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 ملخص

 عبر يوتيوب للتالميذ في الصف الثامن  تطوير وسيلة فيديو تعليم المفردات
 بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى بندار المبونج 

: قارنة مكرمةةالباحث  

يهدؼ تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ليفهم الطلبة ادلفردات. إسنادا إىل الوثائق اليت قامت هبا 
 الباحثة، مل يفهم بعدة الطلبة عنها فهما جيدا، كلو علمها ادلعلم كاضحا. 

العليمي عن ادلفردات عرب يوتيوب لطلبة الصف  أىداؼ ىذا البحث دلعرفة جدكل، كإستجابة، كفعالية تطوير كسيلة الفيديو
ثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج. ديكن ىذه الوسيلة أف ترتقي نتائج تعليم اللغة العربية خاصة ال

 اء محساهتم عنها.تعليم ادلفردات، كتساعد ادلعلم يف قياـ التعليم عن بعد عند إنتشار كباء فًنكس كوركنا كيف إرتق

 ادلؤىلٌن )الوسيلة التعليمية، كادلواد التعليمية، كاللغة( كطلبة الصف الثامن ىذا البحث من البحث التطويرم. كمواضع البحث من 
عن  بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج. كقيم ادلؤىلٌن عن حتقيق ادلواد، كاللغة، كالوسيلة. كقيم الطلبة

 جذاب الفيديو التعليمي عرب يوتيوب اليت قامت بتطويرىا الباحثة. 

ادلفردات مع األصوات، كالصور، كالكتابة العربية ادلتحركة، كادلوسيقيات. كحدة أما نتائج البحث ىي إنشاء الفيديو التعليمي عن 
% من مؤىل  ٚٛ% من مؤىل الوسيلة، ك ٕٛ ادلئوية بالنسبةكجدكل الفيديو التعليمي عند ادلؤىيلٌن ىو جذاب جدا، مع قيمة 

 % من اللغوم.  ٔٛادلواد التعليمية، ك

 كاإلستناجاجة، تطوير كسيلة الفيديو التعليمي عرب يوتيوب ىي الوسيلة جذابة، كحصلت اإلستجابة اإلجيابية للوسيلة التعليمية.
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 شعار

  بِأ نْػُفِسِهمْ  م ا يُػغ يػُِّركا ح ّت ى  ِبق ْوـ   م ا يُػغ يػِّرُ  ال   الل و   ِإف  
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri”. (Ar-Rad:11) 
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 إىداء
 كأىدم البحث إىل: أدتمت ىذه الرسالة العلمية.مع االمتناف هلل سبحانو كتعاىل، 

خاصة عند إعداد ىذه الرسالة  ين يف كل األعماؿاقد ربياين تربية شلتازة كشجع الذاين  حفين ناسف ككالديت نور ليلةكالدم  .ٔ
 .عسى اهلل أف حيفظهما يف سالمة الدين كالدينا كاآلخرة.. العلمية

 ونينعميت موموف، كعميت تاتيك، كعمي فيصل الذين يساعدكين كيشجعوين كيدع .ٕ
 إخواين أديال فوترم كنيل فاتاف الذاين ينتظراف صلاحي .ٖ
اهلل ذلن اآلمل  أف حيقق ةراجي. لوفيتا كيليا ىندرم الاليت يصربف علي، كيدعن صلاحيصديقايت سييت زليخا، ليا رمحة بورم،  .ٗ

 يف مجيع اخلطوات. كيوفقهن
تساعداين عند إعداد ىذه الرسالة العلمية. راجية أف حيقق اهلل ذلما صديقايت أنيسة نور سافيرتم، ليستيانا نور سافيرتم اللتاف  .٘

 اآلمل كيوفقهما يف مجيع اخلطوات.
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 ةترجمة الباحث

