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لرتقية  األوراق ادلمزقة كاأللعاب اللغويّة  اسرتاتيجية تطبيق
ادلدرسة كفاءة تعلم اللغة العربية لطالبات الصف السابع يف 

اجي مشس الدين معهد كياهي حؤسسة ثانوية اإلسالمية مبال
 ٨١٠٩-٨١٠٨السنة الدراسية  دوري ساوو فونوروجوب

 

 البحث العلميّ 
 

 
 

 :قدمتو
 تُت موليا جنة

 ١٢٠٥٢٥٠٢٢ :دالقي   فًتد رقم
 

 العربية اللغة تعليم قسم
 كلّية الرتبّية والعلوم التعليمية

 وجو فونور احلكومية اإلسالمية اجلامعة
 ٨١٠٩ر يناي
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 ادللّخص

األكراؽ ادلمزقة كاأللعاب  اسًتاتيجية . "تطبيق١٠٢٩. موليا جنة، تني
لسابع ُب اللغة العربية لطالبات الصف ا كفاءة تعلماللغوية لًتقية  

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي حاجي مشس 
" ١٠٢٩-١٠٢٨الدين بدكرم ساكك فونوركجو السنة الدراسية 

البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالعلـو 
التعليمية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوركجو. ادلشرؼ 

 الـ ادلاجستَت. األستاذ يفريدؿ فطر نور الس
كفاءة تعلم اللغة : األلعاب اللغوية، األكراؽ ادلمزقة،  الكلمة األساسية

 .  العربية
 

سلتلفة، كما ىذا البحث كجدت مشكلة التعليم ادلشاكل التعليم 
ابة لدل دتيل تركز على ادلعلم.  ىو الطريقة ادلستخدمة غَت منتجة، غَت جذ 

س الطالبات عند التعلم اللغة الطالبات حىت ال هتتم الدرس. ال حتم
نتائج تعلم  دؿ على ذلكتفهم ادلادة اللغة العربية  ال. الطالبات العربية

الباحثة لتطبيق  جر بت كمن ىذه ادلشكلة. اللغة العربية انقص جدا
م اللغة العربية لًتقية كفاءة تعل األكراؽ ادلمزقة كاأللعاب اللغوية اسًتاتيجية

 لطالبات الصف السابع.
 اسًتاتيجية دلعرفة تطبيق( ٢األىداؼ ذلذا البحث ىو: )ف

األكراؽ ادلمزقة كاأللعاب اللغوي ة لًتقية كفاءة تعلم اللغة العربية لطالبات 
الصف السابع ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي حاجي 

 .١٠٢٩ -١٠٢٨مشس الدين بدكرم ساكك فونوركجو السنة الدراسية 
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ترقية كفاءة تعلم اللغة العربية ابستخداـ اسًتاتيجية األكراؽ ة دلعرف( ١)
ُب ادلدرسة الثانوية  ادلمزقة كاأللعاب اللغوي ة لطالبات الصف السابع

اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي حاجي مشس الدين بدكرم ساكك 
 .١٠٢٩ -١٠٢٨فونوركجو السنة الدراسية 

اإلجرائي  استخدمت الباحثة ُب ىذا البحث مدخل البحث
من طراز كميس ك تغارت الذم  (Classroom Action Research)الصفي 

مراحل كما يلي: اخلطة،  ٤مقدـ ُب دكرين ك ُب كل دكر ترتيب على 
 نفيذ، ادلالحظة ك صورة ادلنعكسة. الت

تطبيق اسًتاتيجية األكراؽ ادلمزقة   (٢) من نتائج البحث اف  
تفتح ادلدر سة ابلسالـ كالدعاء ٍب كاأللعاب اللغوية )اللعب اللغة( ىو 

احلضور. تشرح ادلادة اليت ستبحث ٍب تقسم ادلدرسة الطالبات تصَت 
ثالث فرقة، كز ع ادلغلفات احملتوية على ادلقاالت ادلقصوصة كاطلب من 
الدارسُت قراءة كل قطعة، حيكي ادلدر سة القصة اك كصف بصرم دير  

، يطلب ادلدر سة من الطالب ابلصورة كلكن ال ديكن يدؿ النص األصلى
تكوين اجلملة اك الكلمة ادلناسبة كالصحيحة مع رلمعاهتن. ادلنتصر ىو 
فرقة اليت إجابة ابدلناسبة ك الصحيحة. ٍب تعطي ادلدر سة اخلالصة اىل 

