
 
 

 ملخص البحث

رعلوت جاللةوولجالعي تولج  اورحسالج اوتللجفتوسيتجلري توولج :(8102) ،فوتري جيتروياجاتو ر 
 جالمسراوووولجترع بجمفوووويلاىجلوووسيجالر متوووو جفوووااووو

جالمرتاطلجالحكتمتلج تكتتج  رتج نك لتس.
ج

كيف التعليم للغة العربية باستحدام وسيلة فيديو ىذا البحث حبث جترييب ويهدف إىل معرفة 
منطقة يف املدرسة املتوسطة بوكيت باتو لرتقية مفردات اللغة العربية لدى التالميذ 

بوكيت يف املدرسة املتوسطة  ألولتكون من تالميذ الصف ايجمتمع البحث ف.البنكاليس حمافظة رياو
 ول. وعينتو تالميذ الصف األ۲٠۱7/  ۲٠۱6اسي ، العام الدر .منطقة بنكاليس حمافظة رياوباتو  

. وأما أفراد البحث فهي تالميذ .بنكاليس حمافظة رياوبوكيت باتو " يف املدرسة املتوسطة 5" و"4"
  تعليمو وموضوعو بنكاليس رياو بوكيت باتوباملدرسة املتوسطة " 5" و"4الصف األول  "ىف 

. ومن أدوات استيعاب مفردات لدى التالميذاللغة العربية باستحدام وسيلة فيديو لرتقية 
أما نتائج ىذا البحث فتتلخص الباحثة أن .االختبار( ۲املالحظة، و)( ۱جلمع البيانات : )

تعليم اللغة العربية باستحدام وسيلة فيديو لرتقية استيعاب مفردات لدى وموضوعو 
أكبار من To=53,4أنكما دل عليو .بنكاليس التالميذ يف املدرسة املتوسطة بوكيت باتو

 مردودة  وHo، يعىن۱%= 2372ومن درجة داللة  5%=23٠2يف درجة داللة Ttاجلدول
Ha تعليم اللغة العربية باستحدام وسيلة فيديو لرتقية استيعاب مقبولة. وىذه تدل على أّن

 بنكاليس. مفردات لدى التالميذ يف املدرسة املتوسطة بوكيت باتو

جرعلت , اتللجفتسيت,اارتع بجمفيلاى:الكلم ىجاألا اتل

ج  



 ط 

ABSTRACT 

Putri Citra Hayati, (2018): The Use of Video Media on Arabic Language       

Subject in Increasing Student Vocabulary at 

Islamic Junior High School Bukit Batu Bengkalis 

This research was an Experiment aiming at know how the use of video media on 

Arabic Language subject in increasing student vocabulary a islamic junior High 

School Bukit Batu Bengkalis was. This research was started from planning the 

observing and testing.  The population of this research was the students in the 

Academic Year of 2016/2017, and the seventh grade students were the samples.  

The subjects of this research were students.  Observation and test were the 

instruments of collecting the data.  Based on the data analysis obtained, it could be 

concluded that the use of video mediaon arabic language subjectwas effectiveto 

increase student vocabulary at Islamic Junior High School Bukit Batu Bengkalis 

because to 5.34 was higher than tt 2.72 at 1% significant level and 2.02 at 5% 

significant level.  It meant that Ho was rejected and Ha was accepted.  In other 

words, the use of video mediaon arabic language subjectwas effectiveto increase 

student vocabulary at Islamic Junior High School Bukit Batu Bengkalis. 
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