 ت. بدأنور ليلة احفين ناسف ككالدهت ايف جتينينينج. كالدى ٜٜٙٔعاـ  يومن ما ٘يف التاريخ  ت. كلدةمنة مكر ير ق ةاسم الباحث
يف ادلرحلة   ادراسته تكالتحق .ٕٚٓٓ عاـ منها خترجتك  بسوكاماجو تيلوؾ بيتنوج ٔيف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  ادراسته ةالباحث

. ٕٗٔٓ منو تخترجك  نفس ادلدرسةالثانوية يف  ادراسته ت.  ككاصلٕٓٔٓ عاـ ت منوكخترج معهد اإلدياف ببونوركجوادلتوسطة يف 
 كلية الرتبية كالتعليم جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.من   يف قسم تعليم اللغة العربية  ةالباحث تدرس ٕ٘ٔٓ عاـففي 

ارسة اخلربة مث شارؾ الباحث أيضا شل  ٕٛٔٓ عاـ وكاجايا ليمباسنج بساارافنامج خدمة اجملتمع يف قرية سبر  ت الباحثةكقد شارك
 بندار المبونج .ب  سالميةمدرسة احلكمة الثانوية اإلادليدانية يف 
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 كلمة شكر وتقدير

قدر على إدتاـ ىذه الرسالة العلمية بأحسن ما يللباحث حّت  اهمحدا هلل عز كجل على مجيع النعمة كاذلداية كقوتو اليت قد أعط
لو كأصحابو آزلمد كعلى  نبيناديكن، بالرغم من أف ىناؾ األخطاء كالعيوب. كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلٌن، 

 أمجعٌن كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين. 
الرتبية كالتعليم  من قسم تعليم اللغة العربية كليةىذه الرسالة العلمية شرط من الشركط للحصوؿ على الدرجة اجلامعية األكىل 
سالة العلمية بعيدة عن الكماؿ. كيف كتابة ىذه جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج. عرفت الباحثة أف ىذه الر 

ىذه الرسالة العلمية خصوصا. فبهذه  الرسالة العلمية حصلت عليها الباحثة كثًن ادلساعدات من مجيع األطراؼ كمن مشريف
 ادلناسبة أف تقّدـ الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:

 كعميدة  كلية الرتبية كالتعليم جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج .ادلاجستًنة،   األستاذة الدكتورة نًنفا ديانا، .1

كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، كاألستاذ إركاندم، ادلاجستًن كسكريرت حبامعة  األستاذة الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستًنة .2
 رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.

، ادلاجستًن كادلشرؼ الثاين، اللذاف قدماين إركانداين، ادلاجستًن كادلشرؼ األكؿ كاألستاذ حلميدعبد ااألستاذ الدكتور  .3
 األكقات ك التجيهات كاإلرشادات إلكماؿ ىذه الرسالة العلمية.

تاف اإلسالمية مجيع احملاضرين كاحملاضرات اللذين أعطوين علوما كمعرفة مدة الدراسة يف كلية الرتبية كالتعليم  جبامعة رادين إين .4
 احلكومية المبونج .

 مجيع األطراؼ اليت قد ساعدكا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية كمل أذكرىم كاحدا فواحدا. .5

كعرفت الباحثة أف حبثها كثًن من النقصاف كاخلطاءات كبعيد عن الكماؿ كالصواب. فرجت الباحثة االنتقادات 
اهلل أف يعطيهم اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء على مجيع ادلساعدة كادلشاركة.  كاالقرتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية. عسى

 كعسى أف تكوف ىذه الرسالة العلمية نافعة لنفسها ك نفس القارئٌن. آمٌن يا رب العادلٌن.
 