ترقية   (١)الطالبة عن ادلادة ك ختتم ادلدر سة التعليم ابلدعاء كالسالـ. 
نتائج تعلم الطالبات ُب الصف  رتفاعكفاءة تعلم اللغة العربية مع اال

السابع ابدلدرسة الثانوية االسالمية مبؤسسة معهد كياىى حاجي مشس 
الدين بدكرم ساكك فونوركجو. يصور ىذا احلاؿ من البياانت حتقيق 

قبل الطالبات كل دكر. بياانت كفاءة تعلم اللغة العربية للطالبات ُب 
 كابلنسبة ادلئويةلبة ابلفئة شلتاز طا ٢ىنا  الطالبات، ١٧من عدد الدكر 

، % ٤٤،٤٤ كابلنسبة ادلئوية متوس طالطالبات ابلفئة  ٢١، % ٣،٧٠
الدكر ٍب ُب  .% ٥٢،٨٥ الطالبات ابلفئة انقض كابلنسبة ادلئوية ٢٤

 ٢٦، % ٢٨،٥٢الطالبات ابلفئة شلتاز كابلنسبة ادلئوية  ٥ ىياألكؿ 
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الطالبات  ٦ك  % ٥٩،١٥ة الطالبات ابلفئة متوس ط كابلنسبة ادلئوي
 ٢٥. ٍب ُب الدكر الثاين ىي % ١١،١١ابلفئة انقض كابلنسبة ادلئوية 

الطالبات ابلفئة  ٢٢، % ٥٥،٥٥الطالبات ابلفئة شلتاز كابلنسبة ادلئوية 
طالبة ابلفئة انقص كابلنسبة  ٢ك  % ٤٠،٧٤متوس ط كابلنسبة ادلئوية 

من عدد قبل الدكر طالبات ُب نتائج تعلم ال رتفاعا. اما % ٣،٧٠ادلئوية 
 ي ابلنسبة ادلئويةقبلالطالبات اتـ ُب اختبار  ٢٣ىنا  الطالبات، ١٧
 ي ابلنسبة ادلئويةقبلاتـ ُب اختبار غَت الطالبات  ٢٤ك  % ٤٨،٢٤
 ىيالدكر األكؿ  . ٍب ُب٧٥ك معيار اإلستكماؿ األدىن ىو  % ٥٢،٨٥
 ٨ك  % ٧٠،٣٧وية الطالبات اتـ ُب اختبار بعدم ابلنسبة ادلئ ٢٩

. ام ا ُب % ١٩،٦١الطالبات غَت اتـ ُب اختبار بعدم ابلنسبة ادلئوية 
 ٢۰۰الطالبات اتـ مجيعا ُب اختبار بعدم ابلنسبة ادلئوية  ١٧دكر الثاين، 

من تلك البياانت يعرؼ أف  ترق ي كفاءة تعلم اللغة العربية الطالبات  .%
 بعد تطبيق ىذه الطريقة.  الذم دؿ  ابالرتفاع نتائج تعلم من قبل ك
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 لاألو  الباب
 ةقّدمادل

 
 خلفية البحث ﴾أ﴿

اللغة ىي اداة اتصاؿ اليت ذلا دكر مهم جدا ُب حياة 
ماعة. اللغة العربية ىي لغة االجنبية اليت  غالبا اجلاألفراد أك 

م كجدت من قبل اجملتمع اندكنيسيا خاصة اجملتمع ادلسل
م اللغة ىي جهد ليس سهال مها دائما ُب الصالة. تعليستخد

م ينطول على كأحياان يشبع. تعليم اللغة ىو نظاـ الذ
ف تؤثر على النجاح اـ ال عملية مكوانت مرتبط كديكن أ

موارد التعليم  ك مادة ك التعليم اللغة. ادلكوف ىو الغرض
 الطالب كمدرس.

