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)احتكار( على استيعاب مفردات اللغة العربية ابدلدرسة  Monopoliفعالية اللعبة "
 "اإلسالمية احلكومية الثالثة لطالب الفصل اخلامس ببالنكارااياالبتدائية 

 ملّخص البحث
كاف تعلم اللغة العربية مشكلة كبًنة للطالب ألهنا صعب ُب حفظ مفرداهتا، كألف اللغة 
العربية ىي لغة أجنبية لذا جيد الطالب صعوبة ُب فهمها. أحد اجلهود لتصحيح ىذه ادلشكلة ىو 

ة مثل كسيلة لعبة االحتكار ادلصممة خصيصنا لتعلم اللغة العربية. كاف الغرض من استخداـ كسيلة تعلمي
ىذه الدراسة ىو قياس مدل فعالية لعبة االحتكار ضد استيعاب ادلفردات العربية لدل طالب الفصل 

البحث اخلامس من ادلدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة ببالنكارااي يستخدـ ىذا البحث منهجنا كمينا لنوع 
ُب ادلدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة  التجرييب. كاف رلتمع كعينة ىذه الدراسة طالب فصل اخلامس

طالبنا يتكونوف من فصلٌن. البياانت اليت ًب مجعها ابستخداـ االختبارات  70ببالنكارام، كيتكوف من 
ُب شكل اختبار القبلي كاالختبار البعدم كحتليلها ابستخداـ حتليل صيغة االختبار اإلحصائي. بناءن 

ف الفئة التجريبية اليت تستخدـ لعبة االحتكار حصلت على متوسط على نتائج ىذه الدراسة تشًن إىل أ
قيمة )متوسط( كلالختبار البعدم حصل على متوسط  44.22قيمة )متوسط( لالختبار القبلي قدره 

. لذلك ديكن االستنتاج أف ىناؾ زايدة ُب درجات الطالب بعد استخداـ كسيلة لعبة 87.14
قيمة )متوسط( لالختبار القبلي دراسة للفئة الضابطة على متوسط بينما حصلت نتائج ال االحتكار.

. لذلك ديكن 70.34قيمة )متوسط( كلالختبار البعدم حصلت على متوسط  53.94قدره 
النتائج )ادلتوسط(، فإف االستنتاج أف ىناؾ أيضنا زايدة ُب درجات الطالب، كلكن عند مقارنتها مبتوسط 

كانت  يظل أعلى كأكثر فعالية من دكف استخداـ كسيلة لعبة االحتكار. تكاراستخداـ كسيلة لعبة االح
كبًن ُب الفصلٌن التجرييب كالتحكمي ُب تعلم ادلفردات اللغة العربية ُب الفصل اخلامس.  ىناؾ اختالؼ

ات ، كفقنا إلرشاد0.05 > 0.000ادلقرتف أبمهية  Tكيستند ىذا إىل نتائج حتليل البياانت من خالؿ اختبار 
اختاذ القرار، فقد تقرر كجود اختالؼ كبًن ُب نتائج تعلم ادلفردات اللغة العربية من طالب الفصل 

ا ُب استخدامها لزايدة إستيعاب  التجرييب كالتحكمي. لذلك ديكن االستنتاج أف لعبة االحتار فعاؿ جدن
 مفردات اللغة العربية. 
 االحتكار، مفردات، اللغة العربيةفعالية، اللعبة، الكلمة األساسية 6 
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"Efektivitas Permainan Monopoli Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa 

Arab di MIN 3 Pada Siswa Kelas V Kota Palangka Raya” 
Abstrak 

Pembelajaran bahasa Arab menjadi problem besar yang dialami oleh 

banyak siswa karena susahnya menghafal kosakata-kosakata di dalamnya, sebab 

bahasa Arab adalah bahasa asing sehingga siswa susah dalam memahaminya. 

Salah satu upaya untuk memperbaiki permasalahan ini adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran seperti media permainan Monopoli yang di 

desain khusus untuk pembelajaran kosakata bahasa Arab. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengukur sejauh mana efektifitas permainan Monopoli terhadap 

penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa kelas V MIN 3 Palangka Raya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

Eksperimen. Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas V di MIN 3 

Palangka Raya yang berjumlah 70 siswa terdiri dari 2 kelas. Data yang 

dikumpulkan menggunakan test yang berupa pre-test dan post-test dan dianalisis 

menggunakan analisis rumus Uji Statistik. Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menggunakan permainan Monopoli 

memperoleh nilai rata-rata (mean) pre test sebesar 44,22 dan untuk post test 

memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 87,14. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada peningkatan nilai siswa setelah menggunakan permainan Monopoli. 

Sedangkan hasil penelitian untuk kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 

(mean) pre test sebesar 53,94 dan untuk post test diperoleh nilai rata-rata (mean)  

sebesar 70,34. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan juga dalam 

nilai siswa, akan tetapi jika dibandingkan dengan hasil rata-rata (mean) 

menggunakan permainan Monopoli tetap lebih tinggi dan lebih efektif 

dibandingkan dengan tanpa menggunakan permainan Monopoli. Ada perbedaan 

yang signifikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam 

pembelajaran kosa kata di kelas V MIN 3 Palangka Raya . Hal tersebut 

didasarkan pada hasil analisis data melalui uji-T Paired T-test dengan 

signifikansi 0.000 < 0.05, sesuai dengan pedoman pengambilan keputusan maka 

diputuskan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada hasil pembelajaran kosa 

kata siswa kelas eksperimen dan kontrol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

permainan Monopoli ini sangat efektif untuk digunakan dalam meningkatkan 

penguasaan kosakata bahasa Arab 
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 كلمة الشكر والتقدمي
احلمدهلل الذل ىداان ذلذا كماكنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا كالصالة كالسالـ على 
حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى الو كصحبو أمجعٌن. فقد انتهت الباحثة من كتابة ىذا البحث 

مّية الستيفاء بعض شركط النجاح من الدراسة ابدلرحلة اجلامعية كّلّية الرتبية ك العلـو التعلي
 لشعبة تعليم اللغة َب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ابلنكارااي اإلسالمية احلكومية. 

 كَب ىذه ادلناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة :

 احملرـت د.خًن األنوار, ادلاجستًن، رئيس اجلامعة ابلنكارااي اإلسالمية احلكومية  .1
ادلاجستًن، رئيسة عميد كّلّية الرتبية ك التعليم ابجلامعة احملرتمة د. احلاجة. ركضة اجلنة,  .2

 اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي
احملرتمة د. نور الوحدة, ادلاجستًن، انئبة عميد كّلّية الرتبية ك التعليم ابجلامعة اإلسالمية  .3

 احلكومية ابلنكارااي
ابلنكارااي اإلسالمية  احملرـت د. عاىل مًنز, ادلاجستًن، رئيس قسم تعليم اللغة جبامعة .4

 احلكومية 
 ادلشرفة األكىلد. مرسية, ادلاجستًن، احملرتمة  .5
 ، ادلاجستًن، ادلشرؼ الثاينجيجب زكريس البالداحملرـت  .6
 مجيع األساتيذ قسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي .7
 اأىب ك أمى الكرديٌن اللذين ربياين صغًنا كىداين كبًن  .8
اآلٌب ساعدىن َب كتابة ىذا البحث  2016/2017طالب قسم تعليم اللغة العربية  .9

 احملبوبوف نفيس، عرفاف شاح، أزىار، صادقٌن، أدم، سعيد، ددياس، أمينة، أيدا، فردا،
 عسى هللا يبارؾ فيهم أبدا.  (PBA16) ميكا، رديا، تيكا، إثنانية، طيبة،

 ز
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 اللغة العربيةأصدقائى األعزاء َب قسم تعليم  .10
 . األصدقاء َب قسم تعليم الّلغة العربية، عسى هللا يقّوم أخوتنا أبدا .11
 . كمجيع األصحاب الذين حيفزكنين كيساعدكنين َب انتهاء ىذا البحث العلمي .12

 
نسأؿ هللا أف يوفقهم كيوفر ذلم ادلساعدة ُب الدنيا كاآلخرة كيغفر ذلم ذنوهبم كيكتب 

اجلزاء كيعينهم ُب أعماذلم حّّت حيحِْملُنا إىل اجلّنة. كللتحسٌن اآلٌب ذلم احلسناة كجيزيهم خًن 
الباحث إىل هللا   حيتاج الباحث إىل التوصّيات كاالقرتاحات كاالّتقاد ابدلنػْفحِتححة. آخرنا، يتكوؿ

 .كي سيكوف ىذ البحث العلمي النافع لنا خصوصا للباحث

 

۰۲۰۲ابلنكارااي،   يونيو   

 الباحث،

 

 أبراري

1221112100 
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 االستهالل 

 (2) ِإانا أحنزحْلنحَُٰو قُػْرءحَٰانن عحرحبِيًّا لاعحلاُكْم تػحْعِقُلوفح 

“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur’an dengan berbahasa Arab agar 

kamu memahaminya” 

(Q.S Yusuf 12:2) 
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 اإلىداء

البحث العلمي جلميع األسرة خصوصا لزكجيت احملبوبة كلوالدّم كجلميع قد أعطيت ىذا 
أساتيذم كأصدقائي كجلامعيت احملبوب ة جامعة ابلنكارااي اإلسالمية احلك كمية خصوصا 

 َب كلية اؿ تبية كالعلـو التعلمية شعبة تعليم الّلغة قسم تعليم الّلغة العربية
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 الباب األّول 
 ادلقّدمة

 خلفية البحث .د 
 Ambarawati، كفقنا لػ منذ كقت طويلُب إندكنيسيا  جُيحدُ م اللغة العربية تعلّ  كاف

ها تعّلميالثانية اليت  ةمن اللغ لغةها اللغة العربية مناللغات األجنبية  Amiroh (2004 :1)ك 
،  هاتعّلماليت ت فقط ةاإلسالمي ادلدارسك  ادلعاىدالتعليم، ليس  لمستو  كلّ ُب  اجملتمع 
 (TK) األطفاؿ ركضة مدرسة من هاتعّلمأيضا ت ىليةكاأل احلكوميةدارس ادلكلكن 

 خيتلف .(SMA)ٍكادلدرسة الثانوية  (SMPادلتوسطة )ادلدرسة ك  (SD)ٍ االبتدائيةكادلدرسة 
م اللغة العربية، يهدؼ البعض إىل دراسة علم الدين، تعلّ ُب التعليم  لكل مستو  أىداؼ

ُب  اصةن ماىراللغة خ استيعابمثل تعلم القواعد، ك أيضنا إىل  تهامعرفإىل ك أيضنا 
 التواصل.

شخص ال مهارةادلفردات. ألف استيعاب  ىياللغة  ستيعابال احملاكلةمن فإحدل 
، كلما زادت  Tarigan (2011 :2)لػ . كفقنا ادلستوعحبادلفردات تتعّلق بكثرة  ُب اللغة

 اللغة. هارةدلحتماؿ االزاد  ادلفردات لدينا

ادلفردات فيها إذا يريدكف  واتعلمأف ياللغة العربية جيب على الطالب  سواء ُب
من اللغة.   تعلم ادلفردات جزء مهمّ  Syaiful (2011 :6) ك   Mustafaلػكفقنا  . ألفاستيعاهبا

ادلفردات  .(Rusydi, 1989:194) زادت مهاراهتم اللغويةلدل الطالب  ادلفردات أكثركلما 
 اللغة العربية  كمادة من مواد تعلم اللغة العربية.إحدل جزء مهم ُب تعلم 



2 

 

 

 

صعب بسبب اللغة  لذالك ادلفردات تكوف مشكلة كبًنة للطالب  ألف حفظها
: Rusydi (1989كفقنا لػ العربية لغة أجنبية حّت الطالب يشعركف ابلصعوبة ُب فهمها. 

 لن يستطيع الشخص أف يستوعب اللغة قبل أف يستوعب مفرداهتا أكال.  (194

مدينة ابلنكارااي  ُب  3اإلسالمية احلكومية   ادلدرسة االبتدائيةلدل كما حيُدُث 
 لفصل اخلامسلالطالب عند قابلة فيها ادلالشارع منكورااي الذم قاـ الباحث ابدلالحظة ك 

تعترب  احلصيلة ادلرجّوة ُب تعّلم اللغةالعربية.كحصيلتها الطالب فيها مل حيصلوا على 
الطالب أف اللغة العربية ىي درس صعب، لذا يكوف الطالب غًن مهتّمٌن كمتحّمسٌن 
ُب تعّلمها ، كالتأثًن للطالب ينسوف ادلفردات بسهولة الذين تعّلمواىا. ىذا األمر بسبب 

جيب على ادلعّلم أف يكوف ففي ىذا االمر  صعوبة الطالب ُب تعّلم أمر جديد كأجنيب.
 زلرتفا إلصالح مشكالت تعّلم اللغة العربية خاصةن ُب مفرداهتا.

تعّلم اللغة العربية ىي استخداـ  إحدل احملاكلة إلصالح مشكالت
ُب استخداـ االسرتاتيجيات ادلناسبة  Hasyim (2013 :5)كفقنا لػ االسرتاتيجيات ادلناسبة. 

يؤثّر جّدا حاؿ التعلم الفّعايل كأيضا جيعل الطالب فارحٌن كمتحّمسٌن ُب عملية التعلم 
 أف يبدأ التعّلم ُب الفصل.التعّلم. لذالك ادلعّلم يُِعّد االسرتاتيجيات اجليدة كاجبا قبل 

. يةمالتعل وسيلةالُب التعلم ىي استخداـ  ناسبةمن االسرتاتيجيات ادل اسرتاتيجية
)ادلعلم( إىل مستلم  ادلراسلالرسائل من  لتبليغن أف يساعد ديك أمر يةالتعلم وسيلةال

ُب حتقيق صلاح التعلم.  يةالتعلم وسيلةالأف يساعد استخداـ  يستطيعالرسالة )الطالب(. 
Yusuf Hadi Miarso  ُب( Susilana ك Riana   2007:4 )أهّنا  ، يةالتعلم الوسيلةعلى  حيّدد

ىم لتشجيع عملية مرادأفكار الطالب كمشاعرىم كاىتمامهم ك  تأثًنلمستخدحـ كل شيء 
لرسالة أك ا لتبليغ ُب عملية التعلم ىو الوسيلةاستخداـ  ىدؼ التعلم لدل الطالب.

ادلعلومات كمستلم الرسالة أك  جّيدين يستلمها الطالبالطالب ك ادلعلومات إىل 
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.(Soeparno, 1988:5) الطالب تعلحم غاية فظ ُب عملية التعلم مفيدنا حل حتضر الوسيلة
أمر لتعلم ُب الفصل ىو ل يةالتعلم الوسيلةفإف استخداـ  حّت ال يشعر الطالب ابدللل.

