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 ملخص البحث
البحث ملخص  

تعلم اللغة العربية ما زالت تفتقر إىل الطلب من قبل اجملتمع بادلقارنة مع  أفٌ 
 اللغات األخرل. يرجع ذلك إىل أنو عموما ال تردد اللغة العربية ىف بيئة احلياة اليومية.

حتقيقا ذلذه الغاية، ادلعلمُت حباجة إىل هتيئة مناخ ؽلكن أف تعزز مصلحة الطالب مرتفعة 
إحدل الطرؽ إلنشاء مرػلة كشلتعة ىف التعلم عن طريق اللعب.  للغة العربية.لتعلم ا

كيأخذ التعلم كسائل  كىف ىذه احلالة، .كإحدل طرؽ التعليم ادلؤثرة ىي اللعب عند التعلم
 اإلعالـ اليت ؽلكن أف جتذب اىتماـ كدتكُت مجيع الطالب ىف عملية التعليم كالتعلم.

عبة اإلعالـ اختصاص ادلعلم كافىة دكر ال يقل أعلية ىف كبعبارة أخرل، الدكر الذم ل
تأثَت إغلايب من اللعب الًتبوم ىف تعليم اللغة ( ما 1 : االبحث عل سؤاالأما  اختصاصها.

تأثَت سليب من ( ما 2 العربية للفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة النموذجية بالنكارايا
 احلكومية ل السابع بادلدرسة ادلتوسطةاللعب الًتبوم ىف تعليم اللغة العربية للفص

تأثَت إغلايب من اللعب الًتبوم تصنيف ( 1ىدفا البحث علا. ك أما النموذجية بالنكارايا
( 2 النموذجية بالنكارايااحلكومية ىف تعليم اللغة العربية للفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة 

ربية للفصل السابع بادلدرسة تأثَت سليب من اللعب الًتبوم ىف تعليم اللغة العتصنيف 
 فيتستخدـ الباحثة نوعا من ادلنهج ىو الكي .النموذجية بالنكارايا احلكوميةادلتوسطة
 ك ادلي الوصفى الوصفى

ىف البحث جلمع ىذه البيانات يستخدـ  ةمن ىذه األساليب أف يسهل الباحث
ادلستخدـ للحصوؿ على  اإلستطالعطريقة . ادلقابلة كالوثيقة كادلالحظة اإلستطالع

من  درسةإىل اللعبة اليت ىي يف تأثَت استخداـ ادلكادلدرسة بيانات استجابة الطالب 
ادلدرسة ادلتوسطة  السابع فصلطالب اللغة العربية من الاليف التعلم من  لعب الًتبومال

اؿ إما من أسلوب السؤ ة يستخدمها الباحثاحلكومية النموذجية بالنكارايا. طريقة ادلقابلة 
 ةلوثيقة يستخدمها الباحثا طريقة. السابعاللغة العربية كالطالب ىف الفصل  ةمع مدرس
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 ادلالحظةك طريقة  للحصوؿ على البيانات من كثائق اليت توجد ىف ادلواقع البحثية
يستخدمها للحصوؿ على البيانات ادلتعلقة بالتدريس , تستخدـ ىف تدريس اللغة العربية 

  عي ادلعلم ىف تدريسها.ك اخلطوات الىت س
أثر استخداـ األلعاب التعليمية يف تعلم اللغة العربية يف الفصل  نتائج البحث

درسة. على الطالب كادل ذلا تأثَتا بالنكاريا يةنموذجال احلكومية ادلدرسة ادلتوسطة السابع
اللغة جذب اىتماـ الطالب يف تعلم : لطالبل التأثَت اإلغلايب لأللعاب اللغةحيث ىذه 

يعلم الطالب , حتسُت الذاكرة من الطلبة يف تذكر ادلفردات, تعزيز ركح الطالب, العربية
شلارسة االعتماد على , التعلم ىو ادلسؤكؿ عن األشياء اليت غلب القياـ بو, للعمل معا

طالب , حتسُت القدرة على تذكر كفهم, تركيز ادلمارسة, الذات كالتفاعل مع زمالئهم
غلرم , حتسُت نتائج التعلم, تكوف أكثر حذرا كالتفكَت يف القياـ بشيءتدرب على أف 

التدريب يتطور اخلياؿ , التدريب ادلثابرة تنمية, جتربة الطالب يف احلد من التعلم التشبع
للمدرسة:  التأثَت اإلغلايب لأللعاب اللغة. إنتاج كاثق, كاإلبداع على التفكَت بشكل أكسع

 .كحتقيق األىداؼ التعليمية ,ثيق العالقة بُت ادلعلم كالطالبتو  ,زيادة مستول اإلبداع
ؽلكن أف , احلد من تركيز ,خلق موجة من الدرجةللطالب: التأثَت السليب لأللعاب اللغة 

يؤدم إىل تشبع ىف حاؿ القياـ بو بشكل , جتعل الطالب ننسى أىداؼ التعلم احلقيقي
ادلعلم تستغرؽ كقتا  للمدرسة : اللغة التأثَت السليب لأللعابك  متكرر أك بشكل مستمر

إجبار ادلعلمُت على التفكَت من الصعب حتديد  ,طويال للتحضَت لعبة كسائل اإلعالـ
 تناسب ادلادة كادلرحلة العمرية للطالب ىذا النوع من اللعب اليت

 الكلمة األساسية : التأثير اللعب التربوي , اللعب التربوي 
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Dampak Permainan Edukatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa 

Kelas VII-4 Di Madrasah Tsanawiyyah Negeri 1 Model Palangka Raya 
Abstrak 

Belajar bahasa Arab masih kurang diminati oleh masyarakat jika 

dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Hal ini dikarenakan umumnya 

bahasa Arab tidak menggema dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, 

guru perlu menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan minat siswa yang 

tinggi untuk belajar bahasa Arab. Salah satu cara untuk menciptakan suasana yang 

nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran adalah dengan bermain. Dalam 

hal ini, dibutuhkan media pembelajaran yang dapat menarik minat dan 

mengaktifkan semua siswa dalam proses belajar-mengajar bahasa Arab. Dengan  

kata lain, peran media permainan tidak kalah penting dengan peran kompetensi 

guru yang memadai dalam kompetensi. Adapun Rumusan Masalah penelitian ini 

yaitu: 1) Apa dampak positif dari permainan edukatif bahasa arab?. 2)Apa 

dampak negatif dari permainan edukatif bahasa arab?. Dan adapun tujuan 

penelitian ini yaitu: 1)Untuk mendeskripsikan tentang dampak positif permainan 

edukatif bahasa arab. 2)Untuk mendeskripsikan tentang dampak positif permainan 

edukatif bahasa arab. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kuantitatif dan deskriftif 

kualitatif. Dan peneliti menggunakan metode angket,  wawancara, dokumentasi 

dan observasi dalam pengumpulan data. Metode angket digunakan untuk 

mendapatkan data tentang dampak dari permainan edukatif bahasa dalam 

pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas VII-4 dan guru bahasa Arab MTsN 1 

Model PalangkaRaya. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh 

informasi dari siswa dan guru mengenai permainan bahasa. Metode dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang 

ada di lokasi penelitian, dan Metode observasi digunakan untuk memperoleh data 

yang berhubungan dengan proses belajar mengajar bahasa Arab, metode yang 

digunakan dalam proses pembelajaran dan upaya guru dalam pengajaran bahasa 

Arab.  

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan permainan edukatif 

bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas VII-4 MTsN 1 Model Palangka 

Raya memiliki dampak terhadap siswa maupun guru. Adapun dampak positif bagi 

siswa yaitu menarik minat siswa dalam belajar bahasa Arab, meningkatkan 

semangat siswa, meningkatkan daya ingat siswa dalam mengingat kosakata, 

mengajarkan siswa untuk bekerja sama, belajar bertanggung jawab atas hal yang 

harus di kerjakan, melatih kemandirian dan berinteraksi kepada teman sekelas, 

melatih konsentrasi, meningkatkan kemampuan mengingat dan memahami, 

melatih siswa menjadi lebih teliti dan berfikir dalam mengerjakan sesuatu, 

meningkatkan hasil belajar, menjadi pengalaman siswa dalam mengurangi 

kejenuhan belajar, melatih pengembangan ketekunan, melatih mengembangkan 

imajinasi dan kreativitas berfikir secara lebih luas, membentuk rasa percaya diri. 

Dampak positif bagi guru : Meningkatkan tingkat kekreatifan,Lebih mendekatkan 

hubungan antara guru dan siswa,Mencapai tujuan pembelajaran. Dan dampak 

negatif bagi siswa yaitu Menimbulkan keributan kelas, Mengurangi konsentrasi, 
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Dapat membuat siswa lupa tujuan pembelajaran sebenarnya, Menimbulkan 

kejenuhan jika dilakukan berulang kali atau terus menerus. Adapun dampak 

negative bagi guru adalah Menyita waktu guru untuk mempersiapkan media 

permainan dan Memaksa guru untuk berfikir keras untuk menentukan macam 

permainan yang sesuai dengan materi dan tingkat usia siswa 

 

Kata Kunci : Dampak Permainan Edukatif , Permainan Edukatif 
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 التمهيد

 بػػػػػػػػػسم اهلل الرحمن الرحيم

ده ك نصر عبده ك جعل العربية لغة أىل اجلنة ك حفظها احلمد هلل الذل صدقنا كع

بالقرأف ك السنة، أشهد أف ال الو إال اهلل كحده ال شريك لو ك أشهد أف زلمدا عبده ك رسولو 

ال نيب بعده، الٌلهم صلى ك سلم على سيدنا ك نبينا ك شفيعنا ك قرة أعيوننا زلمد سيد 

 ن ك على الو ك أصحابو أمجعُت. أما بعد:ادلرسلُت ك إماـ ادلهتدين ك قائد اجملاىدي

محدا ك شكرا هلل على النعاـ ك اذلداية حىت تكوف الباحثة تستطيع النتهاء كتابة 

" تأثير اللعب التربوي فى تعليم اللغة العربية للفصل البحث العلمي حتت ادلوضوع: 

 ".السابع بالمدرسة المتوسطة الحكومية النموذجية بالنكاريا 

السالـ على سيدنا رسوؿ اهلل ك على الو ك صحبو ك من تبعو إىل يـو الصالة ك 

الدين. ىف كتابة ىذه البحث العلمي، كقفت الباحثة على األصحاب الذين يساعدكف من 

أكؿ الكتابة ىذه البحث العلمي ك آخره. كلذلك تريد الباحثة لتقوؿ الشكر ذلم ىف ىذه 

 الفرصة:

أ.س. فيلوا، بكالوريس ىف احلقوؽ. ادلاجستَت ىف فضيلة السيد الدكتور ابن علمي.  .1

 احلقوؽ. كمدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا.
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فضيلة السيد فهمي. ادلاجستَت ىف الًتبية. كعمدة كلية الًتبية ك العلـو التعليمية ىف  .2

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا.

 تَت ىف الًتبية.احلاجة ركضة اجلنة، ادلاجسفضيلة السيدة  .3

 . . كادلشرؼ األكؿ, ـ.س إ، ا أمحدمفضيلة السيد  .4

 .كادلشرؼ الثاين.احلاج زين العلم, ؿ.ج.ـ.افضيلة السيد  .5

كل ادلدرسُت ك ادلوظيفُت لشعبة تدريس اللغة العربية ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .6

 بالنكارايا.

رسة ادلتوسطة احلكومية فضيلة السيد الدككتورندكس احلاج عارفُت ،كمدير ادلد .7

 النموذجية بالنكارايا.

فضيلة السيد األستاذة احلاجة زبيديدة, ـ.س.إ. ىف الًتبية كمدٌرسة اللغة العربية للفصل  .8

 السابع ىف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية النموذجية بالنكارايا.

اشًتاكهم  طالب الفصل السابع ىف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية النموذجية بالنكارايا على .9

 ىف انتهاء ىذا البحث العلمي.

 ادلعٌلموف ك ادلعٌلمات ىف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية النموذجية بالنكارايا. .10

الدعاء ك النصائح ك العاطفة حيت تكوف الباحثة أيب ك أٌمي اٌلذين قد أعطيتٍت اإلعانة ك  .11

 أف جتتهد كثَتا ىف التعٌلم. 
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الدعاء ك النصائح ك العاطفة حيت تكوف اإلعانة ك  ٍتتأعطيأخي ك أخيت اٌلذين قد  .12

 الباحثة أف جتتهد كثَتا ىف التعٌلم.

 زلمد الفجر ك زلمد أبرار ك ناتالُت دكم كليموتو ك ك دافيد نور عبد اهلل احملبوبوف .13

ك دكم جندرا مكطي، عسى اهلل  زلمد عيٍت  راضيك ك فضلي النور  سييت ركضة

 يبارؾ فيهم أبدا.

 ىف شعبة تعليم اللغة العربية، عسى اهلل يقٌوم أخوتنا أبدا.األصدقاء  .14

 ك مجيع األصحاب الذين ػلفزكنٍت ك يساعدكنٍت ىف انتهاء ىذه البحث العلمي. .15

وهبم ىذا كنسأؿ اهلل أف يوفقهم كيوفر ذلم ادلساعدة ىف الدنيا كاآلخرة كيغفر ذلم ذن

اذلم. حىٌت ػلىًٍملينا إىل اجلٌنة. كغلزيهم خَت اجلزاء كيعينهم ىف أعم كيكتب ذلم احلسنة

كللتحسُت اآليت حتتاج الباحثة إىل التوصٌيات كاالقًتحات كااًلٍنًتقاد بادلنػٍفىًتحىة. 

آخرنا، تتوكَّل الباحثة إىل اهلل كي سيكوف ىذه البحث العلمي النافعةى لنا خصوصا 

 للباحثة.

 2016 نوفمرببالنكارايا،  

 

 سري سونارتي

1201150047 
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 اإلقرار
 

أثيراللعب التربوي فى تعليم اللغة العربية للفصل تبأف ىذا البحث مبوضوع :  أقرٌ 

عمل أصلي يل كحدم مل  السابع با لمدرسة المتوسطة الحكومية النموذجية بالنكارايا

يسبقو نشره أك كتابتو، كإذا ثبت يوما أف ىذا البحث من عمل غَتم، أنا مستعد لقبوؿ أية 

 ية حسب ما نصبو لوائج اجلامعة.عقوبات أكادؽل

 
 
 

 نوفمرب   بالنكارايا، 
6106 
 الباحثة،

 

 
 سري سونارتي

1201150047 
 

6000 
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 الشعار
 

بُّ اهللي أىٍلعىاًملى ًإذىاعىًملى أىٍف ػليًٍسنى"  1 "ػلًي
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 األول بابال

 المقدمة

 ة البحثفىخل . أ

 . كاللغة كآلة ادلواصلة تيستخدـ كوسيلة لتعربَت اآلراء كالشعور ضلو أحد أك قـو

ظ القواعد اللغوية بل ىو الذم فىكهبذا احلاؿ، نقوؿ أف ادلتلكم ليس الذم يقدر على تل

احلياة اإلنسانية؛  ىفكاللغة ىي شيء مهم جدا  2يقدر على ادلخابرة كاحملادثة مع غَته.

  3من حيث أف هبا يقدر شخص على ادلخابرة كتعبَت آرائو كأفكاره.

 القاموس الكبَت اإلندكنيسي أف اللغة ىي:  ىفكذكر 

نظاـ األصوات ادلنتاج من األدكات الشفهية ادلستخدمة آللة ادلواصلة النتاج الشعور  (1

 كاألفكار. 

 األقواؿ ادلستخدمة لقـو  (2

 4أقواؿ كأفعاؿ تعترب حسنة   (3

                                                 
2
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, cetakan pertama 2008, h.45-46. 

3
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Diva 

Press, cetakan pertama 2012, h. 27. 

4
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989, h. 66. 
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قاال بلوخ كتراجَت كما نقلو كونتور تارجباف إف اللغة ىي نظاـ األصوات 

كاهلل خلق الناس  5الوسيطة اليت استخدمها القـو كآلة ادلواصلة كاحملادثة بينهم.

 شعوبا كقبائال، كجعل اهلل ألسنتهم سلتلفة، كفقا لقولو تعاىل: 

االنَّاسي اًنَّ  ا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأيٍنثى كىجىعىٍلناىكيٍم شيعيٍوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفػيٍوا ًافَّ اىٍكرىمىكيٍم يىاٌاىيػُّهى

ًبيػٍره   6ًعٍندى اهلل اىتٍػقىكيٍم ًافَّ اهلل عىًلٍيمه خى

، آية:  ىفكقاؿ أيضا   : 22سورة الرـك

   
  
  

    
   للعادلُت 

   7 

كعند كتاب جامع الدركس العربية أف اللغة ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن 

قد تكوف البداية الصحيحة اليت غلب أف نبدأ هبا ك ضلن نتصدل لتعليم  8مقاصدىم.

اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا أف نطرح على أنفسنا سؤاال مهما مؤدة: أتعلم اللغة العربية 

)) كلغة أجنبية أـ كلغة ثانية ((؟ إذ ىف ضوء اإلجابة عن ىذا السؤاؿ يتضح الكثَت من 
                                                 

5
Henry Guntur Tarigan, Psikolinguistik, Bandung: Angkasa, 2009, h.18 

6
13سورة احلجرات اية :    

7
66سورج الروم اٍح:    

8
Musthafa Al-Ghulayaini, Jami’ ad-Durus al-Arabiyah jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-

„Ilmiyah, 2005,  h. 7 
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اليت ىف ضوئها حتدد األىداؼ ك ختطط ادلناىج ك ػلتار زلتواىا األمور كاألسس كادلبادلء 

كاللغة العربية ذلا مكاف  9ك ينظم, كما تتحدد أيضا طرؽ ك أساليب التدريس ك التقومي. 

ىاـ بإندكنيسي، كالسيما أف ىذه اللغة ىي لغة الدين للمسلمُت. كاللغة العربية ىي 

كتابو "اللغة   ىفعادلية. يقوؿ  إبراىيم آنس كىي لغة  العامل. ىفإحدل اللغات ادلوجودة 

بُت القومية كالعادلية" كما نقلو أرشاد أف اللغة العربية ىي إحدل اللغات العادلية كذلا 

  10مكاف سواء باللغة االصللزية.