 ـ ٕٕٔٓمايو  باندر المبونج
 ةالباحث
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 الباب األول
 المقدمة

 توضيح الموضوع .أ 

عرب يوتيوب للتالميذ يف الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة تطوير فيديو تعليم ادلفردات موضوع ىذا البحث ىو "       
. لتجنب عن سوء فهم القارئ كلتقدًن الصورة الواضحة عن التعريفات الواردة يف ىذا "اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج

 :بعض ادلصطلحات ةالباحث تبٌنادلوضوع، فيمكن أف 
 التنمية .1

 1.التنمية ىي تطور يف تنمية شيئكرد من ادلعجم الكبًن للغة اإلندكنيسية، 
 الوسيلة  .2

اليت  وسيلةأف الوسيلة التعليمية ىي ال Briggsك ‟Gagne عندك   2كلمة "الوسيلة" أصلها من اللغة الالتينية كمعناىا الوسط.
ادلواد التعليمية كتشتمل من كتاب، كمسجلة، ككاسيت، كفيديو، كفلم، كشرحية بوكير بوئينت، كصورة، كتلفيزيوف، تفيد إلقاء 
 كحاسوب. 

 يوتيوب .3
يوتيوب ىو موقع كيب يسمح دلستخدميو برفع التسجيالت ادلرئية رلانا كمشاىدهتا عرب البث احلي )بدؿ التنزيل( كمشاركتها 

. كىم الثالثة من ادلوظفٌن ٕ٘ٓٓسو تشاد ىًنيل، كستيف نشٌن، كجاكد كرًن يف فرباير عاـ كالتعليق عليها كغًن ذلك. أس
السابقٌن يف شريكة بام باؿ. ك بشكل عاـ، صلد الفيديوات عليو من مقاطع األفالـ، كالتلفاز، كالفيديو ادلنتج قبل اذلواة 

 (.ٖٕٔٓكغًنىا . )جناجاتنيا، كيديكا، 
 المفردات .4

أما عند ىورف، ىي  3د فؤاد آفندم ىي إحدل عناصر اللغة اليت جييدىا طالب اللغة األجنبية ليقدر التكلم هبا.ادلفردات عند أمح
رلموعة كلمات لشكل لغة. كادلفردات ذلا دكر ىاـ على إجادة ادلهارات اللغوية األربع كما نقل من فالليت على أف إجادة 

  4ادلهارات اللغوية األربع حبسب إجادة ادلفردات.
 أسباب إختيار الموضوع .ب 

 كمن أسباب إختيار ادلوضوع ىي:
 ادلوضوع اليت حبثتو الباحثة ىو من رلاؿ اللغة اللغة العربية كيتعلق هبا .1
 يرجى ىذا البحث إعطاء اإلبداع دلدرسي اللغة العربية أك ادلدارس اليت تعلم اللغة العربية فيها. .2
  كمن كسيلة يوتيوب، جيرم التعليم بشكل رائع، ألهنا من الوسيلة جلذابة يف التعليم.  .3

                                                             
     1 Hasan Alwi,kamus besar bahasa indonesia (jakarta: balai pustaka, 2222) hlm.948 

      
2
 Azhar Arsyad, media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2213), h.3 

     3 Effendy, Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat 2212),  h. 126. 

      4 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN-Maliki Press,2211), h. 61 
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 خلفيات البحث .ج 
التعليم ىو اجلهد الواعي كادلنهجي الذم يقـو بو ادلسئليوف لتأثًن الطالبة ليكوف ذلم أخالقا حسنة كفقا على اآلماؿ 

 .كاالستقالؿ النضج عملية حتقيق على قادرين ةبالطل جلعل حقا موجها التعليم يكوف أف ادلتوقع منكلذلك، 5التعليمية. 
التعليم ىو اإلحتجاج كبًن إلنساف من ادلاضي حّت احلاضر. كحياتو مظلمة دكف التعليم. كحلتقيق ىذه احلجة، فقاؿ تعاىل يف كتابو 

 الكرًن:
 6(.ٔٔت  )سورة اجملادلة: د ر ج ى  ِعلم  ٱل ِذين  أُكتُواْ ٱلك  ٱلل ُو ٱل ِذين  ء ام ُنواْ ِمنُكم  ف عِ ي ر 

كسيلة لنشرة الفكرات، كاحلاسات، كادلعلومات،  ياهتم ألف اللغةإليها يف ح للناس. حيتاج الناس اللغة ذلا مكاف مهم
 7.كالغايات بعضهم بعضا