 .أف ُيرتحؾ ديكن نلك  مهّمة

 من الطالبكثًنا  هاكحيب متعةكادل ثًنةادل ادلعركفةوسائل المن  الوسيلة التعلمية
لعبة كدعم حّت يصبح الطالب أكثر محاسة الكخاصة من األطفاؿ ىي اللعبة. استخداـ 

إحدل اللعبة  Shinny (1983 :268)كفقنا لػ تعة كليس شللة. شلكأنشطة التعلم تصبح أكثر 
الناطقٌن ابللغة العربية كاليت لغًن تعلم الاليت ديكن استخدامها ُب  يةالتعلم الوسيلةنوع من 
 قلوب الطالب. ُبإجيابينا  أثرا تُزيلُ شلتعة ك  أحواال حُتِْضرح ديكن أف 

كشلتعة لتطبيقها ُب  مثًنةلعبة ُب  أف جيّرب البحث ثالسبب يريد الباح لكذل
 لتعلم ادلفردات اصةخ اليت ُتصمامحتكار اال لعبةىي العربية. اللعبة  مفردات اللغةتعلم 
 Anshor (2009 :55)كفقنا لػ  ألف بصرية ةيمتعل يلةكسحتكار اال لعبةكانت العربية.   اللغة

  رؤيتها. العيوف كندت كسيلة اليتىي  بصريةال ةيمتعلال الوسيالة

"فعالية  أف يبحث عميقا عن أراد الباحث السابقة البحثبناءن على خلفية 
على استيعاب مفردات اللغة العربية ابدلدرسة االبتدائّية   )احتكار( Monopoli عبة الل

 بالنكارااي"ب الفصل اخلامسلطالب الثالثة  اإلسالمية احلكومية

  ُب عملية تعلم اللغة العربية ا تكوف مستخدمةألهنحتكار اال لعبةاختار الباحث 
اخلامسة كعينة ألف  صلٍب اختار الباحث ادلدرسة االبتدائية كمجتمع الدراسة كالف

ُب اللعب،  جّدا فارحٌنكانوا اللعبة ك أكثر منهم حيبوف ُب ادلدرسة االبتدائية  طالبال
ككانت ىذه اللعبة جتعل غاية  الطالب كنشاطهم ُب متابعة الدرس. ةكذلك لزايدة محاس

الوسيلة أيضا أف تستخدـ  كتستحقّ  كأيضا أهنا لعبة مثًنة شلتعة مرتفعة كمرتقيةالطالب 
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ها اخلرباء حبثلبحث اليت ، "نتائج اFitriyawani (2013:226) حبثتْ التعلم. كما التعلمية ُب 
كوسيلة للتعلم مستحّق   هااستخدام كخلصوا أفّ حتكار اال لعبة استحقاؽالذين اختربكا 

ل لد متعة لالىتماـ كادل ةمن األلعاب اليت ديكن أف تسبب أنشطة التعلم ادلثًن  األهن
اليت ادلشكالت  إلصالحالقدرة على إشراؾ الطالب ُب أنشطة التعليم كالتعلم ك  طالب
 نتائج تعلم الطالب ".حتقيق 

 البحث حدود  .ه 
الوسيلة كىي أكالن،  تالباحث ادلشكال دحيدّ  السابقة البحثخلفية  بناء على

ادلدرسة ، مكاف البحث ىو اكاثني .حتكاراال لعبةيركز عليها الباحث ىي  ذمال التعلمية
على  الباحثز كيركّ الشارع منكورااي ُب  بالنكاراايب ة الثالثةاالبتدائّية اإلسالمية احلكومي

 .2019-2020لعاـ الدراسي ال   زكجيادلستول ال ُبالفصل اخلامس 

 البحث سؤال .و 
ىل " ىي البحثمن ىذ  البحث أسئلةف السابقة البحث حدكد بناء على

الطالب ُب ادلدرسة اإلسالمية احلكومية الثالثة ببالنكارااي الذين يتعلموف مفردات اللغة 
من ينجحوف أعلى ُب استيعاب مفردات اللغة العربية ابستخداـ لعبة االحتكار العربية 

 مفردات اللغة العربية بدكف استخدامها؟" الطالب الذين يتعلموف

 ىدف البحث .ز 
عبة لفحعالِيحُة قياس ل" ىو ا البحثمن ىذ فاذلدؼ السابق البحث سؤاؿ بناء على

 العربية ابدلدرسة االبتدائّية اإلسالمية احلكوميةعحلحى استيعاِب ُمْفرحدحات اللغة  حتكاراال
 "مدينة ابلنكارااي الفصل اخلامس للطالب ُب الثالثة
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 فوائد البحث .ح 
 السابق ففوائد البحث كما يلي: البحث سؤاؿ بناء على

 الفوائد النظرية. 1

عحلحى استيعاِب ُمْفرحدحات اللغة العربية   حتكاراال لعبة عنعلومات ادل إلعطاء (أ 
مدينة  الفصل اخلامس للطالب ُب 3ابدلدرسة االبتدائّية اإلسالمية احلكومية 

 .ابلنكارااي
جودة  لتطويرمشكلة تعلم اللغة العربية  صالحديكن استخدامها كاعتبار إل  (ب 

 التعلم.

 الفوائد التطبيقية. 2

 ما يلي:األطراؼ كحُيتاج ىذا البحث أف يكوف انفعا لكّل 

 للطالب (أ 
 دلساعدة الطالب اّلذين يشعركف ابلصعوبة ُب استيعاب مفردات اللغة العربية (1
لتسهيل حفظ كاستيعاب مفردات اللغة العربية ابلوسيلة ادلستخدحمة ُب التعّلم  (2

 اللغة العربية
 للمعلم (ب 

 لتعريف كسيلة التعّلم ادلناسبة اليت ُتستخدـ ُب ادلدرسة االبتدائية (1
يف كيف تطبيق استخداـ كسيلة شلتعة لتعّلم اللغة العربية ُب ادلدرسة لتعر  (2

 االبتدائية
 للباحث (ج 

 .ثجتربة مباشرة للباحث ُب إجراء البح عطاءإل (1
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ديكن استخدامها   ذمكال عليمالت ُب عند الباحث النقصالضعف ك  دلعرفة (2
 نفس.ال صالحكمرجع إل

 درسةللم (د 
 Monopoli عبة الل   يةتعّلمالوسيلة التطبيق بمعرفة إضافية ُب التعلم  إلعطاء (1

 .العربية درس اللغةعلى   )احتكار(
لتطوير الوسيلة خاصة ُب الوسيلة التعّلمية للطالب ُب ادلدرسة حّت ديكن  (2

 استخدامها إلصالح جودة التعّلم.

 فرضية البحث .ط 
 عالقة بٌن ادلتغًنات ُبالتعلق تفيما البحث إجيااب عن رجاء الباحث فرضية قّدـ ت

بناء على خلفية البحث كسؤالو كىدفو كفوائده  .البحث خُيْتػحبػحرُ فرضية مشكلة ما. ٍب 
 ادلدرسة االبتدائّية اإلسالمية احلكوميةىي "ىناؾ أتثًن كبًن لطالب  ففرضية البحث

ادلفردات  استيعابعلى ر حتكااال الذين يستخدموف لعبة الفصل اخلامس ُب ببالنكارااي
 تخدموهنا".من الطالب الذين ال يس

 حتديد ادلصطلحات .ي 
 بعضعلى  يؤّكدادلصطلحات  حتديدفي ف و الفكرةلتجنب تصور ادلفاىيم كتشاب

 ي:كما يلمصطلحات  

جلودة كالكمية ُب ا هاقياسبمستول النجاح أك حتقيق ىدؼ  يُرشد حاؿالفعالية ىي  .1
 .التطبيق قبل كالوقت كفقنا للتخطيط

 ستخدـ ُب عملية التعلم.ىي أدكات تُ  يةالتعلمأما الوسيلة للتواصل  أداةىي يلة وسال .2
 ىي لعبة لوحية لألطفاؿ يلعبها شخصاف أك أكثر.حتكار اال لعبة  .3
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ستخداـ ادلعرفة الالفهم أك القدرة  ىولقاموس اإلندكنيسي الكبًن الاإلتقاف كفقنا  .4
 كالذكاء كغًنىا.

 جزءنا من اللغة. كانت  اليت احلركؼ فتكوف كلمةادلفردات ىي رلموعة من  .5

 السابقة الدراسات .ك 
ُب ىذه الدراسة ال ديكن فصلها عن األحباث السابقة. فيما يلي بعض 

 الدراسات السابقة ادلتعلقة بتكوين ادلشكلة ُب ىذه الدراسة:

 ةاحلكومي ةاإلسالمي اجلامعةمن   Silfiyah Rohmawati قامت هبا الدراسة اليت .1
( بعنواف "تطبيق تعديالت لعبة 2019أكتوبر  2، عدد  2اجمللد : يار ع )ادلًنمبيجب

االحتكار ادلعدلة كوسيلة تعليمية لتعلم اللغة العربية". ىذا البحث ىو دراسة نوعية ، 
كىذا النوع من البحث يستخدـ البحث الوصفي. ًب اختبار منتج الوسائط التعليمية 

برانمج تطوير اللغة اخلاصة  ُب  ىذا على الطالب الذين يدرسوف اللغة العربية ُب
. كأظهرت نتائج ىذه الدراسة أف لعبة االحتكار النجمب ةاحلكومي ةاإلسالمي اجلامعة

ديكن تعديلها كتطبيقها ُب تعلم اللغة خاصة ُب ىذه الدراسة كىي تعلم التحدث 
 ابللغة العربية.

من جامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية بعنواف  Nabila Nur Aprillianaأطركحة من  .2
 الفصل)احتكار عريب( لتعلم أمناط اجلمل العربية ُب طالب  saithoro"تطوير أداة 

سومبًنجيو، بوجونيجورك ". ىذا ب اإلسالمية الواحدة ةليادرسة عادلاحلادم عشر ُب 
وم. ًب البحث ىو حبث نوعي ككمي، كىذا النوع من البحث يستخدـ البحث التنم

 ةليادرسة عادلاحلادم عشر ُب  الفصلالتعلمية ىذا على طالب  يلةاختبار منتج الوس
سومبًنجيو، بوجونيجورك. كانت نتائج اختبار صحة أدكات  اإلسالمية الواحدة

Saithoro  مع معلومات صحيحة. بياانت  78.8 كسيلة تعلميةمن قبل خرباء ٪
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مع بياف صاحل إىل حد ما. ًب إجراء  ٪75اختبار التحقق من صحة خرباء ادلواد 
اختبار شلارس ، كاختبار رلموعة صغًنة كاختبار رلموعة كبًنة ُب ادلدرسة عالية 

 80احملمدية األكؿ سومبًنجيو ، بوجونيجورك. كانت نتائج اختبار ادلمارس العريب 
٪ مبعلومات 85.6مبعلومات صحيحة ، ككانت نتائج اختبار اجملموعة الصغًنة 

٪ مبعلومات صاحلة، لذلك قيل أف أداة 80.6، ككاف االختبار ادليداين  صحيحة
Saithoro  اإلسالمية الواحدة ةليادرسة عادلصاحلة كوسيلة لتعلم اجلملة لطالب 

 .سومبًنجيو، بوجونيجوركب
جامعة جاكرات احلكومية  من كاألخركف  Syifa Khairunnisa قامت هبا الدراسة اليت .3

(TARBAWY:  2018، 1، العدد 5اجمللد  -اجمللة اإلندكنيسية للرتبية اإلسالمية) 
بعنواف "تطوير كسائل اإلعالـ التعليمية أللعاب االحتكار ُب موضوعات الرتبية 
اإلسالمية"، ىذا البحث ىو حبث نوعي ككمي ، كىذا النوع من البحث يستخدـ 

 الفصل العاشرطالب  البحث كالتطوير. ًب جتربة منتج كسائط التعلم ىذا على
MIPA  كحصل على درجة متوسطة ُب اختبار  12ادلدرسة الثانوية احلكومية  ُب

ا. أظهرت نتائج 82%الطالب اإلمجايل بنسبة  ، شلا يعين أنو ًب تصنيف ادلنتج جيدن
ُب  PAIىذه الدراسة أف كسائل اإلعالـ التعلم من األلعاب االحتكارية على مواضيع 

فصل العاشر مادة النضاؿ التبشًنم للنيب دمحم ُب ادلدينة ادلنورة اليت ًب تطويرىا ُب ال
MIPA   جاكرات كانت جديرة ابالستخداـ. 12ادلدرسة الثانوية احلكومية من 

 BioEdu)من جامعة كالية سورااباي  كاألخركف Arif Susanto ا قاـ هب الدراسة اليت .4
بعنواف "لعبة االحتكار كوسيلة تعليمية لتعلم  (2012أغسطس  / 1رقم  / 1اجمللد 

". ىذا البحث ىو IPAخالاي ادلواد الفرعية ُب ادلدارس الثانوية للفصل احلادم عشر 
البحث النوعي الوصفي. ىذا النوع من األحباث ىو حبث تطويرم يستخدـ منوذج 

ة ىو تعلم اذلدؼ من ىذه الدراس (.Developeدلرحلة التطوير ) 4Dتطوير منوذج 
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اخلالاي اليت يتم تعبئتها ُب شكل ألعاب احتكارية بيولوجية كأجهزة تعليمية. ًب تطبيق 
مبدرسة  IPAالتجربة احملدكدة على طالب الفصل األكؿ من الصف احلادم عشر 

. تكوف نتائج ىذه 2012-2011األزىر منغنيت الثانوية جبريسك ُب العاـ الدراسي 
اب احتكارية حتصل على صالحية نظرية من خالؿ الدراسة ُب شكل كسائط ألع

، كجودة / كظائف 94%، كاجلوانب ادلرئية 90%جدكل تنسيقات الوسائط بنسبة 
لتصور الوسائط. من ىذا الوصف ، يعد  88.33%، كتصور 92.86%الوسائط 

 احتكار لعبة الوسائط أمرنا شلكننا كديكن تنفيذه ألنشطة التعليم كالتعلم ُب بنية ادلواد
 ككظيفة اخللية.

، من جامعة سيبيالس كاألخركف  Muhammad Lukman Hakimا قاـ هب الدراسة اليت .5
بعنواف "استخداـ كسائل ( 2017، (2) 2رللة الدراسات العربية، )ماريت سوراكارات 

اإلعالـ التعليمية لأللعاب التفاعلية ُب تعلم ادلفردات العربية". ىذا البحث ىو 
البحث النوعي. هتدؼ ىذه الدراسة إىل احلصوؿ على معلومات حوؿ احتياجات 
تعلم الوسائط ُب تعلم اللغة العربية. الطريقة ادلستخدمة ىي الوصف الوصفي 

-SMPIT Alئج ىذه الدراسة ىي ُب تعلم اللغة العربية ُب كمراجعة األدبيات. نتا

Huda Surakarta كاليت تتطلب كسائط تفاعلية لتعلم األلعاب حّت يكوف التعلم ،
 شلتعنا كديكن أف يسهل عملية التعلم.

رللة التعليم ادلبكر )من جامعة كالية جاكرات  Zahrun Fajriahها تكتب  الدراسة اليت .6
بعنواف "زايدة إتقاف مفردات اللغة العربية ( 2015، أبريل 1، العدد 9للعصر، اجمللد 

كانت مواضيع )ادلفردات( من خالؿ استخداـ كسائط بطاقات صور الكلمات"  
ُب ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نور احلكيم  األكؿ فصلىذه الدراسة طالابن من ال

طالبا. تقنية حتليل  19ية . ككانت ادلوضوعات البحث2015ُب عاـ   لومبوؾ الغريبب
البياانت ادلستخدمة ىي حتليل البياانت النوعية كالكمية. يستخدـ حتليل البياانت 



10 

 

 

  

النوعية جلمع البياانت من خالؿ ادلالحظات ادليدانية، كصحائف ادلالحظات، 
كمالحظات ادلقابلة، كمالحظات الواثئق. ًب استخداـ التحليل الكمي للبياانت 

دلئوية للزايدة ُب إتقاف ادلفردات العربية )ادلفردات( بعد العمل لتحديد النسبة ا
ابستخداـ كسائط بطاقات الصور ادلصورة. تشًن نتائج ىذه الدراسة إىل زايدة ُب 
إتقاف مفردات اللغة العربية للطالب ابستخداـ كسائط بطاقات الكلمات ادلصورة. 