أيامنا  ىفكضلن ادلسلموف نعرؼ أف اللغة العربية ليست غربية عندنا ألننا صلدىا 

 اليت ملةاجل ىياللغة العربية .عند الصالة كالدعاء كقراءة القرآف كالكتب اإلسالمية كغَتىا

 اخلرباء اتفق ،العربية اللغة ىف 11كادلشاعر( األفكارأغراضهم ) صريحلت العرب استخدمها

الكالـ  مهارةك  االستماع مهارة :كىي اربعة أقساـ، إىل تنقسم اللغةمهارة أف على

 ك صوت كادلفرداتال عناصرىا مثل مهارةكىف كل  12الكتابة. مهارةك  القراءة مهارةك 

 ًتكب.ال

                                                 
9
ه,  5849-م 5899العرتَح للناطقَن تلغاخ أخرى, جاهعح أم القرى: هكح الوكرهح, هحوود كاهل الناقي, تعلَن اللغح  

 75ص.
10

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Beberapa Pokok Pikiran, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h.11 

11
 Ulin Nuha, Metode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Jogjakarta: Diva Press, 

2012, h. 31 
12

Ibid..., h.83. 
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كحىت اآلف، تعلم اللغة العربية ما زالت تفتقر إىل الطلب من قبل اجملتمع بادلقارنة 

 بيئة احلياة اليومية. ىفمع اللغات األخرل. يرجع ذلك إىل أنو عموما ال تردد اللغة العربية 

ذلذه الغاية، ادلعلمُت حباجة إىل هتيئة مناخ ؽلكن أف تعزز مصلحة الطالب مرتفعة حتقيقا 

 لتعلم اللغة العربية.

 ىذه احلالة، ىفالتعلم عن طريق اللعب. ك  ىفإحدل الطرؽ إلنشاء مرػلة كشلتعة  

عملية  ىفكيأخذ التعلم كسائل اإلعالـ اليت ؽلكن أف جتذب اىتماـ كدتكُت مجيع الطالب 

ة دكر ال فىكبعبارة أخرل، الدكر الذم لعبة اإلعالـ اختصاص ادلعلم كا م كالتعلم.التعلي

 اختصاصها. ىفيقل أعلية 

ذلك، فنجاح التعليم يعتمد على ادلواد ألقيت حبسن كباسًتتيجية  مبنيا على

التعلم كالتعليم السديدة. كمن مث حصلت ىذه العملية على األىداؼ ادلرجوة. كإحدل 

القاموس الكبَت اإلندكنيسي أف  ىفطرؽ التعليم ادلؤثرة ىي اللعب عند التعلم. كذكر 

أـ ال. كأما التعلم ىو احملاكلة لتناكؿ اللعب ىو فعل الشيء مفرح للقلب بوسيلة كانت 

عملية تعلم  ىفىذا احلاؿ ضلتاج إىل اللعب الًتبوم لتحريك الطلبة  ىفك  13العلـو كادلهارة.

 اللغة العربية. 

                                                 
13

 Suyadi, Permainan Edukatif Yang Mencerdaskan, The Power Of Smart Games For 

children, Yoyakarta : Power Books, 2009, h. 17 
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كاأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من الدارسُت على مواصلة 

س كجفافها. توفر كثَت من األلعاب ف من رتاية الدرك فىتلك اجلهود كمساندهتا, كالتخ

كما أف يعضها ال   -مثلها ىف ذلك مثل التدريبات ادلعركفة –رلتال كاسعا ىف التدريب 

      14ػلقق شيأ يذكر.

كواحدة من ادلؤسسات   ادلتوسطة النموذجية بالنكاراياكاف ادلدرسة 

كبذالك تعليم  لسابع.باستخداـ األلعاب الًتبوم ىف تعليم اللغة العربية للفصل االتعليمية

ل ادلفردات تيتعٌلم بالطرؽ كاالسًتاجتيات، مثل بألعاب اللغة،  ألعاب اللغة ىي الوسائ

تعليم اللغة العربية. كعلى أساس كذا تعليم اللغة األجنبٌية ذلا  اجلديدة تينتفع ىف برنامج

 15.كضعٌية فرحية

ك أثر  إغلايب أثر, اللغة بالتأكيد أثر على الطالب كادلدرسُت اللعباستخداـ  ىف

 زيادة حتصيل الطالب. ىفدة فىالدراسات السابقة يعرفوف أف ادلباراة كانت م ىفك  سليب.

كن الًتكيز على لغة، كل اللعبالبحث أكثر حوؿ  ىفين ادلهتمُت الباحثةكلذلك يشعر 

تأثير اللعب  ":  ادلدرسة السابقة حتت ادلوضوعة ىف الباحثةجربت ك  ,تأثَت لعبة اللغة

                                                 
 
14

 . 8ه, ص  5845ناصف هصطفي عثذ العسٍس و هحوود إسواعَل صَني, الرٍاض: دار الرٍخ,  
15

 Ibid,... h 81. 
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 الحكومية بالمدرسة المتوسطة ليم اللغة العربية  للفصل السابعالتربوي فى تع

 " النموذجية بالنكارايا

 البحث ب. سؤاال

 :  االبحث عل سؤاال

 السابعتأثَت إغلايب من اللعب الًتبوم ىف تعليم اللغة العربية للفصل ما  .1

 النموذجية بالنكارايا ؟احلكومية  بادلدرسة ادلتوسطة 

 السابعتأثَت سليب من اللعب الًتبوم ىف تعليم اللغة العربية للفصل ما  .2

 النموذجية بالنكارايا ؟ احلكوميةبادلدرسة ادلتوسطة 

 البحث اج. هدف

  :ا علالبحث  ىدفا

 السابعتأثَت إغلايب من اللعب الًتبوم ىف تعليم اللغة العربية للفصل تصنيف  .1

 النموذجية بالنكارايا احلكومية بادلدرسة ادلتوسطة

 السابعتأثَت سليب من اللعب الًتبوم ىف تعليم اللغة العربية للفصل تصنيف  .2

 النموذجية بالنكارايااحلكومية بادلدرسة ادلتوسطة 
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 د. أهمية البحث

 كيرجى أف ينفع ىذا البحث بادلنافع كالتايل: 

 ادلكتبة باجلامعة احلكومية بالنكا رايا خاصة للبحوث ادلستقبلة. ىفخلزائن القراءة  (1

ليكوف ادلدخل كالتشجيع للباحثة كالقراء اآلخرين كمرشح ادلدرسُت ليقدركا على  (2

اختيار الطريقة ادلناسبة إلغلاد األحواؿ ادلفرحة أثناء عملية التعلم كالتعليم حىت 

 تناكؿ ادلواد الدراسية.   ىفيسهل الطلبة 

 و. هيكل البحث

 كىذا البحث يسلك على اخلطوات التالية: 

ة البحث، كحتديد ادلسألة فىادلقدمة. كيتكوف ىذا الباب من خل  الباب األكؿ:

 كأىداؼ البحث، كأعلية البحث، ، مث خطوة البحث

 اإلطار النطرم. عن اإلطار النظرم اليت تكوف مصدرا للبحث.   الباب الثاين:

منهج البحث، كىو يتكوف من منهج البحث كطرقو من حيث   الباب الثالث:

ر البحث كموضعو، كطريقة مجع البيانات الوقت كادلكاف كمدا

 كتصحيحها مث حتليلها. 
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 : ػلتوم على كصف نتائج البحث الثى مت احلصوؿ عليها الباب الرابع 

 : ىو اإلختتاـ ػلتوم على اخلالصة كاإلقًتاحات الباب اخلامس
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 البحوث السابقة .أ 

عاـ  ىفالسعدة ادلتممة )متخرجة من ساالتيغا سيمارانج( قد فعلت التجارب  .1

" ترقية إنجاز التعلم اللغة العربية من االلعاب حتت العنواف  2012

المَعاِرؼ المدرسة اإلبتدئية  فىالفصل الخامس  فىوسائل اإلعالم 

تعلم اللغة العربية  ىفهتدؼ الدراسة  لًتقية إصلاز الطالب  سيمارانج" تُػْنَتانج

 باستخداـ األلعاب اللغوية.

 ىفجربت  إثٍت سافعة )اجلامعة اإلسالمية احلكومية كايل سوعو سيمارانج( .2

"ألعاب اللغة همس سلسلة من نتائج التعلم حتت عنواف 2012عاـ 

بالمدرسة االبتدائية    اللغة العربية من  الفصل الخامس فىللطلبة 

تأثَت األلعاب اللغوية سلسلة  ىفث ىذا البحث حب  هداية اهلل سيمارانج"

علست ضد سلرجات التعلم ادلتعلمُت باستخداـ الفصلُت.  أعطت الفصل 

العمل مع األلعاب اللغوية علست سلسلة كالفصل الضابق اليت ال  ىفالتجريب 

كخلصت نتائج ىذا البحث أف ىناؾ اختالفات كبَتة بُت  .تعطى العمل
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ادلتوسط  ىفالفصل التجريب ك كالفصل الضابق.  حصل الفصل التجريب 

 %. 73،36% ك .  حصل الفصل الضابق 81،85

 ىفجربت  عزة ادلٌت )اجلامعة اإلسالمية احلكومية كايل سوعو سيمارانج( ( .3

فعالية األلعاب اللغوية صندوؽ األشياء  من  “ حتت عنواف  2012عاـ 

حبث ىذا  سيمارانج". 1االبتدائية  الخيرية  بالمدرسة  من  الفصل الرابع

تأثَت األلعاب اللغوية صندكؽ األشياء  ضد سلرجات التعلم  ىفالبحث 

العمل مع األلعاب  ىفادلتعلمُت باستخداـ الفصلُت.  أعطت الفصل التجريب 

كخلصت  .اللغوية صندكؽ األشياء  كالفصل الضابق الذم ال يعطى العمل

ناؾ اختالفات كبَتة بُت الفصل التجريب ك كالفصل نتائج ىذا البحث أف ى

 الضابق.  

عيداـ خالد )اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوناف كاليجاغا سيمارانج( خرج  .4

"تجريب طرؽ االلعاب التربوية  صندوؽ حتت عنواف  2013عاـ  ىف

فى تعّلم القرأة فى الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية  مكسور

ىذا البحث أنو ال يوجد فرؽ كبَت بُت  ىف  فوفوعان كالتين"النموذجية 
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كمع ذلك، ارتفعت رلموعة الفصل  .الفصل التجريب كالفصل الضابق

 التجريب بعد عمل معُت.

 2016امحد سايوطي )اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا( خرج ىف عاـ  .5

استيعاِب ُمْفَرَدات اللغة العربية َفعالَِيُة ألعاب اللَُّغِة َعَلى حتت العنواف " 

فى الفصل الخامس بالمدرسة االبتدائّية الحكومّية كيرينك بانكيري 

كىي  X ىفكمن نتائج احلساب قبلها فتعرؼ أف نتيجة ادلعدؿ "  بالنكارايا

كوف ىناؾ فرؽ كبَت فى 59,33 كىي  Yكنتيجة حساب ادلعدؿ  72,58

 13,25الختالؼ بينهما 

 التعليمتعريف التعلم و  .ب 

 التعلم تعريف . أ

كيشمل  تعلم أف الشعور ببداية تغَت حتتوم على اإلدراؾ كالسلوؾ،

على سبيل ادلثاؿ اإلشباع  أيضا إدخاؿ حتسينات على سلوؾ،

السلوؾ  ىفليس كل تغَت  الحتياجات اجملتمع كشخصية أكمل،

 16كعلم.

                                                 
16

 Dr. Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar, Bandung : Sinar Baru Algesindo, cet. 

3, 2002, h. 45 
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التعلم ىو عملية حيث يشكل السلوؾ أك تغيَتىا من خالؿ 

التعلم ىو شيء تغيَت عملية فردية للحصوؿ على  اخلربة.التدريب أك 

  التفاعل مع البيئة. ىفكنتيجة خلربة الفرد نفسو  سلوؾ جديد ككل.

من التعريف ادلذكور أعاله، فإنو ؽلكن استنتاج أف التعلم سلسلة من 

السلوؾ نتيجة  ىفاألنشطة للجسم كالركح من أجل احلصوؿ على تغيَت 

 ىفالتفاعل مع إشراؾ لينجكوصلانيا ادلعر  ىفللخربة ادلكتسبة األفراد 

 17كاحلركي كفعالة.

 ادلشكالت الداخلية ىف التعلم ( أ

ىف تعامل التعليم ك التعلم كاف الطالب مفتاحا رئيسيا لنجاح 

التعلم دلدة عملية التعلم. عملية التعلم ىي النشاط النفسي ادلرتبط 

لم. نشاط التعلم الذم غلد ىف الطالب كالعملية أم عملية بأدكات التع

تعلم الشيء. ك ال يستطيع الطالب أيضا الفصل ىف ادلشكالت فال 

يتعلموف جيدا. األسباب الداخلية ادلوجودة ك ادلنضوية ىف الطالب ادلأثر 

 ىف عملية تعلمهم.

 األسباب البدنية (1

                                                 
17

 Drs. Syaiful Djamarah, M.Ag, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, cer. 3, 2011, h. 
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 أسباب الصحة -

لبدف حرية من الصحة مبعٌت أف يكوف مجيع أعضاء ا

ادلرض. الصحة ىي أحواؿ الصحة. صحة االنساف تأثر ىف 

 التعلم.

 البد االنساف ػلرس صحة البدف للتعلم اجليد.

 العجز -

العجز ىو الشيء يسبب السيئة أك أقل من الكماؿ ىف 

 اجلسم أك البدف. ذلك احلاؿ أيضا يأثر التعلم.

 األسباب النفسية (2

 الذكاء -

الذكاء يأثر كثَتا ىف قدرة تعلم الطالب. ىف احلاؿ 

ادلتساكم، الطالب الذين ؽللكوف الذكاء ادلرتفع كثَت النجاح 

منهم الذين ال ؽللكوف الذكاء ادلرتفع. مع ذلك بأف الطالب 

الذين ؽللكونو مل يأكد صلاحا ىف التعلم. ألف التعلم ىو عملية 

لذين ؽللكوف الذكاء اجملمع باألسباب اليت تأثرىا. الطالب ا

الطبيعي يستطيعوف لنجاح ىف التعلم إذا كانو يتعلموف جيدا. إذا  



14 

 

 

حتاجوف إىل تربية ادلؤسسة فىكاف الطالب ؽللكوف الذكاء القليل 

 اخلاصة.

 النتبيو -

ال بد على الطالب التنبيو ىف األدكات اليت يتعلموف حلصل 

يريدين التعلم. نتيجة التعلم اجليد. ألهنا يسبب السئم حيت ال 

 تركيز التنبيو لكي األىداؼ ىف أدكات التعلم أك عملية حصلها.

 احلماسة -

احلماسة ىي النزعة الثابتة الىتماـ ك استدعاء العمليات. 

 العمليات ادلفركحة لالنساف يهتم مستمرا بذكؽ الفرح.

تأثر احلماسة تأثرا كبَتا ىف التعلم. إذا أدكات التعليم ادلتعلم 

كوف الطالب ال يتعلموف جيد بسبب عدـ فىهبا ال توافق 

هم.ىم نافركف لتعلم ك ىم ال ػلصلوف االكتفاء من فىادلناشدة 

ذلك الدرس. أدكات التعلم ادلفركح للطالب تزيد عملية التعلم 

 هم.فى
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 ادلوىبة -

ادلوىبة ىي الكفاءة للتعلم. سوؼ تتحقق القدرة الشجاعة 

نساف الذم لو ادلوىبة لدؽ الواقعة بعد التعلم أك التدريب. اال

احلاسوب كىو يستطيع لدؽ احلاسوب سريعا بادلقارنة مع 

 و.فىاالنساف الذم ليس لو ادلوىبة 

من البحث السابق يدؿ على أف ادلوىبة تأثر التعلم. إذا 

أدكات التعلم ادلتعلم ادلناسب بادلوىبة فنتيجتو جيد ألهنم ػلبوف 

 .التعلم ك أيضا أكثر نشاط ىف التعلم

 احلافز -

ارتبط احلافز ارتباطا كاثقا باذلدؼ ادلوجو. ؽلكن حتقيق أـ 

ال ىف تقرير اذلدؼ ك لكن ػلتاج العملية لتحققو. ك الذم يكوف 

 سببا للعملية أم ذلك احلافز. كىو يكوف تسنيدا ىف التعلم.

البد علينا أف هنتم عملية التعلم ك التعليم ليسندين 

كُت احلافز لتفكَت ك تركيز الطالب كي يتعلموا جيدا ك ؽلل

 االىتماـ ك يهم أك يقـو بالعملية اليت يسند التعلم.
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 النضج -

النضج ىو ادلرحلة ىف ظلاء االنساف حيث األدكات من 

اجلديدة. الولد غَت اجلاىز ال يستطيع مهارةجسده جاىزة ألداء 

 قبل التعلم. الولد اجلاىز تعلمو كثَت صلاح.مهارةألداء 

 ثقة الطالب -

الطالب تنمو من اإلرادة لتواجد تصرؼ النفس ك  ثقة

النجاح. ىف ناحية النماء، ثقة الطالب تبدأ بوجود إيداع البيئة. 

النجاح ىف عملية التعلم يكوف مرحلة الدليل لوجود النفس 

ادلطالب من ادلدرسُت ك زمالءىم. الطالب قادركف على انتهاء 

الطالب ال الواجبة جيدا فًتتفع ثقة نفسهم. ك العكس أف 

 يقدركف على انتهاءىا جيدا فتنزؿ ثقة نفسهم.

 عادة الدراسة -

ىف التدريب ك تعبَت مهارةعادات الدراسة ىف الطالب تأثر 

الدرس ادلقدـ من ادلدرسُت. العادة الفاسدة مثل التعلم ك أكاخر 

ادلرحلة ك التعلم غَت ادلنظم ك الفشل ىف فرصة التعلم ك يدخلوف 
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ك غليؤكف متأخرين كالرئيس. تلك العادات ادلدرسة ذليبة فقط 

 بسبب عدـ فهم الطالب على معٌت التعلم للنفس.

 التعب (3

التعب ىف االنساف صاعب لتفريقو. ك ىو قسماف أم التعب 

 البدين ك التعب الركحي.

التعب البدين نستطيع نظره مثل ضعف البدف ك العادة حىت 

 غلد الولوع ك االجتاه ىف اضتجاع البدف.

الركحي نستطيع نظره بوجود السبات ك ادللل حىت  التعب

يكوف الولوع ك ارادة حلصل الشيء ضاع. ىذا التعب رائع جدا ىف 

 الرأس بالدئخ حىت يصعب لًتكيز كأف العقل منتهى القابلة للعمل.

 األسباب الداخلية ىف التعلم (4

عملية التعلم تقدـ بالدكافع الذاتية ىف الطالب. جبانب ذلك أف 

لتعلم يكوف أيضا لزيادة القوة إذا تقدـ لبيئة الطالب. بعبارة عملية ا

أخرل أف نشاط التعلم يستطيع الزيادة إذا كاف منهاج التعليم مرتبة 

جيدة. منهاج التعلم يكوف خدؽلة ادلدرسُت ىف ادلدرسة ك ىو سبب 
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جد األسباب اخلارجية ادلأثرة فىخارجي ىف التعلم. ك ناحية الطالب، 

 لم منها:ىف نشاط التع

 ادلدرسوف كادلدربُت لتعلم الطالب -

ادلدرسوف ىو ادلتعلموف ىف التدريب.ىم ال يعٌلموف 

الدرس ادلناسب مبهراهتم فقط فحسب بل يعٌلموف الشباب 

للوطن. ادلدرسوف الذين يعٌلموف الطالب ىم األشخاص 

ادلًتعرعوف ىف ادلهنة لقسم الدرس ادلعُت. كما الذات ادلوحدة 

اليت تطور السالمة الشخصية ك ادلدرسوف أيضا يستقبلوف 

شكالت ىف ظلاء النفس ك اكماؿ احلياة كاالنساف. ىم ال

يطالبوف قادرا على حياهتم الكرؽلة للمدرسُت باألجرة ادلستلمة  

كل الشهر. ذالك مطالب العيش الكرمي  مناسب بادلسكن ك 

مكاف الواجب. ك ادلدرسوف أيضا ينموف النفس باحملًتؼ. ىم 

انتهاء  يعملوف ك يوظفوف لتعلم مهنة ادلدرس طواؿ حيات.

