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ملّخص 
تعليم اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية لطالب الصف العاشر في المدرسة . 2018.مسرورة، ريرين

البحث . 2016/2017 السنة الدراسية فونوروغو نهضة األّمة  بمؤسسةالعالية المعارف
قسم تعليم اللغة العربّية بكلّية التربّية والعلوم التعليمّية بالجامعة اإلسالمّية الحكومّية . العلمي

. سالم الماجستيرالدل فطرى نور يفروالمشرف  األستاذ ي. فونوروغو
. تعليم اللغة العربية، األلعاب اللغوية: الكلمة األساسية

 إف.  دبادة الدرس مباشرة كغَت مباشرةتتعّلقاأللعاب اللغوية ىي النشاط ُب تصميم التدريس، 
ككاف . اللغة العربية دلادة األربع اللغوية مهاراهتم تنمية ُبالطالب تساعد  اليت األنشطة من اللغوية األلعاب

.  فونوركغو يتعلموف اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية"ادلعارؼ هنضة األمة"الطالب ُب ادلدرسة العالية 
ىم يعتربكف أف تعلم اللغة ك. رس ادلختلفةادـمن ىم متخرجوف  أكثركانكخاصة ُب الصف العاشر الذل 

معرفة ،احتاجوا  عند الكالـ يومياا ال يستعملونوالىتألف ىذه اللغة احدل من اللغة األجنبية . ةالعربية صعب
.  لفهمهاة الكثَتةادلفرد

خطوات  (1): كدلعرفة تعليم اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية يهدؼ ىذا البحث إىل الكشف عن
 هنضة  دبؤسسةالتعليم اللغة العربّية بوسيلة األلعاب اللغوية لطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼ

مشكالت كطريقة حّلها ُب تعليم اللغة العربّية بوسيلة  (2)، 18ٕٓ/17ٕٓفونوركغو السنة الدراسية  األّمة
فونوركغو السنة الدراسية   هنضة األّمة دبؤسسةاأللعاب اللغوية لطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼ

ٕٓ17/ٕٓ18 .
ىذا البحث نوع من البحث  النوعى، كجلميع البيانات استخدمت الباحثة طريقة ادلالحظة كادلقابلة 

 بتخفيض (Miles dan Huberman)أما ربليل البيانات استعملت الباحثة طريقة ميلس كىوبَتماف. كالوثيقة
 .البيانات ٍب عرض البيانات ٍب أحد اإلستنتاج منها

 (تكوين احلركؼ)إّف خطوات تعليم اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية  (1): كاحلاصل من نتائج البحث ىي
فونوركغو السنة الدراسية   هنضة األّمة دبؤسسةلطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼ

 عن ادلوضوع ادلفردات كابُّت ادلدّرس ادلواد اجلديد، أمر ادلدّرس الطالب ليذكر :كما يلى 18ٕٓ/17ٕٓ
عّد ادلدّرس الورقة ربتول على حركؼ العشوائّية، أمر ادلدّرس الطالب لتكوين است، متناكبُت  باللغة العربيةكمعاهنا

   .احلركؼ مفردة مناسبة بادلوضوع، كأخَتا ليتقّدـ الطالب الذل قد ًّب بتدرباتو أماـ الفصل محال بإجابتو
 إّف مشكالت كطريقة حلها ُب تعليم اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية لطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة (2)
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صعوبة الطالب َب (أ):  كما يلى18ٕٓ/17ٕٓفونوركغو السنة الدراسية   هنضة األّمة دبؤسسةالعالية ادلعارؼ
نعاس لفرصة اؿ بعض الطالب أصاب(ج)صعوبة الطالب ُب فهم ادلواد اجلديد، (ب)حفظ ادلفردات كفهمها، 

 تؤثّر على عملّية التعليم، كفاءة الطالب ك ادلدرسة ادلختلفةكانت خلفية (د) اللغة العربّية هنارا، ـتعلي
كأما مشكالت َب تنفيذ األلعاب اللغوية . نقصاف التشجيع من الطالب ُب تعليم اللغة األجنبية لصعبتها(5

ٍب زلاكالت ادلدّرس .  كال ينبغي كّل مادة الدرس اف تلقي با للعبة اللغويةةللعباىي ليس لطالب فرصة دلشاركة 
ستخدـ ت ٍب ة لتعلممحاسحىت يكوف ذلم عطى ادلدّرس الدكافع إىل الطالب مكالطالب ُب حل مشكالت ىي 

 بُّت ادلدّرس  الدراسية كَب البداية،تعليم اللغة العربيةك ألعاب اللغوية بارزة كمتنوعة ليتحّمس الطالب ُب الدرس 
ختار نوع ألعاب ادلفردات أكثر من ألعاب األخرل ألّف غالبّية  ا كلو كجد ادلادة الصعبة،ادلفردات الطالب 

 .صعوبة الطالب ُب ادلفردات
 



4 
 

 



5 
 

 



1 
 

 

الباب األّول 
 المقّدمة  

 البحث خلفية .أ﴾ ﴿
تعّلم اللغة العربية عمل شاؽ، يكلف ادلرء جهدا ُب الفهم كُب التدريب اآليل 

كىذا . ادلكثف للتمّكن من استعماؿ اللغة اجلديدة، كللتنمية ادلتواصلة دلهاراهتا ادلختلفة
اجلهد متطلب ُب كل حلظة طواؿ برنامج تعليم اللغة، كُب حاجة إىل تغذية كتدعيم عدة 

سنوات، لتوفَت القدرة للدارس على معاجلة اللغة ُب إطارىا الكامل ُب احلوارات 
 .كاحملادثات كالقراءة كالتعبَت كادلكتوب

كاأللعاب اللغوية ىي كسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم اللغات ُب 
السنوات األخَتة، كأثبتت تطبيقتها نتائج إجابية ُب كثَت من البالد الىت هتتم بتطوير نظم 

اللغوم استخداـ األلعاب ُب التدريس، " الًتؼ"كقد يظن البعض أّف من . تعليم لغاهتا
كلكن ادلتأمل للجو ادلبهج الذم تضفيو األلعاب علي دركس اللغة، كآلثار الطيبة الىت 

- بالشك- تًتكها ُب نفوس الدارسُت كما يطرأ علي لغتهم من تطور كظلو، سيقتنع
ملطق من جفاؼ الدركس كتعب التدريبات، . جبدكل استخداـ األلعاب اللغوية كعامل

ككوسيلة لتنمية مهارات اللغة كتوفَت فرص االتصاؿ بُت الدارسُت ُب مواقف اجتماعية 
  .طبيعية مرحة

                                                             

 . 9،(ق1401 دارالرم،: الرياص) األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى عبد الغزيز،  

 .7، ...األلعاب اللغوية ناصف مصطفى عبد الغزيز،  

1 
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األلعاب اللغوية اسًتاتيجية بديلة كاحدة كطريقة عماؿ لتوابل حىت عملية تعليم 
اللغة كالقضاء على ادللل كارىاؽ، ألف األلعاب اللغوية ىناؾ عناصر الًتفيو كالنمافسة ُب 

  .حد ذاتو يساعد على زيادة الدكافع تعليم الطالب
كقاؿ سوفرنو، األلعاب اللغوية ذلا ىدفاف يعٍت احلصوؿ علي الفرح كاكتساب 

كليس مقصود لعبة اللغوية لقياس كتقييم نتائج تعلم الطالب، كلكن . ادلهارات اللغوية
 كليس اللعب انشطة مزيدة بل ىو كسيلة .استخدامها بوصفها خطوة ُب هنج التعلم

اللعب اللغوم يهدؼ إىل السركر كتدريب مهارات . للوصوؿ اذلدؼ أم ترقية التعليم
  .كعناصر اللغوية (اإلستماع ك الكالـ كالقراءة كالكتابة كاألدب)اللغوية 

 ك االسًتاتيجية التعليمية أنواع ، فيختارادلواد مقدما يكوف الذل ىو ادلدرس
 الفلسفة أساس ألفّ  أداء كاجبتهم، على الطالب تساعد الىت العربية اللغة لعب كسيلة

 غلعل لكنو فقط الطالب إىل العلم أكادلعلومات نقل ليس التعليم أف احلسنة التعليمية
 التعليم،لكنو إجراء َب مركزا ادلدرس اليكوف التعّلم، كبذلك مستطعُت يكونوا أف ايضان 
  .ابتكاريهم قدرة على التعليم مادة يفهموا كى الطالب اىل من التسهيالت جزء

 هنضة األّمة ىي إحدل ادلدارس اجلديدة الىت  دبؤسسةادلدرسة العالية ادلعارؼ
يعّلم اللغة العربية  ُب ىذا .  الًتبوية ادلناىج ُب ادلقررة ادلواد اللغة العربية إحدل تكوف

                                                             

 Al’ab Lughawiyyah Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yangحسن سيف اهلل،  

Menyenangkan (2010باساف فوبليسينج ،: جاكرتا)،17. 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج :مالنج) Media Pembelajaran Bahasa Arab الوىب راشدل، عبد
 . 80، (2009فريس،

 Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Balajar Bahasaفتح اجمليب ك نيل الرمحوٌب، 

Arab (2011ديفا فريس،:يوغياكرتا) ،32. 

: يوغياكرتا) Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arabرضية زين الدين، 
 .104، (2005: فوستكا رحالة
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 Fun)ادلدرسة بالنوعاف، علا تعليم اللغة العربية غالبا كتعليم اللغة العربية بوسيلة شلتعة 

Arabic) . يريد ادلعلم أف يصنع بيئة ادلمتعة كيشًتكوا الطالب ُب عملية التعليم بوسيلة
 بل كسليف بصعب ليست أهنا العربية اللغة عن الطالب نظرية يغَت أف كيريد لعبة اللغوية

 . كأعطى ادلدرسة كقتا خاصة على كل أسبوع.كمسركرا سهال إهّنا
كُب الصف العاشر خاصة أف الطالب من خلفية الًتبية ادلختلفة قبل دخوؿ إىل 

ألف ىذه اللغة احدل ، كبعضهم يعتربكف أف تعليم اللغة العربية صعب. ادلدرسة العالية
 كالبد أف ػلفظ ادلفردات دلعرفة ، يوميا عند الكالـكهناستعملممن اللغة األجنبية كال 

 .ك أصاب بعض الطالب النعاس لفرصة تعليمها هنارا. معنها

 باحلاؿ ادلمتنعة مثل تبدأ ادلوادكمن ادلالحظة رأت الباحثة أف ادلدّرسة مقّدـ 
بذلك، يستطيع الطالب أف يشعركا .  ادلناِسبةادلوادالدرس بالغٌّت األغنية بادلوضوع 

من ناحيٍة أخرل، بعض الطالب اليهتم جيدا ما شرحت ادلدّرسة كال . فرحاف كقناعة
   .يّتبع اللعبة كال يقدر أف غليب السؤاؿ كال يعرؼ معٌت من ادلفردات

تعليم اللغة العربّية " على تلك خلفية البحث، فأخذ الباحثة ادلوضوع عن 
 هنضة  دبؤسسةلطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼبوسيلة األلعاب اللغوية 

". 18ٕٓ/17ٕٓفونوركغو السنة الدراسية  األّمة
 

 تحديد البحث .ب﴾ ﴿
أما ربديد البحث ُب ىذا البحث العلمي ىو خطوات تعليم اللغة العربية بوسيلة 

بوسيلة  كطريقة حّلها  تعليم اللغة العربيةمشكالتك (تكوين احلركؼ)  اللغويةاأللعاب

                                                             

 .2018 إبريل 3ادلالحضة ُب الفصل العاشر بادلدرسة العالية ادلعارؼ هنضة األّمة، : مصدر 
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  هنضة األّمة دبؤسسة لطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼاأللعاب اللغوية
 .2017/2018 فونوركغو السنة الدراسية

 
  البحثسؤاال .ج﴾ ﴿

لطالب الصف بوسيلة األلعاب اللغوية خطوات تعليم اللغة العربّية كيف  .ٔ
فونوركغو السنة الدراسية   هنضة األّمة دبؤسسةالعاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼ

 ؟18ٕٓ/17ٕٓ
بوسيلة األلعاب   ُب تعليم اللغة العربيةكطريقة ِحّلها  تعليم ما مشكالت .ٕ

  هنضة األّمة دبؤسسة لطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼاللغوية
 ؟18ٕٓ/17ٕٓفونوركغو السنة الدراسية 

 
 أهداف البحث .د﴾ ﴿

 :من أىداؼ البحث الىت يريدىا الباحثة للوصوؿ اليو
لطالب الصف العاشر بوسيلة األلعاب اللغوية دلعرفة خطوات تعليم اللغة العربّية  .ٔ

فونوركغو السنة الدراسية   هنضة األّمة دبؤسسةُب ادلدرسة العالية ادلعارؼ
ٕٓ17/ٕٓ18. 