 ادلصطلح ىذاتكنولوجيا. اليـو تصبح اللغة العربية كاللغة الدكلية بعد اللغة اإلسبانية. كذلا دكر ىاـ يف تنمية احلضارة كال
ليس أمر سهل عند متعلمي العرب لتعليم اللغة العربية   ذلك، كمع. العامل ىذا يف ألخرلا األممك  لعربا بٌن  التواصل إىل يشًن

 من كغًنىا كالفرنسية اإلنكليزية مثل األجنبية، اللغات تعلم أف أحيانا جيدكف العرب إف يقاؿ بل  9.كما يتعلم األجنبيوف لغتهم
 كلمة من أكثر معىن ذلاكىذه ادلشكلة تسبب من األسباب كثًنة، كمنها ادلفردات اليت  .اخلاصة لغتهم تعلم من أسهل اللغتٌن،
 8.قبل منالعربية  اللغة متعلمي يتقن أف جيب كىذا كاحدة

من ادلرحلة اإلبتدائية حّت ادلرحلة مت تطوير اجتاه تعليم اللغة العربية اليـو تنمية جيدة. كاآلف يتوفر تعليم اللغة العربية 
اجلامعية. كىدؼ تعليم اللغة العربية على األساس ىو تنمية مهارة متعلمي اللغة العربية خاصة يف التكلم كالكتابة هبا. كتتكوف 

 مهارة اإلستماع ك ىذه ادلهارات اللغوية إىل أربع مهارات كىي مهارة اإلستماع، كمهارة الكالـ، كمهارة القراءة، كمهارة الكتابة .
  12كمهارة القراءة من ادلهارة اللغوية ادلتقبلة، كمهارة الكالـ كالكتابة من ادلهارة اللغوية ادلنتجة.

 اللغة العربية ىي اللغة الثانية عند ادلسلمٌن اإلندكنيسيٌن كيتفقو يف الدين هبا. فقاؿ تعاىل:
مْ  ل ُك يًّا ل ع  ر ِب ْرآننا ع  ُػ ق ن اُه  ز ْل ْػ ن ا أ ن وف   ِإ ُل ِق ْع ػ   (ٕ)سورة يوسف:  ت

إذا نظرنا إىل الواقع على أف الناس يتصلوف إىل اإلنرتنيت بشكل سهل، فيمكن التعليم أف جيرم بالتكنولوجيا عرب 
 كذلك ادلتعلمٌن إرادة ك كادلشاعر، العقل حتفز أف ديكنك  الرسالة، توجيو ديكن ما كل ىيالوسيلة التعليمية. كالوسيلة التعليمية 

 تكوف حبيث علمٌنكادل ادلعلمٌن بٌن التفاعل تسهيل يىكالوسيلة التعليمية   من الفائدة. ادلتعلم يف التعلم عملية إنشاء لتشجيع
  .لالىتماـ إثارة كأكثر كضوحا أكثر يصبح التعلم كعملية ككفاءة، فعالية أكثر التعلم أنشطة

. خاصا اىتماما كثًنة أطراؼ توليو بأف العديد من اجملاالت مجيع يف كتطبيقاهتا احلاسبات تكنولوجيا تطوير يتطلب
 11.اليـو الشباب جيل حيتاجها اليت األشياء أحد ىو التكنولوجيا ىذه إتقاف

                                                             
     5 Achmad Munib, Pengantar Ilmu Pendidikan. (Semarang: UPT MKK UNNES, 2004), hlm 22 
    

6 Kiai amin muchtar, Syamil qur’an hijaz Terjemahan dan Ushul (Bandung: sigma examedia arkanlema). H. 543. 
     7 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2214), hlm 33 
     9 Zulhannan ,Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2214), Cet Ke-1, 

h.128 
     

8
 Ibid, h. 128 

     12 Ibid h. 74 
     11 Setiani, C. K. (2214). Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournaments   Berbantuan 

Macromedia Flash Untuk Meningkatkan HasilL Belajar Kewirausahaan Kompetensi Dasar Membuat Keputusan 