ُب الدكرة  81.56%كزايدة إىل  52.17%ُب الدكرة األكىل، ًب احلصوؿ على زايدة قدرىا 
الثانية. استنادنا إىل البياانت الكمية اليت تعززىا نتائج البياانت النوعية اليت تفيد أبف 
استخداـ كسائط بطاقة الكلمات ادلصورة ديكن أف حيسن من إتقاف ادلفردات العربية 

 )ادلفردات(.
من جامعة الربكفيسور الدكتور مهكا احملمدية ُب  Fitriliza dkk اقامت هب الدراسة اليت .7

بعنواف "زايدة إتقاف  (2017، نوفمرب، 2، العدد 8، اجمللد UHAMKAرللة )جاكرات 
ادلفردات العربية من خالؿ أساليب ادلورفولوجية". تستخدـ ىذه الدراسة طريقة 

وعية مع سلتلطة )طريقة مزيج( جتمع بٌن األساليب النوعية كالكمية. الطرؽ الن
تقنيات حتليل زلتول الدكرة بينما تستخدـ الكمية إحصائيات كصفية. بدأت مراحل 
الدراسة أبختبار الطالب الذين أصبحوا عينات، ٍب قاموا إبجراء على شكل دكرة، ٍب 
أجركا اختبارنا بعد ذلك، ٍب عملية استخالص النتائج. كاف مجيع سكاف ىذه الدراسة 

ة الذين كانوا يتلقوف دكرات اللغة العربية. العينة ىي من طالب الكلية اإلسالمي
طالب الفصل الثاين كالفصل السادس. تتم معاجلة البياانت بواسطة تقنية جدكؿ 

 FAIتوزيع الرتدد. أظهرت النتائج أف القدرة على إتقاف مفردات اللغة العربية لطالب 
UHAMKA  األمثلة قد زادت بعد أف درس الطالب اللغة العربية بطريقة
 ادلورفولوجية.
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من جامعة   Nurul Huda ك Naning Ma’rifatul Faiqoh اقامت هب الدراسة اليت  .8
، العدد 4 رللة ادلهارة لتعليم اللغة العربية، اجمللد)سناف كاليغاغا يوغياكارات اإلسالمية 

بعنواف "جتربة أساليب العمل ادليداين ُب حتسٌن القدرة هـ(  2018/1440، ديسمرب 2
على حفظ ادلفردات العربية "تستخدـ ىذه الدراسة مقاربة كمية لنوع البحث 

زادت نتائج التعلم للصف التجرييب بٌن  (1)التجرييب. أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 
 نتائج كزادت ،55.45 إىل 30.76 بٌن ما كامتحاف القبلي االختبار درجاتمتوسط 

 إىل 34.00 ىو ما كاختبار البعدم الدرجات متوسط بٌن الضابطي الفصل تعلم
 من أعلى التجرييب للفصل البعدم اختبار قيمة متوسط أف على يدؿ ىذا. 56.16

 إحصائية داللة ذات فركؽ توجد (2) .التجرييب للفصل البعدم اختبار قيمة متوسط
ادم عشر احل الفصل ُب ادلفردات تعلم ُب الضابطة كاجملموعة التجريبية اجملموعة ُب

 - T. يعتمد ىذا على نتائج حتليل البياانت من خالؿ اختبار MAN 1 Slemanمن 

، كفقنا إلرشادات اختاذ القرار ، تقرر كجود 0,05 > 0,000اختبار مقرتف مع أمهية 
 التجارب كالتحكم.فركؽ ذات داللة إحصائية ُب نتائج تعلم ادلفردات ُب فصوؿ 

من جامعة الدكلة اإلسالمية سناف كاليجاغا  Aulin Oktariaا قامت هب الدراسة اليت .9
 2016/1437، ديسمرب 2 ، العدد2يوجياكارات )رللة ادلهارة لتعليم اللغة العربية، اجمللد 

على اإلذلاـ كوسيلة تعليمية لزايدة االىتماـ بتعلم  Lectoraبعنواف "انعكاسات  (ىػ
اللغة الطالب العرب للصف احلادم عشر الداينة ُب جوداف ماف". تستخدـ ىذه 
الدراسة طريقة كصفية نوعية. ىذا البحث عبارة عن حبث مجاعي مع مواضيع حبثية، 

سي مجيع طالب الصف احلادم عشر داينة جوداف ماف يوجياكارات للعاـ الدرا
شخصنا. أظهرت النتائج أف تعلم اللغة  15، كعدد الطالب يصل إىل 2012/2013

ديكن أف يزيد من اىتماـ طالب الصف احلادم عشر  Lectora Inspireالعربية مع 



12 

 

 

  

. ىذا يدؿ على زايدة اىتماـ الطالب Godeanادلدرسة اإلسالمية احلكومية ُب 
 .؛Lectora Inspireابلتعلم بعد انتهاء احلدث ابستخداـ كسائط 

، مدرس مهارات الطهي ُب ادلدرسة Anis Nuryati Supraptoا قاـ هب الدراسة اليت .10
/  XVII/  01، العدد " COPE")اجمللة العلمية للمعلم  بيوغياكارات 11 الثانوية العامة

( بعنواف "لعبة االحتكار كوسيلة لزايدة اىتماـ التعلم تقدًن الطعاـ ُب 2013مايو 
ُب  11ادلدرسة الثانوية". ًب إجراء ىذا البحث مباشرة ُب مدرسة اثنوية عامة 

يوجياكارات. استنادنا إىل أحباث األلعاب االحتكارية كوسيلة لتعلم مواد اخلالاي الفرعية 
٪، 90( جانب جدكل 2012، كآخركف. )Susantoجراىا ُب طالب العلـو اليت أ

٪. استنادنا إىل ىذا البحث ، 92.86٪ ، جانب كظيفة كسائط 94جانب مرئي 
 تعد كسائط األلعاب االحتكارية مناسبة الستخدامها كوسائل تعليمية.

ُب اجلامعة الرتبية ، من قسم تعليم الفيزايء كاألخركف  Purwanto اقاـ هب الدراسة اليت .11
 TGTاحتكار الفيزايء كوسيلة تعليمية ُب نوع التعلم التعاكين  لعبة"تنفيذ إبندكنيسيا 

لزايدة حتصيل التعلم كمعرفة ملف تعريف القدرة على التفكًن النقدم لدل طالب 
ادلرحلة ادلتوسطة ". الطريقة ادلستخدمة ُب ىذه الدراسة ىي تصميم جترييب ضعيف مع 

كاحدة تصميم حبث تصميم اختبار ما بعد االختبار. كاف عدد السكاف ُب رلموعة 
الثامن ُب سوميدانغ رجينسي. كانت  فصلىذه الدراسة من طلبة ادلدارس الثانوية ُب ال

العينة ُب ىذه الدراسة كاحدة من الصف الثامن الثانوم ُب كاب. سوميدانغ. . 
ب ُب ادلدرسة شهدكا زايدة ُب أظهرت النتائج اليت ًب احلصوؿ عليها أف الطال

التحصيل التعليمي بعد تنفيذ لعبة احتكار الفيزايء ُب التعلم. شهد الطالب زايدة ُب 
ُب فئة "منخفضة". كاف اجلانب ادلعرُب الذم زاد  0.24التحصيل التعليمي بنسبة 

. للحصوؿ على ملف تعريف القدرة C2أعلى مستول ُب كل اجتماع ىو جانب فهم 
كًن النقدم ، يتم احلصوؿ على النتائج لفئة "منخفضة"، قبل استخداـ لعبة على التف
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٪ من الطالب ُب ىذه الفئة ؛ كبعد استخداـ لعبة الفيزايء 9.1االحتكار الفيزايء 
٪ من الطالب ُب ىذه الفئة. ابلنسبة للفئة "متوسطة"، قبل 24.2االحتكار 

ه الفئة؛ كبعد استخداـ لعبة ٪ من الطالب ُب ىذ69.7كاف االحتكار استخداـ لعبة 
٪ من الطالب ُب ىذه الفئة. ابلنسبة للفئة "عالية"، قبل  63.6الفيزايء االحتكار 

٪ من الطالب ُب ىذه الفئة؛ كبعد 21.2استخداـ لعبة الفيزايء االحتكار، كاف 
 ٪ من الطالب ُب ىذه الفئة.12.1استخداـ لعبة الفيزايء االحتكار 

 

قاـ الباحثوف التاليوف بتصنيف أكجو التشابو كاالختالؼ  من األحباث السابقة ،
ُب البحث ُب زلاكلة لتحسٌن إتقاف ادلفردات مع األحباث اليت أجراىا الباحثوف ُب شكل 

 جداكؿ:

 

 السابقة والدراسات بني البحثواالختالف  رادف6 ادل1اجلدول 

 الرقم
االسم كعنواف 

البحث كالناشر 
 كاجمللد

 االختالؼ رادؼادل نتيجة البحث

1 Silfiyah 

Rohmawati,  

"تطبيق تعديالت 
لعبة االحتكار 
ادلعدلة كوسيلة 

تعليمية لتعلم اللغة 

نتائج ىذه الدراسة ىي 
االحتكار ديكن  ةأف لعب

تعديلها كتطبيقها ُب تعلم 
اللغة، كخاصة ُب ىذه 

تعلم الدراسة، كىي 

ىذه الدراسة 
على حد 

سواء 
يستخدـ 

 يلة تعلميةكس

باحث القاـ 
سابق بفحص ال

مهارة ادلواد 
الكالـ ُب اللغة 

بينما قاـ العربية 
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: يار عادل( العربية"
 2، عدد 2اجمللد 

 ( 2019أكتوبر 

لعبة  التحدث ابللغة العربية.
 حتكاراال

الباحث بفحص 
ادلواد العربية دلواد 

 ادلفردات
2 Nabila Nur 

Aprilliana 

"تطوير أداة 
saithoro  احتكار(

عريب( لتعلم أمناط 
اجلمل العربية ُب 

 الفصلطالب 
احلادم عشر ُب 

 ةليادرسة عادل
 اإلسالمية الواحدة

سومبًنجيو، ب
 بوجونيجورك "

 )أطركحة(

نتائج ىذه الدراسة ىي 
 Saithoroأداة  أف

صاحلة كوسيلة لتعلم 
درسة ادلاجلملة لطالب 

 اإلسالمية الواحدة ةلياع
سومبًنجيو، ب

 بوجونيجورك.

 

ىذه الدراسة 
على حد 

سواء 
يستخدـ 

 يلة تعلميةكس
لعبة 

 حتكاراال

باحث القاـ 
سابق بفحص ال

منط مجلة ادلواد 
اللغة العربية 

بينما قاـ 
الباحث بفحص 
ادلواد العربية دلواد 

 ادلفردات

3 Syifa Khairunnisa 

، "أتثًن كاألخركف 
استخداـ البطاقات 

اإلعالمية على 
مفردات  استيعاب

اللغة العربية ُب 
السابع  فصلال

نتائج ىذه الدراسة ىي 
البطاقات حوؿ  يلةأف كس

ُب النضاؿ  PAIمواضيع 
ادلادم دلهمة النيب دمحم ُب 

ادلدينة اليت ًب تطويرىا 
من  X MIPA 2ئة ُب الف

SMAN 12 Jakarta 

تستخدـ ىذه 
الدراسة كالن 

 يلةوسالمن 
 يةالتعلم

استخدـ  -
الباحثوف 

 يلةالسابقوف كس
البطاقات ُب 
أحباثهم بينما 

استخدـ 



15 

 

 

  

 MTsNطالب 
مدينة سليماف" 

(TARBAWY :

اجمللة اإلندكنيسية 
 -للرتبية اإلسالمية 

، 1، العدد 5اجمللد 
2018) 

 يلةكس  الباحث تستحق االستخداـ.
تعلم لعبة 
 االحتكار

سبق  -
للباحثٌن دراسة 

 PAIموضوعات 

للنضاؿ ادلادم 
دلهمة النيب ُب 
ادلدينة ادلنورة، 

بينما درس 
الباحث 

موضوعات اللغة 
العربية دلواد 

 ادلفردات
4 Arif Susanto 

"لعبة  كاألخركف
االحتكار كوسيلة 

تعليمية لتعلم 
الفرعية  يلةالوس

للخالاي ُب الفصل 
" IPAاحلادم عشر 

(BioEdu  1اجمللد  /

نتائج ىذه الدراسة ىي 
ألعاب  يلةأف كس

االحتكار قابلة للتنفيذ 
كديكن تنفيذىا ألنشطة 

التعليم كالتعلم ُب بنية 
ادلواد ككظيفة اخللية ُب 

SMA XI IPA. 

ىذه الدراسة 
على حد 

سواء 
يستخدـ 

 يلة تعلميةكس
 لعبة احتكار 

باحثوف القاـ 
سابقوف ال

بفحص ادلواد 
العلمية لرتكيب 
ادلواد ككظائف 
اخللية بينما قاـ 

فحص الباحث ب
ادلواد العربية دلواد 
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No.1 / August 

 ادلفردات (2012
5 Muhammad 

Lukman Hakim 

، كاألخركف
يلة "استخداـ كس

التعلمية لأللعاب 
التفاعلية ُب تعلم 

ادلفردات العربية". 
رللة الدراسات )

(، 2) 2، العربية

2017) 

نتائج ىذه الدراسة ىي 
أنو ُب تعلم اللغة العربية 

 SMPIT Al-Hudaُب 

Surakarta حباجة ، فإنو
 يةتعلم يلةإىل كس

األلعاب التفاعلية حّت 
يكوف التعلم شلتعنا كديكنو 

 تسهيل عملية التعلم

تبحث ىذه 
الدراسة ُب 

 استيعاب
ادلفردات 

 العربية

استخدـ 
الباحثوف 

 يلةالسابقوف كس
تعلم اللعبة 

التفاعلية ُب 
أحباثهم بينما 

استخدـ 
 يلةالباحث كس

تعلم لعبة 
 االحتكار

6 Zahratun Fajriah ،
 استيعاب"زايدة 

ادلفردات العربية 
)ادلفردات( من 

خالؿ استخداـ 
صورة  يلة تعلميةكس

بطاقة كلمة" 
رلالت التعليم قبل )

، 9األعمار، اجمللد 
، أبريل 1العدد 
2015) 

تستند نتائج ىذه 
الدراسة إىل بياانت كمية 

معززة بنتائج البياانت 
النوعية اليت ديكن أف 

 يلةيؤدم استخداـ كس
بطاقة الكلمات ادلصورة 

إىل حتسٌن إتقاهنا 
للمفردات العربية 

 )ادلفردات(.
 