 بوسيلة األلعاب  ُب تعليم اللغة العربيةكطريقة ِحّلها  تعليم دلعرفة مشكالت .ٕ
 هنضة األّمة  دبؤسسة لطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼاللغوية

 .18ٕٓ/17ٕٓفونوركغو السنة الدراسية 
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 فوائد البحث .ه﴾ ﴿
: أما الفوائد ذلذا البحث

 فوائد النظرية .ٔ
يرجي ىذا البحث العلمي أف يزيد ادلراجع لتطوير العلم على تعليم اللغة العربية 

. ليصل أىداؼ التعليم ك يناؿ نتيجة احلسنة على أساس تعليم ادلالئم
 الفوائد العملية .ٕ

 للباحثة .أ 
لزيادة ادلعارؼ العلمّية اجلديدة ُب تدريس اللغة العربية ادلناسبة كيعطى سهال ُب 

. تعليم كادلراجع ُب تعليم اللغة العربية ُب ادلستقبل
 للمدرسة .ب 

يرجي ىذا البحث أف يعطي ادلعرفة ادلدرسُت لتحسُت النتيجة التعلم ُب تعليم 
. اللغة العربية

 للمدرسة .ج 
يرجي أف يكوف  ىذا البحث أحد ادلراجع لتطوير انشطة التعليمية ك ربسُت 

. النتيجة الطالب دبنهج ادلناسبة
  

 تنظيم كتابة تقرير البحث .و﴾ ﴿
احتول ىذا البحث على مخسة أبواب، كتفصيل ما احتول عليو كل باب كما 

: يلي
ادلقّدمة كىي ربتوم على خلفية البحث كربديد البحث كأسئلة : الباب األكؿ 

البحث كأىداؼ البحث كفوائد البحث كتنظيم كتابة تقرير 
. البحث
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البحوث السابقة كاإلطار النظرم،كىو تعليم اللغة العربية : الباب الثاىن 
ػلتوم على التعريف كأعلية اللغة العربية كأىداؼ تعليم اللغة 

 اللغوية ػلتوم على تعريف اللعبة اللغوية  أللعابكا. العربية
كركح احلقيقة لأللعاب كخصائص أىداؼ اللعبة اللغوية ك

ص ك ائداـ األلعاب اللغوية ك نقخاأللعاب اللغوية كفوائد است
 كعوامل صلاح اللعبة اللغوية كاإلرشادات  األلعاب اللغويةمزايا

  .العامة الختيار األلعاب

منهج البحث ػلتوم على نوع البحث كخضور الباحث كموقع : الباب الثالث 
البحث كالبيانات كمصادرىا  كأساليب مجع البيانات كفحص 

. صحة البيانات كخطوات البحث
عرض البيانات ػلتوم على البيانات العامة الىت تتعلق دبوقع : الباب الرابع 

البحث يشمل تاريخ تأسيسها كموقعها اجلغرفية كنظامها 
كالبيانات اخلاصة الىت ربتوم على . كاحواؿ أساتذهتا كطالهبا

البيانات عن حطوات تعليم اللغة العربية كمشكالت ك طريقة 
. حّلها ُب تعليم اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية

 كمشكالت تعليم اللغة العربية طوات خربليل البيانات عن : الباب اخلامس 
كطريقة حّلها بوسيلة اللعبة اللغوية ادلدرسة تعليم اللغة العبية 

. فونوركغو  هنضة األّمة دبؤسسةالعالية ادلعارؼ
. اخلاسبة، فيها اخلالصة من ىذا البحث كاإلقًتاحات: الباب السادس 
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 الباب الثاني

بحوث السابقة واإلطار النظري ال
 بحوث السابقةال .أ﴾ ﴿

لتأييد ىذا البحث ربتاج الباحثة إىل البحث العلمية السابقة ادلتعلقة دبوضوع 
 : حبثها منها

البحث العلمى الذم حبثو شفاء كاشفة السجا قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية  .ٔ
، ربت ادلوضوع 2015كالتعليم جامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا

فعالية تعليم الكتاب ادلقيدة باستخداـ األلعاب اللغوية لدم تالميذ اخلَتية ادلتوسطة "
 ". اإلسالمية

كجدت شفاء أف تعليم الكتابة ُب مدرسة اخلَتية دلدرس يستحدـ الطريقة 
يعٍت الطريقة التقليدية كىي طريقة قواعد كالًتمجة يعٍت ادلدرس يكتب الكتابة كمعناىا 

ُب السبورة كيأمر التالميذ ليحفظها، حىت ال تدافع التالميذ إىل اكتساب مهارة 
. ألهنم حفظوا ادلفردات من غَت االىتماـ بالكتابة الصحيحة. الكتابة

ىذاالبحث حبث ذبريب كتنتهج الباحث ادلدخل الكمي كتتبع طريقة كصفية 
ربليلية بأسلوب ادلقارنة لوصف عملية التعليم الكتابة ادلقيدة بإستخداـ لعب 

كدرجة فعالية تعليم الكتابة ادلقيدة بإستخداـ " إمالء الفراغ"كلعب " بالرموز فقط"
". إمالء الفراغ"كلعب " بالرموز فقط"لعب 

" بالرموز فقط"إف النتيجة ادلتوسطة للمجموعة التجريبية بإستحداـ لعب 
 أكرب من النتيجة ادلتوسطة للمجموعة الضابطة 30،87ىي " إمالء الفراغ"كلعب 

.  79، 23ىي " إمالء الفراغ"كلعب " بالرموز فقط"بدكف باستحداـ لعب 

7 



8 
 

 

البحث العلمي الذم حبثو فاليا أنوغراىيٌت قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية  .ٕ
، ربت ادلوضوع 2011كالتعليم جامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا 

دراسة ذبريبية دبدرسة اخلَتية )استخداـ األلعاب اللغوية ُب تعليم االستماع " 
 ".(ادلتوسطة اإلسالمية جاكرتا

 ادلكتيب البحث علا البحث من نوعُت البحث ىذا ُب الباحثة كتستخدـ
 كالبحث. الوصفي ادلنهج حبثها فهو ُب تستخدمو الذم ادلنهج  أما.ادليداىن كالبحث
 ألف االستماع َب تدريس اللغوية األلعاب تطبيق كيفية َب الباحثة تستخدمو التجرييب

 البحث ُب ىذا الدراسة  كرلتمع.اللغوية باأللعاب االستماع تدريس ُب التجربة فيو
.  2011/2012 الدراسية للسنة الثامن الفصل ُب كالتلميذات التالميذ مجيع ىو

 رلتمع مظاىر كلتوضيح .تلميذا ٓ٘ٔ ىو البحث ىذا ُب الدراسة رلتمع كعدد
. التالميذ رلتمع من ٖٖ العينات الباحثة فتأخذ كمفهومهم الدراسة كتصورىم

 اللغة لتعليم كسيلة تعترب الّلغوية األلعاب بأف اخلالصة على الباحثة كربصل
 كترقية االستماع تعليم ُب خاصة متعة تعطى حيث خصوصا االستماع العربية

 أثناء الفصل كحالة كاشًتاكهم التالميذ صفة التعلم، كأف ُب التالميذ كميوؿ الدكافع
 صفة كانت الشيء على التعرؼ ُب لعب كمثل سلتلف، اللغوية باأللعاب التدريس
 .مقبوال التالميذ صفة األسرار ادلتسلسلة كانت لعب ُب كلكن جدا، جيدا التالميذ

البحث العلمي الذم حبثو بوصلا نور عيٍت قسم  تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ك  .ٖ
، ربت 2016العلـو التعليمية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوركغو السنة الدراسية 

دراسة مقارنة بُت إستخداـ األلعاب اللغوية كبدكف األلعاب اللغوية حلفظ "ادلوضوع 
ادلفردات لطالبات ادلعهد إكىل األبصار اجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوركغو السنة 

 ".2015/2016الدراسية 
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ُب ادلعهد " صباح اللغة"كاف تدريس ادلفردات أك اللغة العربية الىت تسّمي 
كبعض الطالبات متخرجات من . أكىل األبصار يبدأ بالطريقة دكف األلعاب اللغوية

كالطالبات ُب . ادلعهد العصرم كالسلفي كأكثر ىّن متخرجات من ادلدرسة العمومية
ألّف كقت الصباح يعٌت كقت كسالف " صباح اللغوية"ادلعهد ال ػلبُت اللغة العربية 

كىذا األمر مشكلة َب . غالبا، حىت ال تستطيعوف أف تقرأكا كتتكلموا باللغة العربية
فلذلك ترغب الباحثة من زلاكلة للمقارنة بُت طريقتُت َب حفظ ادلفردات َب . التعّلم

تريد الباحثة أف تعرؼ طريقة الىت األفضل ادلستخدمة َب حفظ ادلفردات . ىذا ادلعهد
. كأف تعرؼ ربقيق نتائج الطالبات

البحث من نوع البحث الكّمي التجربة  ىذا ُب الباحثة كتستخدـ
(eksperimen)  الىت تتضمن من متغرب ادلستقل(variabel x)  كمن " 10 ك7"فرقة

 طالبات كجلمع البيانات 95كعدد العينة ". 9 ك 8"فرقة  (variabel y)متغَت التابع 
أما ربليل . إستخدامت الباحثة من أساليب ادلالحظة كالثقافية كادلقابلة كاإلختبار

. البيانات إستخدامت الباحثة  التحليل اإلحصائ
إّف نتائج حفظ ادلفردات بإستخداـ : كنتائج ذلذا البحث العلمي ىي 

األلعاب اللغوية الطالبات ادلعهد أكيل األبصار اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوركغو 
ك . 69،444ٝ ُب درجة ادلتوسطة بنسبة ادلئوية 2015/2016السنة الدراسية 

نتائج حفظ ادلفردات بدكف إستخداـ األلعاب اللغوية الطالبات ادلعهد أكيل األبصار 
 ُب درجة 2015/2016اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوركغو السنة الدراسية 

من نتائج الىت حصلت إليها الباحثة كجدت . 57،58ٝادلتوسطة بنسبة ادلئوية 
 .مقارنة نتائج حفظ ادلفردات بالطريقة األلعاب للغوية كبدكف األلعاب اللغوية
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أما الفرؽ بُت ىذا البحث كالبحث األكؿ الذم كتبها ىي يبحث عن فعالية 
تعليم الكتاب ادلقيدة باستخداـ األلعاب اللغوية ٍب يستخدـ نوع البحث على سبيل 

كالبحث الثاين يبحث عن استخدـ األلعاب اللغوية ُب تعليم . البحث الكمي
 .ادليداىن كالبحث ادلكتيب البحث علا البحث من االستماع ٍب يستخدـ نوعاف

كالبحث الثالث يبحث عن مقارنة بُت إستخداـ األلعاب اللغوية كبدكف األلعاب 
 .(eksperimen)اللغوية حلفظ ادلفردات ٍب يستخدـ نوع البحث الكّمي التجربة 

بوسيلة األلعاب اللغوية كالبحث الذم أكتب يبحث عن تعليم اللغة العربّية 
 .بإستخدـ نوع البحث على سبيل البحث النوعي

 
 اإلطار النظري .ب﴾ ﴿

 تعليم اللغة الغربية .1

 التعريف .أ 

دبعٌت عمل عملية، ككيفية تدريس أك تعليما، " علم"التعليم من فعل ماض 
كرأل ادلريب، التعليم ىو نقل معركفة من . عن تعليم ككل شيئ عن التدريس

بوسائل  (الطالب)إىل شحص أخرل الذم مل يعرفوا  (ادلدرس)شخص ذلا معرفة 
التعليم ىو عملية ك أنشطة كعنصر مهّم، لتحقيق األىداؼ  .التعليم كالتعلم

التعليم اسباد على عملية التدريس، سواء أكاف ُب ادلدرسة كادلنزؿ أك داخل 
 .األسرة

                                                             

تَتاس، : يوغياكرتا) Pengajaran Bahasa Arab, Media,dan Metode-metodenya أمحد مهتدل انصر،
2009) ،5. 

 . Media Pembelajaran Bahasa Arab  ،15-16 عبد الوىب راشدل، 
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 التعلم كادلتعلمُت ادلعلمُت مع التفاعل عملية ىو كعند آخر أف التعليم

 أف ؽلكن ادلعلمُت أف حيث ادلقدمة ىو ادلساعدة التعليم. تعّلم ُب بيئة ادلوارد

 ادلواقف كالسلوؾ، تشكيل ادلهارات كادلعرفة، كإتقاف العلم عملية اكتساب ربدث

 مساعدة إىل هتدؼ عملية التعليم األخرل، أف كبعبارة. الطالب كادلعتقدات على

 .صحيح بشكل التعلم ادلتعلمُت على

 كقد كصلت. أغراضهم عن العرب هبا يعرب اليت الكلمات ىي العربّية كالّلغة

كحفظها لنا القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة، كما ركاه . طريق النقل من الينا
لغة العربية عندىا اإلمتيازات الىت أصبح  .الثقات من منثور العرب كمنظومهم

: هبا عالمة كىو الزائدة الىت ال يوجود َب اللغات األخرل، مثل
 . األحرؼ كسلارج احلركؼ الىت ال توجد َب اللغات األحرل28يشمل على  (ٔ
اإلعراب، أم شيئ يتطلب كجود الكلمة َب ظركؼ معينة، سواء كاف رفعا  (ٕ

 .كنصبا كجزما كجرّا الذل يكوف َب اإلسم أك الفعل
 .علم العركض، العلم الذل ينشئ الشعر نشئا سباما (ٖ
لغة العامية كالفصحة، تستعمل العامية معاملة أك ادلواصالت احلالة الرمسية،  (ٗ

كأما الفصحة تستعملها َب األدب كالتدريس كالتعليم كلغة الرمسية تستعملها 
 .َب ادلطبعة

 .كىو ال يكوف لغة أخرل"  ض"يكوف فيها حرؼ  (٘
 .الفعل ةالنحوية ادلستحدمة قد تتغَت دائما ككفقا للفاعل ادلتصلة بالفعل (ٙ
 .ال يكوف فيها حركة الىت صعبة للقراءة كِفعُعلَل  (ٚ
 .ال يكوف فيها الىت ذبمع كلمتُت سكنة كباشرة (ٛ

                                                             

 .3، (اسوجا فريسيندك، بدكف السنة: يوغياكرتا)Media Pembelajaran Bahasa Arabخليل اهلل، 

 .7، (2010دار التوفيقية للًتاث، : القاىرة) جامع الدركس العربية مصطفى الغالييٌت،  
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يكوف فيها كلمة الىت تًتكب من حرفُت نادرة إالّ ثالثة احرؼ، ٍب زادىا  (ٜ
1،2،3،4. 