Kelas X SMK Widya Praja Ungaran. Economic Education Analysis Journal , 3 (1), 
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جلميع ادلدارس. أما ىدفو ىو  ٖٕٔٓكيف ترقية جودة التعليم يف إندكنيسيا، طبق كزارة التعليم كالثقافة ادلنهج التعليمي 
 كناجعٌن كمبتكرين كمبدعٌن كمنتجٌن سللصٌن كمواطنٌن كأفراد العيش على القدرة لديو ليكوف اإلندكنيسي الشعب إعداد

 .العامل يف كاحلضارة كالدكلة كاألمة اجملتمع حياة يف ادلسامهة على كقادرين
لتبيلغ ( على أف الوسيلة ىي كل شئ الذم يستعمل هبا االتصاالت كتكنولوجيا التعليم رابطة) AECTحتدد 

 كظيفتها إظهار الوسطاء حيث من. معها كتتصاحل طرفٌن يف تتدخل أداة أك أما عند فليمينج، الوسيلة ىي سبب 12معلومات.
 ديكن ذلك، إىل كباإلضافة. كالدركس احملتولك  ،تعلم عملية يف الرئيسيٌن الطرفٌن بٌن فعالة عالقة لرتتيب كذلك. دكرىا أك

 يسمى أف ديكن ادلتقدمة كادلعدات ادلعلمٌن بٌن يرتاكح إعالميا دكرا يؤدم تعليمي نظاـ كل أف فهم يعكسوا أف أيضا للوسطاء
ك نقل من محيد جويو يف ليتوىًنا على أف الوسيلة ىي كل شيئ الذم يستعمل الناس هبا لنشرة الفكرات إىل  .اإلعالـ كسائط

 13ادلتلقي ادلقصود.
 مت أك طبيعي بشكل سواء ، كاللوف كاحلركة كالصور الصوت خالؿ من ادلعلومات تعرض أف يةميالتعل سيلةلو  ديكن

 للمدرس ديكن اليت ميالتعل كسائل إحدل. ةشلل كغًن ةرتيب تكليس ،ليجعل عملية تعليمية حيوية ادلعلم يساعد شلا بو، التالعب
 ، لذلك. العربية اللغة قواعد تعلم يف يوتيوب فيديو مقاطع استخداـ ىي العربية للمفردات تدرسٌنادل إتقاف لتحسٌن استخدامها

 الوسيلة التعليمية تأثًن حتليل إىل الدراسة ىذه ،هتدؼ الصدد ىذا يف. القواعد تعلم يف الوسيلة استخداـ حوؿ دراسة تصميم مت
 .لالىتماـ إثارة أكثر بطريقة للتعلم الفرصة الطالب إلعطاء العربية اللغة قواعد تعلم يف يوتيوب على القائمة

يوتيوب ىو موقع كيب يسمح دلستخدميو برفع التسجيالت ادلرئية رلانا كمشاىدهتا عرب البث احلي )بدؿ التنزيل( 
. كىم الثالثة من ٕ٘ٓٓكمشاركتها كالتعليق عليها كغًن ذلك. أسسو تشاد ىًنيل، كستيف نشٌن، كجاكد كرًن يف فرباير عاـ 

ـ، صلد الفيديوات عليو من مقاطع األفالـ، كالتلفاز، كالفيديو ادلنتج قبل اذلواة ادلوظفٌن السابقٌن يف شريكة بام باؿ. ك بشكل عا
 (.ٖٕٔٓكغًنىا . )جناجاتنيا، كيديكا، 

 متاح ادلوقع ىذا. هبا كموثوؽ ياتالفيديو  علوماتم من متنوعة رلموعة يوفر الذم الفيديو موقع أيضا ىو يوتيوب
 الفيديو مقاطع إرساؿفي ادلشاركة أيضا ديكننا. مباشرة كمشاىدتو الفيديو معلومات عن البحث يف يرغبوف الذين ألكلئك بالفعل