تبحث ىذه 
الدراسة ُب 

 استيعاب
ادلفردات 

 العربية
 

استخدـ 
الباحثوف 

 يلةالسابقوف كس
تعلم بطاقات 

الصور ادلصورة 
ُب أحباثهم بينما 

استخدـ 
 يلةالباحث كس

تعلم لعبة 
 االحتكار.
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7 Fitriliza  كاألخركف 

 استيعاب"زايدة 
ادلفردات العربية من 

خالؿ أساليب 
جريدة )ادلورفولوجية 
UHAMKA اجمللد ،

، 2، العدد 8
 (2017نوفمرب، 

 

أظهرت النتائج أف القدرة 
على إتقاف مفردات اللغة 

 FAIالعربية لطالب 

UHAMKA  قد زادت
بعد أف درس الطالب 

اللغة العربية بطريقة 
 ادلورفولوجية

 
 
 

 

تبحث ىذه 
الدراسة ُب 

 استيعاب
ادلفردات 

 العربية

استخدـ 
الباحثوف 

السابقوف طريقة 
ادلثاؿ 

ادلورفولوجي ُب 
أحباثهم بينما 

استخدـ 
 يلةالباحث كس

تعلم لعبة 
 االحتكار

8 Naning Ma’rifatul 

Faiqoh ك  Nurul 

Huda   

بة أساليب ي"جتر 
العمل ادليداين ُب 

حتسٌن القدرة على 
ت حفظ ادلفردا

رللة )العربية". 
ادلهارة لتعليم اللغة 

أظهرت النتائج كجود 
فركؽ ذات داللة 

إحصائية ُب نتائج تعلم 
ادلفردات ُب فصوؿ 
 التجارب كالتحكم

 
 
 

تبحث ىذه 
الدراسة ُب 

 استيعاب
ادلفردات 

 العربية

استخدـ 
الباحثوف 

السابقوف طريقة 
الرحلة ادليدانية 

ُب أحباثهم بينما 
استخدـ 

 يلةالباحث كس
تعلم لعبة 
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، 4العربية، اجمللد 
، ديسمرب 2 العدد
 هـ( 2018/1440

 

 االحتكار 

9 Auline Oktaria ،
 Lectora"آاثر 

Inspire   كوسيلة
تعليمية ُب زايدة 

االىتماـ بتعلم اللغة 
العربية طالب 

احلادم  فصلال
عشر الداينة ُب 
Godean MAN "

رللة ادلهارة لتعليم )
اللغة العربية، اجمللد 

، 2، العدد 2
 2016/1437ديسمرب 

 (ىػ
 

أظهرت النتائج أف تعلم 
 Lectoraاللغة العربية مع 

Inspire  ديكن أف يزيد
من اىتماـ طالب 

احلادم عشر ُب  فصلال
ادلدرسة اإلسالمية ُب 

 .Godeanاحلكومية 
 
 

 

تستخدـ ىذه 
الدراسة كالن 

 الوسيلةمن 
 يةلتعلما

 

استخدـ  -
الباحثوف 
السابقوف 

loctora Inspire 
كسائط التعلم 

ُب أحباثهم بينما 
استخدـ 

يلة الباحث كسا
تعلم لعبة 
 االحتكار.

درس  -
الباحثوف 
السابقوف 

االىتماـ بتعلم 
اللغة العربية 
بينما درس 

الباحث ادلواد 
العربية ُب مادة 
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 ادلفردات
10 Anis Nuryati 

Suprapto  " لعبة
االحتكار كوسيلة 

لزايدة اىتماـ التعلم 
تقدًن الطعاـ ُب 
 ادلدرسة الثانوية".

)اجمللة العلمية 
، " COPE"للمعلم 
 XVII/  01العدد 

 (2013/ مايو 

ًب إجراء ىذا البحث 
مباشرة ُب مدرسة اثنوية 

ُب يوجياكارات.  11عامة 
استنادنا إىل أحباث 

األلعاب االحتكارية  
اد كوسيلة لتعلم مو 

اخلالاي الفرعية ُب طالب 
العلـو اليت أجراىا 

Susanto .كآخركف ،
( جانب 2012)

٪، جانب 90جدكل 
٪ ، جانب 94مرئي 

كظيفة كسائط 
٪. استنادنا إىل 92.86

ىذا البحث ، تعد 
كسائط األلعاب 

االحتكارية مناسبة 
الستخدامها كوسائل 

 تعليمية.

ىذه الدراسة 
على حد 

سواء 
يستخدـ 

 تعلميةيلة كس
لعبة 

 حتكاراال

باحث القاـ 
سابق بفحص ال

زايدة ادلواد 
اىتماـ التعلم 
 تقدًن الطعاـ

بينما قاـ 
الباحث بفحص 
ادلواد العربية دلواد 

 ادلفردات

11 Purwanto  
، "تنفيذ كاألخركف

باحث القاـ ىذه الدراسة أظهرت النتائج اليت ًب 
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احتكار الفيزايء   لعبة
كوسيلة تعليمية ُب 
نوع التعلم التعاكين 

Tgt  لزايدة حتصيل
ملف  التعلم كمعرفة

تعريف القدرة على 
التفكًن النقدم 

لدل طالب ادلرحلة 
)رللة  ادلتوسطة "

تدريس الرايضيات 
كالعلـو الطبيعية، 

، العدد 17اجمللد 
 (2012، أبريل  1

احلصوؿ عليها أف 
الطالب ُب ادلدرسة 

شهدكا زايدة ُب 
التحصيل التعليمي بعد 

تنفيذ لعبة احتكار 
 ُب التعلم. الفيزايء

على حد 
سواء 

يستخدـ 
 يلة تعلميةكس

لعبة 
 حتكاراال

سابق بفحص ال
لزايدة ادلواد 

حتصيل التعلم 
كمعرفة ملف 

تعريف القدرة 
على التفكًن 

بينما النقدم 
قاـ الباحث 

بفحص ادلواد 
العربية دلواد 

 ادلفردات

 

، تنص ىذه الدراسة على دعم العديد من الدراسات السابقاستنادا إىل اجلدكؿ 
التعليمة لتحسٌن التحصيل الدراسي. كلكن يتم  الوسيلةالسابقة اليت تناقش استخداـ 

نتائج التعلم كاالختالؼ ُب ادلوضوعات  ادلختلفة فقط لتحسٌنالتعليمة  الوسيلةاستخداـ 
اليت تتم دراستها.

21 
17 
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 الباب الثاين 
 اإلطار النظري

 ةميالتعل يلةوسال .أ 
 الوسيلة التعلميةتعريف  .1

 الوسيلةبشكل عاـ أداة ُب عملية التعليم كالتعلم. كلمة  الوسيلةيعد تعلم  
تعين حرفينا  Mediusأتٌب من الكلمة الالتينية اليت ىي صيغة اجلمع للكلمة ادلتوسطة. 

ُب أنشطة التعلم التمهيدم، تكوف .  (Arsyad, 2011:3)الوسط أك الوسيط أك ادلقدمة 
 :Hamid 2008ُب ) Hamalikالرسالة ىي ادلعلم كادلستلم للرسالة من الطالب. كفقنا لػ 

ىي كل شيء ديكن استخدامو لتوجيو الرسائل )ادلواد  يةالتعلم الوسيلةفإف   (168
التعليمية(، كذلك لتحفيز انتباه الطالب كاىتمامهم كأفكارىم كمشاعرىم ُب أنشطة 

 التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم.

 الوسيلة التعلميةأىداف  .0
ىو أنو ديكن بسهولة  يةالتعلمالوسيلة الرئيسي من استخداـ  اذلدؼ

ل التعلم الذم يقدمو ادلعلم من قبل الطالب كمتلقٌن استيعاب رسالة أك زلتو 
التعليمية ضركراين للغاية فيما يتعلق بتحسٌن جودة  يلةللرسالة. يعد استخداـ الوس

من استخداـ  اذلدؼ( ينص على أف 1986 :17-18) Achsinالتعليم. كفقنا لػ 
 التعلمية ىو: الوسيلة

 ادلستمرة فعالة كفعالة.من أجل أف تكوف عملية التعليم كالتعلم  (أ 
 لتسهيل قياـ ادلعلمٌن / ادلعلمٌن بتسليم ادلعلومات ادلادية للطالب.  (ب 
 لتسهيل على الطالب استيعاب أك قبوؿ كفهم ادلواد اليت قدمها ادلعلم. (ج 
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لتكوف قادرة على تشجيع رغبة الطالب ُب معرفة ادلزيد كبعمق حوؿ ادلواد أك  (د 
 الرسالة اليت نقلها ادلعلم.

سوء الفهم أك سوء الفهم بٌن الطالب مع بعضهم البعض حوؿ ادلواد أك  لتجنب (ق 
 الرسالة اليت نقلها ادلعلم.

فإف طبيعة أنشطة التعليم كالتعلم ىي عملية التواصل.  السابقُب التوضيح 
جيب إنشاء أك حتقيق عملية االتصاؿ من خالؿ أنشطة التوصيل كتبادؿ الرسائل أك 

كل معلم كطالب. من أجل عدـ ارتكاب أخطاء ُب  الذم يستخدمهاادلعلومات 
عملية االتصاؿ، من الضركرم استخداـ االقرتاحات اليت تساعد عملية االتصاؿ اليت 

لتكوف كسيلة فعالة لدعم أنشطة التعلم. ُب ىذه احلالة دييل التعلمية  الوسيلةتسمى 
الطالب إىل أف يكونوا أكثر اىتمامنا كيستوعبوف بسهولة ادلعلومات اليت تنقلها 

تعلم اللغة أك مجيع األدكات اليت يستخدمها ادلعلم لتحقيق كسيلة . الوسيلة التعلمية
 األىداؼ ادلقصودة.

 الوسيلة التعلميةفوائد  .4
 الوسيلة التعلميةجيادؿ أبف استخداـ ( Asyhar 2012: 41ُب ) Midunلػ كفقنا 

ُب عمليات التعليم كالتعلم ادلختلفة ديكن أف يوسع اآلفاؽ كاخلربات ادلتنوعة  كديكن 
أف يولد الرغبات كاالىتمامات، كيولد الدافع كحتفيز أنشطة التعلم، كديكنو حّت حل 

 اؽ اجلزئي كالكلي.مشاكل التعليم أك التدريس إما ُب نط

ُب عملية التعلم ُب تسهيل التفاعل بٌن  ةعام الوسيلة التعلميةتتمثل فوائد 
ادلعلمٌن كالطالب حبيث يصبح التعلم أكثر فاعلية ككفاءة. لكن بشكل أكثر حتديدنا 

ُب )  Dayton ك Kemp  دادلفصلة. على سبيل ادلثاؿ،حدّ  يلةىناؾ بعض مزااي الوس
Arsyad 2002 :21)  ُب التعلم، كىي: الوسيلةالعديد من فوائد 
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 يصبح تقدًن الدركس أكثر معيارية. (1
 التعلم ديكن أف يكوف أكثر إاثرة لالىتماـ. (2
يصبح التعلم أكثر تفاعلية مع تطبيق نظرايت التعلم كادلبادئ النفسية ادلقبولة من  (3

 حيث مشاركة الطالب، كردكد الفعل كادلعرفة
حتتاج فقط إىل كقت  أكثر الوسيلةديكن تقصًن طوؿ الوقت الالـز للتعلم ألف  (4

 .قصًن لتوصيل عدد كبًن من رسائل الدركس كرمبا ديكن للطالب استيعاهبا
 يلةديكن حتسٌن جودة سلرجات التعلم إذا كاف دمج الكلمات كالصور كوس (5

 كاضحة.تعليمية ديكن أف ينقل عناصر ادلعرفة بطريقة منظمة كزلددة ك 
خاصةن إذا كانت أك زلتاجا  ديكن إعطاء التعلم مّت كأين يكوف ذلك مطلوابن  (6

 مصممة لالستخداـ الفردم. الوسيلة التعلمية
 ديكن حتسٌن مواقف الطالب اإلجيابية جتاه ما يتعلمونو كعملية التعلم. (7
 ادلعلم ُب ءديكن أف يتغًن دكر ادلعلم إىل اجتاه أكثر إجيابية: ديكن تقليل عب (8

التوضيح ادلتكرر حملتوايت الدرس كحّت القضاء عليو حّت يتمكن من الرتكيز على 
 لعملية التدريس كالتعلم. اجلوانب اذلامة األخرل

يكوف للمعلم أسلوب سلتلف ُب تقدًن ادلواد  السابقةراء اآل بعضمن 
ألهنا ستخلق أجواء تعليمية  الوسيلة التعلميةالتعليمية، كسيكوف من ادلفيد استخداـ 

تفاعلية، كما ديكنها توليد التواصل كحتفيز الطالب على التعلم كُب النهاية تصبح 
، جيب على ادلعلم الوسيلة التعلميةنتائج تعلم الطالب أفضل. كمع ذلك، عند اختيار 

االنتباه إىل تكييفها مع ادلواد التعليمية ليتم تسليمها كتكييفها مع االحتياجات 
 كالظركؼ.
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 الوسيلة التعلميةأنواع  .4
كفقنا مكوانن تعليمينا يتضمن الرسائل كاألشخاص كادلعدات. الوسيلة يعد تعلم 

مقسمة على أساس احلواس  الوسيلة التعلمية، فإف (174: 2008)ن يخر اآلك  Hamid لػ
 ادلعنية، كىي:

 ؛الوسيلة البصرية . أ
اليت تنطوم فقط على اإلحساس ابلبصر. الوسيلة ىي  الوسيلة البصرية

كسائل تعليمية ، كىي: األشياء الطبيعية  الوسيلة البصريةديكن أف تكوف 
كالبطاقات كاألشخاص كاألحداث. ُب سياؽ تعلم اللغة العربية  تعد األشياء 
كالصور االصطناعية كسيلة فعالة للغاية الستخدامها، خاصةن ُب إدخاؿ ادلفردات 

 ة.كأمناط اجلمل
 السمعية؛الوسيلة  . ب

اليت تنطوم فقط على حس السمع كتكوف الوسيلة ىي السمعية الوسيلة 
الوسيلة قادرة فقط على معاجلة قدرات الصوت. تشمل األدكات ادلستخدمة ُب 

مسجالت الشريط كسلتربات اللغة. استخداـ مسجل الشريط يعمل  السمعية 
ـ سلتربات اللغة ديكن أف كمشغل تسجيل أك أغاين عربية. ُب حٌن أف استخدا

 يساعد ُب تعلم اللغة العربية ألف ىناؾ أدكات لتعلم اللغة.
 بصريةالسمعية ك ال يلةكس . ج

تعلم اللغة ىي السمعية كالبصرية، كىي كسيلة تنطوم على  يلةكسأكمل 
ادلضمنة ُب  يلةحواس ادلستمع كالبصر ُب نفس الوقت ُب العملية. أنواع الوس

 كأجهزة الكمبيوتر. DVDك  VCDالسمعية كالبصرية ىي التلفزيوف ك  يلةكس
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ىي  يلةوسالبصرية ألف ىذه ال يلةوسالاختار الباحث السابق بناءن على الشرح 
البصرية ىي لعبة اللغة. لذلك يهتم الباحث إبجراء  كسائل الوسيلة منلبصر. ابوسيلة ال

 اللعبة. يةتعلمال يلةوسالالبحث ابستخداـ 

 لعبة ال .ب 
 اللعبة تعريف .1

أٌب لعبة الكلمة من لعبة الكلمات، شلا يعين القياـ إبرضاء أك القياـ بشيء 
 .(Tim penyusun kamus Bahasa Indonesia, 2008:897)إلرضاء أداة السركر أـ ال 

، تعترب األلعاب حاالت أك شركطنا  Rahmawati (2011 :26)ك  Mujibبينما كفقنا لػ 
شخص ما عن ادلتعة أك الرضا من خالؿ نشاط أك نشاط  معينة عندما يبحث

 ألعاب.
ديكن إجراء العديد من األلعاب عن  Semiawan (2007 :19-20)بينما كفقنا لػ 

قصد )عن قصد( بقصد حتسٌن األطفاؿ لبعض القدرات بناءن على جتربة التعلم. من 
الطفل، ألنو  خالؿ أنشطة اللعب، تتحقق الوظائف ادلختلفة. اللعب نشاط خيتاره

شلتع ال ألنو سيحصل على ىدية أك مدح. اللعب لو قيم كخصائص مهمة ُب تقدـ 
 تطور حياة الطفل اليومية.

 من اللعبة األىداف والفوائد .0
ديكن شلارسة ادلهارات ُب رلاؿ اللغة ابستخداـ  Soeparno (1980 :58)حبسب 

الكتساب  (1)األلعاب اللغوية ادلختلفة. األلعاب اللغوية ذلا غرض مزدكج ، كىو 
دلمارسة بعض ادلهارات ُب رلاؿ اللغة. إذا كانت ىناؾ أنواع من  (2)اإلاثرة ، 

يتم تصنيف  األلعاب اليت تسبب اإلاثرة كلكن مل يتم تدريب أم مهارات لغوية ، فال
اللعبة على أهنا لعبة لغوية. على العكس ، على الرغم من كجود مهارات لغوية يتم 
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تدريبها كلكنها ال تسبب اإلاثرة ، ديكن أيضنا تسمية النشاط ابللعب. جيب أف 
 يكوف نوع األلعاب اللغوية ادلختارة كادلقدمة كفقنا للمهارات ادلدربة.