الثالثة يتم توجيو عملية التعليم ُب تطوير العناصر 
ابلكامل يعٍت اف تطوير عنصر  ادلعرفة كادلهارة ادلوقف ككىي 

العناصر األخرل. عملية التعليم  معكاحد ال ديكن فصلو 
ديكن اف نفهم ادلواد الدراسية  طالباجليدة ليست مرئية من ال

ألف دييل اىل قمع كإجبار ركح الطالبات على فهم ادلادة. 
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دة بطريقة سركر كال يسبب فهم ادلا ةكن الطالبكلكن كيف دت
م سوؼ التدريس التعل الشعور ادلظلـو ُب نفسو حىت عملية

 .فعلي  تشارؾ 
نشاط  الطالب ُب الفصل مرئي من فعلي  ُب األساس 

فيؤثر  مؤثر ةنشط تعليم الطالب، ألف إذاكاف ةقاـ بو الطالب
الذل الدرس بسرعة  ةفهم الطالبم اجليدة كتعلى نتائج التعل

النجاح اك عدـ حتقيق األىداؼ التعليمية يعتمد س. ادلدر   يبلغ
ُب ادلدرسة  حُت يكوف ةر ب الطالبالذل جتم على عملية التعل
 ٢اك بيئة ادلنزؿ.

كثَت من الناس يعتقدكف أف اللغة العربية ىي اللغة 
تعليمها حبيث يصبح عقبة ُب عملية التعليم. لاليت يصعب 

م حبيث عملية التعل البات اىلالتعليم ىو العمل لتوجيو الط
 مع مااحلصوؿ على أىداؼ التعليم كفقا  دتكن الطالبات

متواقع. ادلهارات اللغوية ينظر من قدرة شخص استخداـ 
اللغة اجليدة الشفوية كادلكتوبة. جيد كاحد من ادلشاكل ُب 

                                                           
 Media Pembelajaran Bahasa Arabالوىاب رشيدم،  عبد ٢

 .٢٦(، ١٠۰٩والان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، )ماالنج: جامعة م
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عملية التعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية ىي ادلنهجية 
اللغة العربية لكن طرؽ للتدريس كاسًتاتيجيات التدريس. 

على ذالك فمن . أكملنتائج تعليم اللغة العربية مل تكن 
الضركرل دراسة األساليب كالسًتاتيجيات اك الطرؽ ديكن 

تلك الصعوابت ديكن من  ١استخدامها أثناء عملية التدريس.
، مدرس اك الطريقة ادلستخدمة ُب نشاط تعل م ةخلفية الطالب
  اللغة العربية.

التعليم ال  الوسائل ك اللواـز التمهيديةمن االستفادة 
قل النجاح ُب تعليم أ. أكملم ليس جدا. نتائج تعل زىيدزاؿ ي

اللغة العربية على مستوايت سلتلفة من ادلدرسة تتأثر منوذج 
. استخدـ كسائل فرحةكطرؽ التعليم اليت اقل إنتاجية ك 

 اتيجيةاسًت ابستخدـ  منها شلتعةك  جذبالذل تعليمية 
عكس من م كالأثناء التعل ةلعب الطالب. تأللعاب اللغويةا

 ىو سعادة للطالب ألف ابللعب األلعابلعب. م أثناء الالتعل
تعريف م االختالط مع البيئة. تعبَتىم مشاعر سلتلفة كتعل

                                                           
(، ١۰۰٥)القاىرة: دار الثقافة،  تعليم اللغة العريبمصطفى رسالف،   ١

٧٨. 
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ؤثر من ادلم التعل ال خيتلف كثَتا عن تعريف التعليم. األلعاب
رة مع موضع التعليم خالؿ التجربة. شخص يتعامل مباش

اكتساب ادلعلومات  أللعاباب دير  استخدـ كل احلواس. 
 ٣ديكن اف حتدث بشكل طبيعي. ةكالتغَتات ُب سلوؾ الطالب
 تربومعنصر  الىت لديها األلعاب ىي األلعاب اللغوية

تلزؽ كتصبح جزءا من اللعب صل من ش  موجود ك الىت حت
اليت تساعد كثَتا األلعاب اللغوية من أفضل الوسائل  ٤.نفسو

من الدارسُت على مواصلة تلك اجلهود كمساندهتا، 
 األلعابقاؿ ت  ٥كالتخفيف من راتبة الدركس كجفافها.

قيمة االستعماؿ، لديها  األلعاب تربوم اذاكافلتكوف 
ة الىت توجيو عملية تعليم إجيابية. يعطي الفاعلية كالكفاي

بشكل  أتثَت سليب ايضا اذا كاف ال يستخدـ األلعاب

                                                           
 Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran، إماـ اسركرم ٣

Bahasa Arab  ،٣-١(، ١٠۰٩)سورااباي: ىيالؿ فوستاكا. 
 Metode Permainan-Permainan فتح اجمليب كانيلر رمحاكاٌب، ٤

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab  ،١٩(، ١۰٢٢)يوكياكرات: ديفا فريس. 

 األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغات األجنبيةانصف مصطفى عبد العزيز،  ٥ 
  . ٩(، ٢٤۰٢)الرايض: دار الرم، 
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 ادلتعةأتثَت  الىت تعطيىي كسيلة احلقيقية  األلعابمناسب. 
األلعاب  عل جي ٦.ةكدعم حتقيق الدافع اإلجيايب على الطالب

التغلب على  ك خاصة لتحصل ادلعلومات ك كسيلةكأداة 
  ٧الصعوابت كحل ادلشكلة.

استناد اىل ادلالحظات الىت حتدث ُب ىذا اجملاؿ: 
 ادلعلم. تركز علىالفصل دتيل  تعليم اللغة العربية ُب

ابة لدل  سًتاتيجيةاال ادلستخدمة غَت منتجة، غَت جذ 
ال حتمس الطالبات عند التعلم  الطالبات حىت ال هتتم الدرس.

حىت نتائج  تفهم ادلادة اللغة العربيةال الطالبات . اللغة العربية
 ٨.انقص جدا تعليم اللغة العربية الطالبات ُب الصف السابع

طالبة األغلبية من لتفهم اللغة العربية ألف   لبات مل تقدرالطا
ادلدرسة اإلبتدائية العمومية حىت تشعرىن  الصعب لتفهم 

                                                           
 Metode Permainan-Permainan فتح اجمليب كانيلر رمحاكاٌب،  ٦

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab ،٣٢ . 
 Permainan Edukatif Pendukung فتح اجمليب كانيلر رمحاكاٌب، ٧

Pembelajaran Bahasa Arab (2) ( ،١٠٢٣يوكياكرات: ديفا فريس،) ١٢. 
اجي معهد كياىي حؤسسة مباإلسالمية  لثانويةُب ادلدرسة اادلالحظة  ٨
 .دكرم ساكك فونوركجوبمشس الدين 
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ابتكارات تاج من ىذه ادلشكلة حت الدرس اللغة العربية.
 الباتالط الطبيعةمع  الىت تواقفجديدة ُب تعليم اللغة العربية 

 ٩تزيد نتائج تعليم اللغة العربية. ألجل
تعليم اللغة العربية  اسًتاتيجيةابتكارات جديدة ُب 

األلعاب  كاحد من .األلعاب اللغوية اسًتاتيجيةىي تطبيق 
تعليم  .األكراؽ ادلمزقةاللغة العربية ىي  ُب التعليماللغوية 

يساعد قدرة ديكن  األكراؽ ادلمزقة اسًتاتيجيةابالستخداـ 
أىداؼ  ٢٠ُب يرتب اجلملة بشكل مناسب كصحيح. ةالطالب

ر ينشأ اجلملة كفقا اخر ىو تدريب الطالب ليكوف قاد
، العربية الصحيحة. ترقية مهارة القراءة للطالب اللغة لقواعداب

يساعد الطريقة ادلهمة ألف  ىذه  ٢٢تدريب مهارة اإلستماع.
تصبح  كشلتعة مؤثر كجذبعملية التعليم لتكوف أكثر 

مفاىيم  حىت ديكن ترقية إتقاف الطالبات اكثر نشاطا
                                                           

 ة ادلقابلة نتيج ٩
 Metode Permainan-Permainan فتح اجمليب كانيلر رمحاكاٌب، ٢٠

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab ،٢٢٨. 
 Permainan dalam Pembelajaran Bahasa Arab 99 فيصاؿ، ٢٢

 .٢۰٨، (١۰٢٦لينتَتا كرسيندك،  يوكياكرات:)
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 كفاءة تعلماصة ُب ترقية  ُب تعليم اللغة العربية خ الباتالط
للقياـ البحث  إصلذبقائمة على شرح فإف الباحثة  .ةالطالب

األوراق ادلمزقة   اسرتاتيجية تطبيق حتت ادلوضوع "
م اللغة العربية لطالبات كفاءة تعللرتقية  كاأللعاب اللغويّة 

ؤسسة اإلسالمية مبثانوية ادلدرسة الالصف السابع يف 
 دوري ساوو فونوروجوباجي مشس الدين معهد كياهي ح
        ". ٨١٠٩-٨١٠٨السنة الدراسية 