 .العامل حوؿ كمشاركتها يوتيوب خادـ على
 ككيفية يوتيوب، على حساب إنشاء كيفية حوؿ بالتفصيل يعرؼ أف ادلعلم جيب التعليمية، كالوسيلة يوتيوب إلستفادة

 فيديو مقاطع عن البحث ككيفية إليها، الوصوؿ شخص أم أك الطلبة ديكن حبيث يوتيوب على التعليمية فيديو مقاطع حتميل
 أك برامج بدكف سواء الطلبة، على التعليمية الفيديو مقاطع تنزيل ككيفية ادلعلمٌن، أك الطلبة معرفة لزيادة يوتيوب على تعليمية

 بعد االتصاؿ عدـ كضع يف أك اإلنرتنت عرب سواء ، يوتيوب من تعليمية فيديو مقاطع( تشغيل) تشغيل كيفية ،برامج باستخداـ
 الدراسة عند التقدديية العركض يف الستخدامها بوئينت بوكير مع للتكامل التعليمية الفيديو مقاطع استخداـ ككيفية، الفيديو تنزيل

 .الفصل يف
 

 قسمت منها، الباحث حصلت اليت ادلعلومات إىل إسنادا. يستخدموه أف الناس يفضل اليت اخلصائص لديو يوتيوب
 مثال أخرل التطبيقات مع يفرقو أمر كىذا. يوتيوب على الفيديو لتحميل حدكد ال( ٔ: )كىي أقساـ، مخسة إىل الباحثة

 مبقاطع السماح عدـ خالؿ من أمانو من يوتيوب حيد. يوتيوب على دقيقنا األماف نظاـ بدأ( ٕ. )كغرىا ستاجبات، إنستاغراـ،

                                                             
     12 Ibid 

     13 Ibid, hal. 4 
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 األجرة يوتيوب يوفر. مدفوع( ٖ) الفيديو، مقاطع حتميل قبل تأكيد أسئلة ،كسيقدـ قانونية كغًن عنصرية على حتتوم اليت الفيديو
 مشاىدة ديكن( ٗ) شخص، بألف احملّمل الفيديو يشاىد أف بشرط ، يوتيوب على الفيديو مقاطع بتحميل يقـو شخص ألم

 سُيعرض ، فيديو مقطع لتحميل األكلية القائمة يف( ٘) الفيديو، مقاطع أكال حيمل أف بشرط اإلترنيت إتصاؿ بعدـ الفيديو مقاتع
 الفيديو حتريك تأثًن إضافة أك األلواف ترشيح أك الفيديو قص ىي ادلعركضة القائمة. أكالن  الفيديو تعديل ادلستخدمٌن على

مل ينتو انتشار فًنكس كوركنا حوؿ استخداـ يوتيوب كالوسيلة التعليمية مناسب جدا يف الزماف احلاضر. كباإلضافة، 
العامل، فيقـو الطلبة بالتعليم من بيوهتم. كخاصة لطلبة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج. يقـو ادلدرسوف 

 بالتعلم من بعد. أما لتعليم اللعة العربية، يقـو بو عرب يوتيوب لتسهيل العملية التعليمية.
 ادلفردات لطلبة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج يف الصف الثامن: ىذه ىي نتائج

 ٔ.ٔؿ اجلدك 
 نتائج ادلفردات لطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج

 كاملة/غًن كاملة النتائج الرمجة الدقيق الفصاحة أمساء الطلبة رقم
 كاملة ٗٛ ٘ٔ ٕ٘ ٕ٘ عبد اللطيف دييو شانيندرا ٔ

 كاملة ٗٛ ٘ٔ ٕ٘ ٕ٘ أمحد فخرم أبو براتاما ٕ

 كاملة ٙٚ ٘ٔ ٕ٘ ٕ٘ الفتح سبيلي حنفي ٖ

 كاملة ٓٛ ٓٔ ٕٓ ٕٓ أنينديا ديرا بوترم ٗ

 كاملة ٗٚ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ أقيشة فيوناؿ ٘

 كاملة ٙٚ ٓٔ ٓٔ ٕ٘ أكلياء شفاء ٙ

 كاملة ٛٛ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ رىرة ألوديا كينانيت ٚ