 .كليس فيها أربعة احركؼ متحركة دائما إالّ َب التشبيو كفونولوجيا كقاموس (ٓٔ
 

اللغة العربية ىي مواد التدريس الىت تنشر النشاط اإلتصاالت شفهيا ك 
. ربريريا ليفهم كيعرب األخبار كالفكرة كالشعور ٍب تنشر العلم كالتكنولوجيا كالثقافة
مادة اللغة العربية مادة الىت توجيو لتشجيع كترشد كتطوير كتبٍت قدرة ٍب لتنمية 

 ذلك، على  بناء.موقف إغلايب عن اللغة العربية سواء أكانت تقبال أـ منتجة
 ادلهمة الشركط من شرط فإهنا العربية اللغة دراسة كالسيما جدا مهمة اللغة دراسة
 .الدينية العلـو لفهم

كالوسيلة . اللغة العربية أربع مهارات ىي اإلستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة
. الىت تنقل مهارة الكالـ ىي الصوة، عرب االتصاؿ ادلباشر بُت ادلتكلم كادلستمع

إف مهارة ادارة غرفة الفصل . أما مهارة القراءة كالكتابة فوسيلة علا احلرؼ ادلكتوب
كبدكف اكتساب ادلهارة ال يكوف . كاحدة، من أىم مهارات تنفيد التدريس

  .لتدريس ناجحا
تعليم اللغة العربية ىي القدرة على إستخداما إغلابيا ُب مواقف احليات الىت 

كلعل أقضى . يتعرض الدارس ذلا ُب لقائ دبحدثي العربية أك ُب اتصالو بثقافتهم

                                                             

 Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arabأمي زلمودة ك عبد الوىاب رشيدل، 

 . 8-7، (2008اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، : ماالنج)

غَت : جاكرتا) Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Thn.2014السؤكف الدينية اإلندكنيسية، 
 .38،(2016مطبعة، 

 . 1، (1986ادلملكة العربية السعودية، : الرياض) أساليب التدريس اللغة العربية زلمد علي احلويل، 
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ما يطمع إليو غَت الناطقُت باللغة العربية أف يصلوا إىل مستول الناطقُت هبا من 
حيث اإلستحداـ الوعي كالتلقائ لعناصر اللغة فهما كافهاما، كىذا ما يوضح لنا 
الفرؽ بُت مستويُت من مستويات تعليم العربية كلغة أجنبية، يعرب كل منهما عن 

درجة من درجات الكفاءة ُب إستحدامها، أك ذلما يسمي بالكفاءة اللغوية، 
  .كثانيهما يسمي بكفاءة اإلتصاؿ

 
 أهّمية اللغة العربية .ب 

إف اللغة العربية مكانو خاصة بُت  لغات العامل، كما أف أعلية ىذه اللغة 
 :تزيد يوما بعد يـو ُب عصرنا احلضر، كترجع أعلية اللغة العربية إىل األسباب اآلتية

إهنا لغة القرآف، كىي بذلك اللغة اليت ػلتاجها كل مسلم ليقرأ، أك يفهم  (ٔ
. القرآف الذم يستمّد منو ادلسلم األكامر كالنواىى كاألحكاـ الشرعية

إف كّل مسلم يريد أف يؤّدل الصالة عليو أف يؤديها . إهنا لغة الصالة (ٕ
بالعربية، كلذلك فإف العربية مرتبطة بركن اساسّى من أركاف اإلسالـ فيصبح 

. تعّلم العربية بذالك كاجبا على كّل مسلم
إف العرب اآلف ينموف اقتصاديا بشكل سريع . ادلكامة اإلقتصادية للعرب (ٖ

لفضل مالديهم من ثركات نفطية كمعدنية، شلا غلعل ذلم كزنا اقتصاديا كبَتا، 
. ككزف سياسيا موازيا

أف سبع دكؿ العامل تتكلم العربة لغة أكىل، كما . عدد متكلمى اللغة العربية (ٗ
 .أف كثَتا من شعوب الدكاؿ اإلسالمية تستحدمها كلغة ثانية

                                                             

حقوؽ الطبع جلامعة أـ القرل، : مكة) تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات آلخرلزلمد كامل الناقة،  
 .19، (ـ1985

 .20-19،  أساليب التدريس اللغة العربية زلمد علي احلويل،
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 أهداف تعليم اللغة العربية  . ج
 ُب حياهتم للتالميذ الفوائد ربقيق ىي عامة بصفة التدريس عملية من الغاية

 ترصد األىداؼ ٍب أكال ادلواد ذلذه العامة االىداؼ ربدر العربية اللغة فن ففي
 العربية اللغة أىداؼ تعليم تلخيص كؽلكن .التعليم مراحل من مرحلة بكل اخلاصة

  :رئيسية أىداؼ ثالثة ُب
 أك هبذه اللغة الناطقوف ؽلارسها الىت بالطريقة العربية اللغة الطالب ؽلارس أف (ٔ

  .األربع اللغوية ادلهارات ضوء ُب ك ذلك من تقرب بصورة
 :يلي ما يستهدؼ العربية اللغة تعليم بأف القوؿ ؽلكن

 .اليها يستمع عندما العربية اللغة فهم على الطالب قدرة تنمية (أ 
  .الصحيح النطق على الطالب قدرة  تنمية (ب 
 .الفهم بدقة الكتاب قراءة على الطالب قدرة تنمية (ج 

 .العربية الثقافة الطالب يعرؼ أف (ٕ
 من اللغات غَتىا عن ؽليزىا كما العربية اللغة خصائص الطالب يعرؼ أف (ٖ

 .تراكيب، كمفاىيم ك مفردات بأصوؿ
 

كأىداؼ تعليم اللغة العربية بادلدرسة العالية لكى أف سبلك ادلتعلم بعض من 
ادلعارؼ كالفهم، كيستطيع ُب استعماؿ اظلاط اجلملة األساسية اللغة العربية، حىت 

يستطيع ُب استعماؿ اللغة العربية كأداة اإلتصاؿ، كليفهم القرآف كاحلديث 
أما عند نظاـ كزير الشؤكف الدينية مجهورية إندكنيسيا النمرة . كالكتب الدينية

                                                             

الرباط منشورات ادلنطمة اإلسالمية للًتبية ) تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا رشدم أمحد طعيمة،
 .49، (1989كالعلـو الثقافة، 
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 ـ، أف مادة اللغة العربية بادلدسة العالية سبلك أىداؼ كما 2014 سنة 165
: يلى
تطوير القدرة اإلتصاؿ باللغة العربية الىت تشمل أربع مهارات اللغوية، أم  (ٔ

 .مهارة اإلستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة زمهارة الكتابة
 زيادة الوعي عن أعلية اللغة العربية كواحدة من اللغات األجنبية ال  (ٕ

 .ستخدمها كأداة رئيسية لتعلم، خصوصا ُب دراسة أصوؿ اإلسالـ
عندئذ، . تطوير الفهم عن العالقة بُت اللغة كالثقافة كتوسيع آفاؽ الثقافة (ٖ

  .يرجي الطالب أف ؽللكوا معرفة الثقافات ك يوّرط ُب الثقافة ادلتنوعة
 

 األلعاب اللغوية .2
 تعريف ألعاب اللغوية .أ 

الىت تعمل باأللة )دبعٌت العمل لسركر القلب " لعب"اللعبة مشتقا من كلمة 
أك ُب اللغة اإلصلليزية ادلعركفة بإصطالح   األلعاب اللغوية.(أك بدكف الوسائلة

لغة من األلعاب ىي النشاط الذم قواعد، أىداؼ، كػلتوم على عناصر الًتفيو 
قاؿ عبد العزيز بن إبراىيم األصهلى ُب طرائق التدريس اللغة العربية ىل . شلتعة

الناطق بلغة آحر اف األلعاب اللغوية ىي األلعاب بالتوخيد كسائل ليسهل عوائد 
تعليم كتعلم اللغات، أما ُب شكل أنشطة متعة كتسليمة، أك رلرد استحداـ 

 .كسائل تعليم محل ُب الفصوؿ الدراسية كخارج الفصوؿ الدراسية
                                                             

 .Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Thn.2014 ، 51-52السؤكف الدينية اإلندكنيسية، 

 .Media Pembelajaran Bahasa Arab ،80 الوىب راشدل، عبد 
 Al’ab Lughawiyyah Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yangحسن سيف اهلل، 

Menyenangkan، 15. 
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تعريف األلعاب اللغوية ىي كسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم 
اللغات ُب السنوات األخَتة، كأثبتت تطبيقتها نتائج إغلابية َب كثَت من البالد اليت 

 . هتتم بتطوير نظم لغاهتا
ُب تعليم اللغة، لكي يعطي رلاال كاسعا ُب " األلعاب"يستخدـ اصطالحا 

األنشطة الفصلية، لتزكيد ادلعلم بوسيلة شلتعة كمشوقة للتدريب على عناصر اللغة، 
األلعاب الىت ذلا بداية زلددة . كتوفَت احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة

كنقطو هناية، كربكمها القواعد كالنظم، كأطلقت كذلك على كافة أنواع األنشطة 
سوؼ يتناكؿ الكتاب بعضا . الشبيهة باأللعاب، كالىت ليس ذلا شكلو ادلألوؼ

.  منها ايضا
ُب : (G. Gibbs)جيبس.من أفضل ما قيل ُب ربديد العبة اللغوية ما قالو ج

تعريفها إهنا نشاط يتم بُت الدارسُت متعاكنُت أك متنافسُت للوصوؿ إىل غايتهم 
  .ُب إطار القواعد ادلوضوعة

. كليس اللعب انشطة مزيدة بل ىو كسيلة للوصوؿ اذلدؼ أم ترقية التعليم
اإلستماع ك الكالـ )اللعب اللغوم يهدؼ إىل السركر كتدريب مهارات اللغوية 

 .كعناصر اللغوية (كالقراءة كالكتابة كاألدب
 

                                                             

 .7 ،األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى عبد الغزيز، 

 .13-12، .نفس ادلراجع

 Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Balajar Bahasa Arabفتح اجمليب ك نيل الرمحوٌب، 

 ،32. 
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 أهداف اللعبة اللغوية .ب 
ب ادلهارات اللغوية ماّف ىدؼ االلعاب اللغوية ذبعل التدريس مرػلا كتدر

: ذبرم االلعاب اللغوية داخل الفصوؿ باىداؼ . كعناصر اللغة
 اف تزيد فصاحة كاعتمادا على نفس الطالب (ٔ
 اف ذبهز عالقة االجابية (ٕ
 اف تزيل ملال من اطالب (ٖ
 كالة التشجيع كالتمكُت كالثراء (ٗ

كاّما اذلدؼ من استخدامها فهي تشجيع االستخداـ اللغوم لالغراض 
ففي مثل ىذه االلعاب  (اللغة لغة)كليست دراسة اللغة من اجل اللغة ، االتصالية

فاللغة ىنا اداة . تكوف اللغة ىي الوسيلة اليت تتحق هبا االىداؼ ادلوضوعية 
. لالستعماؿ كليست مادة للتدريب فقط

 لكاأللعاب اللغوية من افضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من الدارسُت عل
اللعب اللغول ذلا ىدفاف، كعلا احلصوؿ على الفرح ك تدريب . كصوؿ ايل اذلدؼاؿ

كاللعب اللغول تعترب من أداة تعليمية جديدة ُب تدريس . ادلهارات اللغوية احملدكدة
اللغة العربية كالبد من اإلعتبار بأف اللعبة اللغوىة التقصد لقياس أك تقييم نتائج 

 .تعلم الطلبة، كلكن استخدامها كخطوة من ادلدخل ُب التدريس 
 

                                                             

 .44-40،.نفس ادلراجع

-Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab  ،176أمي زلمودة ك عبد الوىب رشيدل،
175. 
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 روح الحقيقة لأللعاب .ج 
اب األلعاب اللغوية، ىناؾ الركح احلقيقة لأللعاب، ؽلكن اجلوىر بكُب 

: احلقيقي لأللعاب ُب
 .ركح التنافس األخول للتفوؽ على اآلخرين كبّزىم (ٔ
 .مشاىدة االخرين كمتابعتهم ُب ادلسابقات ادلختلفة كتشجيعهم (ٕ
 .حث النفس على ربسُت امكاناهتا الذاتية (ٖ
 .التعاكف مع األقراف إلصلاز عمل معُت أك لتحقيق انتصار ما (ٗ

 
 حصائص األلعاب اللغوية .د 

كاألساس العامة الىت ينبغي أف نضعها ُب اعتبارنا عند تصميم أك تطويع 
:  لعبة يعٍت

اللغة اللغوية نشاط تعاكين، مثَت للعزائم لتحقيق أىداؼ موضوعية ُب إطار  (ٔ
 . من النظم كالتعليمات

 .كدبا أف اذلدؼ ىو تشجيع االستخداـ اللغوم لألغراض االتصالية (ٕ
كىناؾ مسة جوىرية أخرل دلعظم األلعاب ادلوضحة، كىي تكوين معلومات  (ٖ

 . كآراء متباينة بُت الالعبُت
: كؽلكن إغلاز خصائص اللعبة اجليدة ُب اآلٌب

ك إتقاف عناصر  (اإلستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة)ترقية إتقاف اللغات  (ٔ
 .(ادلفردات كالقواعد)اللغات 

 .مالئمة اللعبة دلستول الدارسُت (ٕ

                                                             

 .14،....األلعاب اللغوية ناصف مصطفى ،
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 .يعطى الفرصة لطالب لتفاعل مع غَتىم كادلعلمُت كمادة اللغة (ٖ
 .إذكاء اللعبة الطالب ليعملوا بنشط اإلغلاىب كترقية رغبتهم (ٗ
 .ادلشركة الطالب بنشط (٘
 .اإلرشادات كتنظيم اللعبة كاضحة كسهولة لفهم (ٙ
 .تشغيل ُب الوقت كادلكاف ادلناسب (ٚ

 
 دام األلعاب اللغويةخفوائد است .ه 

كليست اللعبة ىي الطريقة . استخداـ اللعبة اليلـز اف يكوف التدريس
نستطيع اف نضيف تنوعة . الوحيدة كلكن اذا استعدنا اللعبة بطريقة ادلثلي

كمحاسة كرغبة ُب بعض برامج التدريس ليست اللعبة ىدفا ُب التدريس كلكّنها 
قاؿ سوياتنو اف اللعبة اجلّيدة ىي . كسيلة لوصوؿ ايل اذلدؼ كىو ترقية التدريس

عند كثَت من الناس اّف تعبَت احلياة كذكاء االبتكار . ذبعل التدريس مرػلا كجذابا 
. االعلي ػلصالف من اخلالؿ اللعبة

: كذبرم االلعاب اللغوية داخل الفصوؿ بفوائد كثَتة
 التخلص من اخلطورة اليت سبنع عملية التعلم (ٔ
 التخلص من اخلهد ُب بيئة التعلم (ٕ
 الدعوة إىل ادلشاركة (ٖ
 ترقية عملية التعلم (ٗ
 ية ابتكار النفوسـتن (٘
 الوصوؿ إىل اذلدؼ دكف الواعى (ٙ

                                                             

 .Metode Permainan-Permainan Edukatif ، 55......فتح اجمليب ك نيل الرمحوٌب،
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 الوصوؿ إىل معٌت التعلم باخلربة (ٚ
 .تركيز التالميد كموضوع التعلم (ٛ

ككانت األلعاب اللغوية تستطيع أف ترقي ابتكار التالميذ ُب اخلياؿ كالتعاكف 
.  بعضهم مع البعض كتستطيع أف تدفع التالميذ إىل تعلم اللغة العربية

 
 نقائص و مزايا األلعاب اللغوية .و 

: نقائص األلعاب اللغوية منها
 يسّبب عدد كثَت من الطالب صعوبة ُب مشاركة مجيع الطالب ُب اللعبة (ٔ
يقًتف اجراء اللعبة اللغوية بالضحك كتصفيق الطالب كقد تعوؽ اللعبة  (ٕ

 .عملية التدريس ُب الفصل االخر عادة
 ليس كّل مادة الدرس ينبغي اف تلقي من خالؿ اللعبة اللغوية (ٖ
ُب األلعاب، التعتقد اللعبة اللغوية كربنامج تدريس اللغة كلكن كا ادلكّمل  (ٗ

 .كادلساند
: مزايا األلعاب اللغوية منها

 (CBSA)اللعبة اللغوية احدل كسائل طريقة تدريس الطالب ادلتفاعل  (ٔ

 تنقص ملال الطالب عند عملية التدريس ُب الفصل (ٕ

 .تنّمي محاسة الطالب بوجود منافساة بُت الطالب (ٖ

 تبٌت اللعبة اللغوية عالقة الفرقة كتنشأ اىلية الطالب االجتماعية (ٗ

 .تستطيع انتًتؾ ادلادة ادلدرسة تأثَت ُب قلوب الطالب (٘
                                                             

 .Metode Permainan-Permainan Edukatif  ،36......فتح اجمليب ك نيل الرمحوٌب،

 Al’ab Lughawiyyah Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yangحسن سيف اهلل، 

Menyenangkan، 38-39. 