مشكالت السالمة شخصية ك ظلاء مهنة ادلدرس يكوف عامال 

النتهاء تلك مشكلتُت سابقتُت تكوناف مهارةطواؿ حيات. 

 صلاح ادلدرس لتعليم الدرس إىل الطالب.
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 البنية التحتية ك ادلرافق للتعليم -

البنية التحتية للتعلم تشتمل بأبنية ادلدرسة ك قاعة التعلم 

قاعة العبادة ك قاعة الفن ك األدكات  ك ادليداف الرياضي ك

الرياضية. مرافق التعلم تشتمل بالكتب الدراسية ك كتب 

القراءة ك أدكات معمل ادلدرسة ك الوسائل التعليمية األخرل. 

البنية التحتية ك ادلرافق الكاملة للتعليم تكوف حاؿ التعليم 

 ذ عملية التعلمفىاجليد. ك ىذا ال يعٍت أهنا تقرر ضماف نت

اجليد. ىف الواقع ىذا ىو ادلكاف الذم ينشأ ادلشكالت عن  

ة إدارة البنية التحتية ك ادلرافق للتعليم حىت تنشأ عملية فىكي

 التعلم اجليد.

 سياسة التقييم -

سياسة التقييم ىي عملية التعلم الذم تبلغ األخرة أم 

ىف نتيجة تعلم الطالب أك أدائهم. عملية التعلم تقف زمنية  

بذلك األداء. فتقع تقومي الفاعل النشيط ىف تعلم كالنتيجة 

الطالب. نتيجة التعلم أيضا ىي نتيجة عملية التعلم أك عملية 

التعليم. ادلدرس ىو الفاعل النشيط ىف التعليم. بذلك أف 
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نتيجة التعلم ىي أحواؿ اليت تستطيع لننظر من جهتُت أم 

يد جهة الطالب ىف نتيجتهم ىي مرحلة النماء الذىٍت اجل

بادلقارف مع قبل التعلم. تلك مرحلة النماء الذىٍت تقدـ ىف 

ة ك النافذة ك النفسية. نتيجة التعلم تقـو فىاألجناس ادلعر 

مبقاس ادلدرس ك مرحلة ادلدرسة ك ادلرحلة الوطنية. إذا ينجح 

الطالب فنستطيع لنقوؿ عملية تعلم الطالب ك تعليم ادلدرسة 

قع تكرير تعلم الطالب ك فى يقف زمنيا. إذا ال ينجح الطالب

 تعليم ادلدرس.

 ادلناىج الدراسية -

تعريف ادلناىج الدراسية ىي األعماؿ ادلعطية إىل 

الطالب. ىذه العمل أكثره تقدـ أدكات التعلم لكي يستقبل ك 

يستوعب ك ينمو الطالب تلك األدكات. كاضح أف أدكات 

دة تأثر التعلم تأثر تعلم الطالب. ادلناىج الدراسية غَت اجلي

 التعلم غَت اجليد.
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 طرؽ التعليم -

ة اليت ال بد على فىطرؽ التعليم ىي طريقة أك كي

ادلدرسُت دلرىا. طرؽ تعليم ادلدرس غَت اجليد تأثر تعلم الطالب 

كوف الطالب كاسلُت أك قليل احلماسة ىف فىغَت اجليد أيضا. 

 التعلم.

 أسباب كقوع مشكالت التعلم (5

أسباب كقوع ادلشكالت ىف الطالب ىف الشطر الكبَت أف 

 ن منهما:فىنستطيع تصنيفها بتصن

 األسباب الداخلية منها: -

 فسيولوجي 

 علم النفسي 

 األسباب اخلارجية -

 ادلدرسة 

 البيئة 
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 مشكالت التعليم ( ب

ىف عملية إعطاء العلـو ك تقدؽلها فقط فحسب  فىالتعليم ال يك

بل يتبع بًتبية. على ضلو غَت ادلباشر بأف ادلدرسُت غليبوف لًتبية الطالب 

ىف عمل ك فطن اخللقي ك الثقافة ك األديب ادلنطبق ىف سكاف الطالب. 

ادلدرسوف ال يعطوف العلـو الكثَتة للطالب فحسب بل يكونوف ادليسَت ك 

م. بذلك، ينبغي أد ى التعليم لينظر كالعملية ادلنظمة الصديق ك احلفز ذل

ىف خطة عمليات التعلم ك ختطيطها ك استعدادىا ك تقييمها نافذة ىف 

 عضوف فًتة زمنية معقولة.

ىف احلقيقة أف ادلصمم ادلاىر لو خطة جيدة. ك ىو ػلتاج أيضا 

اقب بأف االسًتاتيجيات ك ادلبادئ ك التقنيات ادلستملة إذا حتتاج. ك العو 

ادلصمم ال يصلح عملية تصميم مرجتال كما إذا كاف ىناؾ هنج كاحد 

فقط لدكرة كاحدة لذلك احلاؿ. مع ذلك أف مهارة التصميم النساف 

 الذم ؽللك اخلربة ىف تصميم نطاـ التعلم فقط.

على أساس خربة ادلدرس ىف ادليداف، ادلشكالت ادلوجودة ىف قياـ 

 التعليم نستطيع تعرفها منها:

 مشكلة ادلؤدتر (1
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 ذ ك تقييم يفتقر ادلهرات ىف:فىأكثر ادلدرس حُت ختطيط ك تن

 يوحو إىل أىداؼ التعليم -

 ػلدث أىداؼ التعلم إىل الطالب -

 ة سبك األىداؼ العامة ك اخلاصةفىيفهم كي -

 ينتاسب أىداؼ التعليم بالقدرة اللطالب ك احتياجهم -

 يسبك األىداؼ التعليمية الواضحة. -

ظهَتا عن أىداؼ تعلم ذلك الدرس. ىم  ىذا احلاؿ يسبب

ال يسًتحوف ىف استقباؿ الدرس. يعلم الطالب بأف أىداؼ الدرس 

ادلعطي من ادلدرس غَت ادلناسب حبتياجهم ك غَت ذات معٌت ىف 

 حياة مستقبلهم.

 مشكالت تقومي ك تقييم (2

يستقبل ادلدرس الشكالت ىف ختطيط العمل ك أداء تقومي 

 منها:

 ىف ترتيب معايَت النجاحادلدرس ال يظهر  -

 إجراءة التقومي غَت الواضحة -

 ادلدرس ال يقـو مبادئ التقومي كفاءة ك فعالية -
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 أكثر ادلدرس لو طريقة التقييم غَت ادلتساكم -

 عدـ استيعاب ادلدرس عن تقنيات التقومي -

 د ادلدرس حتليل نتيجة التقومي ألدكات ردكد الفعل.فىال يست -

ال يرضوف الستالـ ىذا التقييم.  هبذا نوع التقومي كاف الطالب

هم. ك ادلدرسوف أيضا ال فىىم ال يفهموف معاف األعداد اليت تستلم 

 يعرفوف ىل الطالب قد تعلموا عن ادلادة العطوعة أـ ال.

 مشكلة زلتول الدرس ك تسلسلها. (3

ىف صناعة ختطيط التعليم الذم نفذت ك قٌومت، فاستقبل 

 ول ك ختطيط أدكات التعلم منها:ادلدرسوف ادلشكالت ىف ترتيب احملت

 كاف ادلدرسوف ال يقدركف ادلواد -

 ادلواد ادلعطوعة ال تناسب باألىداؼ -

ادلدرسوف ىم أقل القدرة على إكماؿ تقدمي ادلواد مع الوقت  -

 ادلقدـ

 ادلرسوف ىم أقل ادلاىر ىف تنظيم مواد الدرس -

 ادلدرسوف ىم أقل القدرة ىف مناء مواد الدرس ادلعطوع -
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ىم أقل نظر ىف تسلسل مستول ادلشكالت ىف مادة  ادلدرسوف -

 التعليم ادلعطوع.

 مشكالت الطرؽ ك نظاـ تقدمي أدكات التعلم (4

ال بد على ادلدرسُت أف يستوعبوا تقنيات نظاـ التقدمي لكي 

يستطيعوا لتقدمي أدكات الدرس مفركحا ك ناجحا. ك البد أيضا 

لكل ادلواد ادلعينة للمدرسُت أف يستطيعوا الختيار التقدمي ادلناسب 

أك أف يستطيعوا لصناعة االختالؼ ىف تقدمي تلك األدكاتس. ك 

 لكن، يستقبل ادلدرسوف ادلشكالت عند تقدمي ذلك التعليم منها:

 ادلدرسوف ىم أقل قدرة عن الطالب لتقدمي مفركحا ك فعاليا -

 اختيار الطريقة أقل أعلية بأىداؼ التعليم ك مواده -

 ىف استعماؿ الطريقةادلدرسوف ىم أقل ماىر  -

 مرتبطة كاثقة بالطريقة الواحدة فقط -

 ادلدرسوف ال يعطوف كدكد الفعل ىف الواجبة ادلعمولة للطالب -

 مشكالت احلواجز (5

 أحيانا يستقبل ادلدرسوف احلواجز الكثَتة ىف قياـ التعليم منها:

 كثَت من ادلدرسُت أقل استعماؿ ادلكتبة دلصادر التعلم -
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 نفىة الطالب ادلختلفىخلادلدرسوف ىم أقل نظر  -

 ادلدرسوف ىم أقل فهم عن القدرة األساسية للطالب ادلنخفضُت -

 أقل الكتب العلمية لقراءة -

 الوسائل منخفضة -

 ادلدرسوف ىم أقل قدرة ىف استيعاب اللغة العربية -

بتلك احلواجز فكانت عملية التعليم قليل الناعم. كاف ادلدرسوف يصعبوف ىف 

لتعليم الفعايل. ك كذلك أيضا أف الطالب ال يشجعوف زيادة عملية التعلم ك ا

 الستكشاؼ كل جزء من العلـو احملصولة ىف ادلدرسة

 فى اللغة العربية مهارةتعريف أربع  .ج 

 منها:مهارةمشهورا أف للغة العربية أربع 

 مهارة االستماع .1

مهارة االستماع ىي كفاءة الناس ىف فهم الكلمة أك اجلملة ادلنطوقتُت 

أك الوسائل ادلعينة. ىذا التدريب احلقيقي يستطيع حتققو بالتمرين ادلقرر بادلتكلم 

 االستماع  الستماع أنواع الصوت ك عناصر الكلمة مبخارج احلركؼ الصحيحة.
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ىو فعلية استماع باالىتماـ ك الفهم ك التفسَت لتحصيل ادلعلومة ك احملتول ك 

  18اف.فهم معٌت ادلواصالت غَت ادلوجهة من ادلتكلم باللس

 مهارة الكالـ .2

مهارة الكالـ ىي كفاءة تعبَت أصوات ادلفاصل أك الكلمات لتقدير 

الفكرمثل اخلاطر أك الرأم أك اإلرادة أك الذكؽ إىل شريك ادلتكلم. من العمـو 

أف أىداؼ مهارة الكالـ ىي أف يكوف الطالب يستوعبوف ادلواصالت اللسانية 

 19هم.فىصحيحة ك عدلة بللغة ادلعلمة 

 مهارة الكتابة .3

الكتابة ىي شيء مهم ىف حياتنا ألهنا تعبَت مكتوب من الكاتب. تعريف 

الكتابة لغة ىي مجع ادلعٌت ادلركب ك النظامي. ك معٌت الكتابة اصطالحا ىي 

مجع الكلمات ادلركبة اليت زلتوية بادلعٌت. ألهنا لن تشكل إال بالكلمات 

 20ادلركبة.

 21ناحيات ىف الكتابة ىي:

 مثل النحو ك الصرؼ القواعد ( أ
                                                 

18
 Tarigan، Henry Guntur. 1983. Menyimak Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa. 

Bandung: Angkasa، 1985،  H. 19 
19

 Acep Hermawan.metodologi Pembelajaran Bahasa Arab...........H. 135 
20

 Ahmad Fuad Mahmud „Ulyan، al-Maharah al-Lughowiyah، Mahiyatuha wa Turuqu 

Tadrisuha، Riyadh: Darul Muslim، 1992، H. 156 
21

 .056 . دار الفكر. دمشق. الصفحو0998طرؽ تدريس اللغة العربية.الدكتور جودت الركايب.  
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 اإلمالء ( ب

 اخلط العريب ( ت

 مهارة القراءة  .4

مهارة القراءة ىي مقدمة ادلادة التعليمية بالقراءة يعٌت ادلدرسوف يقرٌأكف 

رؤكس القراءة مث الطالب يتبعوهنم. ىف التعريف األخر أف القراءة ىي كفاءة 

ابة أيضا ىي إدراؾ ك فهم األشياء ادلكتوبة بالتلفظ أك التخمة ىف القلب. الكت

فعلية استخدامية القارئ لتحصيل الرسالة اليت ترسل الكاتب بوسائل الكلمات 

 22أك اللغة الكتابية.

كلكن ىف الكتاب ادلستخدمي ىف تعليم اللغة العربية كانت ادلادة عن 

 اللغية.مهارةمفردات قبل 

 مفردات اللغة

ادلفردات الغنية ادلفردات ىي كحدة صغرل ستحدد قوة اللغة. كل لغة ذلا 

اليت ىي بالتأكيد ليست ىي نفسها. كفقا للخرباء البحث العربية  تيعرؼ بأكثر 

 ادلقاـ األكؿ على ادلفاىيم ادلتعلقة بالثقافة كحياهتم اليومية.  ىف23 مفردات.

                                                 
22

 Henry Guntur Tarigan، membaca sebagai suatu ketrampilan bahasa Bandung: 

Angkasa، 1994، H. 7. 
23

 Acep Hermawan, Metodologo Pembelajaran Bahasa Arab, PT. Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2011, h 64. 
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أك كلمات معركفة الكنوز  كلمة تعيُت(  Vocabulary : اإلصلليزية)  ادلفردات

ادلفردات لدم  24معينة. لغةمن قبل شخص أك كياف آخر، أك ىي جزء من 

شخص يعرؼ باسم كل رلموعة من الكلمات اليت يفهمها الناس، كمن ادلرجح 

عموما أف يكوف  كتعترب ثركة من ادلفردات ادلرء 25 أف تستخدـ لبناء اجلملة.

 أك مستول التعليم.  ادلخابراتتصويرا من 

ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت ىي جزء من لغة معينة، ادلفردات 

لشخص تعرؼ بأهنا رلموعة من كل الكلمات اليت يفهمها الشخص 

ادلدرسة االبتدائية  ىف  حُت ادلفردات اليت كانت ىفاجلملة.  ىفاستخدامها ك 

ىذه 26 ذلك الفصل.  ىفاحلكومية ىي رلردة قائمة من الكلمات ادلستخدمة 

الكلمات اليت مت حفظها من قبل الطالب قدر اإلمكاف، كالقدرة على حفظ 

ىي منطق أك ادلفردات  ىذه الكلمات تسمح للطالب لفهم ادلادة بشكل أفضل.

ن أك أكثر لداللة على معٌت اإلسم ك الفعل أك فىمفردة الىت تتكوف من حر 

 27العادة.

                                                 
24

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, UIN Maliki Press, 

Malang, 2011, h. 61. 
25

 http://nanoazza.wordpress.com/2008/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab/ (20 

April 2016) 

26
 Agus Wahyudi, Aku Cinta Bahasa Arab 4, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 

2010, h 1. 
27

 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Wahyudi, Pembelajaran Bahasa Arab, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Cet. 2 edisi revisi, Jakarta Pusat, 2012, h 221. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Den%26prev%3D_t%26sl%3Did%26tl%3Den%26u%3Dhttp://nanoazza.wordpress.com/2008/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab/%25255Cwiki%25255CBahasa_Inggris
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أك اجلملة على ثالثة أنواع : اإلسم، الفعل   كتنقسم ادلفردات ىف اللغة العربية

 كاحلرؼ.

ا. اإلسم : اإلسم ىو مجلة تدؿ على معٌت األشياء أك أهنا كفقا لقواعد اللغة العربية 

 28األمثلة "كتاب، مدرسة ، فاطمة ، قوؿ )كلمة(، اهلل.  .اتصنيفه

كقت أك فًتة زمنية معينة على  ىفب. الفعل: الفعل ىو مجلة تدؿ على معٌت العمل 

)فعل( ىي )كلمات( اليت تشَت  29يأخذ. -يدرس ، أخذ -سبيل ادلثاؿ: درس

 30 إىل حدث أك سلوؾ اليت رافقت الفًتة تكبدىا.

الكلمة اليت ال دتلك كظيفة كمعٌت الكماؿ إال مع مجلة احلرؼ : احلرؼ ىو ج. 

 -كبعبارة أخرل احلرؼ ىو الكلمة باإلضافة إىل اسم أك فعل. مثل، أف  .أخرل

  قد كآخرين. -ال  -ما  -مل 

 فى تعليم اللغة العربية ب التربوياللع .د 

 تعريف اللعب . أ

اللعب : ىو النشاط الوحيد الذل ال يهدؼ اإلنساف حُت ؽلارسو إىل 

ىف رأل كانت  –غرض زلدد سور ادلتعة الناجتة عن اللعب ذاتو. فهو كالفاف 

                                                 
28

 Imanuddin Sukamto, Tata Bahasa Arab Sistematis, Nurma Media Idea,  Yogyakarta, 

2008, h.1. 
29

 Ibid..., h. 23. 
30

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 

2004, h. 96 
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سركر أك ارتياح بال ىدؼ, أك متعة خالصة من أم غرض. كلشد ما  –

ار, تفتقد ىذه ادلتعة ىف شلارستنا اللعب ىف رلتمعاتنا العربية, ىف كل األعم

 31كىف كل ادلستويات تقريبا.

كل فرد. كل إنساف   ىفضركرة اليت تنشئها بشكل طبيعي  واللعب ى

لديو غريزة للحصوؿ على ادلتعة كالرضا، كالسركر كالفرح كالسعادة. كذلك 

دائما  ناسكقد كاف ال 32 ألف طبيعة فطرية لإلنساف من شأنو حىت أف ؽلوت.

لديو الرغبة اليت تدفعو اىل سعادة كمستقرة. أف تكوف رغبة الشخص دائما 

البالغُت  ىفمرحلة الطفولة فقط، كلكن ػلدث  ىفليس  اللعبىناؾ، كتنمها 

 أيضا.

يبحث الناس عن ادلتعة أك االرتياح من خالؿ النشاط أك  ىف اللعب

زلددة  مهارة نشاط يهدؼ إىل احلصوؿ على اللعباللعب على األنشطة. 