 كاملة ٕٜ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ خالصة نادر مهاراين ٛ

 كاملة ٙٚ ٓٔ ٘ٔ ٘ٔ دافٌن أزكى أكزكرا ٜ

 كاملة ٙٚ ٓٔ ٘ٔ ٘ٔ فرح فائدة فطرياين ٓٔ

 غًن كاملة ٕٗ ٓٔ ٘ٔ ٘ٔ جيرباف جاىايا كوسوما ٔٔ

 كاملة ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ جيتا ساىرا ٕٔ

 كاملة ٚٚ ٓٔ ٘ٔ ٕ٘ إكراـ كيدم فابياف ٖٔ

 غًن كاملة ٗ٘ ٓٔ ٘ٔ ٘ٔ ـ. جادينج فرناندك ٗٔ
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 غًن كاملة ٕٙ ٘ٔ ٘ٔ ٘ٔ ـ. ديفاندرا تومامباس ٘ٔ

 غًن كاملة ٕ٘ ٓٔ ٘ٔ ٘ٔ ـ. ريكو فيصل علـو  ٙٔ

 غًن كاملة ٖٓ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ ـ. أليف الغفار  ٚٔ

 كاملة ٗٙ ٓٔ ٓٔ ٕ٘ زلمد العزيز الغفور ٛٔ

كاملةغًن   ٓٗ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ زلمد حافظ مالكي ٜٔ  

 غًن كاملة ٓٗ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ زلمد لقماف حاكم ٕٓ

 غًن كاملة ٖٓ ٓٔ ٘ٔ ٕ٘ زلمد رشا الرافع ٕٔ

 كاملة ٙٚ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ نادين أبريليا بوترم ٕٕ

 غًن كاملة ٛٗ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ صلول خليلة بوترم ٖٕ

 كاملة ٕٜ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ هنرض نازلة فردة ٕٗ

 غًن كاملة ٖٓ ٓٔ ٘ٔ ٕ٘ نيال الزىرة  ٕ٘

 كاملة ٓٚ ٓٔ ٓٔ ٕ٘ نًنكاسيتا مرًن أزاريا ٕٙ

 كاملة ٗٛ ٓٔ ٓٔ ٕ٘ رحياف خًن اإلحساف  ٕٚ

 كاملة ٓٚ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ رحياف زلفى أكرب ٕٛ

 كاملة ٗٛ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ رضا أكرب أشفرداككس ٜٕ

 كاملة ٗٛ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ سلسبيال فردكس رمحانداين ٖٓ

 كاملة ٗٛ ٓٔ ٕ٘ ٕ٘ يامسٌن ثابتة أدلًنا ٖٔ

 % ٛ،ٗٛ ٕٔ    للكاملةعدد 
 % ٘،٘ٔ ٓٔ    عدد لغًن الكاملة

 
طلبة يبلغوف الدرجة  ٕٔ%. أما ىناؾ  ٓٛإسنادا إىل اجلدكاؿ السابق، على أف نتائج الطلبة ترتقي كتبلغ  الدرجة إىل 

%. من ىذه النتائج تشًن إىل استخداـ يوتيوب كالوسيلة التعليمية  ٘،٘ٔطلبة مل يكملوا مبوئية  ٓٔ%، ك ٛ،ٗٛالكاملة مبوئية 
 ات. تستحق دكرا شلتازا يف تعليم ادلفرد
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حبثت الباحثة على ادلوضوغ "تنطوير من البيوت كليجرم التعلم غًن شلل عند الطلبة،  كبذالك، لتسهيل التعلم كالتعليم
 ."فيديو تعليم ادلفردات عرب يوتيوب لتالميذ الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بندار المبونج

 مشكالت البحث .د 
 ىي:كمن مشكالت البحث 

كيف استحقاؽ تنمية فيديو تعليم ادلفردات عرب يوتيوب لتالميذ الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل  .ٔ
 بندار المبونج ؟