21 
 

 

 عوامل نجاح األلعاب اللغوية .ز 
 ؿ، قاؿ سوفومو ىناؾ اربعة عوامل لتحقيق صلاح اللعبة اللغوية ُب الفص

 :منها
 الحواؿ كالظركؼا (ٔ

اذا مل . البّد للمدرس من االىتماـ باالحواؿ الظركؼ ُب تطبيق اللعبة
سبسح االحواؿ كالظركؼ لتطبيق اللعبة فاالحسن اف اليطبقها ادلدرس من 

. الفصل
 نظاـ اللعبة (ٕ

ينبغى علي ادلدرس اف ينظم خطوات اللعبة تنظيما ،  اللعبة ذلا نظاـلكلّ 
. كاضحا

 الالعب (ٖ
 ذبرل اللعبة باحسن ماؽلكن اذا كاف الطالب لديهم امانة سوؼ

ربتاج اللعبة اىل االجتهاد كالقوة كالتفاعل من الالعب ، كفوؽ ذلك.عالية
. اللعبة لنجاح

 قائد اللعبة (ٗ
ينبغي على قائد اللعبة اف يعرؼ نظاـ اللعبة ككجب اف يكوف حازما 

 .كعادال ككقورا كسريعا َب اخذ القركر
 

                                                             

 .Metode Permainan-Permainan Edukatif ، 58-60......فتح اجمليب ك نيل الرمحوٌب،
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  األلعابواجراءاالرشادات العامة الختيار  .ح 
ت الىت تعُت ادلعلم ُب اختيار االلعاب اللغوية امن االرشاد ىناؾ رلموعة

: كاجراءىا حىت يتحقق اكرب قدر من ادلواد التعلمية نلخصها ُب النقط التالية
ادلعلم اف ػلدد اىدؼ الدرس ربديدا كاضحا حىت ؽلكن للمعلم على  (ٔ

 .اختياراللعبة اللغوية ادلناسبة 
غلب اف تناسب اللعبة اللغوية كادلستول الىتعليمى ادلدارسُت كقدراهتم العقلية  (ٕ

 .ككذالك الزمن ادلتاح
توافر عنصر االمن للدارسُت لئال تسبب ذلم اصابات  (ٖ
دراسة ىدؼ اللعبة بعناية كربديد االظلاط اللغوية اليت سيتم التدريب عليها  (ٗ

 .اثناء اجراء اللعبة
اذا كانت اللعبة ربتاج اىل اعداد خاص فيفّضل االنتهاء من ىذا االعداد قبل  (٘

 .الدرس
 .قبل تبدأ اللعبة، غلب أف يعتقد أّف الطالب فهم من تنفيذ اللعبة (ٙ

 

                                                             

   .Media Pembelajaran Bahasa Arab ،82-83 الوىب راشدل، عبد 
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 أنواع األلعاب اللغوية . ي
 تكوين احلركؼ (ٔ

اذلدؼ من ىذه اللعبة ىي يستطيع الطالب أف : اذلدؼ   (أ 
 .يكّوف الكلمة بسرعة كلزيادة خزينة من ادلفردات

 بشكل ادلربع بتصميم ربتوم على قرطاساؿ:  اآللة ادلستعملة  (ب 
 .حركؼ العشوائية

ٍب يأمر . يعّد ادلدّرس مسرد من ادلفردات العشوائية: طريقة اللعبة   (ج 
ينبغى ادلدّرس . بناء على إرشاد ادلدّرس ادلدّرس الطالب ليكّوف احلركؼ

أف يقّدـ  ىذه اللعبة ُب شكل من فريق العمل كؼلتار ادلفردات ما 
  .يناسب بادلوضوع

 قراءة اجلهرية (ٕ
ىذه اإلسًتاتيجية الىت ؽلكن أف يساعد الطالب َب تقدًن فهم كتركيز 

. غَت مباشرة على مواد القراءة
: اخلطوات

 يقسم ادلدّرس الطالب إىل الفرؽ (أ 
. ؼلتار ادلدّرس النص الذل اىتماـ ك يقسيمها إىل أربعة أك مخسة أقساـ (ب 

على . ٍب يعُّت ادلدّرس كل فرؽ إىل تركيز على فهم جزء من كضيفتو
 .سبيل ادلثاؿ، الفرؽ األكؿ فهم الفقرة كاحدة إىل آخره

 .يطلب ادلدّرس كل فرقة ليقراء النص بصوت جهَت (ج 

                                                             

 .Metode Permainan-Permainan Edukatif ، 79......فتح اجمليب ك نيل الرمحوٌب، 
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عند قراءة ُب التقدـ، التوقف عند بعض النقاط للتأكيد على معٌت  (د 
 . كالتفسَت ادلطلوب

 .انتهى عملية التعلم يستْعِلم عن أحواؿ من النص القراءة (ق 
 إستماع األغاىن (ٖ

ىذه اإلسًتاتيجية تساعد الطالب على اإلستجابة حبكمة كاحلق ُب 
. فهم كتفسَت غنائي تغٌت

: اخلطوات
توفر األغاىن باللغة العربية، تسجيل، ك شعرية ُب شكل : إعدادم  (أ 

 .كلمات األغنية ليست كاملة
يطلب . يقسم ادلدّرس الطالب إىل شعرية ٍب لعبت األغنية: مرحلة تنفيذ  (ب 

 .ادلدّرس الطالب إلكماؿ شعرية ُب شكل كلمات األغنية ليست كاملة
ٍب . لعب األغنية مرة أخرل، كلكن كل معبد أك كفقا لقدرة الطالب (ج 

 .يقـو التقوًن مع الطالب اآلخرين. يسأؿ أىل أجوبةىم
 . يبحث ُب موضوع ك زلتول األغاىن، كاصلح كتابة الطالب (د 

 

                                                             

 .Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab ،75رضية زين الدين، 
 .59،.نفس ادلراجع
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الباب الثالث 
منهج البحث 

 منهج البحث .أ﴾ ﴿
منهج البحث ىو كسيلة علمية أساسية للحصوؿ على البيانات بغرض معُت 

 .كفائدة
 نوع البحث .1

تستخدـ الباحثة نوع البحث ذلذا البحث العلمي على سبيل البحث الكيفي 
كىو إجرآت البحث الىت تنتج البيانات الوصفية كاألصوات ادلكتوبة أك من ألسنة 

البحث النوعي لديو أساس قوم فيو الكفاية سواء علي . األشخاص كطبائع ادلتأملة
 .مستوم فلسفي كمنهجي

 
 حضور الباحث .2

إف حضور الباحثة ُب ميداف البحث أمر ىاـ ُب البحث الكيفي، كذلك ألف 
كالقادر - دكف غَته- اإلنساف ىو القادر على االتصاؿ بادلخربين أك موضوع البحث

  .كذلك على فهم الًتابط بُت األحداث كالوقائع ُب ادليداف
 

                                                             

، (2013الفابيتا، : باندكع) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Dسوغييونو، 
ٕ. 

ريفيكا  :باندكع) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan ، أكىر سوىر سافوترا
 .181(، 2014، أديتاما

 .9، (2106،  رماجا ركسداكريا: باندكع) Metodologi Penelitian Kualitatif  ليكسى مولوع، 

25 
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 موقع البحث .3
. فونوركغو  هنضة األّمة دبؤسسةموقع ىذا البحث ىو ادلدرسة العالية ادلعارؼ

كاختيار الباحثة ىذا ادلوقع ألهنا كانت تريد أف تعرؼ تعليم اللغة العربية بوسيلة 
 هنضة  دبؤسسةاأللعاب اللغوية لطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼ

. األّمة فونوركغو
 

البيانات ومصادرها   .4
البيانات ىي ماربصل عليو الباحثة من ادلعلومات ُب صورة احلقائق أك 

 أما البيانات الذم تطلبها الباحثة ذلذا البحث ىي عن تعليم اللغة العربّية .االرقاـ
  دبؤسسةلطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼبوسيلة األلعاب اللغوية 

. 18ٕٓ/17ٕٓهنضة األّمة فونوركغو السنة الدراسية 
كمصادر البيانات ىي ادلصادر اليت حصلت عليها الباحثة من ادليداف 

 .َب مصادر البيانات مل يبق الناس، كلكن مادة ككقائع كانشاط كمكاف.البحث
 :كأّما مصادر البيانات اليت تطلبها الباحثة ُب ىذا البحث ىي

 مصادر البيانات البشريّة . أ

 .ُب الصف العاشر (Fun Arabic)مدّرس اللغة العربية   (ٔ

 .الطالب ُب الصف العاشر (ٕ

                                                             

رينيكا : جاكارتا)Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  ،كونطا سوىرمسي أرم
   .161(، 2013,جيفتا

 . 172، .نفس ادلراجع

 .89، (2005رينيكا جيفتا، : جاكارتا) Manajemen Penelitian سوىارمسي أرم كونطا،  
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 مصادر البيانات غَت البشريّة   . ب

ربصل ىذه البايانات من الوثائق كاجملالت كالكتب الىت ذلا اتصاؿ كثيق 
 .بالبحث

 أساليب جمع البيانات .5

ُب ىذا البحث . طريقة مجيع البيانات ىي الطريقة ادلستعملة جلميع البيانات
  :استخدمت الباحثة ثالث طرؽ كىي كما يلى

 (Observation Method) طريقة ادلالحظة . أ

 .طريقة ادلالحظة ىي تأمل ككتابة منظمة علي الظواىر ادلبحوثة
 non)كالنوع ادلالحظة تستخدمها الباحثة ىي ادلالحظة غَت ادلشًتكُت 

participant observation) . كادلالحضة غَت ادلشًتكُت ىي ادلالحظة اليت ذبعل
ُب ىذه . الباحثة كادلشاىدة علي الظواىر كالقائع الذم يكوف ادلوضوع البحث

ادلالحظة تنظر كتسمع الباحثة اىل األحواؿ االجتماعية اخلاصة بدكف ادلشًتؾ 
 استخدمت الباحثة ىذه الطريقة للتأمل ادلباشر على األعماؿ كاألحواؿ .فيو

  دبؤسسةُب تدريس كتعليم اللغة العربية باأللعاب اللغوية بادلدرسة العالية ادلعارؼ
 .هنضة األّمة فونوركغو

 (Interview Method)طريقة ادلقابلة  . ب

ادلقابلة ىي ادلواجهة بُت الشخصُت ليتخابر ادلعرفة اك الفكرة بطريقة 
 كتنقسم طريقة ادلقابلة اىل .اسئلة كاجلواب حىت يناؿ ادلعٌت ُب احد ادلوضوع

                                                             

  .158،(2014رينيكا جيفتا ، : جاكرتا) Metodologi Penelitian Pendidikanمرغونو، 

، (2011رجا غرافيندك فرسادا، : جاكرتا) Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data اؽلزير،
40. 

 . Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D  ،231سوغييونو، 
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كاستخدمت الباحثة طريقة . قسمُت علا ادلقابلة الًتكيبية كادلقابلة غَت الًتكيبية
ادلقابلة غَت الًتكيبية ىو الباحثة مل يستخدـ اإلرشادات ادلقابلة الىت ًب ترتيبها 

 .بشكل منهجى جلمع البيانات

  (Fun Arabic)إجراء ادلقابلة ُب ىذا البحث مع زلاضر اللغة العربية 

كبعض الطالب للبحث عن تدريس كتعليم اللغة العربية باأللعاب اللغوية 
فونوركغو   هنضة األّمة دبؤسسةلطالب ادلستول العاشر بادلدرسة العالية ادلعارؼ

 .2016/2017السنة الدراسية 
 (Documentation Method) طريقة الوثيقية  . ج

الوثيقة ىي ادلالحظة عن الوقائع اليت قد ماضت، بشكل الكتابة أك 
 . أكادلذاكرات أك األرشيفة ادلدرسة أكادلادة الدرس كغَتىا.الصورة أك الرائعة

 العالية ادلعارؼ يستعمل الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات عن حالة ادلدرسة
: فونوركغو كما يلى  هنضة األّمةدبؤسسة

 هنضة  دبؤسسةبادلدرسة العالية ادلعارؼ التاريخ تأسيس كادلوضوع اجلغراُب (ٔ
 .فونوركغو األّمة

  هنضة األّمة دبؤسسةتنظيم منظمة ادلدرسة بادلدرسة العالية ادلعارؼ (ٕ
 .فونوركغو

  هنضة األّمة دبؤسسةاحواؿ الطالب كادلدرسُت بادلدرسة العالية ادلعارؼ (ٖ
 .فونوركغو

 .فونوركغو  هنضة األّمة دبؤسسةكسائل الدراسة بادلدرسة العالية ادلعارؼ (ٗ

                                                             

 . 140 ،.نفس ادلراجع

 .240، .نفس ادلراجع

 .Metodologi Penelitian Kualitatif، 62 ....اؽلزير،
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 طريقة تحليل البيانات .6

قامت الباحثة بتحليل البيانات منذ أف مجع البيانات إىل أف ينتهي من مجع 
 ىذا التحليل تابع للطريقة اليت قّدمها ميليس. (أم بعد مجع البيانات)البيانات 

(Miles)ىوبرماف  ك (Huberman) كىي عرض البيانات، ٍب زبفيض البيانات، ٍب ،
 :استخالص النتائج من البيانات، كالرسم البياين ذلذه الطريقة كما يلي