فذة قادرة على دعم حتقيق األىداؼ لذلك جيب أف تكوف كل لعبة لغة من
التعليمية. ليس بشكل مباشر ، ديكن لأللعاب اللغوية أف تعزز الشعور ابلتضامن 

 كالركح الرايضية كاإلبداع كالثقة ابلنفس.

فإف ألعاب التعلم، إذا ما استخدمت حبكمة، Suyatno (2005 :14 )حسب 
 :فوائدىا

 ختلص من "اجلدية" اليت دتنع. (1
 التوتر ُب بيئة تعليمية.ختفيف  (2
 دعوة الناس للمشاركة الكاملة. (3
 حتسٌن عملية التعلم. (4
 بناء اإلبداع الذاٌب. (5
 الوصوؿ إىل اذلدؼ مع نفاد الصرب. (6
 حتقيق معىن التعلم من خالؿ اخلربة. (7
 الرتكيز على الطالب كمواضيع للتعلم. (8

 أشكال األلعاب .4
تتألف أنشطة اللعب كفقنا لنوعها من اللعب النشط كاللعب السليب 

(Tedjasaputra, 2001:50) بشكل عاـ يتم اللعب النشط ُب الغالب ُب مرحلة .
الطفولة ادلبكرة بينما هتيمن أنشطة اللعب السليب ُب مرحلة الطفولة ادلتأخرة ، اليت 
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طف كاالىتمامات بسبب التغًنات اجلسدية كالعوا تقارب سن ادلراىقة،
 كاالىتمامات.

األلعاب النشطة، كىي أنواع من األلعاب تتضمن الكثًن من أنشطة اجلسم 
اجملانية كالعفوية ، كيتم ىذا النشاط ُب   (1أك حركات اجلسم، مبا ُب ذلك األلعاب 

األلعاب البّناءة ىي  (2كل مكاف. ال توجد قواعد طادلا أنو حيب أف يفعل ذلك. 
كائنات سلتلفة موجودة إلنشاء عمل معٌن، كالغرض منو ىو حتسٌن ألعاب تستخدـ  

إبداع األطفاؿ كتدريب ادلهارات احلركية الدقيقة كالرتكيز على ادلمارسة كادلثابرة 
ألعاب / أدكار خيالية، كىي األلعاب إعطاء مسات معينة لألشياء  (3كالتحمل. 

امجع األشياء. سوؼ  (4رىا. كادلواقف كاألطفاؿ الذين يلعبوف الشخصيات اليت خيتا
األلعاب  (6استكشاؼ.  (5جيمع الطفل األشياء اليت أعجب هبا كجذب إليها. 

كالرايضة. األلعاب كالرايضة ىي األنشطة اليت تتميز ابلقواعد كادلتطلبات ادلتفق عليها 
ادلوسيقى،  (7بشكل مشرتؾ كاليت حتدد من اخلارج للقياـ أبنشطة ُب أعماؿ ىادفة. 

ة العزؼ على ادلوسيقى مثل الغناء أك العزؼ على بعض اآلالت ادلوسيقية أك كأنشط
أحالـ اليقظة، ديكن أف تكوف أحالـ اليقظة  (8ادلوسيقى.  أداء حركات الرقص

إصلابية، مبعىن أف نتذكر األحداث اليت دتت جتربتها ابلفعل كلكن ديكن أف تكوف 
ركة لتضمٌن عناصر جديدة ُب مثمرة أيضنا حيث يكوف إبداع األطفاؿ أكثر مشا

 خيالو.

ُب حٌن أف اللعبة السلبية للطفل ال تقبل سول االنطباعات اليت جتعل ركحو 
نشطة بدالن من اجلسدية من خالؿ االستماع كفهم ما يُرل أك ُيسمع. تسود اللعب 

. ادلدرجة (Tedjasaputra, 2001: 63)السليب ُب هناية الطفولة، أم قبل سن ادلراىقة 
القراءة ، من رعاية اىتمامات األطفاؿ ديكن  (1ىذه الفئة من األلعاب ىي ُب 
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ا.   (2رعايتها كديكنهم اكتساب معرفة جديدة، كما سيكتسب األطفاؿ فهمنا جديدن

رؤية كاريكاتًن ، كاريكاتًن قصص مصورة الكرتوف حيث عناصر الصورة ىي أكثر 
مشاىدة األفالـ ، مع التقدـ التكنولوجي، ديكن لألطفاؿ  (3أمهية من القصة. 

االستمتاع ابألفالـ ليس فقط ُب ادلسارح كلكن ُب ادلنزؿ أيضنا. ديكن اعتبار 
التلفزيوف بديالن عن "مقدمي الرعاية لألطفاؿ" ألف األطفاؿ يتم امتصاصهم ُب 

ستماع إىل الراديو، اال (4حياهتم اخلاصة دكف احلاجة إىل اإلشراؼ من قبل الوالدين. 
كاالستماع إىل الراديو ىو أقل تفضيالن من قبل األطفاؿ الصغار، كلكن زلبوب جدان 

االستماع إىل ادلوسيقى،  (5من قبل األطفاؿ األكرب سنا / ادلراىقٌن ُب كقت مبكر. 
ديكن مساع ادلوسيقى من خالؿ الراديو كالتلفزيوف كاألشرطة. مع تقدـ العمر، أصبح 

 أكثر اعتزازنا ابالستماع إىل ادلوسيقى كسيصلوف إىل ذركهتم ُب سن ادلراىقة.األطفاؿ 

بناءن على الشرح الوارد أعاله، اختار الباحثوف األلعاب البّناءة، ألف ىذه 
اللعبة ىي لعبة تستخدـ كائنات سلتلفة موجودة إلنشاء عمل معٌن ، كاذلدؼ من 

احلركية الدقيقة كالرتكيز التدرييب  ذلك ىو زايدة إبداع األطفاؿ كتدريب ادلهارات
كادلثابرة كالتحمل. تتضمن ىذه اللعبة أنواعنا نشطة من األلعاب. إحدل األلعاب 

 البناءة اليت يريد الباحث فحصها ىي لعبة احتكارية.

 (احتكار) Monopoliيلة التعلمية اللعبة وسال .ج 
 االحتكار تعريف لعبة .1

ألعاب الطاكلة ُب العامل. اذلدؼ من كاحدة من أشهر االحتكار  تعد لعبة
اللعبة ىو إتقاف أك مجع ثركة كل القطع على اللوحة من خالؿ شراء كأتجًن كتبادؿ 

 .Agus  (2011:144) ادلمتلكات ُب نظاـ اقتصادم مبسط
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ألعاب االحتكار ىي نوع كاحد من ألعاب الرشاقة ُب اإلسرتاتيجية. ُب 
إدارة التكتيكات ، كإدارة الشؤكف ادلالية اللعب، جيب أف يكوف الشخص ذكينا ُب 

كالقدرة على تطوير اخلياؿ للتفكًن ُب كيفية الفوز ابللعبة. ىذه اللعبة تستخدـ لوحة 
 لعبة النرد، البيدؽ، ادلاؿ االصطناعي كاحلكم ادلصغر للمجمع.

كفقنا لتعليمات اللعبة ديكن لعب ىذه اللعبة من ِقبل شخصٌن على األقل 
أقصى سبعة أشخاص ، كلكن بشكل متناسب يتم لعب اللعبة من قبل كتلعبها حبد 

 أربعة أشخاص كفقنا لزاكية احلقل ُب ىذه اللوحة.

ىذه اللعبة مناسبة أيضنا كتطوير بديل لوسائل اإلعالـ مع األخذ ُب االعتبار 
أف اخلصائص النفسية دلستخدمي الوسائط ادلستهدفة ىم طالب ُب الصف اخلامس 

مرحلة البلوغ التنموم. حبيث يصبح األمر أسهل عند حـز ىذا ادلوضوع  ال يزالوف ُب
من خالؿ احتكار لعبة الوسائط. ُب التعبئة كالتغليف كسائل اإلعالـ لعبة االحتكار 
لتعلم اللغة العربية أهنا سوؼ حتتوم على ادلفردات اليت تشًن إىل إتقاف ادلفردات 

ؽ ، إنو رلرد رلمع مصغر للحكم ُب رلمع العربية. استمر ُب استخداـ الزىر كالبيد
إىل تسهيل  الوسيلةسكين سيتم استبدالو مبفردات اللغة العربية ُب اللعبة. هتدؼ ىذه 

 حفظ الطالب للمفردات العربية كإتقاهنا.

 االحتكار لعبةفوائد  .0
تتمثل فائدة ىذه اللعبة ُب صقل قدرة الدماغ األيسر للطفل / الطالب، 
كليس فقط تعليم كيفية حساب النرد كاخلطوات ، كلكن أيضنا حساب عدد من 

 ,Agus)احلساابت االقتصادية كالتحليالت كفقنا للمربع الذم ًب احلصوؿ عليو 

يُعطى درسنا فقط ديكن مالحظة ذلك ألنو عند لعب االحتكار ، ال . (2011:145
حوؿ كيفية حساب النرد ككيفية خطوة عندما تعرؼ عدد النرد عند إلقاؤه ، كلكن 
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أيضنا حيسب مقدار احلساابت كالتحليالت االقتصادية كفقنا للمربعات اليت ًب 
 احلصوؿ عليها.

 لعبة االحتكار كوسيلة لتعلم مفردات اللغة العربية .4
خيتلف كثًننا عن لعبة االحتكارات ُب ألعاب االحتكار، ىذا ابلتأكيد ال 

بشكل أساسي، إهنا رلرد لعبة مصممة خصيصنا لتعلم ادلفردات العربية كابلتايل تكوف 
 كما يلي:اللعبة أكثر بساطة. سيتم شرح التفسًن األكثر اكتماال  

 قواعد الالعب ىي كما يلي: (أ 
 طالبال أربعةاثناف حّّت لعب اللعبة  (1
 أكالن عن طريق اليانصيب.حتديد الطالب الذين يلعبوف  (2

 اللعبة أدكات (ب 
ُب ىذه اللعبة، ال تكوف معدات اللعبة كاملة مثل لعبة االحتكار 
ادلعتادة. ألف ىذه اللعبة يتم تعديلها خصيصنا لتعلم ادلفردات العربية. كابلتايل، 
فإف ادلعدات ادلستخدمة ُب ىذه اللعبة مبسطة لتكوف لعبة لوحية حتتوم على 

ابللغة العربية كالعديد من البيادؽ  ادلفرداتن سلتلف البلداف ك قطع سلتلفة م
 كاثنٌن من الزىر كألعاب النقود كبطاقات ملكية الدكلة.

 خطوات اللعبة: (ج 
يقـو الالعب أكالن ابالىتزاز كالرد على الزىر ٍب يضع بيده على لوحة اللعبة  (1

الثاين كما بعدد مطابق للرقم الذم يظهر على الزىر، ٍب يستمر مع الالعب 
 إىل ذلك.

بعد نقل البيدؽ، سيتوقف البيدؽ بٌن قطعتٌن، مها ادلؤامرة اليت توجد هبا  (2
 مفردات، أك مؤامرة يوجد هبا بلد.
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 اللعبةإرشاد  (د 
إذا توقف البيدؽ على قطعة أرض هبا مفردات ، فيجب على الالعب  (1

 .2000حفظها، إذا ًب حفظها، سيحصل الالعب على أمواؿ بقيمة 
البيدؽ ُب قطعة أرض هبا بلد، فيمكن لالعب شراء البلد، أك  إذا توقف (2

 .ختطيها إذا كنت ال ترغب ُب احلصوؿ عليها
 خيتلف سعر امتالؾ دكلة حسب حجم كنوعية الدكلة (3
إذا توقف البيدؽ ُب بلد شللوؾ ابلفعل من قبل العب آخر ، جيب على  (4

ىي نصف  الالعب دفع توقف دلالك ذلك البلد. التكاليف الواجب دفعها
 .سعر الدكلة

هو ف، كيكوف أكرب من ادلاؿ فهو مغتوب أموالو أكالن  الذم ينفد الالعب (5
 الفائز.

ا أف الباحثٌن ركزكا ىذه اللعبة على إتقاف السابق الشرحمن  ، من الواضح جدن
ادلفردات العربية. ألنو ُب إتقاف ادلفردات العربية، ال يتعٌن على الطالب حفظها 

وسيلة الأراد الباحث أف يبحث عن البحث ابستخداـ ة. لذلك مباشرة بدكف عملي
عحلحى استيعاِب ُمْفرحدحات اللغة العربية ابدلدرسة   )احتكار( Monopoli عبة الل   يةتعّلمال

 .مدينة ابلنكارااي الفصل اخلامس للطالب ُب 3االبتدائّية اإلسالمية احلكومية 

  ادلفردات .د 

 تعريف ادلفردات .1
 اإلندكنيسي، فإف ادلفردات ىي ادلفرداتحسب القاموس 

(Depdiknas,2008: 787). كثركة من  ، ادلفردات ىي كل الكلمات ادلوجودة ُب اللغة
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 ، الكلمات اليت ديلكها متحدث أك كاتب، كالكلمات ادلستخدمة ُب رلاؿ العلـو
 كقائمة من الكلمات مرتبة مثل القاموس مصحوبة بتفسًن موجز كعملي.

لغة العربية أك ما يسمى ادلفردات، ىي عبارة عن رلموعة من ادلفردات ابل
الكلمات أك كنوز الكلمات ادلعركفة من قبل شخص ما أك غًنىم من اإلثنيٌن الذين 
يشكلوف جزءنا من لغة معينة. ُب اللغة اإلصلليزية كادلفردات يسمى ادلفردات. ديكن 

يت يفهمها الشخص كإمكانية أيضنا تفسًن ادلفردات على أهنا رلموعة من الكلمات ال
مجلة جديدة. ادلفردات ىي كاحدة من العناصر الثالثة للغة اليت  استخدامها للرتمجة

جيب إتقاهنا، كتستخدـ ىذه ادلفردات ُب اللغة ادلكتوبة كاللغة الشفوية، كىي كاحدة 
 (Mustafa, 2011: 61).  من األدكات لتطوير قدرة الفرد على التحدث ابلعربية

 ادلفردات تعلم  .0
ادلفردات ىي أحد عناصر اللغة اليت جيب أف يتقنها متعلمو اللغة األجنبية 
الكتساب مهارات التواصل مع اللغة. لكن اكتساب ادلهارات اللغوية ال يكفي فقط 

: "ال ديكن دلتعلمي اللغة التعرؼ على اللغة من خالؿ Savierحلفظ ادلفردات. يقوؿ 
 (Ahmad, 2012:126).القواميس" 

إف اجلهد إلثراء ىذه ادلفردات ليس فقط من خالؿ تعلم اللغة ، كلكن أيضنا 
من خالؿ دركس أخرل. جيب أيضنا التأكيد على التمرينات النشطة كادلستمرة. ال 
يعد تعلم اللغة إعدادنا ألكرب قدر شلكن من ادلواد ، كلكن اذلدؼ األساسي منو ىو 

اللغة اليت ًب تدريسها بشكل فعاؿ،  توفًن التدريب للطالب حوؿ كيفية استخداـ
 .(Purwo, 1993:131)شفهينا ككتابينا 
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كفقنا لطبيعة تعلم اللغة، ال يتم تعليم تعلم ادلفردات اجلمل ادلستقلة أك 
ادلستقلة، كلكنو يشارؾ ُب سياؽ اخلطاب كالتعامل مع ادلوضوعات كأيضنا ادلتعلقة 

إتقاف ادلفردات كترمجتو كيكوف قادرنا على مبجاالت معينة. تعلم ادلفردات قادر على 
استخدامو ُب العدد الصحيح )مجلة(. ادلعىن ليس رلرد حفظ ادلفردات دكف معرفة  
كيفية استخدامها ُب التواصل احلقيقي. لذلك ُب ادلمارسة العملية بعد فهم الطالب 

 للمفردات، يتم تعليمهم كيفية استخدامها ُب كل من شكل الكالـ كالكتابة.