متصلة بتفاعل الشخص مع  اللعبعن طريق شجيع للناس . األنشطة ىف 

بعض السياقات  ىفاآلخرين كالسلع )اللعب( أك احليوانات اليت قد حتدثها 

"إغلاد ىوية كمنفعة  اللعب ىفو. فىكاحد كالًت  ىفسواء التدريس )التعيلم( 

                                                 
 
31

 65ه, صر  5864احوذ عثذ الوجَذ هرٍرى, األلعاب الكالهَح اللسانَح, هذٍنح: الناشَر هكتثح الخانجي تالقاهرج,  
32

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawa, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam 

Belajar Bahasa Arab, Jogjakarta: Diva Press, 2011, h 25. 



32 

 

 

ؤثر على مجيع العوامل كدراسة السبب كتطوير العالقات، كشلارس القدرة، كت

  33 كجوانب احلياة. 

عبارة عن أداة لألطفاؿ الستكشاؼ العامل الذم مل تعرفو حىت  اللعب

كىي النشاط  اللعبيعرفو كاليت ال ؽلكن القياـ بو حىت يقدر على القياـ بو. 

مهما جدا للطفل فضال عن احلاجة إىل الطعاـ ادلغذم كالصحي لنمو كما 

 ىي جتربة التعلم.  باللعنفًتض اآلخر أف 

لديها بعض اخلصائص، األكىل لعبة الدافع  اللعبأف   اللعبيرتبط مع 

شخصيا إلعطاء شعور باإلرتياح، الثانية الالعبوف ىم أكثر انشغاال بالنشاط 

)طبيعة عفوية( لعب من األىداؼ اليت ينبغي حتقيقها، كالثالثة أف يكوف 

 رلانا للقواعد ادلفركضة اللعبرلازيٌا ، كالرابعة أف يكوف نشاط  اللعبنشاط 

من اخلارج، كؽلكن أف يكوف الدافع كراء القواعد القائمة من قبل الالعبُت. 

  34ادلشاركة النشطة مع جانب الالعبُت. اللعبتتطلب  ،اخلامسة

تعلم اللغة كىناؾ  ىفىناؾ العديد من األلعاب اليت ؽلكن استخدامها 

فات بُت اللعب كأساليب التدريب ادلباشر. كقد يعتقد ادلرء أف كل اختال

ادلميزات تكوف ىف جانب التدريب. كشلا يثَت الفضوؿ حقا أف اللعب قد 
                                                 

33
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawa, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam 

Belajar Bahasa Arab, Jogjakarta: Diva Press, 2011, h 26-27. 
34

 Ibid..., h 28. 
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استخدـ ىف شلارسة العملية على نطاؽ كاسع ىف تعليم صغار 

األطفاؿ.كالتاريخ ادلكتوب الستخداـ اللعب ىف الًتبية يبلغ قدر ما يبلغو أم 

ما فىخر. كقد ختتلف أسباب ذلك بقدر ما ىنالك من اختالؼ شيئ آ

يفًتض أف يشتمل عليو اللعب. فبُت الزعم بأف تعلم لعبة ما ىو ىف الواقع 

مهمة شاقة بوجو خاص كبُت ترؾ األطفاؿ كلية الختاذكم  تدابَتىم اخلاصة 

هبم أساس االعتقاد بأهنم سيقصدكف إىل تعلم شيئ ما حوؿ أحد من 

 35األمور.

 اللعب التربوي . ب

اليت دتت عناصر تثقيف احلصوؿ عليها من  اللعب وى اللعب الًتبوم

نفسها. باإلضافة  اللعبشيء موجود كيتم إرفاؽ فضال عن كوهنا جزءا من 

ز الالعبُت. احلسية ادلقصود فىتعطي ردا اغلابيا على حت اللعبإىل ذلك، كما 

ت(، كالكتابة، كطاقة ىنا من السمع، كالبصر، كالصوت )الكالـ، كاالتصاال

ة كاحلركية )حركة التوازف كالتحمل كالقوة فىالتفكَت، كميزاف ادلعر 

كالرباعة(، الوجدانية، كالثركة االجتماعية كالركحية ) كاحلب كالرمحة مهارةك 

كاألخالؽ كالصدؽ كآداب كأخالؽ، ادلنافسة السليمة، كالتضحية(. ميزاف 
                                                 

35
, 5867-5884تإشراف أحوذ هشارً العذوانٌ  5899سوزانا هَنر, سَكولوجَح اللعة, صذرخ السلسلح في ٍناٍر  

  698صفحح 



34 

 

 

دلنطق كاخلياؿ كالطابع، حىت يهدؼ احلواس ىو سلطط من أجل التأثَت على ا

 النضج نفسو. كلذلك، كل الفرد ػلدد اجتاه رحلة حياتو.

 اللعبىي التوازف. ميزاف  اللعبىذه  ىفالعناصر التعليمية األخرل 

 اللعبنفسها. أم  اللعبيعتمد على النية كاألغراض من صانع أك خالق 

يد الشخص اخلطأ، فإنو ؽلكن أف يكوف سيئا  ىفالتعليمية، عندما تكوف 

 36 لنمو الطالب.

 ألعاب اللغة  . ج

ألعاب اللغة ىي كسيلة لتعلم اللغة من خالؿ األلعاب. ألعاب اللغة 

ا للحصوؿ على ادلتعة كحدىا كلكن ؽلكن أف تصنف فىليست نشاطا إضا

ر الفرص للطالب لتطبيق فىىف التعلم الذم يهدفو إىل تو  اللعبىذه 

التدريس كتتعلق  ىفالنشاط مصممة اللغة  اللعباللغوية تعلموه. مهارة

  37 مبضموف زلتول الدرس بشكل مباشر أك غَت مباشر. 

تعليم اللغة  ىفألعاب اللغة ىي الوسائل اجلديدة اليت يتم استخدامها 

 ىفاللغوية إغلابيا ألهنا االساس مهارةتكوين  ىفالعربية. كنتيجة تطبيقها مؤثرة 

عملية تعلم لغة األجنبية. كأف األلعاب من ادلمكن تقدر على استكشاؼ 
                                                 

36
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawa, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam 

Belajar Bahasa Arab, Jogjakarta: Diva Press,  2011, h. 30. 
37
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تعلم اللغة الفصوؿ الدراسية من الطالب  ىفاإلمكانيات ادلوجودة الطالب 

 38 )ال سيما للمبتدئ( الذل ال يتجزأ من الركح على ادلنافسة كالسباؽ.

على حتقيق  ألف ألعاب اللغة ىي كسيلة فعالة اليت دتكن أف تساعد ادلتعلمُت

 اذلدؼ ادلنشود. 

 وظائف اللعب . د

أكىل أهنا توفر رلموعة متنوعة من األنشطة  ،تعلم لغة ذلا كظائف ىف اللعبأف 

ز ادلعلمُت كالطالب حبيث يصبح التعلم لو فىعملية التعلم كالثانية، حت ىفهية فىالًت 

 39 اللغوية ادلختلفة.مهارةمتعة كالثالثة، لتدريب على تنمية عناصر 

كللعب كظائف سلتلفة من الناحية الًتبوية، كىناؾ نظريات سلتلفة كآراء قيلت 

 حوؿ الوظائف:

فرأل أف من كظائف اللعب أنو يستخدـ على أساس أنو استجماـ من عناء 

 العمل.

 كرأل ثاف يرل تفسَته على أنو تنقيس عن سلزكف الطاقة الزائدة.
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 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, UIN Malang Press, 2009. h, 

81. 
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و تدريب على كرأل ثالث يرل أف اللعب كخصوصا عند األطفاؿ ى

 إىل درجة االكماؿ.مهارةالالزمة حلياة البالغُت، كبالتاىل فهو الذل يصل بتلك مهارة

كيرل علي عبد الواحد كاىف أف كظيفة اللعب األساسية؛ أم اذلدؼ األصلى 

الذل رمت إليو الطبيعة إذ زكدت صغار احليواف بادليل إىل األلعاب؛ ىو اإلعداد 

يتُت اجلسمية ك النفسية، كأف الوظائف األخرل ليست إال للحياة ادلستقلبة من الناح

 كظائف ثانوية.

كيرل علي عبد الواحد كاىف كظائف أخرل ثانوية للعب تشمل أمورا أخرل  

 كثَتة منها:

اللعب ينقذ اإلنساف من ادللل كالضجر كضيق الصدر كما إىل ذلك من  -1

خلوىم من  اإلحساسات األليمة الىت يسببها ىف العادة عند بعض الناس

 األعماؿ اجلديدة أك عدـ استغراؽ ىذه األعماؿ جلميع أكقاهتم.

اللعب ينسى اإلنساف مالديو من آامل جسمية أك نفسية أك ؼلفف من  -2

كطائتها عليو، فكثَتا ما هتوف األلعاب على ادلرضى احتماؿ أكجاعهم، ككثَتا 

ما ػليط هبم فىكَت ما تلهى اجلنود احملاربُت أغانيهم كجلباهتم اللعبية عن التف

 من أىواؿ.
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اللعب يعدؿ الغرائز الفردية كيقل من حد ما تطرؼ منها، كيعمل على  -3

إرىاؼ الغرائز اإلجتماعية. فال ؼلفى أف طائفة كبَتة من األلعاب تشعر 

الطفل باحلاجة إىل اجلماعة، كتعوده اخلضوع للقانوف، كإيثار ادلصلحة العامة، 

لغلبة، كيصح اعتبار ىذه الوظيفة مظهرا من كادلنافسة الربيئة كاحتماؿ ا

مظاىر اإلعداد للحياة ادلستقبلة. لبعض أنواع األلعاب أثر كبَت ىف صيانة 

التقاليد االجتماعية كختليدىا بنقلها من السلف إىل اخللف. كذلك كاأللعاب 

القصصية كالغنائية كاألسطورية، ككاأللعاب الىت ػلاكى هبا الصغار ما يفعلو 

ىف األفراح كادلآمت كالتحية كادلصافحة كادلعانقة كادلعانقة كاالستقباؿ  الكبار

 40كقرل الضيف كأداء الشعائر الدينية.

الواقع شلتعا كمثَتا،  ىفاجليدة ىي الىت دتكن أف جتعل التعلم  اللعب

، اللعبمنتصف  ىفكتعزيز التعليم، حىت ؽلكن أف تستخدـ كاختبار. 

ا. كسركر اللعب مل يردع قادرا على اطالؽ أصبحنا قريبُت بكل قوة أنفسن

رلاؿ  ىفأجسامنا، التدريب  ىفن اإلغلابية فىسراح مجيع أنواع االندكر 

الصحة، كجعلنا نشعر على قيد احلياة دتاما. لكثَت من الناس، التعبَت عن 

 41 لعبة. ىفأنفسهم يتحققاف  ىفاحلياة كالذكاء اخلالؽ من أعلى ادلعدالت 

                                                 
40

 68-66ه, ص.  586احوذ عثذ اهجَذ هرٍرى, األلعاب الكالهَح اللسانَح, هذٍنح:الناشَر هكتثح الخانجي تالقاحرج,   
41

 Ibid..., h 35. 
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األلعاب  42األساس، ال بد من عملية تعلم اللغة األجنبية كضعٌية مسايرة. ىف

 التعلم، إذا ما استخدمٍت حبكمة تنتج ما يلي:  ىف

 عملية التعلم،  ىفختلص من "خطورة" اليت تعيقها  .1

 البيئة التعليمية،  ىفف التوتر فىخت .2

 االشًتاؾ بأكمل شكل،  للتوٌرطو .3

 تعزيز التعلم،  .4

 بناء قدرت الطالب اإلبداعية اخلاصة،  .5

 حتقيق اذلدؼ مع الالكعي،  .6

 االستيالء على معٌت التعلم من خالؿ التجربة،  .7

 43 الًتكيز على الطالب باعتباره موضوعا للدراسة. .8

 اللغة هدؼ ألعابأ . ه

شلارسة  لعبة اللغة لديها غرضا مزدكجا، كىي احلصوؿ على الفرح ك

 ىفذلك أداة تعليمية جديدة  ىفاللغوية ادلعٌينة. األلعاب اللغوية مبا مهارة

اعتبار أف لعبة اللغة ال هتدؼ إىل قياس أك تقييم  ىفتدريس اللغة العربية نضع 

                                                 
42

 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, UIN, Malang Press, 2009, h 

81. 
43

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawa, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam 

Belajar Bahasa Arab, Jogjakarta: Diva Press,  2011, h 36. 
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هنج التعلم. الفوائد اليت  ىفنتائج تعلم الطالب، كلكنها تستخدـ كخطوة 

 :على النحو الذم قدمو ناصف مصطفى ىي اللعبدتكن استخالصها من 

 تعزيز ركح ادلنافسة احلسنة، أك يتفوؽ ادلتبادؿ بعضها بعضا.  .1

 سلتلف األلعاب.  ىفتشجيع ادلتعلمُت على ادلشاىدة كادلشاركة  .2

 ز نفس للقياـ على أفضل كجو شلكن. فىحت .3

 عمل/كظيفة، أك لتحقيق النصر.  ىفالتعلم لإلشًتاؾ  .4

تدرس عناصر التعاكف أك العمل اجلماعي  باللع ىفاألساس تدرس  ىف

كقاـ فريق العمل  44 بُت ادلشًتكُت ككذلك عنصر التفاىم بعضهم بعضا.

 ة فهم معٌت الدافع. فىالذم يهدؼ إىل حتقيقو ىدؼ مشًتؾ، كتعلم كي

اللغة  مهارةاأللعاب اللغوية هتدؼ إىل احلصوؿ على ادلتعة كتدريب 

)االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة(، ككذلك عناصر من لغة )ادلفردات 

اللغوية فمن مث  ال مهارةذلا متعة كلكن ال يكتسب منها  اللعبكالقواعد(. إذا 

يسمى باأللعاب اللغوية. ككذالك، إذا كاف اذلدؼ نشاطا لتدريب 

ن ادلرح، مث ال اللغوية أك العناصر معينة، كلكن ليس ىناؾ عنصر ممهارة

                                                 
44

 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, UIN Malang Press, 2009, h. 

82-83. 
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كىكذا، كاألنشطة دتكن أف تسمى  45يسمى ىذا احلدث باأللعاب اللغوية.

 اللغوية.مهارةها شلارسة فىلعبة اللغة إذا كانت ذلا عناصر ادلرح 

التعلم، حىت يشعركف  ىفر ادلتعة للطالب فىنفسها لتو  اللعبكهتدؼ 

ر فىؼ من تو الدراسة دكف ادللل كاالكتئاب. كىد ىفبالطازجة كاالسًتخاء 

مشاعر االكتئاب ىف أنفس الطالب حىت انفرحت. الضحك كاالبتسامة 

ر بيئة مساعدة للتعليم، فضال عن فىعلى سبيل ادلثاؿ ؽلكن أف يؤٌدل اىل تو 

كىلم جرا،  strip stronyقصص نيكتة بالعربية، احلكايات، كاأللعاب مثل 

كىكذا، كل أنواع من الوسائل  46 الدراسة . ىفككلها ؽلكن كسر اجلمود 

 فلالعب دكر أىم.

تعليم اللغة ينبغي أف يكوف بعض األغراض على  ىف اللعبمت دمج 

 النحو التايل :

 يحفز التفاعل اللفظي  .1

، كيطلب من الطالب للتعبَت عن رأيهم اخلاص. كباإلضافة اللعب ىف

ر أسباب زلددة تتعلق بالدرس. على كل فىإىل ذلك، طلب منهم أيضا لتو 

                                                 
45

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawa, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam 

Belajar Bahasa Arab, Jogjakarta: Diva Press, 2011, h. 32-33. 
46

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010, h. 71. 
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. كىكذا، كل مشارؾ/أم اللعبىذه  ىفالطالب أف يشارؾ مشاركة كاملة 

طالب يشعر أف ػلتاج األخر إليو، كيتوقع أف يكوف على استعداد للتواصل 

  47 كالتعبَت عن رأيهم اخلاص.

 الطالب  فىإضافة الطالقة والثقة  .2

اللغوية )االتصاالت( لدم مهارةحتسُت  ىفدة جدا فىلعبة اللغة ىي م

طالب. كباإلضافة إىل ذلك، فإف ىذه األلعاب تساعد الطالب الذين 

لديهم صعوبة  التعلم بالطرؽ التقليدية. كىكذا، يصبح من السهل على 

ىي مرنة،  اللعبالتعلم كاكتساب الشعور باألمن كالثقة. لذلك، خصائص 

 رلموعة متنوعة لألغراض التعليمية. ىفكؽلكن استخدامها 

 ر إطار للتعلم فىتو  .3

ىي التفاعل بُت الالعبُت بعضهم بعضا مع اتباع قواعد معينة  اللعب

دتكن أف تكوف مصدرا للتعلم  اللعبلتحقيق أىداؼ معينة على أم حاؿ. 

 إىل حتقيق ىدؼ التعليم أك التعلم. اللعبأك تعلم كسيلة عندما يتم هتدؼ 

 إزالة الملل  .4

                                                 
47

 Ibid..., h 40. 
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 ىفكثَت من األحياف، يشعر الطالب بادللل، النعاس، كاجلياع   ىف

بعض الوقت كساعات زلدكدة. على سبيل ادلثاؿ، عند  ىفالفصوؿ الدراسية 

احلالة ادلساعدة ) كإرتفاع درجة احلرارة، كاحلالة اذلادئة غَت  ىفالظهر أك 

مثل ىذه الظركؼ، فإنو سيكوف من  ىفمتحمسة ال ػلرصوف على التعلم(. 

الصعب أف نتصور حالة ادلعلم أف يكوف قادرا على تقدمي ادلواد بطريقة فعالة 

 48 دكف كسائل أك ادلعرفة خاصة اللغة األجنبٌية دلوضوع ما.

  كوسيلة لالنتعاش، التأكيد، واإلثراء .5

رلموعة متنوعة من األشكاؿ، كاحدة  ىف اللعبتعليم اللغة، كتتم  ىف

دة جدا الستعادة النشاط، تأكيد، كاإلثراء فىم اللعبنها تقـو على الوجهة م

 ىفالتعلم. كعالكة على ذلك، تبُت حقيقة اليزاؿ معظم الطالب ضعيفة  ىف

 ىفعن طريق لعبة  49التعامل مع مشاكل االتصاؿ كالكتابة كاالستماع.

ت التمكن من ادلفردات العربية، سعى الطالب اللتقاط كفهم ادلفردا

سن االبتدائية فسيكونوا أكثر  ىفاجلديدة، كذلك ألف الطالب ما زالوا 

تعليم اللغة ليست رلرد  ىف اللعبسعداء للعب. كالغرض الرئيسي من 

                                                 
48

 Ibid..., h 41-43. 
49

 Ibid..., h 44. 
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اللغوية، كخاصة بالنسبة لتخصيب مهارةاستخالص متعة، كلكن لتعلم 

 ادلفردات اجلديدة، كالطالب اكتساب اخلربة حىت يتمكنوا من تذكر جيدا. 