 
 
 
 
 
 
 

 (Reduction Data)لبيانات ا زبفيض .أ 
 كاختيار األشياء تلخيص ىو البحوث سياؽ ُب من البيانات زبفيض

 كانت قد اليت كبالتايل البيانات .الفئة كتكوين ادلهمة األمور على تركز ك الرئسية
 مجع من مزيد إلجراء البحث كضوحا كتيسَت أكثر صورة تقدًن أف زبفيض
 َب ىذا البحث ربصل الباحثة على البيانات من ادلقابلة كادلالحظة .البيانات

كالوثيقة ادلعقدة ُب التدريس كاألعماؿ اليومية من ادلدرس، ٍب زبفضها باختيار 

                                                             

  . Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ،247سوغييونو، 

 .247، .نفس ادلراجع

 غرض البيانات مجع البيانات

زبفيض 
االستنتاج من  البيانات

 البيانات
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كربديد عن األحواؿ ادلتعلقة بعملية تدريس كتعليم اللغة العربية بوسيلة األلعاب 
 .اللغوية

 (Display Data)عرض البيانات  .ب 
 البيانات أك تقدًن البيانات عرض ىي التالية اخلطوة البيانات، زبفيض بعد

 إذا. مصفوفة أك البياين كجدكؿ كالرسم سلتصر كصف شكل ُب أجريت ظلط ُب
 ظلط النمط ىذا أصبح ٍب ، البحث بالبيانات أثناء كمدعما كجد قد أظلط كانت

 ُب .للبحث النهائي التقرير ُب عرض على بعد ذلك ستكوف كاليت القياسية،
ىذا البحث عرض الباحثة البيانات بنظاـ خاص عن تعليم اللغة العربّية بوسيلة 

 هنضة  دبؤسسةاأللعاب اللغوية لطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼ
 .18ٕٓ/17ٕٓفونوركغو السنة الدراسية  األّمة

 (Conclusion Data)استنتاج البيانات  .ج 
 كاإلستدالؿ كاإلستنباط اإلستنباط أخذ ىي البيانات عرض بعد اخلطوة

 البيانات مجع ُب كاألرجح اجلديدة األدلة اتت اذا احلكم ُب تبق مل األكؿ
 ك الراجحة باألدلة كيتفق يناسب األكؿ اإلستنباط كاف اذا كلكن.بعدىا

 فااإلستنباط البيانات، كمجع البحث ميداف ُب الباحثة رجعت حينما الصحيحة
 ُب اجاب فقد نوعي حبث استنباط إذا. الصحيح الراجح باإلستنباط مسي األكؿ

 .البحث ميداف ُب الباحثة ذىبت حينما كتتسع تبق كمل ربديدىا
 

                                                             

 .249، .نفس ادلراجع 

 .252، .نفس ادلراجع
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 فحص صحة البيانات .7
 اإلشًتاؾ تطويل . أ

ميداف  ُب طويال كقتا كيشًتؾ. النوعى البحث ُب كسيلة الباحثة تكوف
 .البيانات صحة نوعية لًتقية التطويل ىذا كفائدة. البحث

التأمل  مواظبة . ب
بادلسألة ادلطلوبة  ادلناسبة كالعناصر اخلصائص إغلاد التأمل مواظبة من الغرض

 كاف كبعبارة أخرل إذا. ٍبّ ركزت الباحثة ُب ىذه اخلصائص كالعناصر بالتفضيل
 .التعمق يعطي التأمل فمواطبة الغرفة يعطى اإلشًتاؾ تطويل

 التثلثي ادلنهج . ج
 شيء آخر يستفيد الذم البيانات صحة فحص اسلوب التثلثي ىو ادلنهج

 من استخدىا كاألكثر .للبيانات مقارنة أك التحقق ألغراض البيانات خارج من
. أخرل مصادر من فحص ىو

أسلوب التثليث ىو األسلوب الذم إستخدـ صحة بيانات التحقق شيء 
ىناؾ اربعة . أخر إىل أف البيانات إلغراض التدقيق أك على سبيل ادلقارنة للبيانات

مصادر كأساليب : أنواع من ادلثلثات كاألساليب الىت تستغل أستخداـ الشيكات
. كاحملققُت كالنظريات

 يعٍت. ادلصادر مع أستخداـ  أساليب التثليث استخدمت الدراسة ىذه ُب
 الزمن بأف ادلعلومات ادلكتسبة عرب الثقة من درجة كراء من كبرقق ادلقارنة

 مقارنة (أ): كؽلكن ربقيق ذلك من قبل الباحثُت. النوعية الطرؽ ُب كأدكاسبختلفة

                                                             

 .Metodologi Penelitian Kualitatif، 327 ليكسى مولوع، 

 .330-329، .نفس ادلراجع
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 ما علنا الناس يقولو ما بُت ادلقارنة (ب) مع مقابالت بيانات مع الحظ البيانات
ادلقارنة بُت ما يقولو الناس مع الوضع البحوث ما  (ج)يقاؿ ُب القطاع اخلاص 

 متنوعة رلموعة مع ما شخص نطر كجهة الدكلة مقارنة بُت(د)يقولو ُب كل كقت 
 (ق)أعلى،كالناس،كاحلكومة  أك الثانوم التعليم النظر من من اآلراء ككجهات

 .الصلة كثيقة زلتويات ادلقابالت مع نتائج مقارنة
 

 خطوات البحث .8
 أفّ  أساسية ىي خاصة كلذا البحث خطوات عن فصلو ؽلكن ال النوعى البحث

 النوعى ؼلتلف البحث ُب البحث خطوات فلذلك. البحث كوسيلة الباحث
 خطوات إىل اربع تنقسم البحث خطوات أما. النوعى البحث غَت البحث خبطوات

 :
 البحث خطوة خبطيط .أ 

: ىذه اخلطوة يتم تنفيدىا بأمور أتية
 كتابة زبطيط البحث .ٔ
 إختيار ميداف البحث .ٕ
 إدارة اإلذف .ٖ
 إستكشاؼ أحواؿ ادليداف .ٗ
 إختيار ادلخَت كاإلنتفاع بو .٘
 إعداد أدكات البحث .ٙ

                                                             

 . 330، .نفس ادلراجع 
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 :خطوات تنفيذ البحث، ىذه اخلطوة تنفيذ بأمور أتية .ب 
  فهم ميداف البحث ك إعداد النفس .ٔ
 احلوض إىل ادليداف .ٕ
 اإلشًتاؾ َب مجع البيانات .ٖ

 خطوة كتابة بيانات .ج 
 خطوة ربليل البحث .د 

فبعد أف اجتمعت البيانات كما أرادهتا الباحثة بتحليلها على الطريقة الوصفية 
  .النوعية

 

                                                             

 .126 ليكسى مولوع، 
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 الباب الرابع

 عرض البيانات

 ّمةاعرض البيانات الع .أ﴾ ﴿

 هنضة  دبؤسسةتتكلم الباحثة ُب ىذا الباب عن صورة عامة بادلدرسة العالية ادلعارؼ
 .فونوركغو األّمة

  نهضة األّمة فونوروغو بمؤسسةتاريخ تأسيس مدرسة العالية المعارف .1

ىي إحدل ادلدارس اجلديدة ُب   هنضة األّمة دبؤسسةادلدرسة العالية ادلعارؼ
فونوركغو ربت محاية معهد إهّتاد األّمة ك ادلؤسسات تربية ادلعارؼ، الىت مؤسس 

  ىو اإلختصارة من مدرسة MAMNUاإلسم . األكؿ عند شيخ إماـ سيوطى فريد
 ليس اإلختصارات من هنضة العلماء كلكن مل NU. "ادلعارؼ هنضة األمة"العالية 

مع األمل، ذبعل ىذه . ألّف ادلعارؼ زلالة هنضة العلماء. ؼلرج من مبدأ هنضة العلماء
 .ادلدرسة كوسيلة إحياء األمة

 1تقـو تأسيس ىذه ادلدرسة ال تنفصل عن كجود مدرسة ادلتوسطة ادلعارؼ 
 فونوركغو ُب جوكركميععاالف، 1ُب البداية، تقع مدرسة ادلتوسطة ادلعارؼ . فونوركغو

منذ سنة الدراسية . ٍب تنتقل إىل جاراكاف بسبب عدد الطالب قليل جدا
 فونوركغو ُب الشارع سوكرنو 1 ، تقع مدرسة ادلتوسطة ادلعارؼ 2011/2012

كتقدُّـ ادلدرسة أحسن من قبلها، سواء من .  جاراكاف بانيودكنو فونوركغو13ىّتا 
. حيث نوعية أك كّمّية

يفكر فريق اإلظلاء ادلعهد أف يؤسي ادلدرسة العالية دلتخرّج الطالب مدرسة 
ٍب تبدأ أنشطة التعليم ك التعلم ُب السنة . فونوركغو خاصة 1 ادلتوسطة ادلعارؼ

                                                             

.  ُب ادللحق ىذا البحثD/3.IV/ 2018/ 1: أنظر نسخة الوثيقة

34 
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رئيس .  فونوركغو"ادلعارؼ هنضة األّمة" ُب ادلدرسة العالية 2016/2017الدراسية 
ادلدرسة األكىل ىو مشس الدين الذل يعتٌت إقًتاح التصريح إلقامة ادلدرسة ٍب يُعْستَلْبِدؿ 

تعمل أنشطة ادلدرسة جيدا كتستطيع أف تّتبع ادلنهج كمزيد . عند عَلِلى سباـ حىت اآلف
 .ادلنهج

كاآلف، ذلا ادلدرسة فصالف، علا فصل العاشر ك فصل إحدل عشر كععد 
 .40الطالب حواىل 

  4.1اجلدكاؿ
  هنضة األّمة فونوركغو دبؤسسةىوية ادلدرسة العالية ادلعارؼ

  هنضة األّمة دبؤسسةالعالية ادلعارؼادلدرسة : اسم ادلدرسة  1
 بانيودكنو فونوركغو  24شارع سوكرنو ىّتا :  عنوف ادلدرسة 2
 63411: رمز الربيدم  3
 481180-0352: اذلاتف  4
 mamaarif.nahdlatulummah@gmail.com:  الربيد اإللكًتكىن 5

 2016:  سنة التأسيس 6
ادلدرسة الداخلة من خالؿ توفَت فصل اخلاصة :  انشطة التعليم 7

. لطالب الذين مل داخلي
ينتمى اخلاصة :  ملكية األرض 8
ادلئسسة :   ملكية البيانات 9

10 NSM  :1312333020062 
 كيلومًت 4:  ادلسافة إىل مركز ادلدينة 11
 كيلومًت 3: ادلسافة إىل مركز النواحى  12
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  الموقع الجغرافي .2
 ُب قرية جاراكاف بانيودكنو ادلدينة "ادلعارؼ هنضة األّمة"كقفت ادلدرسة العالية 

 بانيودكنو فونوركغو، كحدكد منطقة كما 24ـ ُب شارع سوكرنو ىّتا افونوركغو، باًب
 :يلى

ربدىا   هنضة األّمة دبؤسسةمن اجلهة الشمالية، كانت ادلدرسة العالية ادلعارؼ .أ 
 بقرية كنيتُت بادلدرسة فونوركغو أيضا

ربدىا بقرية   هنضة األّمة دبؤسسةمن اجلهة اجلنوبية، كانت ادلدرسة العالية ادلعارؼ .ب 
 تاماف أرـك بادلدينة فونوركغو أيضا

ربدىا بقرية   هنضة األّمة دبؤسسةمن اجلهة الغربية، كانت ادلدرسة العالية ادلعارؼ .ج 
 معكوجاياف بادلدينة فونوركغو

ربدىا بقرية   هنضة األّمة دبؤسسةمن اجلهة الشرقية، كانت ادلدرسة العالية ادلعارؼ .د 
 . جوكركمعغاالف

 

 نهضة األّمة  بمؤسسةبالمدرسة العالية المعارف الرؤية والرسالة واألهداف .3
 فونوروغو

 رؤيةادلدرسة .أ 

رؤية ادلدرسة العالية ادلعارؼ هنضة األّمة فونوركغو شلتاز على إتقاف العلـو 
 .كالتكنولوجية كتطبيق األخالؽ الكرؽلة كالثقافة اإلسالمية

: فونوركغو  هنضة األّمة دبؤسسةمؤشرات رؤية ادلدرسة العالية ادلعارؼ

                                                             

.  ُب ادللحق ىذا البحثO/3.IV/ 2018 /1:ادلالحطةأنظر نسخة  
.  ُب ادللحق ىذا البحثD/3.IV/ 2018 /2: أنظر نسخة الوثيقة 
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يتحّقق إطار الشعب الذم يستطيع يتسابق بُت طالب متساكيا بينهم بواسطة  (ٔ
 .ادلمّيزات عندىم يعٍت ذبربة التطبيق اإلسالمية دبنهج أىل السّنة كاجلماعة

يتحّقق إطار الشعب الذم لو ادلهارات كتفّوؽ األساس اللغة األجنبية على  (ٕ
 .كجو اخلصوص ىي اللغة العربية كاللغة اإلصلليزية

يتحّقق إطار الشعب الذم لو سّعة األفق كيستطيع يعمل أساس الركحانيات  (ٖ
 .اإلسالمية دبنهج أىل السّنة كاجلماعةمطلقا ُب اليومية

يتحّقق إطار الشعب الذم لو ركح كحّساسّية اإلجتماعّية حقيقا ُب معيشة  (ٗ
 .البيئة

يتحّقق إطار الشعب الذم ؽلكن التحّقق منها لو مقدكر ربليالت العملية  (٘
 .كشخصية الىت تستعّد لتواجو على التحديّات ادلنافسات ُب عصر العاامي

 

الرسالة ادلدرسة  .ب 
تشتّد رعيل القرآيّن الذل ينتج على حواس ادلهّمة التأّمالت كتطبيق تعاليم  (ٔ

 .اإلسالمّية دبنهج أىل السّنة كاجلماعة

كَلْضعُع كتنفيذ أنشطة الّدراسية على مركز التنمّية الشخصّية كيستوعب على  (ٕ
 .تنوُّع نفر الطالب احملتول كعلى ضلو ِفعاؿ كسركر كرلد 

 .تنمية أخالؽ احملمودة كعّلة اإلمتياز كزلّبة على ثقافة الدكلة (ٖ

تطوير بشكل مستقل كمَلؤَلفُع ادلهارات على أسس اللغة األجنبّية كالتكنولوجّية  (ٗ
 .ادلعلومات كمواصالت حىّت تستعّد لقاء التحديات العادلى
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 أىداؼ ادلدرسة .ج 