دلعرفة إتقاف ادلفردات، حيتاج الطالب إىل إجراء اختبار. ديكن تصنيف 
 ,Ainin) االختبارات ُب تعلم ادلفردات ُب اختبارات الفهم كاستخداـ االختبارات

. يتم الرتكيز على فهم االختبارات بشكل أكرب على قياس قدرة الطالب (132 :2006
ستخداـ بشكل أكرب على قدرة على فهم معىن ادلفردات، بينما يركز اختبار اال

الطالب على استخداـ ادلفردات ُب اجلملة. خاصة ابلنسبة الختبارات فهم ادلفردات 
ديكن أف تكوف ادلقاسة ُب شكل معاين ادلفردات كمكافئات  كمؤشرات الكفاءة

الكلمات كمتضادات الكلمة كمرادفات الكلمات كتعريفات الكلمات كرلموعات 
ادلهارات اللغوية للشخص بشكل كاضح على جودة ككمية  تعتمد جودة الكلمات.

ادلفردات اليت ديتلكها، ككلما زاد عدد ادلفردات غىن لديو، زاد احتماؿ حتدث 
  الشخص مبهارة.
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 عوونو البحث  مدخل .أ 
 حبثالكمي  ادلنهجكمي، النهج ادلىو ا البحث ادلستخدـ ُب ىذ ادلدخل

من إطار نظرم أك  الذم يبدأ البحثاستنتاجي ك استقرائي  مدخلابستخداـ  تْ يح رِ جْ أُ 
إصالحاهتا ك  كالتشادلر إىل وِّ طح تُ  ٍبّ أك فهم الباحث استنادنا إىل خربهتم  اخلرباءأفكار 
 (Tanzeh, 2009:81)لبياانت التجريبية ُب اجملاؿ بشكل ا حتسٌنـ حلصوؿ مقدا الذم 

 عالج معٌنا تجرييب يستخدـ للبحث عن أتثًن البحث الىو  البحث نوع أما
البحث التجرييب لديو مبدأ  Sukardi (2011 :179)كفقنا لػ . ادلنظامعلى اآلخر ُب احلاؿ 

لبحث  التجرييب البحثمن  اذلدؼكاف . كاألثر السبببناء العالقات اليت حتتوم على 
 أثرأيضنا للتنبؤ ك السلوؾ، قصد كاجلودة بٌن العالج ك  ةكجود أك عدـ كجود عالق عن

 العالج على ادلتغًنات.

 تصميم البحث .ب 
 quasi experimental)تصميم البتصميم شبو جتريب ُتصمام ىذا البحث التجرييب 

design)ة فتكوف فصلٌن فقط.ليس عشوائي ةسلتار ؿ و ، ُب ىذا التصميم رلموعتاف أك فص 
بٌن الفصل التجرييب  القدرة دلعرفة احلالة األكلية ك فرؽ (pre-test)القبلي ختبار خُيترب بالٍب 

متغًنة البحث  فعالية دلعرفة  (post-tes)كخيترب بالختبار البعدم  يمالتحكّ  الفصلك 
 . (Sugiyono, 2010:116)يستخدموهنامن الطالب الذين ال ا الذين يستخدموهنللطالب 
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 6 تصميم البحث4،1اجلدول 
 

O1 X O2 

O3  O4 

 
 :الشرح

O1 =  االختبار القبلي(pre-test)   التجرييبللفصل 
O2 =  االختبار البعدم(post-test)   التجرييبللفصل 
X = العالج 

O3 =   االختبار القبلي(pre-test)  يللفصل التحّكم 
 O4=  االختبار البعدم(post-test)  يللفصل التحّكم 

تسمى عادةن بة ك ي)ادلالحظة قبل التجر  O1 يمالتحكّ أك التجرييب الفصل 
االختبار تسمى عادة بة ك يالتجر  بعد)ادلالحظة   O2( ك (pre-test)االختبار القبلي

حبث كقد  (.X) عنده عالج التجرييب فقط الفصل، كلكن ((post-test)البعدم 
 O1) بٌن قارنة االختالفاتمب، ك منّظمةُب موقف أكثر  (X) أتثًن العالجالباحث عن 

 (.يالتحكم الفصلُب  O4ك   O3) ك( التجرييبالفصل ُب   O2ك 
 جمتمع البحث وعينتو .ج 

 3ادلدرسة االبتدائّية اإلسالمية احلكومية طالب ىو  ىذا البحثُب  اجملتمعكاف 

 أما أف اجملتمع مجيع موضوع البحث Arikunto (2010 :173)كفقنا لػ . "مدينة ابلنكارااي
ذلا  ضوعكمو  مرؤكستكوف من ي يةمنطقة تعميم أف اجملتمع Sugiono (2010 :117)لػ كفقنا 
 . هانتاجاستيُػْؤخذ ها الباحث لدراستها ٍب عيّني الذم نةكخصائص معيا  جودة
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. Bك   A سامكمها الفصل اخلمن فصوؿ اخلامسة الفصالف ىي  البحث ىذاالعينة ُب 
 ة. العينفصال حتكميا B  سامالفصل اخلكوف كي فصال جتربيا   A سامالفصل اخلكوف في

يبحث لن  الباحث ألف للبحثنة معيّ  عالماتخصائص أك ا ىي جزء من رلتمع ذل
يكفي  الباحث مجيع األشخاص أك الكائنات كلكنأك ادلعلومات أك مجيع البياانت 

 (Ridwan, 2003:10). كادلوّكل ةعينالابستخداـ 
 وووقت كان البحثم .د 

 ابلنكاراايمدينة  3 ادلدرسة االبتدائّية اإلسالمية احلكوميةُب  قاـ الباحث ابلبحث
درس اليت لديها منهج  ابلنكاراايمن ادلدارس حتت رعاية كزارة الدين ُب مدينة  كادلدرسة

مدينة  ُب(Mangkuraya)  الشارع منكورااي ُباللغة العربية. يقع موقع ىذه ادلدرسة 
للعاـ الدراسي  ادلستول الوترمُب  البحث يقـو الباحث بوكقت  أما .ابلنكارااي

2020/2019. 
 البحثتغّيات م .ه 

 يى (x) ةادلستقل ة. ادلتغًن كاتبعة مستقلةمتغًنة  البحث اادلستخدمة ُب ىذ ةادلتغًن 
 ةستقلادل ةتغًن ادلأك بسبب  ةمتأثر  ةىو متغًن  (y) ةالتابعة ادلتغًن أما ، ةمؤثر  ةمتغًن 

(Sugiyono 2010: 62.) 

 6 متغّيات البحث4،0اجلدول 
 
 
 

 
 

X 

 االحتكار لعبة

Y 

ستيعاب مفردات اللغة العربيةا  
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درس اليت استخدامها كوسيلة تعلمية لاالحتكار  لعبةأف  يشرحالسابق اجلدكؿ 
ُب  ةالتابع ةادلتغًن أما سبب التأثًن.  ة تكوف، كىو متغًن ةمستقل ةلغة العربية ىي متغًن ال

   اليت تكوف متأثرة من ادلتغًنة ادلستقلة. ستيعاب مفردات اللغة العربيةا ىو بحثال اىذ
 البحث ةأدا .و 

جودة  تكانك أداة البحث ىي أداة جلمع البياانت  Arikunto (134 :2010)كفقنا لػ 
 أداة البحث  Sukardi (121 3:200)كفقنا لػ ٍّب جودة األداة. على  اجملموعة تتعّلق البياانت

  .ذلا شرطاف مهّماف كمها الصدؽ كالثبات ةن عام
ىي اختبار. ىناؾ اختباراف  مستخدمةاليت البحث فاألداة  ا البحثلذلك ُب ىذ

 (post-test)االختبار البعدم ك  (pre-test)االختبار القبلييستخدمهما الباحث كمها الذم 
وسيلة القدرة الطالب قبل كبعد استخداـ  تعريفل مكتوبةحيتوايف على أسئلة  افذالّ 
 اللغة العربية.مادة مفردات ُب تعلم   ر(احتكا( Monopoli عبة الل   يةتعّلمال

إذا كاف االختبار  ذا البحثُب ى. صدؽ كثباهتا ُبخُتتربح  البحث ٍب أداة
يقاؿ ك  .(Ainin 2006: 23)الصدؽ يقاؿ يريد الباحث فادلستخدـ مناسبنا حقنا لقياس ما 

موضوع  ك  مرؤكسابستخداـ نفس األداة على  امتكرر  سإجراء القيا كافإذا   الثبات 
 .(Ainin 2006: 32)نتج نفس البياانت نسبيان أف تال يزاؿ  ها، كلكنالبحث

 مجع البياانت أساليب  .ز 
 مجع البياانت الذم قاـ الباحث هبا منها: أساليبُب ىذا فرع الباب بعض 

 ادلالحظة .1
 ,Hadi)ادلالحظة ىي مراقبة كتسجيل منظمٌن للظواىر اليت ًب التحقيق فيها 

استخدمت ادلالحظة ادلشاركة أم ادلراقب يشارؾ ا البحث ُب ىذ. (136 :1996
 ُبللحصوؿ على بياانت  ا األسلوبىذ الباحثبنشاط ُب أنشطة ادلراقبة. يستخدـ 
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ُب تعلم اللغة العربية. إىل جانب تلك ادلالحظة تستخدـ  االحتكار لعبة استخداـ 
م اللغة حالة ادلدرسة جسداين كعملية التعلم لتعلي ُبأيضنا للحصوؿ على بياانت 

 العربية ُب الفصل.
 اختبار .2

كأداة تستخدـ لقياس معرفة أك إتقاف قياس الكائنات مقابل   اعاماالختبار 
 ا األسلوب. ُتستخدـ ىذ(Ismawati, 2011: 90)رلموعة معينة من احملتول أك ادلواد 

مادة ُب تعلم االحتكار  لعبةقبل كبعد استخداـ نتائج تعلم الطالب  ترقية قياسل
لتعريف قدرة الطالب األكىل ُب  (pre-test)ُب االختبار القبلي  اللغة العربية.مفردات 

لتعريف  (post-test)االختبار البعدم ك تعّلم اللغة العربية خاصة ُب مواد ادلفرات. 
 .االحتكار لعبةاستخداـ احلصوؿ بعد 

 توثيقال .3
. (Hadi, 2004:151)الواثئق ادلتعلقة ابلبحث  مجع ىوالتوثيق  أسلوب

كشف حضور الطالب للحصوؿ على   ىذا البحثالتوثيق ُب  أسلوبتستخدـ 
 لعبةكتوثيق تعلم اللغة العربية ابستخداـ أكرؽ كظيفة الطالب كنتائج الطالب ك 

 االحتكار.
 حتليل البياانت أسلوب .ح 

حتليل البياانت عبارة عن سلسلة من الدراسات كالتجميع كالتنظيم كتفسًن 
 كالتحقق منها حبيث تكوف ذلذه الظاىرة قيمة اجتماعية كأكادديية كعلميةالبياانت 

(Safi’I, 2005:171).  ًب إجراء حتليل البياانت بعد مجع البياانت من العينة من خالؿ
 األداة.
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ذا هباختبار إحصائي.  ىوحتليل البياانت ادلستخدمة أسلوب ُب البحث الكمي 
 .وكديكن حتليل لتحصت ساب البيااناالختبار اإلحصائي ديكن استخدامو حل

معامل االختالؼ بٌن توزيعيتح البياانت  عريفادلستخدـ لت األسلوب ُب اإلحصاء
ُب األسلوب ادلستخدـ لتعريف . (Winarsunu, 2006:81) (t-test/uji t)  ت-اختبار ىو

 ا.كالطالب الذين اليستخدموهن االحتكار لعبةفرؽ الطالب الذين يستخدموف 
 
 

 :ة البحث خُيترب ُب ىذا البحث ىيفرضي
Ha : الفصل اخلامس ُبادلدرسة االبتدائّية اإلسالمية احلكومية "ىناؾ أتثًن كبًن لطالب 

ادلفردات من الطالب  استيعابعلى االحتكار  لعبةالذين يستخدموف  مدينة ابلنكارااي
 الذين ال يستخدموهنا".

إجراء اختبار احلالة ف  (t-test/uji t)ت -قبل إجراء اختبارف بحثختبار للاالك
 ل. لكن الباحث أجر ّللها الباحثالذم حيُ على البياانت  أكالن  الطبيعية كاختبار التجانس

 البحث التجرييب. لأيضنا اختبار التجانس ُب مرحلة ما قبل البحث ألف الباحث أجر 
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 الباب الرابع
 وحتليلها نتائج البحث

 ض للبياانت وحتليل البياانتيالتعر  .أ 
 نتائج الفصل التجرييب و الفصل التحكمي .1

نتائج البحث الذم قاـ بو ادلؤلف منذ بداية مجع البياانت، النتائج اليت ًب 
احلصوؿ عليها من اجملموعات التجريبية كالضابطة. اجملموعة التجريبية ىي رلموعة 

أما ابلنسبة دلزيد االحتكار  لعبةكرلموعة حتكم ال تستخدـ االحتكار  لعبةتستخدـ 
االختبار القبلي كالبعدم ُب الصفوؼ  من التفاصيل حوؿ مقارنة نتائج درجات

   التجريبية كالضابطة فيمكن رؤيتها من اجلدكؿ التايل:
 4.1اجلدول 

 نتائج الفصل التجرييب

 االسم الرقم
 النتيجة

 االختبار القبلي
اخلتبار 
 البعدي

1 A.A.A 24 88 
2 A.M 44 96 
3 A.P.C 60 80 
4 A.S.A.Z 72 92 
5 A.S 56 88 
6 A.H 44 90 

55 
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7 F.A 80 80 
8 F.R 40 88 
9 I.D.N 48 90 
10 M 88 100 
11 M.R 64 84 
12 Ma 24 76 
13 M.A 12 76 
14 M.F 20 88 
15 M.G 28 90 
16 M.H 24 80 
17 M.J.S 40 84 
18 M.S.N 28 80 
19 N.H 76 100 
20 N.E.P 8 80 
21 Na P 76 100 
22 N.H 12 84 
23 P.A.F 36 80 
24 R.D 16 76 
25 R.M 96 100 
26 R.I 24 76 
27 R.N 40 76 



42 

 

 

  

28 R.R 48 88 
29 S 60 92 
30 S.H 16 84 
31 Se 40 92 
32 S.E.A 80 100 
34 S.A 28 92 
34 S.R.A 64 92 
35 U 32 88 

 

لنتيجة ادلتوسطةا  
 

44.22 87.14  

 
، كانت القيمة االحتكار لعبةللفئة التجريبية  4.1استنادنا إىل اجلدكؿ 
كلالختبار الالحق كانت القيمة ادلتوسطة  44.22ادلتوسطة لالختبار السابق 

 االحتكار. لعبة. ٍب ديكن االستنتاج أف ىناؾ زايدة بعد استخداـ 87.14
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 4.0اجلدول 
 حكمينتائج الفصل الت