الغرض الرئيسي من األلعاب اللغوية ليست رلرد احلصوؿ على ادلتعة، 

اللغوية أك عناصر لغة معينة. كفقا لديوم، كالتفاعل بُت مهارةكلكن لتعلم 

نفس  ىفعن طريق التعلم يوفر جتربة تعليمية ىامة جدا لألطفاؿ. ك  اللعب

 الوقت ، ىناؾ أنواع سلتلفة من األلعاب. كمع ذلك، بغض النظر عن

 ىفلديها دكر ىاـ  اللعبأداة   50 شكلها، األلعاب ذلا آثار إغلابية كسلبية.

ز الطفل على استخداـ اللغة. كجود أدكات لعبة ؽلكن فىادلساعدة على حت

 حتسُت خياؿ الطفل. 

  خصائص لعبة اللغة الجيدة . و

لعبة اللغة اجليدة ال تقتصر على اية لعبة، كلكن جتب أف تؤثر على 

اللغة. كباإلضافة إىل ذلك، فإنو ؽلكن أف  مهارةاكتساب  ىفالطالب 

اللغويات مزيدا عن رلرد اللعب نفسو. مهارةيساعد الطالب على تعلم 

كلذلك، كل معلم اللغة حباجة إىل معرفة خصائص لعبة لغوية جيدة 

                                                 
50

 Ibid..., h 34. 
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التدريس. خصائص ألعاب اللغة اجليدة  ىفذ فىكمالئمة، مث يناسب حالة التن

 ىي كما يلي: 

دتكن تعزيز كحتسُت التمكن من اللغة، مثل االستماع كالكالـ كالقراءة  .1

كالكتابة. كباإلضافة إىل ذلك، فإهنا ؽلكن أيضا حتسُت التمكن من 

 عنصر اللغة )ادلفردات كالقواعد(. 

 لديها احملفزات كادلواد ادلثَتة لالىتماـ كفقا دلستول إتقاف الطالب.  .2

لطالب اآلخرين، كادلعلمُت، كمادة توفر الفرص للطالب للتفاعل مع ا .3

 اللغة. 

دتكن أف حتفز الطالب على العمل بشكل فعاؿ كاغلايب كدتكن أف تزيد  .4

 من اىتمامها. 

 رلموعة أك فصل خاص.  ىفإشًتاؾ الطالب، سواء  .5

 لديها مبادئ توجيهية كأنظمة كاضحة ككذلك من السهل أف تفهم. .6

موضوعٌيا ىف الوقت  دتكن تشغيلها داخليا حبيث أف تتحقق التعلم .7

  51 كادلكاف ادلناسبُت.

  ألعاب اللغة فىعوامل النجاح  . ز

                                                 
51

 Ibid..., h 53-55. 
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الفصل. كمن  ىفكعند سوفامو أربعة عوامل حتدد صلاح لعبة اللغة الًتبوية 

. اللعب، كالالعبُت، كزعيم اللعبىذه العوامل ىي من الظركؼ، كقواعد 

 العوامل اليت حتدد صلاحها لعبة اللغة ىي على النحو التايل. 

 الظركؼ  (1

الواقع، عند أٌم ظركؼ ما, ؽلكن القياـ باأللعاب اللغوية. كمع  ىف

ذ لعبة اللغة تأخذ دائما بعُت االعتبار فىذ، تنفىذلك، من أجل فعالية التن

"الظركؼ". إذا كانت الظركؼ ال تسمح، يتعُت على ادلعلمُت أاٌل يؤدكف 

ألعاب اللغة. ألعاب اللغة اليت تثَت الضوضاء على فئة أخرل، بالتأكيد 

ليست مرحبة. ككذلك، ألعاب اللغة اليت كانت تستغرؽ كقتا طويال حىت 

 يكوف الطالب شللة. 

  اللعبد قواع  (2

كل لعبة ذلا قواعدىا على التوايل. كعلى القواعد تنظيمها كاضحا 

ة التصويت. إذا كانت القواعد فىها من التدابَت ادلتخذة ككيفىكال لبس 

 ىفىي غَت كاضحة اهنا ليست قضية ادلستحيل من أعماؿ الشغب 

. كل العب غلب أف يفهم، كيوافق اإللتزاـ بالقواعد حقا. كعلى الفصل
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اليت جتب أف يطاع  اللعبادلدرسُت كالقادة ملزكموف على شرح قواعد 

  52 اللعبذ فىقبل تن

 العب   (3

ر الالعبُت، ال ؽلكن للعبة تعمل بشكل جيد إال إذا  فىادلرتبطة بتو 

كاف الالعبوف )الطالب( لديهم ركح الرياضية العالية. كباإلضافة إىل 

كة من جانب الالعبُت أيضا ذلك، ىناؾ حاجة إىل رىزًين، كالقوة، كادلشار 

لعبة، غلب أف  ىفدتكن أف تعمل بشكل جيد. الالعبوف  اللعبحىت أف 

. كىكذا، فإف الالعب يتمسك بالركح الرياضية. إذا اللعبيطيعوا قواعد 

  53 كوف ىناؾ فوضى.فىالالعب غَت الرياضي 

 أك احلاكم  اللعبزعيم  (4

أك احلاكم، حازما كعادال، ؽلكن أف  اللعبغلب أف يكوف زعيم 

يقرر القضايا بسرعة، كالسيطرة على ادلباراة مع ظركؼ متنوعة. باإلضافة 

ؽلكن أيضا اختيار من ادلمثلُت من الطالب  اللعب ىفإىل ادلعلم، كاحلاكم 

 54 األكلية. ىفالقادركف على تطبيق األلعاب 

 ألعاب اللغة امزايا وعيوب . ح
                                                 

52
 Ibid... h 59. 

53
 Ibid..., h 60. 

54
 Ibid..., h 60-61. 
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ما يلي بعض فىغة لديها عدد من ادلزايا كالعيوب. ك ادلمارسة، لعبة الل ىف

 مزايا كعيوب األلعاب اللغوية.

 ألعاب اللغة  اعيوب (1

 ذ األلعاب اللغوية: فىتن ىفكىنا بعض العيب 

ؽلكن أف يكوف عدد الطالب كثَتا جدا، كتسبب الصعوبة إلشراؾ  ( أ

 .اللعب ىفمجيع الطالب 

تثَت الضحك كاذلتافات ذ األلعاب اللغوية فىكعادة، ما يتبع من تن ( ب

 من الطالب كذلك ؽلكن أف ييزًعج التعلم لفصوؿ أخرل.

 ال ؽلكن أف يرسل كل موضوع من خالؿ األلعاب اللغوية.  ( ج

األلعاب اللغوية، بشكل عاـ، مل تعترب برنامج تعلم اللغة، كلكنها   (5

 55الفاصل فقط. 

 مزايا ألعاب اللغة   (2

 أما بالنسبة لبعض من مزايا األلعاب اللغوية على النحو التايل:  

التعلم اليت عالية الغلة  ىفىي كاحدة من كسيلة اللغة  اللعب ( أ

 (.CBSA)خدمات احلدكد الكندية 

                                                 
55

 Ibid..., h 38. 
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الفصوؿ  ىفعملية التعلم  ىفؽلكن أف تقلل ادللل من الطالب  ( ب

 الدراسية. 

 الطالب أكثر تقدما.مع ادلسابقة بُت الطالب ؽلكن أف تعزز ركح  ( ج

األلعاب اللغوية تعزز العالقات كتطوير رلموعة الكفاءة  ( د

 االجتماعية للطالب. 

نفوس الطالب حبيث تكوف  ىفكتبلغ ادلواد ؽلكن أف تًتؾ األثار 

 56يصعب أنو لنسياىا.مهارةجتربة 

 

 

  

                                                 
56

 Ibid..., h 39. 
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 البحث و مكان وقت . أ

 .وقت البحث1

 سنة نوفمربحىت  2016 سبتمبارمن  ف كقت البحث شهريناك

 20سبتمرب حىت  19إكماؿ البحث دلدة منذ  ةالباحثةكلكن . 2016

 .2016أكتوبر 

 مكان البحث  .2

ادلتوسطة النموذجية بالنكارايا ىف الشارع عيس  مكاف البحث ىف ادلدرسة

 . 3 ناسوتيوف رقم

 البحث  ب. منهج

. ي الوصفىالكمك  فىالوص يفة نوعا من ادلنهج ىو الكيالباحثةتستخدـ 

ذ فىرلاؿ تصميم كتن ىفين الباحثةالطرؽ ادلستخدمة من قبل "ىي  البحث منهج

 57"ما يتعلق مشكلة البحث معينةفىكمعاجلة البيانات، كاستخالص النتائج 

                                                 
57

 N. S. Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008, h. 317 
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، ىو منهج البحث الذم فىىذا البحث ىو ادلنهج الوص ىفالطريقة ادلستخدمة 

كفقا  .احلاضر أك ادلاضي ىفيهدؼ إىل كصف الظواىر ادلوجودة، الذم يقاـ 

Furchan، 58:ة لديو اخلصائص التاليةفىدراسة كص 

لوصف الظاىرة كما ىو كسيلة لفحص على أساس  فىؽليل البحوث كص .1

 منتظم، كإعطاء األكلوية الدلوضوعية كيتم بعناية

 Tحالة عدـ كجود اختبار  ىفها، ك فىعدـ كجود عالج أك التحكم  .2

 البحث عو موض مبحث ج. 

 البحث مبحث. 1

البحث ىو مدرسة اللغة العربية إمسها سييت زبيداة اليت تستخدـ  مبحث

 37( جبملة 4) كالطالب الفصل السابع األلعاب الًتبوم ىف التعليم اللغة العربية

( باإلقًتاحات من ادلدرسة اللغة 4الفصل السابع ) اختارات الباحثةة .الطالب

 العربية ىف الفصل السابع.

 البحث ع. موض2

موضوع البحث ىو تأثَت ألعاب الًتبوم الذم يستخدمو ىف تعليم اللغة العربية 

 لفصل السابع.اىف 
                                                 

58
 A Furchan,   Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar  

Offset, 2004,  h. 54 



51 

 

 

 أسلوب البيانات . د

جلمع البيانات ىف  ةالباحثةمها طريقة مجع البيانات ىي طرؽ اليت يستخدا

جلمع البيانات  الباحثة ىف نشاطحُت مجع البيانات. األداة اليت ختتارىا كيستخدمها 

ىف  الباحثةلذلك، من ىذه األساليب أف يسهل  59حبيث منهجي كميسر بو.

ادلقابلة كالوثيقة كادلالحظة إما مجع  اإلستطالعالبحث جلمع ىذه البيانات يستخدـ 

 البيانات من خالؿ ادلقابلة كالوثيقة كادلالحظة كما يلي :

 ستطالعإلا .1

عددا من األسئلة ادلكتوبة اليت تستخدـ للحصوؿ  اإلستطالعطريقة 

على معلومات من أفراد العينة من حيث الشخصية أك تقارير عن األشياء 

ادلستخدـ للحصوؿ على بيانات استجابة الطالب  اإلستطالعطريقة  60.يعرفو

التعلم من  فىاللعب الًتبويتأثَت استخداـ ادلعلم من  ىفاليت ىي  اللعبإىل 

درسة ادلتوسطة احلكومية  ىف ادل و مدرسة اللغة العربيةالسابع الفصل ىفطالب 

 .النموذجية بالنكارايا

ىذه الدراسة ىو نوع من االستبياف ادلفتوح  ىفادلستخدـ  اإلستطالعنوع 

 .قصَتة ك اجابة شكل أسئلة ىفىو االستبياف الذم ػلتوم على الشكل 
                                                 

59
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta:PT.Rineka Cipta 2003) hal.134

٧859
  

60
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2003), hlm,134. 
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 المقابلة .2

ادلقابلة ىي مجع البيانات من عملية السؤاؿ كاجلواب الذم ىف اجتاه 

كىذه  الباحثةكاحد كىذا يعٍت أف السؤاؿ جاء من ادلقابالت اليت قدمتها 

اللغة العربية  رسةمن أسلوب السؤاؿ إما مع مد الباحثةالطريقة يستخدمها 

 كالطالب ىف الفصل السابع.

 الوثيقة .3

قاؿ سوحارسيمي أريكونتو ىف كتابو "العملٌية البحثٌية : ذات مدخل 

العملٌي" , كاف كاشف تعريف طريقة االتوثيق ىي طريقة اليت يبحث عن 

تخطيط كالنقوش كالكتب كالصحف كاجملالت ك غَت البيانات من ادلتغٌَت كال

للحصوؿ على البيانات من كثائق اليت  الباحثةذلك. كىذه الطريقة يستخدمها 

توجد ىف ادلواقع البحثية كجدكؿ درس مادة اللغة العربية كخطط درسها 

كمناىجها ك قائمة نتيجتها الطالب ككشف حضورىم كصور من األنشطة 

 يسها.تدريسها كتسهيالت تدر 

 المالحظة .4

ها  تسجيل فىادلالحظة ىي أسلوب مجع البيانات من ادلراقبة , ك 

كىذه الطريقة يستخدمها للحصوؿ على   .أحواؿ كسلوؾ الكائن ادلستهدؼ
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البيانات ادلتعلقة بالتدريس , تستخدـ ىف تدريس اللغة العربية ك اخلطوات الىت 

 سعي ادلعلم ىف تدريسها. 

 تحليل البيانات . ه

أسلوب  فىان لبحوث تصميم. حبث كصفىكيستخدـ ىذا البحث حتليالن كص

ديسريبتيف  ة حلالة موضوعية.فىالبحث أجرل مع اذلدؼ األساسي جلعل صورة أك كص

 .غلرم مصادفة حل أك اإلجابة على ادلشاكل اليت ىفطرؽ البحث ادلستخدمة 

 ة ىو جزء من التحليل اإلحصائي الذم يدرس أدكاتفىإحصاءات كص

كتقنيات، أك اإلجراءات ادلستخدمة لتوضيح أك كصف اجملموعة من البيانات أك 

 ما يتعلق هبذه اجملموعة،فى فىىذه ىي أساليب اإلحصاء الوص. ادلالحظات اليت أجريت

شكل ؽلكن أف  ىفدة، كأيضا تنظيمهم فىر معلومات مفىالضغط، كعرض البيانات بغية تو 

ة ىذه ادلرحلة اليت تتحدث عن فىإحصاءات كص يكوف جاىزان يتم حتليلها. كبعبارة أخرل،

 ذلك التمثيل. ىفإعداد كعرض البيانات مبا 

ة التحليل لو ىدؼ إلعطاء حملة )الوصف( فىأما بالنسبة إلحصاءات كص

 ين قراءهتا.دة للناس الذفىللبيانات حيث أف البيانات اليت تصبح سهلة الفهم كم
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 61بالنكارايا 1 النموذجية الحكومية المدرسة المتوسطة عامة نظرة . أ
 بالنكارايا 1 النموذجية الحكومية المدرسة المتوسطة عامة نظرة .1

افتتح مقاتعة كاليمانتاف الوسطى  1957السنة  ىف ،دكر الوقتػكفقا ل

 مع انضم اليت الدينية الشؤكف كزارة إدارة نكا رايا,بال للراية كعاصمة كادلدينة

. إىل بالنكارايا الراية نقل تلقائيان , باصلارماسُت اجلنوبية، كاليمانتاف مقاطعة

 األخرل، األرقاـ كبعض الصناديق- الدين سيف السيد من مبادرة على كبناء

 سنوات 4  خاص تعليم مدرس الدينية ادلدرسة تشكل ،1961 السنة ىف

 من نفىموظ يعلموف الذين شخصا 15 فقط الوقت ىذا الطالب عدد مع

الوقت  أف الصدفة قبيل من ،بالنكارايا الدين إدارة ادلدنية اخلدمة فىموظ

 كاليمانتاف دلقاطعة اإلقليمي ادلكتب اجملاؿ ىف ادلسؤكؿ الدين سيف  السيد

 .الوسطى

 إىل تشَت اهلل. كإذدرب زين  السيد ىو البيت  كالتعلم للتدريس الغرؼ ىف كتستخدـ

 من مبادرة على بناء سامبيت، ىف سنة 6 الوسطى مستول دينية كاليمانتاف مدرسة
                                                 

61
 Dokumen diperoleh dari ibu Dewi Sapala Sartika A.Md. selaku stap TU MTsN 1 

Model Palangka Raya, pada hari senin tanggal 10 oktober 20 16 
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 ىف خاصة سنوات 4 أجل من اإلقليمية احلكومة على اقًتح الدين، سيف السيد

 منصب شغل الذم ركت السيد جيليك من مباشرة أجاب الذم كاالقًتاح .احلكومية

 .الوقت ذلك ىف' الوسطى كاليمانتاف حاكم'

 سنوات4 جباسحىت  الدينية مركز إدارة يقًتح ركتسيد جيليك  كمث 

 بذلك سنوات، 4( جباف) البلد ىف الدينيُت ادلدرسُت علمُتمؽليًٍسٍي  راياكابالن

 أما. سنوات 4 جباف توج سنوات 4 جباس 1961 أغسطس 2 على

اليـو اإلسنُت  ىفك . د الدين سيف ىو الوقتذلك  ىف ادلدرسة دلدير بالنسبة

 4 جباف ادلدرسة مدير مكتب تسليم ػلدث 1968 يويل 18 التاريخ ىف

 ىف كيقع ,دبالرمحن عبد السيد إىلب أ ،زينوهلل داريب السيد من سنوات

 ىف كسط كاليمانتاف ىف مقاطعة الدينية للشؤكف' ادلمثل الوزارة مكتب'

  ا.كارايبالن كوتامسو بريغجُت الطريق

 : َكَما يَِلي  بجان كرئيس سنوات أربع خدم قد للذين بالنسبة أما

 1962-1961  د دانا .الدين سيف .1

 1968-1962   ب.أ زينوهلل، داربي .2

  1978-1968    د.بالرحمن, عبد .3
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 الشؤكف الدينية من كزير من كالقرار ادلركزية، احلكومة سيادة كجود منذ

 4 جباف مدرسة استبداؿ عن 1978 مارس 16 ىف 1978 لعاـ 16 رقم

 مث ، احلكومية ادلتوسطة ادلدرسة أصبحت إندكنيسيا أضلاء مجيع ىف السنوات

 رمسيا رأيان  بالنكارايا من لألراضي األطراؼ ادلتعدد التجارم النظاـ أصبح

: عدد مع ،د.ب الرمحن عبد السيد عُت يبقى عندما الرئيسية العامة مدرسة

 تعيُت بشأف 1978 أبريل 1 ىف 2966/1978 أؽلن/6-أنا/ؼ. ؿ أؽلن

 .راياكابالن رأيان  من الدكلة منو رئيسا

 حسب ادلدرسة رئيس دكرة 13 مرات حدث 2009 عاـ حىت 1978 عاـ من

 :التايل اجلدكؿ

 عضوية مدة إسم رقم
 1980-1978 د.ب ،عبدالرمحن 1

 1985-1980 حاج. ألقف ىداية. ادلاجسًت 2

 1986-1985 ج.ق ،دكتور. حاجة. أفونغ أتيكة 3

 (PJS Peralihan )1986 مذاكَت معركؼ. ادلاجسًت 4

 1987-1986 يوسراضلسٍت. ادلاجسًت 5

 1990-1987 حاج. خابركف زىدم. ادلاجسًت 6
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 1993-1990 أمحد كوساسي. ادلاجسًت 7