 : ـ كما يلى2016/2017أىداؼ ادلدرسة َب سنة الدراسية 
تدمغ على اخلّرغلُت القرآنية الذين  ذلم تصفّيات ادلؤّىالت على اختصاص  (ٔ

الركحانّية اإلسالمّية الىت تساكل قسمات اإلسالمية دبنهج أىل السّنة 
 .كاجلماعة

تدمغ على اخلّرجُت ادلتقّيُت الذين ذلم إستحقاؽ احلّرجُت ادلتمّكنُت على العلـو  (ٕ
 .كالتكنولوجّية كالعلـو كناية عن الطالب ادلدرسة العالية 

تدمغ على اخلّرجُت الذين ذلم إىتماـ أك عّهدة كتوعية على دينامكّي  (ٖ
 .اإلجتماعّي 

تدمغ على اخلّرجُت الذين ذلم  استطاعة على تفّوؽ أسس اللغة العربية كاللغة  (ٗ
 .اإلصلليزية

تدمغ على اخلّرجُت الذين ذلم استطاعة التحليلّية كالعملّية كيستغّلوف باألخالؽ  (٘
الكرؽلة الىت تتهّياء دبواجهة التحديات ادلنافسات ُب عصر العادلي بواسطة 

 .سلتلف برنارلي تربية الشخصية

 
 نهضة األّمة  بمؤسسةالبيانات عن تركيب منظمة المدرسة العالية المعارف .4

 فونوروغو

 هنضة األّمة فونوركغو  دبؤسسةدلعرفة تنظيم ادلنظمة ادلدرسة العالية ادلعارؼ
 :كاضحا نظر إلىل جدكاؿ اآلتى

 

                                                             

  . ُب ادللحق ىذا البحثD/3.IV/ 2018 /3: أنظر نسخة الوثيقة
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  4.2اجلدكاؿ 
  هنضة األّمة فونوركغو دبؤسسةتركيب منظمة ادلدرسة العالية ادلعارؼ

 

 

 المدّرس

 

 الطالب

 

 المجتمع

 

  ولي الفصل إحدى عشر

 نيال إيكا فرافيتا ساري

 

ولي الفصل إثنى عشر 
_ 

 

 

ولي الفصل العاشر 
 يعتياسديوي قّرة أعيون

 رئيس المدرسة
 على تمام

 قسم المعمل
 زين العابدين

 قسم اللجنة

 سيف الدين ناصر

 قسم وسائل الدراسية
 سوغيع ربّنى

 دوام

 

 قسم العالقة العامة

 سوغيع ربّنى

 قسم الطالب
 مأدب علول عزم

 

 قسم منهج التدريس
 مأدب علول عزم

 

 

 يايوك سوفرافتي

 

 التركيب
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 نهضة األّمة  بمؤسسةأحوال المدرسين والطالب بالمدرسة العالية المعارف .5
 فونوروغو

 هنضة األّمة فونوركغو،  دبؤسسةلتأدية عملية التعليم بادلدرسة العالية ادلعارؼ
كاف ادلدرسوف ُب . ربتاج ادلدرسوف ، ىم متخرجوف من اجلامعات كالكلية ادلتفرقة

كأما .  من مدرسة10 مدرسا ك8كيتكزف من .  مدرسا18ىذه ادلدرسة عددىم 
:  أمساءىم يستطيع أف ينظر ُب اجلدكاؿ كما يلى

 4.3اجلدكاؿ 
 هنضة األّمة فونوركغو  دبؤسسةأحواؿ ادلدرسُت ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼ

ادلواد الدارسية اإلسم األساتذ النمرة 
رِيَلاِضيَّات علي سباـ   1
بِيُعولُعوِجيَّا أمباركاتى  2
ِكْيِميَلاء ديوم قرّة أيونيعتياس  3
علم التفسَت، الفقو سيف البخرل  4
اللغة اإلصلليزيّة أمحد كراـ ادلاجستَت  5
الفنوف الثقافة كادلهارات زين العابدين  6
اللغة اإلصلليزيّة نفس ادلطمئّنة  7
حفظ القرآف، تاريخ اإلسالـ سرم ىنداياىن  8
القرآف كاحلديث أكىل زىرة  9

ِفيزِيَلاء نيال إيكا فرافيتاسارل  10
اللغة العربة، تربّية ادلدنّية نور ىدايىت  11

                                                             

  . ُب ادللحق ىذا البحثD/3.IV/ 2018 /4 :أنظر نسخة الوثيقة
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الرياضة يس سوباغييوا  12
العقيدة كاألخالؽ سوغيع ربٌت ادلاجستَت  13
اجلُعْغرَلِفيَلة مأّدب أكىل عـز  14
تاريخ اإلندكنيسي إيتا فورناما سارل  15
اللغة اإلندكنيسية رػلا فيفيت  16
تفسَت الكتاب، اخلط، القراءة كالكتابة القرآف أنوار سركرل احلافظ  17

 
 عرض البيانات الخاصة .ب﴾ ﴿

. ُب ىذا قسم عرض الباحثة مجيع ما كجدت ُب ادليداف ُب شكل البيانات
 :كاحتمل ىذا قسم على نوعُت من أسئلة البحث 

البيانات عن خطوات تعليم اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية لطالب الصف  .1
 نهضة األّمة فونوروغو السنة  بمؤسسةالعاشر في المدرسة العالية المعارف

 2017/2018الدراسية 
 العربية أما. انساف كل ليتعلم جداة ادلهم الًتبية من احدل  ىيالعربية اللغة

 اللغة ك الفرنسية، الصينية اإلصلليزية، اللغة مثل األجنبية، كاللغة دكر فلها بإندكنيسيا
 كػلتاج ادلدّرس إىل الطريقة ادلناسبة كالبيئة ـ اللغة األجنبية صعبةمتعل. األخرل
 ىو طريقة تعليم اللغة العربية بوسيلة ادلمتنعة كيساعد ُب Fun Arabicك . ادلمتنعة

كما قالت األستاذة نور ىديىت . تقليل ملل الطالب ك زيادة الدكافع الطالب أيضا
(Nur Hidayati) كمدرسة اللغة العربية ُب الصف العاشر " :Fun Arabic ىو تعليم 

اللغة بوسيلة األلعاب اللغوية، ك نستخدـ انواع من الوسائل ُب التعليمها كمسّجلة 
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لعاب ىي لزيادة العلم ك الدكافع الطالب ألكأىداؼ من استعماؿ ا. كصورة كقرطاس
 ."أف ػلّب اللغة العربية

كاأللعاب اللغوية ىي إحدل من الطرؽ ادلستخدمة للمدرسة ألهّنا من أفضل 
كقد قامت الباحثة ادلقابلة عن . الوسائل الىت تساعد الدارسُت على مقدـ ادلواد

خلفية تطبيق األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغة العربية، كجدت الباحثة على البيانات 
: كما قالت األستاذة نور ىديىت

 األجنبية لطالب اإلندكنسيا ألّف ىذه اللغة تدريس ُب الّصعوبة درجةأكال، "
ثانيا، نريد أف طلرب أّف اللغة العربية . اللغات كالعربية كاإلصلليزية ال يستخدـ يومّيا

ٍب آخر، ضلسب خلفية التعليمية الطالب كمعرفة الطالب ُب . سهال كمرػلا دلعرفة
."  إتقاف أك فهم ادلواد ادلقدمة سلتلفة

إف األلعاب اللغوية تنقسم إىل أنواع متعددة، فمن تقسيمها تبعا للمهارات 
اللغوية األساسية أك العناصر اللغوية مثل األلعاب اإلستماع كاأللعاب الكالـ 

كاأللعاب . كاأللعاب القراءة كاأللعاب الكتابة كاأللعاب ادلفردات كاأللعاب الًتاكيب
أما ادلقابلة مع أستاذة . اللغوية متدرجة كمتتابعة حسب مستويات الدارسُت كاعماذلم

أستخدـ نوع من األلعاب كفقا بادلواد :" نور ىديىت عن أنواع األلعاب ادلستخدمتها
إستماع األغاىن كقراءة اجلهريّة ككتابة النشراة كأرض الصوار كحربة منها . الذل سأبُّت 

من كل .  كزبمُت الكلمات كترتيب اجلمل ك سبثيل الصامتتكوين احلركؼادلثَتة ك
ألنو ادلفردات ىي األسس . ذلك، كثَت من األلعاب الىت تؤدل إىل التعلم ادلفردات

 كُب احلقيقة، تبلغ كل ادلواد . التاىل كقراءة كاحلوار كترمجة القراءةادلوادُب تعلم 
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بل ال ؽلكن . باستخداـ األلعاب اللغوية كىذه متعلقة بطريقة اإللقاء كتصميم ادلواد
 ."َب الًتكيب، يعٌت حينما بُّت فعل ادلضارع أك فعل األمر

كما قالت . كينبغي ادلدرسة أف تستعّد كل شيء قبل دخوؿ إىل الفصل
مثال، ادلواد اللغة العربية يعٌت . األلعاب اللغوية كعماد التعليم: "األستاذة نور ىديىت

كال بّد أف . مهنة ٍب يلّقن ادلدّرس ادلواد عن ادلفردات أك الغناء ربت ادلوضوع ادلهنة
نستعّد ادلواد َب ذلك اليـو ٍب الوسائل اليت ادلستخدمة مثل مكرب الصوت ك كومبيوتر 

إذا كاف . ٍب يستمتع الطالب عند ادلدّرس تقدًن ادلواد باأللعاب. كصورة كغَت ذلك
كبعد ذلك يأمر ادلدّرس  (دبعٌت ليس مستخدـ الوسائل)ادلدّرس تقدًن ادلواد غالبا 

  ."الطالب أف يفعل تدريبات، ال شّك يشعر الطالب ادللل
كحصلت . إف كل طريقة من طرؽ تعليم اللغة العربية خطوات لتطبيقها

صّور أحد الطالب عن كيفية . الباحثة البيانات عن اخلطوات من بعض الطالب
كما (تكوين احلركؼ)خطوات ادلعلم عندما تعّلم اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية

، تطلب ادلدّرسة الطالب أف يغٍّت األغنية عن ادلفردات من  قبل بداية التعلم: "يلى
بعد ذلك، تبُّت ادلدّرسة ادلواد اجلديدة ك األلعاب اليت سنمّرف ُب . ادلواد ادلاضي

لدينا مهمة لًتتيب . تعطى ادلدّرسة القرطاس ربتول على حركؼ العشوائّية. اليـو
. على الوقت عشرة دقائق" جسم اإلنساف"احلركؼ لتكوف مفردة مناسبة بادلوضوع 

 ."ٍب نصلح األجوبة معا
قالت الطالبة األخرل، كفيما يلي ما بّينها من خطوات التدريس  قراءة 

تبدأ ادلدّرسة الدرس باعطاء األسئلة عن ادلواد :"اجلهريّة الىت قامت هبا ادلدّرسة
                                                             

 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/4: أنظر إيل نسخة ادلقابلة 
 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/4: أنظر إيل نسخة ادلقابلة 
 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/1: أنظر إيل نسخة ادلقابلة 
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بعد ذلك، تقسم ادلدّرسة الطالب عدة . كنغٍّت األغنية لزيادة ركح التعلم. ادلاضي
. يدرس كل رلموعة فقرة. ػلصل كل رلموعة ادلهمة أف يفهم قراءة النص. رلموعات

آخرا، سبارس ادلدّرسة السؤاؿ . بعد ذلك، يقراء كيبُّت كل رلموعة احملتول من النص
 ."كاجلواب يتعلق النص

كللتأكيد كاحلصوؿ علي البيانات الكافية، قاؿ الطالب، كقد عرض ماشهده 
ُب الصف العاشر من خطوات تعليم الغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية إستماع 

 : األغاىن
.  عن الدرس السابق من ادلفرداتادلدّرسة تسأؿٍب بالدعاء، يبدأ الدرس "
تلعب .  تعطى ادلدّرسة القرطاس ػلتول على كلمات األغنية غَت كاملةبعد ذلك

كتلعبها مرّة أخرل كلكن كل بيت من . ادلدّرس ادلسّجلة، كنستمع باجلّد حىت اآلخر
  ."بالدعاءينتهي الدرس .ك نبدأ أف ظلأل الفراغ . األغاىن

: من نتيجة ادلقابلة مع مدّرسة اللغة العربية، كما قالت األستاذة نور ىديىت
كأحيانا سأؿ الطالب من ادلواد . البداية، أشرح ادلواد ادلاضى ليستعيدىا" 

بعدىا، أقرء كشف الغياب كأعطى ادلوضوع اجلديد يعٌت أشرح ادلواد . ادلاضى
كآخرا، تنفيذ . ٍب أشرح عملّية أك إرشادات األلعاب الىت مستعملة. كمفردات

اُععّد . على سبيل ادلثاؿ، لعبة تكوين احلركؼ. األلعاب اللغوية كما إعدادنا قبلها
اأمر الطالب ليكوين . القرطاس ػلتول على حركؼ العشوائّية، ٍب أفّرؽ غلى الطالب

بعد . على عشرة دقائق" جسم اإلنساف"احلركؼ لتكوف مفردة مناسبة بادلوضوع 
 ."ذلك، ربصيص معا
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قد قامت الباحثة كذلك بادلالحظة لعملية التدريس اليت قامت هبا ادلدّرسة 
كفيما يلي ماشهدهتا الباحثة من عملية التدرس حينما تطبيق . ُب الصف العاشر

ُب الصف العاشر كما  (تكوين احلركؼ)تعليم اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية 
 :يلى 

 إلقاء السالـ إلفتتاح .أ 
 "كيف حالكم؟"تسأؿ ادلدّرسة عن أحواؿ الطالب  .ب 
 تقرأ  ادلدّرسة كشف الغياب .ج 
 . عن ادلواد ادلاضي ادلدّرسةتسأؿ .د 
 تعطى ادلدّرسة الدكافع إىل الطالب .ق 
 تدعو ادلدّرسة الطالب أف يغٍّت األغنية .ك 
، يعٌت  .ز   "جسم اإلنساف"تبُّت ادلدّرسة ادلواد اجلديد اليـو
 .تأمر ادلدّرسة الطالب ليذكركا جسم اإلنساف باللغة العربية كمعاهنا، باالتناكب .ح 
 .تعّد ادلدّرسة الورقة ربتول على حركؼ العشوائّية .ط 
جسم "تطلب ادلدّرسة الطالب لتكوين احلركؼ ليكوف مفردة مناسبة بادلوضوع  .م 