 االسم الرقم
 النتيجة

 اخلتبار البعدي االختبار القبلي

1 A.F 84 92 
2 A.N 96 92 
3 A.A 36 32 
4 A.D.L 92 100 
5 A.R 56 60 
6 A.B 28 68 
7 A.C.K 16 92 
8 A.H 92 96 
9 F.R.P 68 52 
10 I.R.S 64 68 
11 K 72 80 
12 M.W 56 96 
13 M.A.R 40 84 
14 M.B.F 44 80 
15 M.J.F 60 56 
16 M.K 40 96 



44 

 

 

  

17 M.F 64 32 
18 M.R 92 76 
19 Mu 36 50 
20 Mu.R 28 28 
21 M 12 100 
22 N.A 28 52 
23 N.N.A 20 68 
24 N.M 52 60 
25 N.S 72 72 
26 N.A 36 76 
27 Nu.S 20 60 
28 Rh 60 60 
29 R.A.Z 68 72 
30 S.A 16 52 
31 T.I.P 88 88 
32 T 32 60 
33 W.H 100 92 
34 W 88 88 
35 Y.A.W 32 32 

 

لنتيجة ادلتوسطةا  
 

53.94 70.34 
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لفئة التحكم، كانت القيمة ادلتوسطة لالختبار األكيل  4.2بناءن على اجلدكؿ 
. ٍب ديكن 70.34كابلنسبة لالختبار الالحق كانت القيمة ادلتوسطة  53.94

، تظل لعبة االحتكاراالستنتاج أف ىناؾ زايدة أيضنا، كلكن عند مقارنتها ابستخداـ 
 .لعبة االحتكارالقيمة ادلتوسطة أعلى من دكف استخداـ 

حسب القيمة اليت حصل عليها الطالب للفصوؿ التجريبية كالضابطة كأيضنا  
فيما يتعلق بنتائج درجات  4.2ك  4.1كما أكضح ادلؤلف أعاله ُب الفقرتٌن 

 االختبار من التجرييب الفصل قيمةالطالب بٌن الفصوؿ التجريبية كالضابطة، دلتوسط 
. القيمة اليت ًب احلصوؿ عليها 87.14 البعدم كاالختبار 44.22 التمهيدم

 بعد االختبار. 70.333ك  53.94بواسطة فئة التحكم ُب االختبار التمهيدم 

إذا انتبهنا إىل البياانت أعاله، ديكننا أف نرل الفرؽ ُب قيم االختبار القبلي 
للفئة التجريبية بعد استخداـ كسائط  43.92كاالختبارم الذم ًب احلصوؿ عليو 

االحتكار. أما ابلنسبة لطبقة التحكم، فقد كاف الفرؽ بٌن قيم االختبار ادلسبق كقيم 
 دكف استخداـ كسائط االحتكار. 15.82ما بعد الصفوؼ 

كابلتايل ديكن القوؿ أف استخداـ كسائط االحتكار ىذه ديكن أف يزيد من 
 .ادلدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة ببالنكاراايصل اخلامس ُب إتقاف ادلفردات لطالب الف

 مقارنة الفروق يف قيم ما قبل االختبار وبعده  .ب 
مقارنة نتائج التحليل الوصفي بني القيم التجريبية والتحكمية قبل االختبار  .1

 وبعده
( متوسط)هبدؼ معرفة متوسط  SPSS 21التايل ىو نتائج كصفية ابستخداـ 

 التايل اجلدكؿ ُب رؤيتو ديكن االختبار بعد كما التمهيدم االختبار ُب الطالب قيمة

Descriptive Statistics 

62 

41 
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 4.4اجلدول  

أف ادلقارنة بٌن القيم الدنيا كالقصول كادلتوسط  4.3يتضح من اجلدكؿ 
 .كالتحكم التجرييب كالفحص التمهيدم االختبار نتائج لنتائج

كما أكضح الباحث سابقنا ُب اجلدكؿ أعاله حوؿ مقارنة نتائج التحليل 
الوصفي بٌن درجات االختبار التمهيدم كما بعد االختبار للفئتٌن الضابطة 

 اختبارنا 88.15 ك مسبقنا اختبارنا 44.23 التجريبية الفئة قيمةكالتجريبية، دلتوسط 
ا،  ،96 االختبار قبل دلا األقصى كاحلد 8 األكيل االختبار قيمة من األدىن كاحلد بعدن
 اليت القيمة متوسط ككاف. 100 األقصى كاحلد 76 االختبار بعد األدىن احلد كمن

قبل االختبار ،  69.76ك  53.94قبل فئة التحكم ىو  من عليها احلصوؿ ًب
كمن احلد  100كاحلد األقصى لالختبار األكيل  12كللحد األدىن قبل االختبار 

 .100كاحلد األقصى  28األدىن بعد االختبار 

إذا نظران إىل البياانت أعاله، ديكننا أف نرل الفرؽ بٌن القيم ادلتوسطة كالدنيا 
ريبية كفصوؿ السيطرة، ديكن القوؿ أف الفصل التجرييب كالقصول للفصوؿ التج

اخلامس ُب  فصل( فعاؿ للغاية ُب زايدة إتقاف طالب الاالحتكار لعبة )ابستخداـ
 .ادلدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة ببالنكارااي

ديكن فهم ذلك بعد أف ًب عالج كل منهما شلا أدل إىل مقارنة القيم بٌن 
 ؿ التجريبية.فئيت التحكم كالفصو 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest Eksperimen 35 8.00 96.00 44.2286 24.05763 
Posttest Eksperimen 35 76.00 100.00 87.1429 7.70463 
Pretest Control 35 12.00 100.00 53.9429 26.66342 
Posttest Control 35 28.00 100.00 70.3429 21.04609 
Valid N (listwise) 35     
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 اختبار طبيعية بني قيم االختبار األويل وما بعد االختبار مع فئات التحكم .0
يتم إجراء اختبار الوضع الطبيعي دلعرفة ما إذا كاف البحث يتم توزيعو بشكل 
طبيعي أـ ال. البياانت العادية ىي مطلب مطلق قبل إجراء التحليل ادلعيارم 

 للعينات ادلستقلة(. tللعينات كاختبار  tاإلحصائي )اختبار 

 :SPSS 21اجلدكؿ أدانه ىو نتائج اختبار احلياة الطبيعية مع 

 4.4اجلدول  

جلميع البياانت ُب ( Sig)، تُعرؼ قيمة الداللة 4.4استنادنا إىل اجلدكؿ 
، لذلك ديكن استنتاج  Shapio-Wilk >0.05كاختبار  Kolmogrov-Smirnovاختبار 

 أف الدراسة ذلا توزيع طبيعي.

فيما يتعلق ابختبار احلالة  4.4كما أكضح الباحث أعاله ُب اجلدكؿ 
الطبيعية بٌن نتائج تعلم الطالب من نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم لفئة 

 شلا يعين أف الدراسة كانت موزعة بشكل طبيعي.   0.05<التحكم كجتربة الداللة

لقي العالج ، ديكن مالحظة إذا لوحظ بعد فئة التجربة كالسيطرة قبل كبعد ت
ما إذا كاف االثناف يتم توزيعهما بشكل طبيعي أـ ال. كمن نتائج عدد الباحثٌن الذين 

، كىي التوزيع الطبيعي، ديكن القوؿ أنو ديكن أف يستمر  0.05<حصلوا على أمهية

Tests of Normality 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil Belajar Siswa  Pretest Eksperimen .121 35 .200
*
 .950 35 .112 

                                 Posttest Eksperimen .137 35 .093 .926 35 .021 
                                 Pretest Control .128 35 .158 .941 35 .062 
                                 Posttest Control .114 35 .200

*
 .938 35 .050 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
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الختبار العينة ادلزدكجة كاختبار عينة االختبار، ألنو ديكن رؤيتو من نتائج التعلم 
 لطالب فئة التحكم التجرييب اليت يتم توزيعها بشكل طبيعي.

مقارنة نتائج اختبار العينة ادلزدوجة بني درجات االختبار القبلي واالختباري . 3
 للفئة التجريبية واجملموعة الضابطة

لالقرتاف لتحديد ما إذا كانت ىناؾ اختالفات ُب متوسط  tيستخدـ اختبار 
 على لإلجابة الدراسة ىذه ُب ادلزدكج العينة اختبار استخداـ ًب. مقرتنتٌن عينتٌن

ادلدرسة اخلامس ُب  فصلطالب ال ُب اخلامس فصلال طالب ىل" ادلشكلة بياف
الذين يتعلموف إتقاف حفظ ادلفردات العربية  االبتدائية احلكومية الثالثة ببالنكارااي

القدرة على إتقاف حفظ لديهم  (Monopolyكسيلة لعبة االحتكار )ابستخداـ 
ادلفردات العربية أعلى من الطالب الذين يتعلموف إتقاف حفظ ادلفردات العربية بدكف 
استخداـ صانع قصة كرتونية؟ ". لإلجابة على صياغة ادلشكلة، ًب إجراء اختبار 
العينة ادلزدكج على بياانت االختبار التمهيدم للفئة التجريبية مع االختبار البعدم 

التجريبية، ٍب بياانت االختبار التمهيدم لفئة التحكم مع بياانت االختبار للفئة 
أيضنا بياانت جتريبية للفصل التجرييب مع بياانت اختبار لفئة ، البعدم لفئة التحكم

 التحكم.

ادلقرتف بٌن درجات االختبار التمهيدم كما بعد  tكما يلي نتائج اختبار 
 .SPSS 21االختبار للفصل التجرييب كاحملادثة مع 
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 4.1اجلدول 

 

. )ثنائي sigيتم احلصوؿ على قيمة  1الزكج  4.5بناءن على اجلدكؿ 
 نتائج، ديكن استنتاج أف ىناؾ اختالفات ُب متوسط 0,05 > 0,000 دالطرؼ( من

 لعبة) االختبار بعد ما جتربة مع التجرييب التمهيدم االختبار لفئة الطالب تعلم
 (.االحتكار

، شلا 0,05 > 0,001على سيج. )ثنائي الطرؼ( بلغ  2ُب حٌن حصل الزكج 
 ُب التحكم لفصل الطالب تعلم نتائجخلص إىل كجود اختالفات ُب متوسط 

 .االختبار بعد كما التمهيدم االختبار

 > 0,000 د. )ثنائي الطرؼ( منsigيتم احلصوؿ على قيمة  3الزكج  أما

من خالؿ ادلقارنة بٌن قيم التحكم بعد االختبار كالقيم التجريبية بعد  ،0,05
التجرييب  صلتشًن ىذه البياانت إىل كجود اختالؼ كبًن بٌن الف االختبار.

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pretest Eksperimen – 

Posttest Eksperimen 

-42.91429 19.83664 3.35300 -49.72841 -36.10016 -

12.799 

34 .000 

Pair 2 Pretest Control – 

Posttest Control 

-16.40000 26.56756 4.49074 -25.52628 -7.27372 -3.652 34 .001 

Pair 3 Posttest Control - 

Posttest Eksperimen 

-16.80000 21.54721 3.64214 -24.20173 -9.39827 -4.613 34 .000 
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على حتكار كسيلة لعبة اال. لذلك، ديكن االستنتاج أف ىناؾ أتثًننا مع تحكميكال
 نتائج تعلم الطالب ُب حتسٌن القدرة على إتقاف ادلفردات العربية.

ُب االقرتاف حّت نتائج اختبار  4.5كما كصف الباحثوف أعاله ُب اجلدكؿ 
tكىذا كاضح  0,05 > 0,000 ، فمن ادلعركؼ أنو يتم احلصوؿ على قيمة أمهية من ،

ختبار التجرييب كما بعد االختبار اال فصوؿ ُب الطالب تعلم نتائج قيمةمن متوسط 
كالتحكم. إذا انتبهت، فإف ىذه البياانت تظهر أف ىناؾ فرقنا كبًننا بٌن فئيت التجربة 

 كالتحكم.

دلعرفة مدل التأثًن بٌن درجات االختبار التمهيدم كما بعد االختبار للفئتٌن 
ة الوصفية، كاليت ترد التجريبية كالضابطة اليت ديكن رؤيتها من إخراج النتائج اإلحصائي

 ُب اجلدكؿ التايل:

 4.2دول اجل

 
 للفصل التجرييب االختبار قيمةيوضح أف متوسط  4.6استنادنا إىل اجلدكؿ 

 التجرييب للفصل البعدم لالختبار القيمة متوسط كاف بينما 44.22 كاف التجرييب
 كاف بينما 53.94 كاف االختبار قبل التحكم لفئة القيمة كمتوسط 87.14

 .70.34 البعدم االختبار قيمة متوسط

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest Eksperimen 44.2286 35 24.05763 4.06648 

Posttest Eksperimen 87.1429 35 7.70463 1.30232 
Pair 2 Pretest Control 53.9429 35 26.66342 4.50694 

Posttest Control 70.3429 35 21.04609 3.55744 
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 لالختبار التجريبية الفئة قيمةيوضح أيضنا أف متوسط  4.6كما ُب اجلدكؿ 
 فئة قيمة دلتوسط ابلنسبة أما. البعدم االختبار 87.14 ك 44.22 التمهيدم

 رأيناىا اليت البياانت من. االختبار بعد 70.34 ك االختبار قبل 53.94 التحكم
الفصل التجرييب الذم  أف القوؿ ديكن ، كالتحكم التجربة فصوؿ قيمة متوسط ُب

أكثر فعالية ُب نتائج تعلم الطالب ُب  (Monopolyكسيلة لعبة االحتكار )يستخدـ 
ادلدرسة االبتدائية احلكومية  ُب زايدة إتقاف ادلفردات العربية لطالب الفصل اخلامس

 .ببالنكاراايالثالثة 

مقارنة نتائج اختبار التجانس بني درجات االختبار البعدي للفئة التجريبية  .4
 واجملموعة الضابطة

يهدؼ اختبار التجانس إىل حتديد ما إذا كاف تباين )تنوع( البياانت من 
رلموعتٌن أك أكثر متجانسنا )نفس( أك ىرموف )ليس ىو نفسو(. لذلك، ُب ىذه 

اختبار التجانس لتحديد ما إذا كاف تباين بياانت االختبار الدراسة، ًب استخداـ 
( كبياانت االختبار (Monopolyكسيلة لعبة االحتكار )االختبارم للفصل التجرييب )

 بعد الفصل الدراسي متجانسة أـ ال.

