الفصل  1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

الذي يقتصر فقط على اإللقاء اللفظي أو السري يف اةجتاه واحد فقط سيجعل الطالب 
خلصت  بيشعرون ابمللل وسيكون لديهم أتثري على نتائج تعلم الطالب. هلذا السب
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قدراهتم  التعلم لدعم تعلم الطالب يف حتسني وسائلالباحثة إىل أن هناك حاجة لتطوير 
، وبعد ذلكل، وخاصة يف إتقان املفردات العربية لدى الطالب. يف تعلم اللغة العربية

كل  تعليمية على ش وسائل، ابدرت الباحثة إىل تطوير القائمةمالحظة املشكالت 
 تكون قادرة على حتسني إتقان الطالب للمفردات العربية.فيديو من املتوقع أن 

، فإن املشكلة اليت سيناقشها الباحث هي مع خلفية املشكلة املوضحة أعاله
ف العاشر يف طلبة الص لدىلرتقية املفردات  الفيديوهات التعليميةفعالية استخدام 

 .الوسطى كاليمنتانمبورونج رااي   1املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 

 أسئلة البحث -ب
كل ستتم مناقشتها يف هذه ، هناك مشا بناًء على اخللفية املوضحة أعاله

 ، وهي:الدراسة

نتيجة الطلبة الذين يتعلمون املفردات ابستخدام الفيديوهات التعليمية أعلى من هل  -1
 ؟ نتيجة الطلبة الذين يتعلموهنا بدوهنا

 
 أهداف البحث -ج

 ، تكون أهداف البحث كما يلي:أعالهبناًء على  املشكلة 

لبة الصف العاشر ط لدىلرتقية املفردات  الفيديوهات التعليميةفعالية استخدام  عرفةمل -1
 الوسطى كاليمنتانمبورونج رااي   1يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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 أمهية البحث -د
لة مشككل مشكالة يتم البحث عنها أو طرحها بواسطة موضوع البحث هي 

دراسة من تائج هذه التعرت مهمة هلصاحل وتطوير اجملال قد الدراسة. ميكن النظر إىل ن
 ، ومها األمهية النظرية والعملية.حيث فائدتني

 األمهية النظرية -1

من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة لكل من يشارك يف جمال التعليم 
ين وميكن ثةللباحضيف إىل كنوي املعرفة وخاصة اجملتمع بشكل عام ومن املتوقع أن ت

 ين املستقبليني .للباحثةاستخدامها كمرجع 

 األمهية العملية -2
 بةلطلا (أ

من املتوقع أن يساعد هذا البحث الطالب على حتسني إتقان اللغة العربية لطالب 
 الوسطى كاليمنتانمبورونج رااي   1يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الصف العاشر 

 ملدرسةا  (ب
وعي ، حيث يوفر الالبحث مفيًدا للمعلمني واملدارس من املتوقع أن يكون هذا

أبمهية تعلم اللغة العربية املفردات ويتوقع أن يكون معيارًا لصنع السياسات من أجل 
 حتسني عملية التعلم اليت يقوم هبا املعلمون حىت تكون األهداف التنفيذ يف املدارس على

 النحو األمثل. 
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 الدراسات السابقة -ه
ث ، إليك بعض نتائج البحظة والبحث يف األدبيات ذات الصلةبعد املالح

 السابق املتعلق هبذا البحث: 

ستخدام أسرتي أنيسة بعنوان "تنفيذ الفيديو التعليمية ابالبحث العلمي كتبته أوالً،  -1
 املمرداتم يتعل ( يفWhatsappو  Instagramو  Youtube)املشاركة على  SYIWتقنية 

ة مع تقنية يف معىن املفردات" واليت تناقش تطبيق الفيديو التعليمي بةقدرة الطل قيةلرت 
SYIW  املشاركة على(Youtube  وInstagram و Whatsapp) قيةلرت م اواليت تستخد 

اقش استخدام نهذا البحث العلمي هو ييف معىن املفردات. التشابه مع  بةقدرة الطل
لذي كتبته البحث العلمي االفيديو التعليمية بينما يكمن االختالف يف الدرس وهي 

البحث العلمي م ايف معىن املفردات بينما تستخد بةقدرة الطل قيةلرت أسرتي أنيسة 
ثانوية اإلسالمية الدرسة املفردات يف امل قيةالتعليمية لرت  هاتالفيديو  وسائلاملؤلف 

 4.كاليمنتان الوسطى  رااي جورونمب 1 احلكومية

هللا عزام بعنالبحث العلمي كتبه  ،اثنياً  -2  فيديو يةتعليمال الوسائلوان "استخدام عبد 
استخدام  يقواليت تناقش تطب ". ىرقية استيعاب حفظ املفرداتيف ت حديقة احلروف

التشابه ردات. ىرقية استيعاب حفظ املفيف تحديقة احلروف  فيديو يةتعليمال الوسائل
تالف يف خاملفردات بينما يكمن اال ترقية إتقان ناقشهذا البحث العلمي هو يمع 

هللا عزام ابسالبحث العلمي كتبه  والوسائل اليت تستخدمها، أال وه تخدام عبد 
حث العلمي الب مل، بينما تستخدحديقة احلروف فيديو ألحرف يةميالتعل لوسائال