 2000-1993 دكتور. حاجة. سوسيالكايت 8

 2001-2000 ب.أ ،حاج. محزة 9

 2003-2001 راسيدم. ادلاجسًت 10

 2005-2003 ـ.ؼ د. ،موليونو 11

 2008-2005 الًتبية ىفادلاجسًت  ،حاج. توأيٍت 12

 2012-2008 مشسوٌدين . س.ؼ د. إ 13

 األف -2012 ن. ادلاجسًتفىحاج. أري 14

 

 للطالب اإلجمالي العدد .2

 1احلكومية  ادلتوسطة ادلدرسة ظلاذج ىف اإلمجايل الطالب لعدد بالنسبة أما 

 بالنكارايا يعٍت :  النموذجية

النموذجية  1 المتوسطة الحكومية : المدرسة المتوسطة إسم المدرسة

 بالنكارايا

 بالنكارايا 3: الطاريق. أيس. نسوطيون رقم.   عنوان

 : "أ"   أكريديتاس

 2016: سسبتمبير    لشهر
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 نفر 223:  7ادلتعلمُت  عدد  البالغ :

 نفر 218:  8ادلتعلمُت  عدد   
 نفر 234:  9عدد ادلتعلمُت     

 نفر 676مجموع المتعلمين      :      
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النموذجية  1 المتوسطة الحكومية ( المدرسة4طالب الفصل السابع ) .3

 بالنكارايا

 1 المتوسطة الحكومية المدرسة( 4أٌما طالب الفصل السابع )

 وهم: النموذجية بالنكارايا

 شيفرة إسم رقم
 1أ. أدندا جهيا كاميال 1
2أ. أدتيا رفقي رمضاف 2  

3أ. أكماؿ رجيندر جاكرا كنغسا  3  

4أ. ألدا فراميتا أزىرا 4  

5أ. أضهى رزكيكأندين  5  

6أ. أنٌيسا سلسابيبال 6  

7أ. أفريليا نورازيزاة 7  

8أ. أكلياء فطرم رمضاف 8  

9أ. إلرياف يوضيستَت جندرا 9  

10أ. فطما كرداة 10  

11أ. حسنوؿ خطيمة 11  

12أ. جيٍت فديٌة 12  

13أ. زلمد أمُت 13  
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14أ. مكياة 14  

15أ. زلمد ىيكاؿ 15  

16أ. زلمد رمحة األكلـو 16  

17أ. زلمد نور أمُت 17  

18أ. زلمد أزىارم 18  

19أ. قفىزلمد أزيز تو  19  

20أ. زلمد رمضاف  20  

21أ. ىفزلمد رفقي يود 21  

22أ. صلوا أكلياء 22  

23أ. نتاشا فرياين 23  

24أ. نور أماليا 24  

25أ. نور ىليماة 25  

26أ. ا فطرياينفىنو  26  

27أ. ك ليتافىنور  27  

28أ. رامحاداين 28  

29أ. ردياس كرتيك أكدتي 29  

30أ. رامحد ىيكاؿ حشُت 30  

31أ. رزكي رمضاف 31  

32أ. رزكي ىَتيانا 32  
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33أ. سلسابيال شيف أزاىرا فوطرم 33  

34أ. رفىصاريا صلوا س 34  

35أ. سجي أكلياء سفطرا 35  

36أ. سوفىشهيد ن 36  

37أ. زياد الغيفارم 37  

 

 البيانتلوب األرض أسب. 

  14.10- 12.10اعة اليـو ثالث الس 2016سبتمرب  20 التاريخ ىف

 ىفطالبا. كلكن الذم ػلضرك  37بعدد الطالب  الفصل السابع ىفالدرس اللغة العربية 

طالبا.معلمة اللغة العربية  إصل ادلواد ادلفردات ك مهارة اإلستماع  36ذلك اليـو 

 بادلوضوع األدكات ادلدرسية.

 ،عمل ادلعلمة العاب اللغة الًتبومادلواد ادلفردات ك مهارة اإلستماع تست مالتعل ىف

 كىي علست ادلسلسل.

 التعلوم المفردات و مهارة اإلستماع  فىهمست المسلسل  اللعب .1

كل العب تباعا غلب أف   ،تسٌمى  علست ادلسلسل ألنو اللعبىذه 

 هتمس ادلفردات أك اجلملة إىل العب التايل. كعلست اجلملة كىي اجلملة
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 دلستول كفقا ادلواد ىذه توصيل النتائج. كيتم استمع السابق الالعبُت اذلمس

 اجلملة مع خط ىف علست اجلملة أظلاط تكوف أف ادلتعلمُت. كينبغي تطور

 يتعلم ،اللعب ىذه اجلملة. ىف أظلاط ادلتعلمُت ػلفظ التعليم. كليس ىف ظلط

 .اآلخرين من ادلعلومات على احلصوؿ ىف الطالب

 :اللعب خطوات

 رلموعات عدة من ىذه العبة اللغة تتكوف (1

 طالب  7-6 تتألف من رلموعة كل (2

 كل من األمامي اجلزء ىف للطالب قدمت اليت اجلملة أك ادلفردات ادلعلمة هتمس (3

 رلموعة

 األخَت. الطالب حىت كىكذا. الوراء ىف ادلتعلمُت علسا من مزيد (4

 الفائز ىو الصحيح كأكثر أسرع اجملموعة من رلموعة (5

 اآلخرين، من ادلعلومات التقاط ىف سرعة الطالب يتعلم سوؼ اللعب ىذه ىف

 ىذه تكوف أف ؽلكن ،ادلعلومات ىذه كدقة الدقة إىل االنتباه دفع نفسو الوقت كىف

 أخرل ةأخبار كاجلمل اجلملة، أكامر سواء مجلة، كلمة، ادلعلومات
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 أ1. 4الجدول 

 62"علست مسلسل" الًتبوم لعبعن اللطالب مشاعر ا الًتدد من

 الرقم المؤشر التردد مئويةال

100%  1 السعادة 36 

 2 غَت السعادة - -

100%   اجملموع 36 

 الذين طالبا 36 أف تقدـ إىل يشَت اجلدكؿ ىف الواردة البيانات إىل كاستنادا

 استخداـ ك مهارة اإلستماع ادلفردات وا كان إذا جدا سعيدا واكان اليـو ذلك حضركا

 ؽلكن كىكذا. سعيد غَت يسعر طالبال أحد من الك ". سلسلم علست" الًتبوم لعب

 .جدا عالية الطالب مصاحل أف القوؿ

 باستخداـ اإلستماع مهارة ك ادلفردات مادةعلى  سعيدا كانوا الطالب كأسباب

 :كىي ،"سلسلم علست" الًتبوم لعب

 .جدا سعيد بالعب التعليم ألف .1

  ادلفردات حفظ بسرعة أيضا مصنوعة غَت اللغة العبة باستخداـ التعليم ألف .2
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  السمع دترس أف دتكن السمع لعبة هتمس ألف .3

 اللغة لعب كاستخداـ جيدة التعليم ىف ادلعلمة طريق ألف .4

 لعب باستخداـ التعليم عملية أثناء الطالب الصعوبة مستول لتحديد ذلك، على

 "سلسلم علست" الًتبوم

 أ2. 4 الجدول

 علست" الًتبوم عن اللعب الطالب مواجهة ىف الصعوبة مستول من ًتددال

 63"سلسلم

 الرقم المؤشر التردد مئويةال

صعبةال 25 69،45%  1 

30،55% الصعبةغَت  11   2 

100%   اجملموع 36 
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 الذين طالبا 36 من 25 أف تقدـ إىل يشَت اجلدكؿ ىف الواردة البيانات إىل كاستنادا

 اإلستماع مهارةك  ادلفردات مادة عن اإلجابة صعوبة كجدت اليـو ذلك ىف حاضرين كانوا

 تشعر ال اإلجابة طالبا 36 من 11ك. "سلسلم علست" الًتبوم لعب لغة باستخداـ

 تشمل الطالب يواجهها اليت الصعوبة مستول أف القوؿ ؽلكن كىكذا. مشكلة بأم

 .ارتفاع

 لعب باستخداـمهارة اإلستماع ك ادلفردات مادةعلى  صعوبة كانوا الطالب كأسباب

 :كىي ،"سلسلم علست" الًتبوم

  ادلفردات مععلومات عدـ .1

 ادلفردات تذكر ىف الصعوبة .2

 قصَت كقت ىف ادلفردات حفظ ىف صعوبة .3

 العربية اللغة إىل ادلفردات تفسَت .4

 العربية يتعلم مل أف بعد صعوبة .5

مهارة  ك ادلفردات مادةعلى  عدـ الصعوبة كانوا الطالب كأسباب

 :كىي ،"سلسلم علست" الًتبوم لعب باستخداـاإلستماع
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  اإلبتدائية ادلدرسة ىف تعلمت ادلفردات ألف .1

 سهلة ادلفردات ألف .2

 ادلعلمة تناكذلا اليت ادلشاكل إجابة على الطالب قدرة مستول لتحديد ذلك، على

 ."سلسلم علست" الًتبوم لعب باستخداـ التعليم عملية أثناء

 أ3. 4 الجدول

 علست" الًتبوم عن اللعب ادلطركحة ادلشاكل إجابة على الطالب قدرة مستول تردد

 64"سلسلم

 الرقم المؤشر التردد مئويةال

86،11%  1 نعم 31 

13،89%  2 ال 5 

100%   اجملموع 36 
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 طالبا 36 من 31 أف تقدـ إىل يشَت اجلدكؿ ىف الواردة البيانات إىل كاستنادا

 اليت ادلشاكل إجابة على قادرا كاف الذم اليـو الدكؿ تلك ىف حاضرين كانوا الذين

 الًتبوم لعب باستخداـ اإلستماع مهارة ك ادلفردات مادةىف  ادلعلمة تناكذلا غلرم

 إجابة على قادرا يكن مل أنو طالبا 36 أصل من 5 كأجاب. "سلسلم علست"

 على القدرة الطالب مستول أف القوؿ ؽلكن كىكذا. معاجلتها ةادلعلم كوهنا ادلشاكل

 .جدا عاليةمهارة اإلستماع  ك ادلفردات مادةىف  ادلعلمة تناكذلا اليت شاكلادل إجابة

 ىف ادلعلمة تناكذلا غلرم اليت ادلشاكل إجابة ىف القادرة يبينواف الذين الطالب كأسباب

 :كىي. "سلسلم علست" الًتبوم لعب باستخداـ اإلستماع هارةم ك ادلفردات مادة

 نفهم أف السهل من كادلفردات ادلعلمة األسئلة من بالعرض الفهم ألف .1

 .اإلجابة السهل من اليت ادلفردات  حفظو الطالب ألف .2

 تناكذلا غلرم اليت ادلشاكل إجابة ىف القادرةغَت  يبينواف الذين الطالب كأسباب

. "سلسلم علست" الًتبوم لعب باستخداـ اإلستماع هارةم ك ادلفرداتىف مادة  ادلعلمة

 تادلفردا حفظ ال ك العربية اللغة تعلم مل :كىي
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 أ4. 4 الجدول

  65".علست مسلسل" الًتبوم بلعب نقل إذا الطالب فهم مستول من الًتدد

 الرقم المؤشر التردد مئويةال

100%  1 الفهم 36 

الفهمغَت  - -  2 

100%   اجملموع 36 

 كانوا طالبا 36 أف تقدـ إىل يشَت اجلدكؿ ىف الواردة البيانات إىل كاستنادا

 اإلستماع مهارةك  ادلفردات مادة من تفهما أكثر أف اليـو ذلك ذكر على حاضرين

 فهم مستول أف القوؿ ؽلكن كىكذا ."سلسلم علست" الًتبوم لعبب باستخداـ

 .جدا عالية اإلستماع ك ادلفردات مادة ىف الطالب

 ادلعلمة تناكذلا غلرم اليت ادلشاكل إجابة ىف الفهم يبينواف الذين الطالب كأسباب

 :كىي. "سلسلم علست" الًتبوم لعب باستخداـ اإلستماع مهارة ك ادلفرداتمادة  ىف

 الفهم أسرع حىت اللعب مع دلعرفة اسًتخاء، أكثر ألف .1
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 ما مع الطالب ذكريات ك الطالب مسع تدريب" الكلمةصيد " اللعببألف  .2

 .كصديقو ادلعلمة حتدث

 أ5. 4 الجدول

 66 "سلسلم علست" الًتبوم لعب استخداـ ىف الطالب موافقات مستول من الًتدد

 الرقم المؤشر التردد مئويةال

100% وافقادل 36   1 

ادلوافقغَت  - -  2 

100%   اجملموع 36 

 كانوا طالبا 36 أف تقدـ إىل يشَت اجلدكؿ ىف الواردة البيانات إىل كاستنادا

 باستخداـ اإلستماعمهارة  ك ادلفردات مادة من ادلوافق أف اليـو ذلك ذكر على حاضرين

 مادة ىف الطالب فهم مستول أف القوؿ ؽلكن كىكذا ."سلسلم علست" الًتبوم لعبب

 .جدا عالية اإلستماع مهارةك  ادلفردات
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 ادلعلمة تناكذلا غلرم اليت ادلشاكل إجابة ىف ادلوافق يبينواف الذين الطالب كأسباب

 :كىي. "سلسلم علست" الًتبوم لعب باستخداـ اإلستماع هارةم ك ادلفردات مادة ىف

 .للفهم كأسهل أعجب، باللعب التعليم

 اآلثار أف إىل طللص أف ؽلكن أعاله ادلذكورة البيانات حتليل نتائج كل من

 اإلستماعمهارة  ك ادلفردات مادة ىف"سلسلم علست" الًتبوم لعب كالسلبية اإلغلابية

 ك ىي: ادلدرسية األدكات وضوعمب

 :اإلغلابية اآلثار

  شللة ال حىت باللعب التعليم ألف بالسعادة يشعركف الطالب -

 األجبدية من األصوات دتييز ىف كالبدء لالستماع الطالب تدريب يتم -

  سلطئا يكوف ال حىت مجل، أك كلمات شكل ىف العربية

 ادلفردات لتذكر الطالب أسرع -

عندما يلعب  األصدقاء من رلموعة مع كتتعاكف  الطالب فهمأ -

 ىف مهارة اإلستماع. "سلسلم علست" الًتبوم لعبالطالب ب

 :السلبية اآلثار
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  الضجة الفصوؿ كضع يسبب -

  طويال كقتا يستغرؽ -

 مواتية أقل يصبحوا أف على كالطالب ادلعلمُت بُت قضية يسبب -

 ىف العربية اللغة مادة مساء 14:10 حيت 12:10 ىف 2016 سبتمرب 27 ىف

 35 سول ىناؾ يكن مل ذلك، كمع. شخصا 37 الطالب عدد مع 4-السابع الفصل

 السابق، بادلوضوع الكالـ مهارة العربية اللغة مدرسة بلغت. اليـو ذلك ىف احلايل طالبا

 .ادلدرسية األدكات كىو

 .األشياء صندكؽ كىو الًتبوم، بلعب ادلعلمة استخدمت الكالـ مهارة  تعليم ىف

 مهارة المواد فى اإلستعمال األدوات صندوؽ أو األشياء صندوؽ ألعاب .2

 الكالم

رأم اللغة  ىف. األشياءكىي الصندكؽ ك  الكلمتُت األدكاتتتكوف اللغة من 

كاصتالحا لعبة اللغة   الصندكؽ عنده معٌت  الصندكؽ ك األشيء عنده معٌت األدكات.

ة يتعٌلم اللغة من فىىو صندكؽ األدكات. صندكؽ األدكات يقولب كي األشياءصندكؽ 

الوسيلةاألدكات احملددة الذم  أدخلها إيل  باستعماؿ متعة عناصر على حتتوم اللعب

 شفويا. كتذكر رآه عما ادلقصودة ليمارس ذكريات كأعربالصندكؽ. ىذه 
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 :اللعب خطوات

 ينقسم الطالب اىل عدة رلموعات (1

 طالب 7-6 تتألف من رلموعة كل (2

 دخل الصندكؽ ىفكٌل اجملموعات طلب لرأم األدة    ىفأحد الطالب  (3

ت األدة باستعماؿ لغة الفصالمث أعضاء اجملموعات األخر يبدء أف يسألوا تلك  (4

 اللعربية

دخل الصندكؽ ليأيت نظرة ىل األدة الذين يقلوف  ىفكيطلب الطالب لَتل األدة  (5

دخل الصندكؽ. ككذالك إيابا حىت حصل  ىفت أنفا صحيح باألدة  يراه الفصال

 مجالة األدة  تناسب باألدة اليت ادلوجودة قي دخل الصندكؽ. 3-2التخمُت 

 ب1.4الجدول 

  67"صندكؽ االشاء" الًتبوم اللعبعن الطالب مشاعر دد منالًت 

 الرقم المؤشر التردد مئويةال

100%  1 السعادة 35 

 2 غَت السعادة - -
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100%   اجملموع 35 

 الذين طالبا 35 أف تقدـ إىل يشَت اجلدكؿ ىف الواردة البيانات إىل كاستنادا

 الًتبوم لعب استخداـ الكالـ  مهارة واكان إذا للرد جدا سعيدا واكان اليـو ذلك حضركا

 أف القوؿ ؽلكن كىكذا .سعيد غَت يسعر طالبال كال أحد من ". صندكؽ األشاء"

مهارة الكالـ من  ىفصندكؽ ااألشياء  اللعباستخداـ  ةفىكي لتعلم الطالب مصلحة

 .جدا عاليةال

 " الًتبوم لعب باستخداـ هارة الكالـمعلى  سعيدا كانوا الطالب كأسباب

 :كىي ،" صندكؽ ااألشياء

 حىت ال يكوف ملال ،جدا سعيد بالعب التعليم ألف .1

 من ةمباشر  غَت ˛مدة مهارة الكالـ ىفصندكؽ األشياء  بالعبة التعليم ألف .2

 جديدة مفردات على احلصوؿ الطالب

 التعلم كعملية التعلـو أثناء للطالب الصعوبة مستول دلعرفة ذلك، على

 كىو كما يلي: ˛مهارة الكالـ ىفصندكؽ األشياء"  "اللعب الًتبوم باستخداـ
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 ب2.4الجدول 