 "اإلنساف
 الطالب الىت قد يتّم التدريبات، تقدـ إىل اماـ كمحل أجوبتهم .ؾ 
 الدعاء معا .ؿ 
 .إلقاء السالـ إلختتاـ .ـ 

: كمن اخلطوات ىي. تستخدـ ادلدّرسة األلعاب آخر، يعٌت إستماع األغاىن
ٍب تقرأ ادلدّرسة . تفتح ادلدّرسة التدريس بألقاء السالـ كتسأؿ عن األحواؿ الطالب

                                                             

.  ُب ادللحق ىذا البحثO/3.IV/ 2018/2: ادلالحظةأنظر نسخة 
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ٍب تعّد  ادلدّرسة . كبعد ذلك، تسأؿ ادلدّرسة عن ادلواد السابق. كشف الغياب
بعد ذلك توزّع ادلدّرسة . األغاىن ك مسّجلة ك قرطاس ػلتول على شعر األغاىن جزئيّ 

تلعب ادلدّرس ادلسّجلة، كتأمر ادلدّرس الطالهبا أف يستمع باجلّد حىت ٍبّ .قرطاس
ك يبدأ الطالب أف ؽلأل . كتلعبها مرّة أخرل كلكن كل بيت من األغاىن. اآلخر
كقد انتهى، تقّوـ ادلدّرس األجوبات باإلشًتاؾ مع الطالب ك ينشدكف .  الفراغ

 .بالسركر
إف األلعاب اللغوية ىي نشاط الىت تسهل الطالب ُب فهم ادلواد كتنقص 

، طالبة (Umi Mukhlisoh)كقالت أمى سللصة . عليهم ادللل من التدريس َب الفصل
صف العاشر أف األلعاب اللغوية تساعدىا ُب تدريس اللغة العربية ألف تقدؽلها مريح 

  .ٍب تسهل الطالبة أف تذكر ادلواد. ك مع اللعب
األلعاب : "، طالبة صف العاشر(Ismatun Nasikhah)ٍب قالت إمسة نصيحة 

اللغوية أساعد َب تدريس اللغة العربية ألف تقدًن ادلواد دبسًتيح كال أشعر ادللل أك 
 ."ادلهلك

. ػلّب الطالب حينما تقدًن ادلواد باأللعاب:"ٍب كفقا عند أستاذة نور ىدايىت
بل ىنا  . كما عرفنا،اللغة العربية أربع مهارات ىي اإلستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة

  ."نأّكد على فهم الطالب ُب تعليم اللغة العربية

                                                             

.  ُب ادللحق ىذا البحثO/24.IV/ 2018/3 : نسخة ادلالحظة أنظر
 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/1: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/2: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/4: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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 بوسيلة  في تعليم اللغة العربيةوطريقة ِحّلها تعليم البيانات عن مشكالت  .2
  بمؤسسةاأللعاب اللغوية لطالب الصف العاشر في المدرسة العالية المعارف

 2017/2018نهضة األّمة فونوروغو السنة الدراسية 

 من نتيجة ادلالحظات كادلقابالت، فوجدت ادلشكالت ُب تعليم اللغة العربية 
  دبؤسسةالعالية ادلعارؼبوسيلة األلعاب اللغوية لطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة 

ُب ىذه الصفحات تعرض الباحثة البيانات عن ادلشكالت . فونوركغو هنضة األّمة
: الىت تواجهها مدرس اللغة العربية كالطالب، أما ادلشكالت ىنا منها

إّنٍت ال أعرؼ كثَت من ادلفردات كعندما :" قالت الطالبة عن مشكالت منها
كقليل الوقت حينما تطبيق . بّينت األستاذة ادلوضوع اجلديد، أصعب ُب فهم معنها

. اتعلم باجلّد ك احفظ ادلفردات كثَت:" كحلل ىذه ادلشكالت منها" .األلعاب اللغوية
ٍبّ اسأؿ مباشرة إىل األستاذة عن الدرس الذل مل أفهم أك اسأؿ اىل األصدقاء الذين 

 ."فهموا
 أف الوقت كفقنايل. كثَت من ادلفرداتحفظ أ إّنٍت مل :"كذكر الطالبة اآلخر 

ليس  ،الكَلِلمَلاتزبمُت على سبيل ادلثاؿ عند لعب . عندما تطبيق ألعاب اللغويةأقل 
" . ألف الوقت قد انتهىىذا اللعبيلعب كّل الطالب 

 كإذا مل . كقتنا طويالن يستغرؽلكن األمر ، فتح القاموسأ": كطريقة حلها يعٍت
إذا كاف األمر يتعلق باللعبة ، فال بأس إذا . أجد ُب القاموس سأْسأؿ إىل أصدقائ

 ."قادـستمر ُب أسبوع اؿممل تقدمها ؼ، كالطالب الذين مل ؽلارس اآلخركف

                                                             

 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/1: أنظر إيل نسخة ادلقابلة 
 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/2: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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 بسرعة، ادلوادبّينت ادلدّرسة :"كىناؾ نوع آخر من ادلشكالت، كما قاؿ
حصوصا عندما فريق آخر عرض . كأشعر نعاس ألّف الدرس اللغة العربية ُب النهار

 ."أسأؿ أصدقائ بعد إنتهي الدرس:"كحلها." أماـ الفصل
كلتحقيق ىذه البيانات، قالت ادلدّرسة اللغة العربية عن ادلشكالت الىت 

العقبات الىت :"تواجهها ُب الصف العاشر حينما تطبيق األلعاب اللغوية، كما يلى
كسببها خلفية . نواجهها ىي معرفة الطالب ُب إتقاف أك فهم ادلواد ادلقدمة سلتلفة

ككل ادلدّرس لديو طرؽ . التعليمية الطالب، ىم متخّرجوف من ادلدرسة الثانوية متنّوعة
ٍب عدـ استجابة الطالب ُب عملية التعليمية، ردبا يشعر الطالب . التعليم نفسو

كمن اآلخر، نقصاف . بادللل اك ال تفهم من األلعاب اك اخلوؼ من اللغة العربية
التشجيع من الطالب ُب تعليم اللغة األجنبية، مثل اللغة العربية ك اللغة اإلصلليزية 

فيما إستماع كترمجة، يصعب الطالب أف يفهم ادلواد الىت ربتول . ألّف يشعركف صعبة
إذا كاف ادلوضوع عن ادلهنة أك . على ادلوضوع األجنبية كالثقافة أك بطاقة الشخصية

." أعضاء اجلسم أك أنشطة اليومية فيسّهل الطالب أف يفهمو
 Nur) كحلل ىذه ادلشكالت، كما قالت ادلدّرسة اللغة العربية نور ىديىت 

Hidayati)":  يعطى ادلدّرس الدكافع إىل الطالب أف يكوف محاس ٍب يستخدـ
مع األمل، أف الطالب ال . األلعاب اللغوية بارزا حىت يتحّمس الطالب ُب الدرس

كليس ادلدّرس بُّت ادلواد . يشعركف ادللل ك يقّدـ ادلدّرس ادلواد بطريقة ادلتنوعة كال رتابة
كلكن أحيانا يطلب ادلدّرس الطالب أف . فقط كبعده يعمل الطالب على التدريبات

ٍب بُّت ادلدّرس ادلفردات مقّدما عند . يغٍّت األغنية كيسمع ادلوسيقى أك غلعل احلِْرفة
 . "مناقشة ادلواد الصعبة

                                                             

 . ُب ادللحق ىذا البحثW/10.IV /2018/3: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/4: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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من بيانات الىت ذكرت الباحثة ُب األعلى، كانت ادلشكالت الطالب 
ال يعرؼ الطالب كثَت من ادلفردات، نقصاف الوقت التعلم باأللعاب : ادلختلفة منها

أصاب بعض الطالب نعاس اللغوية، صعبة الطالب ُب فهم ادلواد اجلديد بسرعة، 
كمدرسة  (Nur Hidayati)األستاذة نور ىديىت لفرصة تعليم اللغة العربية هنارا، كعند 

خلفية  الكفاءة الطالب ك ادلدرسة ادلختلفة تؤثر على عملية التعليم،  أف اللغة العربية
ك ػلتاج الطالب كقت سلتلف لفهم ادلواد، ك نقصاف التشجيع من الطالب ُب تعليم 

 . اللغة األجنبية لصعبتها، كالصعوبة الطالب ُب فهم ادلواد ادلعُّت 
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 خامسالباب ال
 عرض البيانات

  هنضة األّمة دبؤسسةالعالية ادلعارؼ استنادا إىل نتائج ادلقابلة كادلالحظة بادلدرسة 
فونوركغو، تعرؼ الباحثة بالتنائج من تعليم اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية لطالب 

كمن البيانات . فونوركغو  هنضة األّمة دبؤسسةالعالية ادلعارؼالصف العاشر ُب ادلدرسة 
 :اخلاصة كاصلت الباحثة إىل ربليل البيانات كما يلى

تحليل البيانات عن خطوات تعليم اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية لطالب  .أ﴾ ﴿
فونوروغو السنة  نهضة األّمة  بمؤسسةالعالية المعارفالصف العاشر في المدرسة 

 2017/2018الدراسية 
األلعاب اللغوية ىي كسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم اللغات ُب 

السنوات األخَتة، كأثبتت تطبيقتها نتائج إغلابية َب كثَت من البالد اليت هتتم بتطوير 
 كانت اللعبة اللغوىة ىي العملية للحصوؿ على مهارة اللغوية دبفركحة . نظم لغاهتا

ُب ( G. Gibbs)جيبس. كمن افضل ما قبل ُب ربديد اللعب اللغول ما قالو ج
للوصوؿ إىل غياهتم - متعاكنُت أك متنافسُت- إهنا نشاط يتم بُت الدراسُت: تعريفها

األلعاب اللغوية ذلا ىدفاف، كعلا احلصوؿ على الفرح   .ُب إطار القواعد ادلوضوعة
األلعاب اللغوية تعترب من أداة تعليمية جديدة ك. ك تدريب ادلهارات اللغوية احملدكدة

ُب تدريس اللغة العربية كالبد من اإلعتبار بأف اللعبة اللغوىة التقصد لقياس أك تقييم 
  .نتائج تعلم الطلبة، كلكن استخدامها كخطوة من ادلدخل ُب التدريس 

                                                             

 .7 ،األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى عبد الغزيز، 

 .13-12، .نفس ادلراجع

-Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab  ،176أمي زلمودة ك عبد الوىب رشيدل،
175. 

50 



51 
 

 

 كشلارسة ادلهارات ةتعـة ىي اللعبة ألجل احلصوؿ على املمإف اللعبة اللغو
إذا كاف اللعبة ػلمل ادلمتعة كلكنها . (ادلفردات كالقواعد) كعناصر اللغاتاللغوية 

كبالعكس، إذا كانت . يؤدم إىل اكتساب مهارات لغوية معينة، فليس ىى لعبا لغويّا
أنشطة التدريب على ادلهارات اللغوية ادلعينة، كلكن ليس فيها شيء من ادلمتعة فال 

إذا كاف النشاط ػلتول على  كيسمى اللعبة من نوع اللعبة اللغوىة. تسمى لعبا لغويا
ككل اللعبة اللغوىة . كعناصر اللغاتتعة كشلارسة ادلهارات اللغوية ـعنصر امل: عناصر

الىت ذبرم ُب أنشطة التدريس ينبغي أف تدعم بصورة مباشرة ُب ربقيق أىداؼ 
 .التدريس

  دبؤسسةالعالية ادلعارؼكإف مدّرسة اللغة العربية ُب الصف العاشر بادلدرسة 
كمن . فونوركغو لقد قامت ُب كل عملية تدريسها باأللعاب اللغوية هنضة األّمة

حاصلة ادلقابلة َب ىذه البحث كانت األلعاب ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية َب 
عشرة -كقالت األستاذة نور ىدايىت أّف تستخدـ حواىل سبعة. الصف العاشر متنّوعة

إستماع األغاىن كقراءة اجلهريّة : كاألنواعها . أنواع من األلعاب َب فصل دراسي كاحد
 كزبمُت الكلمات كترتيب تكوين احلركؼككتابة النشراة كأرض الصوار كحربة ادلثَتة ك

  .اجلمل ك سبثيل الصامت
استنادا إىل ىذه البيانات، فتخّلصت الباحثة بأّف اللعبة ِإْسِتمَلاع األَلغَلاىِن 

رَلة مستخدمة ُب التعليم مهارة  رَلة اْلمُعِثيػْ مستخدمة ُب التعليم مهارة اإلستماع، كاللعبة ِحبػْ
الكالـ، كاللعبة ِقرَلاءَلة اجلَلْهرِيَّة مستخدمة ُب التعليم مهارة القراءة، كاللعبة ِكتَلابَلة النَلشَلرَلاة 

 كزبَلِْمُْت تَلْكِوْين احلُعرُعْكؼمستخدمة ُب التعليم مهارة الكتابة، كاأللعاب أَلْرض الصُعوَلار ك

                                                             

 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/4: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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ِْثْيل الصَلاِمت مستخدمة ُب التعليم ادلفردات كعدد لعبة . الكَلِلمَلات كتػَلْرتِْيب اجلُعمَلل ك سبَل
. لتعليم ادلفردات أكثر من لعبة لتعليم مهارات األخرل

: عند فتح اجمليب كنيل رمحوتى كما يلى (تكوين احلركؼ)كأما خطوات لعبة 
 ٍب يأمر ادلدّرس الطالب ليكّوف احلركؼ. يعّد ادلدّرس مَلْسرَلد من ادلفردات العشوائية

ينبغى ادلدّرس أف يقّدـ  ىذه اللعبة ُب شكل من فريق العمل . بناء على إرشاد ادلدّرس
  .كؼلتار ادلفردات ما يناسب بادلوضوع

 العالية ادلعارؼأما خطوات لعبة تكوين احلركؼ الىت تستعملها ُب ادلدرسة 
 اجلديد، أمر ادلدّرس الطالب ادلواد بُّت ادلدّرس :فونوركغو كما يلى  هنضة األّمةدبؤسسة

ليذكركا عن ادلوضوع ادلفردات كمعاهنا باللغة العربية متناكبُت، يعّد ادلدّرس الورقة ربتول 
على حركؼ العشوائّية، أمر ادلدّرس الطالب لتكوين احلركؼ مفردة مناسبة بادلوضوع، 