ثانوية اإلسالمية الدرسة املفردات يف امل قيةالتعليمية لرت  هاتالفيديو  وسائلاملؤلف 
 5.كاليمنتان الوسطى  رااي جورونمب 1 احلكومية

                                                             
4 Astir Anisa, “Penerapan Video Pembelajaran dengan teknik SYIW (Sharing to Youtube, 

Instagram and Whatsapp) dalam pembelajaran Muradat untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa 

pada Makna Mufradat ” (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)  
5 Abdullah azzam, “Penggunaan Media Pembelajaran Video Hadiyatul Huruf untuk 

Meningkatkan Hapalan Mufradat” (Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia, 2016) 
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الفيديو التعليمية  بعنوان "استخدامأديتيا فوترا أاننتا دارما البحث العلمي كتبته اثلثًا،  -3
 2مدية حماملدرسة املتوسطة  اكتساب املفردات يف قيةلرت  Mnemonicالعربية بتقنيات 
 Mnemonic" واليت تناقش استخدام الفيديو التعليمية العربية بتقنيات املناورة  ماالنج

الفيديو و ردات ناقش املفيهذا البحث العلمي هو اكتساب املفردات. التشابه مع  قيةلرت 
أديتيا مي كتبته البحث العلالتقنية املستخدمة، التعليمية ، بينما يكمن االختالف يف 

ف املؤلالبحث العلمي بينما تستخدم  Mnemonicابستخدام تقنيات اننتا دارما فوترا أ
انوية اإلسالمية الثدرسة املفردات يف امل قيةلرت  التعليمية هاتفقط وسائل الفيديو 

 6.الوسطى كاليمنتان رااي جورونمب 1 احلكومية
 

 التحديد اإلجرائي -و
يع فهم إمكانية توسيهدف التعريف التشغيلي يف هذه البحث إىل احلد من 

ة وفهم املشكالت اليت يتعني حلها والنظرايت اليت يتعني دراستها. التعريفات التشغيلي
 يف هذه البحث هي:

املشار إليها يف هذه الدراسة هي الزايدة يف قيمة املفردات للطلبة الذين  الفعالية -1
ة الذين ال الطلبيستخدمون الفيديوهات التعليمية  وهي أعلى من درجات املفردات 

  يستخدموهنا.

هات املشار إليها يف هذه الدراسة عبارة عن فيديو مصمم لتعلم املفردات الفيديو  -2
التفاعلية للطلبة حتتوي على مادة حول : اهلواية، األسرة والبيت، املدرسة. يف كل 
الفيديو يتكون من فصل واحد من مادة حول املفردات اليت تستغرق حوايل سبعة 

مث توييعة على الطلبة وعرضه أيضا أمام  YouTubeئق، يتم حتمل الفيديو على دقا
 الفصل ابستخدام كمبيوتر حممول ملشاهدته معا

                                                             
6 Aditya Ananta Putra Dharma, “Penggunaan Video Pembelajaran Bahasa Arab dengan 

Teknik Mnemonik untuk Meningkatkan Pemerolehan Kosakata di MTs Muhammadiyah 2 Al-

Munawwaroh Malang” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021) 
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املشار إليها يف هذه الدراسة هي املفردات املوجودة يف كتاب الطلبة للصف  املفردات -4
فصول، وهي مادة: اهلواية، األسرة والبيت، املدرسة، اليت تتم  3العاشر املكون من 

 قياسها هي عدد املفردات اليت تتم تذكرها بعد استخدام الفيديوهات التعليمية.
 

 بحثهيكل ال -ز
 :فصول يف هيكل البحث سأبني مخسة

خلفية البحث وأسئلة البحث  وأهداف  حتتوى علىقدمة امل يشتمل :األول  بابال
 .ثبحواحلديد اإلجرائي  وهيكل ال البحث وأمهية البحث  والدراسات السابقة 

الوسائل  تعريفو  الوسائل التعليمية احملتوى علىنظري النطار اإل يشتمل الثاين : بابال
فيديوهات ال تعريفو  الفيديوهات التعليميةو  التعليميةالوسائل   تصنيفو  التعليمية
معىن ووظيفة و  اتاملفرد تعريفو املفردات و الفيديوهات التعليميةخصائص و  التعليمية
 .املفردات

 وعينته ثالبحث وجمتمع البح احملتوي على نوع ومدخل منهج البحث، الثالث : بابال
البياانت ومصادرها وأساليب مجع البياانت وتصميم القياسات و  متغريات البحثو 

 وأسلوب حتليل البياانت 

 تصوير البياانت الىت حصلت عليها الباحثة يف امليدان، يشتمل على الباب الرابع :
حتليل البياانت وحتليلها حيتوى على حلمة عن امليدان البحث وتقدمي البياانت وحتليل 

 البياانت وتفسريها.

يعمل ليجيب اسئلة احلث وتشتمل اخلالصة يف هذا البحث؛ يشتمل  ب اخلامس :البا
 على اخلامتة حيتوى على خالصة البحث وتوصيات البحث.

 

  