صندكؽ " الًتبوم عن اللعب الطالب مواجهة ىف الصعوبة مستول من ًتددال

 68"األشياء

 الرقم المؤشر التردد مئويةال

صعبةال 30 85,70  1 

الصعبةغَت  5 14,29  2 

100%   اجملموع 35 

 الذين طالبا 35من  30أف تقدـ إىل يشَت اجلدكؿ ىف الواردة البيانات إىل كاستنادا

 باستخداـ الكالـ  مهارة  مادة عن اإلجابة صعوبة كجدت اليـو ذلك ىف حاضرين كانوا

. مشكلة بأم شعري اإلجابة طالبا 35 نم 5ك . " صندكؽ األشاء " الًتبوم لعب لغة

 .جدان  مرتفع الطالب يواجهها اليت الصعوبة درجة أف القوؿ ؽلكن كىكذا

 لعب باستخداـمهارة اإلستماع ك ادلفردات مادة على صعوبة كانوا الطالب كأسباب

 :كىي ،" صندكؽ األشاء " الًتبوم

 ادلفردات نقص .1
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ت األدة  اليت الفصاليسعر الصعبة إذا يريد أف يسأؿ باللغلة اللعربية حوؿ  .2

 دخل صندكؽ. ىف

 يسعر الصعبة ليفهم لغة العربية إىل لغة اإلندكنسيا .3

 لعب باستخداـ مهارة الكالـ على مادة عدـ الصعوبة كانوا الطالب كأسباب 

 العربية اللغة دراسة على مدرسة اإلبتدئية عكف ىفالف قبلو  ،" األشاء صندكؽ " الًتبوم

 كادلفردات

 ىف أشارت اليت ادلشاكل على الرد ىف للطالبمهارة مستول معرفة ذلك، على

 األشاء" صندكؽ الًتبوم" لعب باستخداـ كالتعلم التعليم عملية أثناء ادلعلم

 ب3.4الجدول 

 69"صندكؽ األشياء" الًتبوم لعب باستخداـ الطالب قدرة مستول تردد

 الرقم المؤشر التردد مئويةال

 1 نعم 10 28,57

 2 ال 25 71,43

100%   اجملموع 35 
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 الذين طالبا 35 من 10 أف تقدـ إىل يشَت اجلدكؿ ىف الواردة البيانات إىل كاستنادا

 غلرم اليت ادلشاكل إجابة على قادرا كاف الذم اليـو الدكؿ تلك ىف حاضرين كانوا

 صندكؽ " الًتبوم لعب باستخداـمهارة اإلستماع ك ادلفردات مادة ىف ادلعلمة تناكذلا

 كوهنا ادلشاكل إجابة على قادرا يكن مل أنو طالبا 35 أصل من25 كأجاب. " األشاء

 اليت شاكلادل إجابة على القدرة الطالب مستول أف القوؿ ؽلكن كىكذا. معاجلتها ةادلعلم

 .جدا منخفضة مهارة الكالـ مادة ىف ادلعلمة تناكذلا

 ىفجورك  ىفالرد على ادلشاكل اليت أشارت  ىفد فىأما السبب الطالب ؽلكن أف ت

 صندكؽبوم "الًت استخداـ األلعاب ـ ادلسألة لعبة تعليمية باستخداـ  مهارة الكال

 التعليمية األلعاب استخداـب " ادلفرداتاألشاء

 ىف أشارت اليت ادلشاكل على الرد من التمكن عدـأما السبب يقلوف الطالب ال 

 بسبب" كىو : األشاء صندكؽباستحداـ لعبة الًتبوم"  للمعلمُت ادلاديةمهارة الكلم 

 بادلعلم تعنيو ما فهم كأقل قد ىف ادلفردات كجود عدـ
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 ب4.4 جدوال

 70"صندكؽ األشياء" الًتبوم لعب باستخداـ الطالب قدرة مستول تردد

 الرقم المؤشر التردد مئويةال

 1 الفهم 23 65,71

الفهمغَت  12 34,29  2 

100%   اجملموع 35 

 كانوا طالبا 35 أف 23 تقدـ إىل يشَت اجلدكؿ ىف الواردة البيانات إىل كاستنادا

 لعبب باستخداـ مهارة الكلم مادة من تفهما أكثر أف اليـو ذلك ذكر على حاضرين

 أف القوؿ ؽلكن كىكذا .فهمي ال طالبا 35 من 12 كأعلن ." األشاء صندكؽ " الًتبوم

 عالية سالكة كالـ مراح مادة ىف الطالب فهم مستول

 ادلعلمة تناكذلا غلرم اليت ادلشاكل إجابة ىف الفهم يبينواف الذين الطالب كأسباب

 :كىي. "صندكؽ األشياء" الًتبوم لعب باستخداـ الكالـ مهارة ىف

 فهمأسرع ال حىت األلعاب مع التعلم التمتع أكثر ألف .1
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 على احلصوؿ الطالب من مباشرة غَت"  األشاء صندكؽ " اللعبألف ب  .2

 جديدة مفردات

 ادلعلمة تناكذلا غلرم اليت ادلشاكل إجابة ىف الفهم يبينواف الذين الطالب كأسباب

 :كىي. "صندكؽ األشياء" الًتبوم لعب باستخداـ الكالـ مهارة ىف

 العربية باللغة التكلم عند األـ معٌت يعرؼ ال ألنو .1

 الفهم ىف خطأ حىت ينخفض الًتكيز جدان، صاخبة كانت ألهنا .2

 ب5. 4 الجدول

 71"صندكؽ األشياء" الًتبوم لعب استخداـ ىف الطالب موافقات مستول من الًتدد

 الرقم المؤشر التردد مئويةال

80% وافقادل 28   1 

20% ادلوافقغَت  7   2 

100%   اجملموع 35 
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 كانوا طالبا 35 أف 28 تقدـ إىل يشَت اجلدكؿ ىف الواردة البيانات إىل كاستنادا

 الًتبوم لعبب باستخداـ مهارة الكالـ مادة من ادلوافق أف اليـو ذلك ذكر على حاضرين

 ؽلكن كىكذا .ذكر طالبا 35 من 7 على نوافق كال .ادلقبلة لقاء ىفك  ."صندكؽ األشياء"

 عالية مهارة الكالـ ىف"صندكؽ األشياء"  اللعب حوؿ الطلبة اىتماـ مستول أف القوؿ

 .جدا

 " الًتبوم األلعاب استخداـ على يوافقوف الذين للطالب للسبب بالنسبة أما

 ففىكخت التمتع، ˛متعة أكثر اللعب أثناء التعلم ألف كالـ،ال مهارة ىف. "صندكؽ األشياء

 .العربية اللغة تعلم ىف التوتر حدة

 األلعاب استخداـ على توافق ال ذكرت الذين للطالب لألسباب بالنسبة أما

 كفهم العربية، باللغة شيء تقدمي ىف الصعب من ألنوصندكؽ األشياء" كىو:  الًتبوم "

 .العربية باللغة طرح ةفىكي أك عنها، التعبَت ةفىكي أعرؼ ال لكن ادلعٍت

 كالسلبية اإلغلابية اآلثار أف اخلتاـ ىف يؤدم أف ؽلكن أعاله ادلذكورة ادلقابلة كلو

  ادلدرسية األدكات وضوعمب مهارة الكالـ مادة ىف"صندكؽ األشياء" اللعب

 :اإلغلابية اآلثار

 اللعبب تفكك ألف بالسعادة يشعركف الطالب -
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  التفكَت ىف نشطة تصبح طالب -

 على احلصوؿ مباشر غَت أنو قائال الطالب صندكؽ األشياء لعبةب -

 ت األدة من السكل ك اللوفالفصالل كمث ˛جديدة مفردات

 :السلبية اآلثار

. كبعض الطالب اللعب ىفاجملموعات ناشط  ىفال كل الطالب  -

 فقد يتكلم ليسأؿ تلك الألدة

الطالب الذم مل ػلصل أف يتقدـ كىم مرحا  ˛فصل الصخب -

 يتكلم  كيلعب مع صاحيبو.

 مساء 14:10 حيت 12:10 ـو الثالثا الساعةيال 2016 أككتوبر 4 التاريخ ىف

 مل ذلك، كمع. شخصا 37 الطالب عدد مع 4-السابع الفصل ىف العربية اللغة مادة

 القرأة مهارة العربية اللغة مدرسة بلغت. اليـو ذلك ىف احلايل طالبا 35 سول ىناؾ يكن

 .ادلدرسية األدكات كىو السابق، بادلوضوع

 ساحة صندكؽ كىو الًتبوم، بلعب ادلعلمة استخدمت القرأة مهارة  تعليم ىف

 مكسورادلربع أك ادلكسور



81 

 

 

  قراءةمهارة ال فى تستخدم مكسورالمربع أو المكسور ساحة لعبة .3

اليت تتألف من اثنُت من الكلمات اليت ذلا ربع اختذت من اللغة اإلصلليزية ادلمكسور 

أم كسر ك"مربع" أم مغزل أك استدعاء مربع. دعا كسر مربع حطم  "Broken" معاف

القراءة الكفاءة. حيث نص على حاذلا  ىفىي قيد االستخداـ  اللعب. اللعبايضا مربع 

ادلكسورة أك مقطعة إىل قطع. حىت أف الطالب لديهم التزاـ العادة جتميع صفوفهم  ىف

 .من أجل أف تكوف اجلملة كاملة

على تدريب الطالب لتكوف قادرة على ترتيب أك فرز اجلمل  اللعبكاذلدؼ ىذه 

ىو أكثر مالءمة الستخداـ مهارة القراءة  اليت ىي  اللعببادلناسب كالصحيح. ىذه 

 قراءة النص العريب. ىفيزا على معرفة الطالب أكثر ترك

 : اللعبخطوة 

 اختيار مواد القراءة اليت سيستخدمها (1

 مقطعة إىل قطع (2

 تقسيم الطالب إىل عدد فرؽ  (3

 القطع ىفعلى كل فرؽ نصوص القراءة  (4

 ترتيب الكلمات الصحيحة ىفالطالب  (5
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 الطالب يقرؤكف كفهم معٌت نص القراءة  (6

 ج 4.1الجدوال 

  72"مكسورادلربع" عن اللعب الًتبومترددات مشاعر الطالب 

 رقم المؤشر الترددات المؤوية

 1 السعادة 35 100%

 2 غَت السعادة - -

  اجملموع 35 100%

طالبا كانوا حاضرين  35اجلدكؿ يشَت إىل تقدـ أف  ىفكاستنادا إىل البيانات توجد 

اللعب ذلك اليـو كقاؿ اهنم شعركا سعيدا جدا عندما يستخدـ مادة مهارة القراءة  ىف

اللغة ارتداء "مكسور ادلربع". كال توجد طالب غَت سعيد. كىكذا ؽلكن القوؿ أف الًتبوي

ذلك عالية  ىفالقراءة مبا  مهارة  ىفاىتماـ الطالب ضلو التعلم باستخداـ مكسور ادلربع 

 جدا.
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"مكسور اللعب الًتبومالقراءة باستخداـ  مهارة لطالب سعداء مع السبب ادلعلن ا

القراءة شلتعة جدا كتتخللها لعبة،  مهارة ادلربع" كىذا ىو، تعلم اللغة العربية مع مواد 

 .كليس إظلا قراءة كترمجة اليت ؽلكن أف جتعل الطالب بادللل

التعلم باستخداـ  باإلضافة إىل ذلك، لتحديد مستول الصعوبة الطالب أثناء عملية

 القراءة، ىي كما يلي: مهارة  ىف"مكسور ادلربع" اللعب الًتبوم

 ج 4.2الجدوال 

 73ترددات مستول الصعوبة عند الطالب "مكسور ادلربع"

 رقم المؤشر الترددات المؤوية

 1 الصعبة 10 28,57%

 2 غَت الصعبة 25 71.43%

  اجملموع 35 100%

طالبا  35من  10اجلدكؿ يشَت إىل تقدـ أف  ىفكاستنادا إىل البيانات توجد   

اللعب القراءة  مهارة الذين حضركا ذلك اليـو اإلجابة عنو من ادلواد الصعبة يستخدـ 
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طالبا اإلجابة ال تشعر بأم مشكلة. كىكذا  35من  25اللغة "مكسور ادلربع". كالًتبوي

 .د الطالب منخفضةؽلكن القوؿ أف مستول الصعوبة عن

القراءة باستخداـ  مهارة من السبب يعلن الطالب يواجهوف صعوبة مع ادلادم   

 "مكسور ادلربع" كىذا ىو :اللعب الًتبوم

الصعوبات عند غلب بناء الكلمات اليت قطعت اىل قطع لكى تصبح حكما  .5

 صحيحا، موافقا لقراءة النص 

 الًتمجة القراءة بصحيح ىفالصعوبات  .6

اللعب القراءة باستخداـ  مهارة من السبب الطالب يقولوف ال صعوبة مع ادلادم 

 "مكسور ادلربع" أف :الًتبوم

 الفرؽ، شلا غلعل من األسهل أف تفعل كل شيء ىفيفعل  اللعبألف من قبل ىذه  .1

ادلواد السابقة، شلا  ىفالغالب تعلمت  ىفنصوص القراءة   ىفألف ادلفردات ادلوجودة  .2

 غلعل من االسهل لًتمجة

كعالكة على ذلك، لتحديد مستول قدرة الطالب على اإلجابة على ادلشاكل اليت 

 "مكسور ادلربع".اللعب الًتبومتناكذلا ادلعلمُت أثناء عملية التعلم باستخداـ 
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 ج 4.3الجدوال 

 74"مكسور ادلربع" باللعب الًتبومترددات مستول قدرة الطالب 

 رقم المؤشر الترددات المؤوية

 1 نعم 30 85,71%

 2 ال 5 14,29%

  اجملموع 35 100%

طالبا الذين كانوا  35من  30اجلدكؿ أعاله يعلن  ىفكاستنادا إىل البيانات توجد 

تلك يعلن اليـو الذم كاف قادرا على اإلجابة على ادلشاكل اليت تناكذلا  ىفحاضرين 

اللغوية "مكسور ادلربع". كأجاب اللعب الًتبويالقراءة يستخدـ  مهارة ادلواد  ىفادلعلمُت 

طالبا أنو مل يكن قادرا على اإلجابة على ادلشاكل كوهنا ادلعلمُت  35من أصل  5

معاجلتها. كىكذا ؽلكن القوؿ أف مستول قدرة الطالب على اإلجابة على ادلشاكل اليت 

 .ة عالية جداالقراء مهارةمواد  ىفغلرم تناكذلا ادلعلم 

 مهارة ادلواد  ىفمعاجلة ادلشاكل اليت قدـ ادلعلمُت  ىفكيعلن من السبب الطالب قادرة 

 "مكسور ادلربع" ك ىو ،اللعب الًتبومالقراءة  باستخداـ 
                                                 

74
 Hasil analisis angket soal nomor 3 yang di bagikan pada siswa kelas VII-4  Hari selasa, 

04 oktober 2016 



86 

 

 

مادة الدرس السابقة شلا غلعل من السهل إلكماؿ  ىفادلفردات اليت تستخدـ  .1

 قيادة ادلعلم 

 استكشاؼ األخطاء كإصالحهاالفرؽ التعاكف غلعل أسهل  .2

اإلجابة عن ادلشكلة اليت غلرم  ىفكسبب الطالب غَت قادرين على التعبَت عنها 

"كسر ادلربع" كاليت من اللعب الًتبومالقراءة باستخداـ  مهارة ادلواد  ىفتناكذلا ادلعلمُت 

 ادلقرر أف ننسى معٌت ادلفردات، من الصعب جدا عن اإلجابة.

 ج 4.4اجلدكاؿ 

 75"ادلربعكسر م" با للعب الًتبوممستول فهم الطالب ترددات

 رقم المؤشر الترددات المؤوية

 1 ادلفهـو 28 80%

 2 غَت ادلفهـو 7 20%

  اجملموع 35 100%

                                                 
75

 Hasil analisis angket soal nomor 4 yang di bagikan pada siswa kelas VII-4  Hari selasa, 

04 oktober 2016 



87 

 

 

طالبا الذين كانوا  35من  28اجلدكؿ يعلن تقدـ أف  ىفكاستنادا إىل البيانات توجد 

القراءة باستخداـ  مهارة ذلك اليـو ذكر أف أكثر تفهما من ادلواد التعليمية  ىفحاضرين 

طالبا يعلن ال أفهم. كىكذا ؽلكن القوؿ  35"كسر ادلربع" كسبعة من اللعب الًتبوملغة 

 .الكالـ مرتفعة إىل حد ما مهارة مادة  ىفأف مستول فهم الطالب 

اللعب قراءة باستخداـ ال مهارة  ىفكسبب الطالب اليت يعلن سوء الفهم 

تدريب الطالب أف تكوف نشطة  ىف اللعب"كسر ادلربع" كىذا ىو، ألنو مع ىذه الًتبوم

التفكَت كفهم اجلملة من أجل تفسَت كاستنتاج نية من نص القراءة . كتصبح أكثر  ىف

 دراية.

اللعب القراءة يستخداـ  مهارة  ىفالسبب الطالب يعلن ليسوا على دراية 

إعداد اجلملة حبيث تًتجم ذلك أقل  ىف"كسر ادلربع" كىذا ىو، بسبب أخطاء الًتبوم

 دقة كفهم من النص .
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 ج 4.5الجدوال 

76كسر ادلربع" م"اللعب الًتبوماستخداـ  ىفترددات مستول ادلوافقات الطالب 
 

 رقم المؤشر الترددات المؤوية

 1 التصديق 35 100%

 2 غَت التصديق - % -

  اجملموع 35 100%

طالبا الذين كانوا  35من  35اجلدكؿ يعلن أف  ىفكاستنادا إىل البيانات الواردة 

القراءة ادلادية باستخداـ ألعاب  مهارة ذلك اليـو الذم توافق على تعلم  ىفحاضرين 

 االجتماع القادـ ىفالتعليمية اللغوية "كسر ادلربع" 

 مهارة  ىف"كسر ادلربع" اللعب الًتبوماحلجة للطالب الذين يوافقوف على استخداـ 

تعلم اللغة  ىفأكثر منبسط كالتمتع كاحلد من التوتر  اللعبالقراءة ، ألف التعلم مع 

 .الطالب ػلصلوف على استخدامها لفهم نص القراءات اللعبالعربية، كمع ىذه 

ة 'كسر من كل ادلقابالت ما سبق ؽلكن أف طللص إىل أف اآلثار اإلغلابية كالسلبية لعب

 القراءة حوؿ موضوع األدكات ادلدرسية مهارة تعلم  ىفادلربع' 
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 األثر اإلغلايب

الطالب يشعركف بالسعادة لتعلم القراءة ال يقرأ كترمجتو فقط. كلكن تتخللها  -

 لعبة

كيطلب من الطالب  اللعبىذه  ىفالتفكَت، ألنو  ىفيصبح الطالب نشط  -

 إىل الًتكيز على فهم نص القراءة حىت تتمكن من بناء اجلملة ك ترمجتها

رلموعات، لتعريف الطالب على التفاعل  ىفإجراء األلعاب اللغوية  -

 كالتواصل، كمناقشة مع رلموعة من موضوع حلل ادلشكلة

 التأثَت السليب

كرلموعات النقاش  ضجة من الدرجة االكىل، ألهنا تنقسم إىل عدة رلموعات -

 األقراف على حل ادلشاكل

قد يستغرؽ كقتا طويال، ألف الطالب لديهم لتبادؿ اآلراء كمناقشة مع  -

 رلموعة من أصدقائ

 ىفموضوعات  22:00. 14-10. 12 ىفالثالثاء  2016أكتوبر  18 ىف

شخصا. كمع ذلك، مل يكن  37مع عدد الطالب  4-السابع الفصل ىفاللغة العربية 



90 

 

 

. مدرس اللغة العربية تسليم ادلواد  ىفطالبا احلايل  35ول ىناؾ س  مهارة ذلك اليـو

 الكتابة مع ادلوضوع كما كاف من قبل، كىي األدكات ادلدرسية.