    
 حتديد ادلشكلة ﴾ب﴿

نظر إىل خلفية البحث عرفنا أف كثَت االسباب ُب 
. من نتيجة ادلالحظة كجد بعض صعوبة فهم اللغة العربية

 ادلشكالت ُب الفصل السابع كبينها:
 دتيل تركز على ادلعلم.تعليم اللغة العربية  اف   . ٢
ابة لدل  سًتاتيجيةاال. ١ ادلستخدمة غَت منتجة، غَت جذ 

ال حتمس الطالبات عند  الطالبات حىت ال هتتم الدرس.
 التعلم اللغة العربية. 
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حىت نتائج تعليم  تفهم ادلادة اللغة العربيةال الطالبات . ٣
 . انقص جدا لسابعاللغة العربية الطالبات ُب الصف ا

 من بعض ادلشكالت ادلذكورة، ادلشكلة الرئيسية ىي 
ال حتمس الطالبات عند ُب هتتم الدرس، الطالبات  انقص

 نتائج تعليم اللغة العربيةحىت يسبب  التعلم اللغة العربية
من ادلشكلة ادلذكورة ثبتت الباحثة عن حتديد حلل انقص. 

األكراؽ ادلمزقة   سًتاتيجيةاتطبيق على الباحثة  ادلشكلة. حتديد
ُب لطالبات اللغة العربية لًتقية كفاءة تعلم كاأللعاب اللغوية 

 .مبهارة الكالـ ك قراءة ك تركيب الصف السابع
 

 أسئلة البحث ﴾ج﴿
 سؤال الباحثة فوضعت السابقة البحث خلفية إىل نظرا

 :يلى فيما البحث
اب اللغوي ة األكراؽ ادلمزقة كاأللع اسًتاتيجية تطبيقكيف . ٢

م اللغة العربية لطالبات الصف السابع ُب كفاءة تعللًتقية  
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي حاجي 
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مشس الدين بدكرم ساكك فونوركجو السنة الدراسية 
 ؟ ١٠٢٩ -١٠٢٨

 اسًتاتيجية ابستخداـ م اللغة العربيةكفاءة تعل  ترقية. كيف ١
ب اللغوي ة لطالبات الصف السابع األكراؽ ادلمزقة كاأللعا

ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي 
حاجي مشس الدين بدكرم ساكك فونوركجو السنة 

 ؟ ١٠٢٩ -١٠٢٨الدراسية 
 

 أهداف البحث ﴾د﴿
 :إليها الوصوؿ الباحثة أرادت اليت البحث األىداؼ من
لعاب اللغوي ة األكراؽ ادلمزقة كاأل اسًتاتيجية تطبيق دلعرفة. ٢

اللغة العربية لطالبات الصف السابع ُب  مكفاءة تعللًتقية  
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي حاجي 
مشس الدين بدكرم ساكك فونوركجو السنة الدراسية 

١٠٢٩ -١٠٢٨. 
 اسًتاتيجيةابستخداـ  م اللغة العربيةترقية كفاءة تعل عرفةدل. ١

لطالبات الصف السابع لعاب اللغوي ة األكراؽ ادلمزقة كاأل
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ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي 
حاجي مشس الدين بدكرم ساكك فونوركجو السنة 

 .١٠٢٩ -١٠٢٨الدراسية 
 

 فوائد البحث ﴾ه﴿
 ام ا فوائد ذلذا البحث ىي:

 البحث اف جتعل الطالب أكثر ىذا ليكوف طالب، لل. ٢
 م الطالبة نتائج تعلك مفيد ُب ترقي فعلي  

ترقية دكر ادلدرس كمسهل ك ترقية جودة تعليم للمدرس، . ١
 اللغة العربية

ىذا نتائج البحث يعطي مسامهة لًتقية تعليم للمدرسة، . ٣
 ُب ادلدرسة

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث ﴾و﴿

لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسمت الباحثة 
 تقرير البحث اىل عدة فصوؿ، كىي:
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 ،عن خلفية البحثمقدمة اليت حتتوم  :  االكؿ بالبا
 ،أسئلة البحث ،شكلةادل كتقييدحتديد 
 فوائد البحث.، البحثأىداؼ 

 كاإلطار النظرل السابقة، حبوث من يتكوف :  الثاينالباب 

 :على حتتول األلعاب اللغوية اسًتاتيجيةعن 
، خصائص اللعبة العربية فوائد اللعبة العربية،

ُب اللعبة العربية، عوامل حيدد  ايادلزاالنقص ك 
كفاءة ،  األكراؽ ادلمزقةصلاح العاب اللغة، 

. ٍب ىيكل التفكَت، فركض تعلم اللغة العربية
   اإلجرائي.