 كيف استجابة الطلبة على فيديو تعليم ادلفردات عرب يوتيوب ؟ .ٕ
كيف فعالية تنمية فيديو تعليم ادلفردات عرب يوتيوب لتالميذ الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل  .ٖ

 بندار المبونج ؟ 
 أهداف البحث .ه 

 أما أىداؼ البحث ىي:
سالمية احلكومية األكىل دلعرفة استحقاؽ تنمية فيديو تعليم ادلفردات عرب يوتيوب لتالميذ الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإل .ٔ

 بندار المبونج
 دلعرفة استجابة الطلبة على فيديو تعليم ادلفردات عرب يوتيوب .ٕ
دلعرفة فعالية تنمية فيديو تعليم ادلفردات عرب يوتيوب لتالميذ الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل  .ٖ

 بندار المبونج
 فوائد البحث .و 

 تنمية تعليم ادلفردات عرب يوتيوبكمصدر معرفة   وديكن استخدامنظريا،  .ٔ
ادلفردات كتعليم دلعلمي أك ادلتعلمي اللغة العربية الذين يقوموف بالتخصص ادلعلومات كادلراجع العلمية  إحدلىي علميا،  .ٕ

 .ادلفردات عرب يوتيوب
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 الباب اخلامس

 اختتاـ

 اإلستنتاجات .أ 
الباحثة بتطوير كسيلة الفيديو التعليمي عرب يوتيوب يف تعليم اللغة العربية كالوسيلة التعليمية لتسهيل التعليم عن بعد عند دتت 

 إنتشار كباء فًنكس كوركنا. بناء على نتائج البحث كحتليل البيانات ديكن أف تستنتج فيما تأيت:
 طورهتا الذم كوركنا فًنكس كباء إنتشار عند التعليمية كالوسيلة يوبعربيوت التعليمي الفيديو كسيلة تطوير جدكل اختبار مت .ٔ

 أف ادلؤىلوف مأله الذم االستبياف نتائج ككجدت، كمؤىل ادلواد التعليمية، كاللغوم. الوسيلة مؤىل من فريق قبل من الباحثة
  مأله الذم االستبياف نتائج حصلت بينما. جدا الئقة تفسرىا كمعيارٝ ٔٛ بنسبة ٗ.ٗ قيمة على الوسيلة مؤىل درجة

 ٗ.ٗ قيمة على حصلت فقد ادلواد مؤىل لنتائج بالنسبة أما جدا، الئقة تفسرىا كمعيارٝ ٔٛ كنسبة ٛ.ٗ قيمة على اللغوم
 .جدا الئقة تفسرىا كمعيارٝ. ٘ٛ.ٛ كبنسبة

. كأما نتائج إستجابة ٙ،ٗنتائج إستجابة الطلبة على الوسيلة اليت قامت الباحثة بتطويرىا يف اجملموعة الصغًنة على قيمة  .ٕ
. ديكن إستخداـ ىذه الوسيلة للتعليم عن بعد باتصاؿ شبكة يوتيوب كىي ٙٛ،ٗالطلبة يف اجملموعة الكبًنة على قيمة 

 جذابة جدا للتعلم. 
فعالية الفيديو العليمي عرب يوتيوب ىي جذابة جدا. ديكن باستخدامها للتعليم عن بعد خاصة يف تعليم إستجابة الطلبة على  .ٖ

 اللغة العربية.
 

 االقرتاحات .ب 
 للمعلمٌن .ٔ

 أف يستخدموا كسيلة الفيديو التعليمي عرب يوتيوب عند عملية تعليمية.
 للطلبة .ٕ

 أف يستخدموا إستخداما جيدا عند التعلم.
 للباحث القادـ .ٖ

 أف يقـو بتطوير كسيلة الفيديو التعليمي عن مفردات اللغة العربية عرب يوتيوب بزيادة ادليزات كأجذب من قبل. 
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