على النحو  SPSS 21نتائج مقارنة الباحثٌن الذين قاموا ابستخداـ برانمج 
 التايل:

ANOVA 

Hasil Belajar Siswa 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1064.419 14 76.030 1.594 .166 
Within Groups 953.867 20 47.693   
Total 2018.286 34    
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 4.7اجلدول 

 
 بٌن اجملموعات  (sig) ، من ادلعركؼ أف قيمة األمهية4.7إىل اجلدكؿ  استنادا

، لذلك ديكن استنتاج أف بياانت تباين االختبار البعدم للفئة 0,05 < 0,166  ىي
 .التجريبية كبياانت فئة التحكم ىي نفسها أك متجانسة

، فإف مقارنة متغًنات 4.7كما يوضح الباحث ادلوضح أعاله ُب اجلدكؿ 
بياانت االختبار البعدم للفئتٌن التجريبية كالتحكمية قد حصلت على قيمة داللة 

، فإف تباين بياانت االختبار البعدم لفئة التحكم كىذه التجربة 0,05 < 0,166تبلغ 
ىي نفسها أك متجانسة ، حبيث ال يتم تصنيف البياانت على أهنا ىيرتكجٌن )ليست 

 .ىي نفسها(

بعد تلقي فئة التحكم  0,05 < 0,166إذا رأينا من البياانت أعاله قيمة الداللة 
تباين بياانت االختبار البعدم من النتائج التجريبية كالتجربة ، ديكننا القوؿ أف 

 t  كنتائج فئة التحكم متجانس ُب التوزيع كديكن أف يستمر لنتائج اختبار العينة
 .ادلستقلة

مقارنة نتائج اختبار عينة االختبار ادلستقل بني قيم االختبار البعدي للفئة  .4
 التجريبية واجملموعة الضابطة

مستقلة لتحديد ما إذا كانت ىناؾ اختالفات ُب عينة  t تستخدـ اختبار
ادلستقل للعينة ىي  t اختبار ُب األساسية ادلتطلبات. متزاكجتٌن غًن عينتٌنمتوسط 

كاجلدكؿ  4.5توزيع البياانت بشكل طبيعي كمتجانس. من نتائج جدكؿ التحليل 
 ادلتجانسة.، يتم عادة توزيع النتائج اليت ًب احلصوؿ عليها كالبياانت 4.8
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ًب استخداـ بياانت اختبار عينة االختبار ادلستقل ذلذه الدراسة لإلجابة على 
اخلامس ُب  فصلطالب الاخلامس ُب  فصلصياغة ادلشكلة "ىل صلح طالب ال

الذين يتعلموف ادلفردات العربية  ادلدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة ببالنكارااي
ؾ القدرة على إتقاف ادلفردات العربية أعلى من ُب امتالاالحتكار  لعبةابستخداـ 

الطالب الذين تعلموا ادلفردات العربية دكف استخداـ لعبة احتكار؟ ". لإلجابة على 
للفئة  بعدمصياغة ادلشكلة ، ًب إجراء اختبار عينة مستقل على بياانت اختبار 

 لفئة التحكم. بعدم( مع بياانت اختبار االحتكار لعبةالتجريبية )

جلدكؿ التايل أدانه ، كىو ادلقارنة بٌن درجات االختبار البعدم للفئتٌن ا
 .SPSS 21ادلستقل ابستخداـ  tالتجريبية كالضابطة الختبار 

 4.8اجلدول 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 
Belajar 
Siswa 

Equal 
variances 
assumed 

29.591 .000 -4.435 68 .000 -16.800 3.788 -24.359 -9.241 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-4.435 42.952 .000 -16.800 3.788 -24.440 -9.160 
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)ثنائي الطرؼ( من  .sig يتم احلصوؿ على قيمة 4.8بناء على اجلدكؿ 
 الطالب تعلم نتائج، ديكن استنتاج أف ىناؾ اختالفنا كبًننا ُب متوسط 0,05 > 0,000

 .التحكم كفئة( االحتكار لعبة) التجرييب الفصل بٌن

ادلعركؼ أف ادلقارنة بٌن ، من  4.8كما كصف الباحث أعاله ُب اجلدكؿ 
ادلستقل للعينة  t قيم ما بعد االختبار للفئتٌن التجريبية كالضابطة من نتائج اختبار

 0,05 > 0,000ذيل(  2حصلت على أمهية )

إذا رأينا من البياانت أعاله بعد معاجلتها بٌن فصوؿ الدراسة التجريبية 
 .الطالب تعلم نتائجط كالضابطة، فإف ىناؾ مقارنة بٌن االختالفات ُب متوس

دلعرفة حجم االختالفات ُب سلرجات تعلم الطالب للفصل التجرييب كالتحكم 
بعد االختبار ديكن رؤيتها من سلرجات النتائج اإلحصائية الوصفية، كاليت ترد ُب 

 :اجلدكؿ التايل

 4.9 اجلدول 

 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil Belajar Siswa Posttest Control 35 70.34 21.046 3.557 

Posttest Eksperimen 35 87.14 7.705 1.302 
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 التجريبية الفئة بٌن( ادلتوسط) القيمةأف متوسط  4.9استنادنا إىل اجلدكؿ 
 قيمة متوسط التجريبية الفئة عن ينتج سلتلف، القيمة متوسط الضابطة كالفئة

 .70.34 التحكم فئة قيمة متوسط بينما 87.14

، أظهركا أيضنا مقارنة بٌن 4.9كما أكضح الباحثوف أعاله ُب اجلدكؿ 
 كالتحكم 87.14 التجرييب للفصل التجرييب لالختبار الطالب تعلم نتائجمتوسط 
70.34. 

كمن البياانت أعاله يظهر أف القيمة اليت ًب احلصوؿ عليها بٌن الفئة 
التجريبية كسيج التحكم. )ثنائي الذيل(. لذلك، ديكن االستنتاج أيضنا أف استخداـ 

 فصلطالب الىذه أكثر فعالية ُب زايدة إتقاف مفردات اللغة العربية لاالحتكار  لعبة
 .الثالثة ببالنكارااي ادلدرسة االبتدائية احلكوميةاخلامس ُب 

 مناقشة .ج 
 التجربة وقيمة فئة التحكم .1

بناء على نتائج ىذه الدراسة تشًن إىل أف الفئة التجريبية اليت تستخدـ )لعبة 
 44.22 األكيل لالختبار( متوسط) قيمةادلونوبويل( حصلت على متوسط 

 ديكن لذلك. 87.14( متوسط) قيمة متوسط على حصل الالحق كلالختبار
 .االحتكار لعبة استخداـ بعد الطالب درجات ُب زايدة ىناؾ أف االستنتاج

( متوسط) قيمةبينما حصلت نتائج الدراسة للفئة الضابطة على متوسط 
 قيمة متوسط على حصلت الالحق كلالختبار 53.94 قدره األكيل لالختبار

 درجات ُب زايدة أيضنا ىناؾ أف االستنتاج ديكن لذلك. 70.34( متوسط)
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 لعبة ط(، فإف استخداـادلتوس) النتائج مبتوسط مقارنتها عند كلكن ، الطالب
 االحتكار. لعبةال يزاؿ أعلى شلا ىو عليو بدكف استخداـ  االحتكار

كإذا انتبهت من البياانت أعاله ، ديكنك أف ترل الفرؽ بٌن درجات 
االحتكار  لعبةاالختبار التمهيدم كاالختبار البعدم للفئة التجريبية بعد استخداـ 

ذلا االحتكار  لعبة، ُب حٌن أف فئة التحكم بدكف استخداـ 42.92مقابل 
 . 16.4ا بنسبة اختالؼ ُب قيم ما قبل كبعد التدريب اليت ًب احلصوؿ عليه

كزمالؤىا  Syifa Khairunnisaتشًن نتائج ىذه الدراسة إىل توافقها مع حبث 
ُب رللتها بعنواف "تطوير كسائل اإلعالـ التعليمية لأللعاب االحتكارية ُب مواد الرتبية 
الدينية اإلسالمية" ، كاليت ذكرت أف نتائج الدراسة أظهرت أف تنفيذ كل من 

التوجيو ادلباشر زاد من أنشطة التعلم أنشطة جودة الطالب األلعاب اإلعالمية ك 
كادلعلم. ىناؾ حتسينات كحتسينات مثل محاس التعلم ؛ التعاكف / التعاكف ؛ احرتاـ 

 ُب الدرجاتاآلخرين ؛ كالنشاط ُب مناقشة الدركس كالقياـ ابلتمارين. متوسط 
ا نفمص ادلنتج أف يعين شلا ، ٪82 ىو اإلمجالية الطالب جتارب  كأظهرت. جيدن
ُب  PAI موضوعات حوؿ االحتكارية ابللعبة التعلم كسائل أف الدراسة ىذه نتائج

 الصراع ادلادم لرسوؿ النيب دمحم ُب ادلدينة ادلنورة، كاليت ًب تطويرىا ُب الفصل العاشر
 جاكرات، ديكن استخدامها. 12ابدلدرسة الثانوية احلكومية 

ىذه ديكن أف حتسن إتقاف االحتكار  لعبةكىكذا ديكن القوؿ أنو ابستخداـ 
ادلدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة اخلامس ُب  فصلطالب الادلفردات العربية ل

. تشًن نتائج ىذه الدراسة إىل أف الفصوؿ التجريبية كالضابطة لديها زايدة ببالنكارااي
 ُب درجات االختبار القبلي كالبعدم.
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 مقارنة الفروق يف قيم ما قبل االختبار وما بعد االختبار .0
استنادنا إىل نتائج البحث حوؿ مقارنة نتائج التحليل الوصفي بٌن درجات 

 قيمةاالختبار التمهيدم كما بعد االختبار للفئات الضابطة كالتجريبية ، دلتوسط 
، كللحد  87.14كما بعد االختبار  44.22 التمهيدم لالختبار التجريبية الفئة

، كمن  96كاحلد األقصى لالختبار األكيل االختبار  8األدىن لقيمة ما قبل االختبار 
 ًب اليت القيمة. متوسط 100كاحلد األقصى  76احلد األدىن لالختبار الالحق 

 اختبار 70.34 ك مسبق اختبار 53.94 التحكم فئة بواسطة عليها احلصوؿ
 100كاحلد األقصى لالختبار األكيل  12كللقيمة الدنيا لالختبار السابق  آخر،

 .100كاحلد األقصى  28كمن احلد األدىن بعد االختبار 

إذا نظران إىل البياانت أعاله ، ديكننا أف نرل الفرؽ بٌن القيم ادلتوسطة 
رييب كالدنيا كالقصول للفصوؿ التجريبية كالسيطرة ، ديكن القوؿ أف الفصل التج

)ابستخداـ كسائط لعبة االحتكار( فعاؿ للغاية ُب زايدة إتقاف ادلفردات العربية 
 .ادلدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة ببالنكارااياخلامس ُب  فصلطالب الل

 الفئة قيمةكما أظهرت نتائج إحصائيات العينة ادلزدكجة أف متوسط 
ا اختبارنا 87.14 ك مسبقنا اختبارنا 44.22 كاف التجريبية  دلتوسط ابلنسبة أما. بعدن

 البياانت من. االختبار بعد 70.34 ك االختبار قبل 53.94 التحكم فئة قيمة
 الفصل أف القوؿ ديكن كالتحكمية، التجريبية الفصوؿ قيمة متوسط رأيناىا اليت

أكثر فعالية ُب نتائج تعلم الطالب ُب زايدة االحتكار  لعبة يستخدـ الذم التجرييب
ادلدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة اخلامس ُب  فصلطالب اللإتقاف ادلفردات العربية 

 .ببالنكارااي
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كأظهرت نتائج ىذه الدراسة أف مقارنة تباين بياانت االختبار البعدم للفئتٌن 
، ٍب تباين بياانت 0,05 < 0,166التجريبية كالضابطة حصلت على قيمة داللة تبلغ 

االختبار البعدم للفئة الضابطة كالتجربة ىي نفسها أك متجانسة، حبيث ال يتم 
 تصنيف البياانت على أهنا سوداء )كليست كاحدة(.

تشًن نتائج ىذه الدراسة إىل أهنم يتفقوف مع حبث عارؼ سوسانتو 
عليمية خلالاي ادلواد الفرعية ُب كأصدقائو ُب رللتو ادلعنونة "لعبة االحتكار كوسيلة ت

علـو ادلدرسة الثانوية احلادم عشر". كاليت تقوؿ أف نتائج ىذه الدراسة تظهر زايدة 
ُب اإلبداع كاجلودة ُب رلاؿ الدراسة. أىداؼ ىذا البحث ىي كسائط التعلم اخللوية 

احملدكدة اليت يتم تعبئتها ُب شكل ألعاب سياسية كأدكات تعليمية. ًب تطبيق التجربة 
األزىر منجنيت، ادلدرسة الثانوية  من 1الفصل  IPA احلادية عشر على طالب فصل

. نتائج ىذا البحث ىي كسائط 2012-2011جريسيك ُب العاـ الدراسي 
٪ من جدكل تنسيق التنسيق 90احتكار اللعبة اليت حتصل على صالحية نظرية مع 

انب اجلودة، كجانب كضوح ٪ كظيفة الوسائط / ج92.86٪ اجلانب ادلرئي، 94، 
٪ عرض ادلفاىيم. من ىذا الوصف، ديكن استخداـ كسائط 88.33الوسائط ُب 

لعبة االحتكار كديكن تنفيذىا ألنشطة التدريس كالتعلم على البنية ادلادية ككظيفة 
 اخلالاي.

كىكذا ديكن القوؿ أف نتائج ىذه الدراسة ذلا اختالفات ُب درجات 
تبار بعد استخداـ كسائط لعبة االحتكار ُب حتسٌن إتقاف االختبار قبل كبعد االخ

ادلدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة اخلامس ُب  فصلطالب الادلفردات العربية ل
. مبعىن آخر، يؤثر استخداـ كسائط لعبة االحتكار على نتائج االختبار ببالنكارااي
 الالحق.
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 الباب اخلامس
 ختتاماال

 ادللخص .أ 
من نتائج الدراسة، ديكن استنتاج أنو، عادةن ما يتم توزيع اختبارات احلياة 
الطبيعية قبل االختبار كبعده ُب الفصل التجرييب كفئة التحكم كمتجانسة ُب اختبار 

الفرضية ُب االختبار التمهيدم كما بعد االختبار يؤدم  التجانس. لذا فإف اختبار
، حصلت االحتكار لعبةالعينة ادلستقلة. ُب الفئة التجريبية اليت تطبق   tابستخداـ اختبار

 بدكف حصلت اليت التحكم فئة كُب 87.14 البعدم االختبار درجةعلى متوسط 
 ًب اليت كالنتائج. 70.34 البعدم االختبار درجةمتوسط االحتكار  لعبةخداـ است

 عند عليها احلصوؿ ًب اليت ادلستقلة ادلستقلة العينة اختبار اختبار قيمة من عليها احلصوؿ
 الطالب تعلم نتائج بٌن كبًنة اختالفات ىناؾ أف استنتاج ديكن ، 0,05 > 0,000

كسيلة لعبة االحتكار . لذا، فإف االحتكار لعبةحتكار كبدكف اال لعبة كسائط ابستخداـ
ادلدرسة اخلامس ُب  فصلطالب الىذه أكثر فعالية ُب زايدة إتقاف ادلفردات العربية ل

 .االبتدائية احلكومية الثالثة ببالنكارااي

 االقرتاحات .ب 
ابلنسبة للمعلمٌن، ُب تعلم اللغة العربية ، كخاصة مواد ادلفردات، جيب أف تكوف  .1

يكوف الطالب سعداء بتعلم اللغة العربية  مغلفة بشكل جذاب قدر اإلمكاف حّت
 كليس العكس، أحدىا ابستخداـ كسائل اإلعالـ.

ىي كسيلة بسيطة كال يزاؿ ىناؾ العديد من أكجو القصور كديكن االحتكار  لعبة .2
 حتسٌن جودة مواد التعلم كالتعليم. لذا يتوقع من ادلعلمٌن تطوير ىذه الوسائط حبيث 

 متغًن كاحد فقط. ال تركز كسائل اإلعالـ على
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 التوصيات .ج 
بعد أف ينظر الباحثوف إىل حالة الطالب ُب ادلدرسة ، ديكن للباحثٌن معرفة 

ُب االحتكار  لعبةالظركؼ اليت يتعلمها الطالب ، مبا ُب ذلك عندما يطبق الباحث 
تعلم اللغة العربية. لذا يوصي الباحثوف إبجراء مزيد من البحث لرفع العديد من األلقاب 

 ىي:، ك 

 العربية ابللغة التحدث على القدرة حتسٌن ُب. أتثًن لعبة مونوبويل جيم ميداي 1

 . إشكالية الطالب ُب تعلم اللغة العربية ابستخداـ لعبة مونوبويل ميداي2

 . أتثًن كسائل لعبة مونوبويل ُب دراسة حرؼ سلركجوؿ3
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