 .كأخَتا ليتقّدـ الطالب الذل قد ًّب بتدرباتو أماـ الفصل محال بإجابتو
كمن ىذه البيانات معركؼ بأف خطوات الىت استخدمها ادلدّرسة موافقة 

كاحيانا زادت ادلدّرسة أنشطة . باإلطار النظرم أهنو يستخدـ بعض اخلطوات ادلكتوبة
غٍّت األغاىن اك ذكر التضادات كذكر بسيطة قبل دخوؿ إىل األلعاب الرئيسّية، مثال 

 ىذه األنشطة تساعد الطالب لزيادة الدكافع ك بؤرة على .ادلًتادفات كغَت ذلك
.   فوائد األخرل يساعد الطالب على حفظ كفهم ادلفردات بسرعة.الدرس

من الناحية العملية، إىتّمت ادلدّرسة خصائص ألعاب اللغوية اجليدة كادلالئمة 
ترقية إتقاف عناصر اللغات  بينها. كادلناسبة الىت ؽلكن شلارستها ُب تدريس اللغة

مالئمة اللعبة دلستول الدارسُت، يعطى الفرصة لطالب لتفاعل مع غَتىم  ،(ادلفردات)
 .كادلعلمُت كمادة اللغة، ك تشغيل ُب الوقت كادلكاف ادلناسب

                                                             

 .Metode Permainan-Permainan Edukatif ، 79......فتح اجمليب ك نيل الرمحوٌب، 
.  ُب ادللحق ىذا البحثO/3.IV/ 2018/2: ادلالحظةأنظر نسخة 
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باإلضافة إىل ذلك، إىتّمت ادلدّرسة ناحية الفائدة لعبة اللغوية الىت تطبيقها، 
مشاىدة االخرين كمتابعتهم ُب ،ركح التنافس األخول للتفوؽ على اآلخرين كبّزىممثل 

التعاكف ، حث النفس على ربسُت امكاناهتا الذاتية، ادلسابقات ادلختلفة كتشجيعهم
من ىذه اجلوانب، اّكد ادلدّرس  .مع األقراف إلصلاز عمل معُت أك لتحقيق انتصار ما

.  على حث النفس الطالب
صلاحا ُب التعليم، خاصوصا ُب تطبيق لعبة اللغوية مقّدر بأنواع العوامل مثال 

ُب العوامل كما سبق كاحد . األحواؿ كالظركؼ، نظاـ اللعبة، الالعب، كقائد اللعبة 
ـّ يعٌت العامل الطالب كلالعبُت،بعض الطالب  من ىذه انواع العوامل ساىم غَت تا

.  حىت تارة ُب اللعبة التجربة ناقص النجاح اـ صلاحا بال تاـّ . ليس اجلّد ُب اللعبة
  

  في تعليم اللغة العربيةوطريقة ِحّلها تحليل البيانات عن مشكالت تعليم  .ب﴾ ﴿
 المعارف العاليةبوسيلة األلعاب اللغوية لطالب الصف العاشر في المدرسة 

 2017/2018فونوروغو السنة الدراسية  نهضة األّمة بمؤسسة
كأما مشكالت الىت يواجهها كل الطالب . إف تعليم اللغة األجنبية صعوبة

كىنا باخلصوص تعليم اللغة العربية باأللعاب اللغوية لطالب الصف العاشر . سلتلف
ُب ىذه الصفحات قدمت الباحثة . فونوركغو" ادلعارؼ هنضة األمة"بادلدرسة العالية 

العرض كالتحليل من البيانات عن ادلشكالت الىت يواجهها مدّرس اللغة العربية 
. كالطالب خالؿ تطبيق العاب اللغوية

ذكر ادلشكالت أهنا مل تعرؼ كثَت من ادلفردات كعندما  (أّمى)من ادلخربين  
كقليل الوقت . بّينت األستاذة ادلوضوع اجلديد، صعبت عليها ُب فهم معٌت ادلفردات

                                                             

 .14،....األلعاب اللغوية ناصف مصطفى ،
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 كحلل ىذه ادلشكالت أهنا تعلمت باجلّد ك حفظت .حينما تطبيق األلعاب اللغوية
ادلفردات كثَت ٍبّ سألت مباشرة إىل األستاذة عن الدرس الذل مل تفهم أك سألت اىل 

 .األصدقاء الذين فهموا
أهنا مل ربفظ كثَت من ادلفردات كمن اجل  (إمسة)كادلشكلة األخرل ذكرىا 

ٍب نقصاف الوقت حينما تطبيق األلعاب . ذالك صعبت الطالبة ُب فهم الدرس كقراءة
 .ليس كل الطالب حصلت الفرصة دلشاركة ُب اللعب. اللغوية ُب تعليم اللغة العربية

.   كحلل أهّنا تفتح القاموس كاذا مل ذبد فيها ستسأؿ إىل اصدقائها
اهّنا يشعر نعاس ألّف الدرس  (الفارسي)كادلشكالت األخرل من الطالب 

فَتل أّف ادلدّرسة . اللغة العربية ُب النهار كاخلاصة عندما فريق اآلخر عرض أماـ الفصل
  . بسرعةادلوادبّينت 

أما مشكالت عند ادلدّرسة حينما تطبيق األلعاب اللغوية كىي تواجهها 
كسببها . معرفة الطالب ُب إتقاف أك فهم ادلواد ادلقدمة سلتلفةبعض ادلشكالت يعٌت 

ككل ادلدّرس لديو . خلفية التعليمية الطالب، ىم متخّرجوف من ادلدرسة الثانوية متنّوعة
ٍب عدـ استجابة الطالب ُب عملية التعليمية، ردبا يشعر الطالب . طرؽ التعليم نفسو

كمن اآلخر، نقصاف . بادللل اك ال تفهم من األلعاب اك اخلوؼ من اللغة العربية
التشجيع من الطالب ُب تعليم اللغة األجنبية، مثل اللغة العربية ك اللغة اإلصلليزية ألّف 

فيما إستماع كترمجة، يصعب الطالب أف يفهم ادلواد الىت ربتول على . يشعركف صعبة
إذا كاف ادلوضوع عن ادلهنة أك أعضاء . ادلوضوع األجنبية كالثقافة أك بطاقة الشخصية

                                                             

 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/1: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  

 . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/2: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
  . ُب ادللحق ىذا البحثW/10.IV /2018/3: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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كّل كادلشكالت األخر يعٌت ليس . اجلسم أك أنشطة اليومية فيسّهل الطالب أف يفهمو
. مادة الدرس ينبغي اف تلقي من خالؿ اللعبة اللغوية

 ىي يعطى ادلدّرس الدكافع إىل الطالب أف يكوف  ىذه ادلشكالتؿكحل
مع األمل، . محاس ٍب يستخدـ األلعاب اللغوية بارزا حىت يتحّمس الطالب ُب الدرس
كليس . أف الطالب ال يشعركف ادللل ك يقّدـ ادلدّرس ادلواد بطريقة ادلتنوعة كال رتابة

كلكن أحيانا يطلب . ادلدّرس بُّت ادلواد فقط كبعده يعمل الطالب على التدريبات
ٍب بُّت ادلدّرس . ادلدّرس الطالب أف يغٍّت األغنية كيسمع ادلوسيقى أك غلعل احلِْرفة

 .ادلفردات مقّدما عند مناقشة ادلواد الصعبة
 : األلعاب اللغوية منها ُب تنفيذنقائصذكر فتح اجمليب كنيل الرمحوتى عن 

( 2. )يسّبب عدد كثَت من الطالب صعوبة ُب مشاركة مجيع الطالب ُب اللعبة( 1)
يقًتف اجراء اللعبة اللغوية بالضحك كتصفيق الطالب كقد تعوؽ اللعبة عملية التدريس 

ليس كّل مادة الدرس ينبغي اف تلقي من خالؿ اللعبة ( 3 ).ُب الفصل االخر عادة
ُب األلعاب، التعتقد اللعبة اللغوية كربنامج تدريس اللغة كلكن كا ادلكّمل ( 4 )اللغوية

 .كادلساند
كاحلاصل أّف مشكالت الطالب قسماف علا ادلشكالت ُب تعليم اللغة العربية 

ادلشكالت ُب تعليم اللغة العربية منها عنصر اللغة . ك ُب تنفيذ األلعاب اللغوية
. صعوبة على ادلفردات ىي مل ػلفظ كثَت من ادلفردات ك مل يعرؼ معنها. (ادلفردات)

 ادلوادفهم  أك  اجلديد بسرعةادلواد ُب فهم كبة الطالبصعكادلشكالت األخرل ىي 
كفاءة  خلفية ا، اللغة العربية هنارلفرصة تعليميشعر بعض الطالب نعاس ، ادلعُّت 

نقصاف التشجيع من الطالب ُب عليم، ىل عملية التعؤثر ت  ادلختلفةالطالب ك ادلدرسة
                                                             

  . ُب ادللحق ىذا البحثW/4.IV /2018/4: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 .Metode Permainan-Permainan Edukatif ،38......فتح اجمليب ك نيل الرمحوٌب، 
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ليس ٍب ادلشكالت ُب تنفيذ األلعاب اللغوية ىي . لصعبتهاتعليم اللغة األجنبية 
كأّف . اللعبة اللغويةب اف تلقي  كل مواد الدرس ينبغي ك اللطالب فرصة دلشاركة اللعبة،

ادلدّرس كالطالب قد قاموا زلاكالت حلل ادلشكالت ىي يعطى ادلدّرس الدكافع إىل 
الطالب أف يكوف ذلم محاسة ٍب يستخدـ األلعاب اللغوية بارزة كمتنوعة ليتحّمس 
الطالب ُب الدرس كتعليم اللغة العربية، كُب البداية الدراسية بُّت ادلدّرس الطالب 

ادلفردات لو كجد ادلواد الصعبة، كاختار نوع ألعاب ادلفردات أكثر من األلعاب 
    .   األخرل ألّف غالبّية الصعوبة الطالب ُب ادلفردات
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الباب السادس 
اإلختتام 

بعد عملية مجع البيانات بطرائق متنّوعة، ٍب ربليلها بأسلوب مناسب بطبيعة البحث، 
كنتائج البحث كاإلقًتاحات . ُب ىذا الباب السادس أتت الباحثة بنتائج البحث كاإلفًتاحات

: كما يلي
 نتيجة البحث .أ﴾ ﴿

بناء على أسئلة البحث كعرض البيانات كزبليلها ُب األبواب ادلتقّدة، 
: فاستنبطت الباحثة نتيجة فيما يلى

 لطالب (تكوين احلركؼ)إّف خطوات تعليم اللغة العربية بوسيلة األلعاب اللغوية  .ٔ
فونوركغو السنة   هنضة األّمة دبؤسسةالصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼ

بُّت ادلدّرس ادلواد اجلديد، أمر ادلدّرس الطالب  :كما يلى 18ٕٓ/17ٕٓالدراسية 
عّد ادلدّرس الورقة است، متناكبُت  باللغة العربية عن ادلوضوع ادلفردات كمعاهناكاليذكر

ربتول على حركؼ العشوائّية، أمر ادلدّرس الطالب لتكوين احلركؼ مفردة مناسبة 
 .بادلوضوع، كأخَتا ليتقّدـ الطالب الذل قد ًّب بتدرباتو أماـ الفصل محال بإجابتو

 كطريقة حلها بوسيلة األلعاب اللغوية لطالب الصف تعليم اللغة العربيةإّف مشكالت .ٕ
فونوركغو السنة الدراسية   هنضة األّمة دبؤسسةالعاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼ

  صعوبة الطالب َب حفظ ادلفردات كفهمها، (أ):  كما يلى18ٕٓ/17ٕٓ
 بعض الطالب نعاس لفرصة  أصاب(ج)صعوبة الطالب ُب فهم ادلواد اجلديد، (ب)

 تؤثّر كفاءة الطالب ك ادلدرسة ادلختلفةكانت خلفية (د) اللغة العربّية هنارا، ـتعلي
نقصاف التشجيع من الطالب ُب تعليم اللغة األجنبية  (5على عملّية التعليم، 

كأما مشكالت َب تنفيذ األلعاب اللغوية ىي ليس لطالب فرصة دلشاركة . لصعبتها
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ٍب زلاكالت ادلدّرس .  كال ينبغي كّل مادة الدرس اف تلقي با للعبة اللغويةةللعبا
حىت يكوف ذلم عطى ادلدّرس الدكافع إىل الطالب مكالطالب ُب حل مشكالت ىي 

ستخدـ ألعاب اللغوية بارزة كمتنوعة ليتحّمس الطالب ُب الدرس ت ٍب ة لتعلممحاس
لو كجد ادلفردات الطالب  بُّت ادلدّرس  الدراسية كَب البداية،تعليم اللغة العربيةك 

ختار نوع ألعاب ادلفردات أكثر من ألعاب األخرل ألّف غالبّية  ا كادلواد الصعبة،
 . صعوبة الطالب ُب ادلفردات

 اإلقتراحات .ب﴾ ﴿
كقد عرفت كفهمت الباحثة مجيع ادلشكالت الىت تتعلق بتعليم اللغة العربية 

  دبؤسسةلطالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية ادلعارؼبوسيلة األلعاب اللغوية 
، فالباخثة تقّدـ اإلقتلراحات، 18ٕٓ/17ٕٓفونوركغو السنة الدراسية  هنضة األّمة

: كىي
 :للمدرس اللغة العربية .ٔ

ينبغى على ادلدّرس أف يعطى التشجيع، حىت يكوف الطالب محاس ُب عملية  .أ 
 .التعليم ك تعلم اللغة العربية

ينبغى على ادلدّرس أف يستعمل انواع الطريقة اك األلعاب اللغوية متنوعة  .ب 
 .ليساعد الطالب عن تفهم ادلواد كامال ك ينقص ادللل ُب تعليم

 :لطالب .ٕ
 .ينبغى لطالب أف يزيدكا رغبتهم كمحاسهم ُب دراسة اللغة العربية . أ

. ينبغى لطالب أف يتعلموا جيدا قبل التعليم اك بعده . ب
كاقًتاحت الباحثة إىل مجيع القارئ أف يصلحوا األخطاء كالنقصاف ادلوجودة 

عسى أف يكوف ىذا البحث نافعا مباركا جلميع من قرا ىذا . من ىذا البحث
 .كاف نافعا لنفس الكاتب كللقارئُت. البحث
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