صيد اللغوية , أم اللعب الًتبويالكتابة ، معلم استخداـ  مهارة تعلم مواد  ىف

 الكلمة

 الكتابة مهارة مادي  فىالمستخدمة  صيد الكلمةلعبة .  .4

كرقة. كيتضمن ىذا  ىفكىو اجلدكؿ الذم يصنع  اللعبىذه  ىفاألدكات الالزمة 

اجلدكؿ احلركؼ اذلجائية بطريقة الًتتيب أك العشوائي حىت يتمكن الطالب سوؼ يصيد 

 أك للبحث عن األحرؼ اليت إذا أفقيا أك رأسيا فتشكيل كلمة ذلا معٌت كفقا للموضوع.

 : اللعبخطوة  

الطالب إىل فرؽ أك كحدىا، كأعطيت كل رلموعة كرقة كاحدة كالذم تقسيم  (1

 ػلتوم على جدكؿ األحرؼ العشوائية

 لعبة كرؽ ىفطلب أم فرقة أك فرد أف تكتب الكلمات الواردة  (2

 غلوز للطالب اختيار الكلمات أفقيا كعموديا كإمالة (3

 كرقة ىفعلى رللس اإلدارة أك  اللعبكتب كل رلموعة إىل أسفل نتائج  (4
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 د 4.1الجدوال 

 77' كلمة'صيد ال باللعب الًتبوم الطالبترددات 

 رقم المؤشر الترددات المؤوية

 1 السعيد 31 88,58%

 2 غَت السعيد 4 % 11,42

  اجملموع 35 100%

طالبا الذين  35من  31اجلدكؿ أعاله تشَت إىل أف  ىفدة كاستنادا إىل البيانات الوار 

اللعب رة الكالـ يستخدـ احضركا ذلك اليـو كاف صعبة لإلجابة إذا كاف مادم مه

طالب غَت صعبة. كىكذا ؽلكن القوؿ أف  35طالب من  4اللفوبة "صيد الكلمة"الًتبوي

 .ذلك عالية  ىفدرجة الصعبة الوجدانية مبا 

 مهارةىذا ادلواد من  ىفحجة الطالب الذين عربكا عن الصعوبات اليت تواجهها 

 "، كىي: صيد الكلمة "اللعب الًتبومباستخداـ  الكتابة
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الًتاص  ىفاجلدكؿ موجود بالفعل  ىفصعوبة عندما تبحث عن احلركؼ  .1

 العشوائي

صيد الكلمة لعبة الطاكلة، من أجل  ىفدمج احلركؼ اليت توجد  ىفصعوبات  .2

 أف تصبح اجلمل الكماؿ كمعٌت ادلناسبة ذلذا ادلوضوع.

اللعب رة الكتابة باستخداـ احجة الطالب اليت تلعن غَت صعوبة مع ادلادم مه

 اليت ىي: الًتبوي

 حُت ادلدرسة األبتدائية.  ىفبعد أف اعتاد على االتصاؿ احلركؼ العربية  .0

ادلواد  ىفالغالب تعلمت  ىفنصوص القراءة  ىفألف ادلفردات ادلوجودة  .6

 السابقة كػلفظوهنا

كعالكة على ذلك، لتحديد درجة قدرة الطالب على اإلجابة عن ادلشاكل اليت 

 "صيد الكلمة"اللعب الًتبومتناكذلا ادلعلمُت أثناء عملية التعلم باستخداـ 
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 د 4.3الجدوال 

"صيد  باللعب الًتبومترددات درجة قدرة الطالب على اإلجابة عن ادلشاكل إذا قدـ 

 78" كلمةال

 رقم المؤشر الترددات المؤوية

 1 نعم 27 77,14%

 2 ال 8 % 22,86

  اجملموع 35 100%

طالبا الذين  35من  27اجلدكؿ يشَت إىل تقدـ أف  ىفكاستنادا إىل البيانات الواردة 

كانوا حاضرين على ذكر ذلك اليـو أف يكوف قادرا على اإلجابة عن القضايا اليت أثَتت 

". كاإلجابة صيد الكلمة"الكتابة باستخداـ لعبة اللغة التعليمية  مهارةادلعلمُت مواد  ىف

طالبا أنو مل يكن قادرا على اإلجابة على ادلشاكل كوهنا ادلعلمُت  35من أصل  8عن 

ادلواد تقدمي  ىفمعاجلتها. كىكذا ؽلكن القوؿ أف درجة قدرة الطالب على معاجلة القضايا 

 الكتابة مرتفعة جدا مهارةادلعلمُت 
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الكتابة  مهارةمواد  ىفمعاجلة ادلشاكل يقدـ ادلعلمُت  ىفاحلجة كادعى الطالب قادر 

 " اليت ىي،صيد الكلمة"اللعب الًتبومباستخداـ 

مادة الدرس السابقة شلا غلعل سهال إلكماؿ قيادة  ىف. ادلفردات اليت تستخدـ 1

 ادلعلم 

 ادلدرسة اإلبتدائية ىفحُت ال يزاؿ  ىف. قد فعل شلارسة الكتابة 2

اإلجابة على ادلشكلة اليت  ىفحجة الطالب عن غَت قادرين على التعبَت عنها 

 " اليت ىي,صيد الكلمة"اللعب الًتبومالكالـ باستخداـ  مهارة مواد  ىفادلعلمُت تناكذلا 

. ألنو ال يستخدـ لكتابة الرسائل توصيل العامل العريب كخصوصا اف دراسة سابقة 1

 ية ادلستدامةالتنم ىف

 البحث على األحرؼ العشوائية اليت ذلا معٌت كفقا للموضوع ىف. ألف خطأ 2
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 د 4.4الجدوال 

 79 "صيد الكلمة"باللعب الًتبومترددات عنمستول فهم الطالب 

 رقم المؤشر الترددات المؤوية

 1 نعم 30 85,71%

 2 ال 5 % 14,29

  اجملموع 35 100%

طالبا الذين كانوا  35من  30اجلدكؿ أعاله أف  ىفكاستنادا إىل البيانات الواردة 

الكتابة باستخداـ  مهارةذلك اليـو ذكر أف أكثر تفهما من ادلواد التعليمية  ىفحاضرين 

دكلة ال يفهموف. كىكذا ؽلكن  35طالب من  5" ك صيد الكلمةاللغوية "اللعب الًتبوي

 مهارة الكالـ قانع االرتفاع. ىفب القوؿ أف درجة فهم الطال

" صيد الكلمة"اللعب الًتبومالكتابة باستخداـ  مهارة ىفحجة الطالب سوء الفهم 

حل ادلشاكل  ىفادلمارسة العملية للطالب الضمَتم  ىف اللعبكىذا ىو، ألنو مع ىذه 

كيتعود على الكتابة باللغة العربية، على الرغم من أف فقط اجلمع بُت احلركؼ العربية 

 فقط
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صيد "اللعب الًتبومالكالـ باستخداـ  مهارة  ىفحجة الطالب اليت أعلنت غَت فهم 

اجلدكؿ مربكة على الرغم شرح ادلعلمُت،  ىف" ، ألف احلركؼ العربية العشوائية الكلمة

 ة ربط احلركؼ الصحيحة.فى يعرفوف معٌت ككيألهنم ال

 د 4.5الجدوال 

 80" صيد الكلمةاستخداـ لعبة التعليمية " ىفترددات درجة موافقات الطلبة  

 رقم المؤشر الترددات المؤوية

 1 نعم 27 77,14%

 2 ال 8 % 22,86

  اجملموع 35 100%

طالبا الذين  35من  35اجلدكؿ يشَت إىل تقدـ أف  ىفكاستنادا إىل البيانات الواردة 

الكتابة باستخداـ ألعاب  مهارة تلك اليـو الذم توافق على تعلم مواد  ىفكانوا حاضرين 

 االجتماع القادـ. ىف" صيد الكلمةالتعليمية اللغوية "

 مهارة  ىف" صيد الكلمة"اللعب الًتبومحجة للطالب الذين يوافقوف على استخداـ 

تعلم اللغة  ىفف حدة التوتر فىأكثر ادلتعة كالتمتع كخت اللعبالكتابة ىي، ألف التعلم مع 
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الكتابة أك ربط  ىفالطالب دقة تدريب جدا كتدريب الطالب  اللعبالعربية، كمع ىذه 

صيد " من كل ادلقابالت أعاله ؽلكن أف طللص إىل أف اآلثار اإلغلابية كالسلبية لعبة

 حوؿ موضوع األدكات ادلدرسية الكتابة هارة متعلم  ىف "الكلمة

 األثر اإلغلايب

الطالب يشعركف بالسعادة بسبب التعلم أثناء اللعب. حىت ال يكوف شلال.  -

يـو الثالثاء  4-السابع الفصل ىفكعالكة على ذلك، كادلوضوعات اللغة العربية 

 الساعة األخَتة ىفك 

جتد بعض ادلفردات العشوائية مث يصبح الطالب أكثر صرامة، ألنو من ادلتوقع أف  -

 الطالب لديهم إىل الكتابة مرة أخرل كترمجتها على تقدـ كرقة

 ذاكرة الطالب إىل ادلفردات لتصبح قويا -

يتم تدريب الطالب على كتابة ادلفردات أك ربط األحرؼ اذلجائية الذم جتميعها 

 بشكل عشوائي حبيث يصبح كلمة ذلا معٌت

 التأثَت السليب

 أعضاء الفريقكادلناقشات بُت  عدة فرؽألهنا تنقسم إىل  فصلال ىفضجة  -

 إلكماؿ ادلهمة
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البحث عن  ىف، ألف الطالب غلب أف نكوف حذرين استغرؽ كقتا طويالقد  -

اليت مت اختيارىم بصورة عشوائية من أجل أف  كتابة األحرؼالكلمات ك 

 يصبح معٌت كلمة

، 19األربعاء أكتوبر  فىالسابع  الفصل فىمدرس اللغة العربية  على نتيجة المقابلة

 .بالنكاريا 1نموذج  المدرسة المتوسطة(4)السابع الفصل فى 2016

التعليم  ىفالفصل السابع يسكل عاـ  ىفكيف محاشة الطالب السؤاؿ :   

 اللغة ؟ اللعباللغة العربية، عندما معلمة إستعمل 

 ىفدراسة اللغة العربية كاحلماس  ىفزادت الفائدة من الطالب اجلواب :  

تعلم اللغة العربية. فالطالب أكثر نشاطا كتفاعلية عند التعلم 

 .اللعبالعربية أثناء استخداـ 

كيف مستول الفصل ك الطالب عندما معلمة تعامل بإستعمل السؤاؿ :   

 اللغة ؟ اللعب

 كذلك الطالب الناشطُت ، ككأف الفصل نويصر.:  اجلواب 

 اللعبىل ىناؾ فطرة متميز  عندما تعامل معلمة  باستعمل  السؤاؿ : 

  ؟ اللغة
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أم إعداد كسائل االعالـ لعبة  .ىناؾ خطوات زلددة فعلت ألفاجلواب :  

 .كقت سابق قبل التدريس ىفاللغة 

 ؟ اللعبىل تسعور عسر بإستعمل السؤاؿ :  

كسائل ر الوقت فىصعوبة، كلكن غلب ترؾ أك تو  أنٍت ال أجداجلواب :  

 .اإلعالـ إلعداد لعبة اللغة

ىل على مٌدل لتعليم باستعمل لعبة اللغة، كجد الطالب  على السؤاؿ :  

 تأثَت إغلايب أك سليب

ارتفعت  .نعم، ػلصل الطالب على اآلثار اإلغلابية كالسلبيةاجلواب :  

التعلم ألنو  ىفمعظم درجات الطالب ليشعر التمتع أك ادلتعة 

ذلا تأثَت سليب، ال ؽلكن جلميع طالب الًتكيز  .اللعب ىفيستخدـ 

 .نويصر الفصل مع حاؿعلى الدرس 

 اللعبىذا مدرسة كلهم يعٌلم بإستعمل  ىفىل معلم اللغة العربية  السؤاؿ : 

 التعليم ؟ ىف
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 1ظلوذج  ادلدرسة ادلتوسطة ىفاللغة العربية  مدرسليس كل اجلواب :  

كليس   .تدرس بشكل يستخدموف كسيلة األلعاب اللغوية بالنكاريا

 .كل الفصوؿ أك ادلواد اليت ؽلكن تطبيقها لعبة اللغة

كيف جتاكب الطالب عندما تعٌلم معلمة اللغة العربية بإستعمل  السؤاؿ : 

 اللغة ؟ اللعب

استجابة الطالب أثناء تدريسي باستخداـ األلعاب اللغوية اجلواب :  

مع اللعب  .سعيدة كمتحمسة ألف التعلم ال رتابةالطالب يشعركف 

 .اللغة كالطالب سوؼ تكوف نشطة

 اللغة ؟ اللعبىل كل تعٌلم ادلعلمة بإستعمل السؤاؿ :  

لكنٍت تطبيقها على ادلواد اليت  .اللعباستخداـ  الدكاـ عدـأقـو بتدريس اجلواب : 

 .لعبة اللغة ىفؽلكن استخدامها 

إستالـ مٌدة الدراسة بإستعمل لعبة  ىفكيف متعادؿ إستيعاب الطالب   السؤاؿ :

 اللغة العربية ؟
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احلصوؿ على ادلواد باستخداـ األلعاب اللغوية،  ىفقدرة الطالب ادلتوسط اجلواب : 

، كلكن ال ؽلكن جيدااللغة العربية  ىفكالطالب قادرين على تلقي دركس 

 .جلميع الطالب حتملو

 اليت تيتعملها ادلعلمة لتعليم اللغة العربية ؟ اللعبكشكا الطالب من  السؤاؿ :

 81.الطالب كمل يشتكعلمتهم استخداـ لعبة اللغة،  حُت ىفاجلواب : 

تعلم اللغة العربية  .ادلعلم خلص ةالباحثةيتعلق مع  نتيجة ادلقابالتمن  

على الرغم من  .تعلم اللغة العربية ىفاالىتماـ كاحلماس للطالب ألعاب جلذب جيدا

أف ىناؾ بعض التأثَت السليب على الطالب، كتعلم اللغة العربية باستخداـ كسائل 

السابع لفصل ا ىفالفائدة كالكفاءة  زيادة ىفىو كسيلة فعالة  اللعباإلعالـ 

 .ةالنموذجي  1احلكومية ادلتوسطةادلدرسة 
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 الخامس باالب

 الملخص

 الملخص . أ

تعلم  فىاللعب الًتبويأثر استخداـ  نتائج البحث كادلناقشة على بناء على

، بالنكاريا على 1ظلوذج  ادلدرسة ادلتوسطة 4-السابع الفصل ىفاللغة العربية 

تدريس اللغة العربية  فىاللعب الًتبويتطبيق  ىفإىل أنو  ةالباحثةخلص ؽلكن 

 .على الطالب كادلعلمُت ذلا تأثَتا

ؽلكن تقسيمها إىل قسمُت، علا تأثَت اآلثار اإلغلابية حيث أف ىذه اآلثار 

 .كالسلبية

 التأثير اإليجابي لأللعاب اللغة  .1

 للطالب التأثير اإليجابي لأللعاب اللغة -

 تعلم اللغة العربية ىفأ. جذب اىتماـ الطالب 

 ب. تعزيز ركح الطالب

 تذكر ادلفردات ىفج. حتسُت الذاكرة من الطلبة 

 للعمل معاد. يعلم الطالب 
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 ق. التعلم ىو ادلسؤكؿ عن األشياء اليت غلب القياـ بو

 ك. شلارسة االعتماد على الذات كالتفاعل مع زمالئهم

 ز. تركيز ادلمارسة

 ح. حتسُت القدرة على تذكر كفهم

 القياـ بشيء ىفط. طالب تدرب على أف تكوف أكثر حذرا كالتفكَت 

 م. حتسُت نتائج التعلم

 احلد من التعلم التشبع ىفالب ؾ. غلرم جتربة الط

 ؿ. التدريب ادلثابرة تنمية

 ـ. التدريب يتطور اخلياؿ كاإلبداع على التفكَت بشكل أكسع

 ف. إنتاج كاثق

 للمدرسة التأثير اإليجابي لأللعاب اللغة -

 أ. زيادة مستول اإلبداع

 ب. توثيق العالقة بُت ادلعلم كالطالب

 ج. حتقيق األىداؼ التعليمية
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 . التأثير السلبي لأللعاب اللغة 2

 للطالب التأثير السلبي لأللعاب اللغة -

 أ. خلق موجة من الدرجة

 ب. احلد من تركيز

 ج. ؽلكن أف جتعل الطالب ننسى أىداؼ التعلم احلقيقي

 حاؿ القياـ بو بشكل متكرر أك بشكل مستمر ىفد. يؤدم إىل تشبع 

 للمدرسة التأثير السلبي لأللعاب اللغة -

 أ. ادلعلم تستغرؽ كقتا طويال للتحضَت لعبة كسائل اإلعالـ

 اليت اللعبب. إجبار ادلعلمُت على التفكَت من الصعب حتديد ىذا النوع من 

 تناسب ادلادة كادلرحلة العمرية للطالب

 ب. االقتراح

ة القياـ بو، كىناؾ الباحثةكبناء على نتائج البحث الذم لديها يتعلق 

 ىفة أف ينقل إىل مجيع أكلئك الذين يرغبوف الباحثةبعض األشياء اليت يرغب 

 حتسُت التعليم بالدكاـ ، كىي:
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عملية التعلم ال ينبغي فقط استخداـ  ىفككسائل اإلعالـ  اختيار الطرائق ىف .1

لكي أف كلكن غلب أف تكوف متنوعة جدا  .أك ادلتوسطة فقط إحدل الطرؽ

 ال تعاين ادللل بالطال

التواصل الفعاؿ بُت ادلعلمُت كالطالب، كذلك هبدؼ زيادة النشاط كاإلبداع أثناء  .2

 عملية التعلم

 ادلواد اليت ادلنسبة تكييفو معإىل اللعب الًتبويباستخداـ  من ادلستحسن أف .3

تتطلب كقتا طويال لذلك ادلعلم غلب أف اللعب الًتبويذ التعلم باستخداـ فىتن .4

 قادرا على ختصيص الوقت ككذلك شلكنيكوف 

 رلاؿ التعليم ىفرلاؿ التعليم من أجل حتقيق التقدـ  ىف إجراء البحث .5

 كسائل اإلعالـ كعينات سلتلفةباستخداـ الطريقة ك كؽلكن تطوير ىذا البحث  .6
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