نوع البحث، موضوع البحث،  من يتكوف  : الثالثالباب 
كضع فاعل البحث، ادلتغَتات ادلالحظات، 
إجراءات البحث، طريقة حتليل البياانت، 

 ب مجع البياانت.أسالي
تصو ر نتيجة البحث اإلجرائي الصفي حييط :  الرابع الباب

ُب مدرسة  موجز اعدادات موقع البحث
إلسالمية مبؤسسة معهد كياىي الثانوية 
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حاجي مشس الدين بدكرم ساكك فونوركجو 
 حيتوم ١٠٢٩ -١٠٢٨السنة الدراسية 

اتريخ أنسيس ادلدرسة الثانوية  على
هد كياىي حاجي إلسالمية مبؤسسة مع

موقع اجلغرافيها ك  مشس الدين بدكرم ساكك
لكل البياانت  تفسَت، أساتذهتا كطالهباك 

حيتوم  ةدكر لكل ك حتليل البياانت دكرة 
األكراؽ  اسًتاتيجيةعلى خطوات تطبيق 

تعليم  ائجاللغوي ة لًتقية نت ادلمزقة كاأللعاب
اللغة العربية لطالبات الصف السابع ُب 

ثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد  ادلدرسة ال
كياىي حاجي مشس الدين بدكرم ساكك 

 ١٠٢٩ -١٠٢٨فونوركجو السنة الدراسية 
اإلجرائي، ٍب مباحثة نتيجة ك نتيجة البحث 

  البحث.
ك : اإلختتاـ، فيو اخلالصة من ىذا البحث  الباب اخلامس

   اإلقًتاحات. 
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 الباب الثاين
 
 ك السابقة حبوثعن  تبحث الباحثة ُب ىذا الباب

 البحث كما يلى: فركض ك التفكَت ىيكل ك النظرم اإلطار
 السابقة حبوث ﴾أ﴿

 من ادلطالعة الباحثة أخذت البحث، هبذا إنتفاعا
 عن يبحثوف الذين ادلتقدمُت البحوث أما. ادلتقدمُت حبوث
 :منهم البحث ىذه
(  ١٠٢٧) ليلي إندراكاٌب خليفة حبثتو الذم العلمى البحث. ٢

 العربية اللغة تعليم الًتبية كالعلـو التعليمية قسم كلية
 ادلوضوع حتت كجو، فونور احلكومية اإلسالمية اجلامعة

"تطبيق تعليم الصرؼ ابأللعاب اللغوية لطالبات الصف 
مبدرسة مفتاح اذلدل ماايؾ طااناتف فونوركجو  AAاألكؿ 

اسئلة البحث ُب ىذا  ."١۰٢٧-١۰٢٦السنة الدراسية 
كيف تطبيق األلعاب اللغوية ُب   (٢: )لمي ىوالبحث الع

مبدرسة مفتاح  AAتعليم الصرؼ لطالبات الصف األكؿ 
-١۰٢٦اذلدل ماايؾ طااناتف فونوركجو السنة الدراسية 
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كيف مشكالت تطبيق تعليم الصرؼ ( ١؟ )١۰٢٧
مبدرسة  AAابأللعاب اللغوية لطالبات الصف األكؿ 

السنة الدراسية  مفتاح اذلدل ماايؾ طااناتف فونوركجو
( كيف التقوًن ُب تعليم الصرؼ ٣؟ )١۰٢٧-١۰٢٦

مبدرسة  AAابأللعاب اللغوية لطالبات الصف األكؿ 
مفتاح اذلدل ماايؾ طااناتف فونوركجو السنة الدراسية 

 ؟١۰٢٧-١۰٢٦
ادلشكلة ُب ىذه  :يلى كما البحث نتائج كمن 

حبث العلمي ىي الطالب يشعر ابلصعبة لفهم درس 
ف كثَت الطالب يشعر ابدللل كالنعاس ُب الصرؼ أل
الطريقة ادلستخدمة ُب ىذا البحث ىو من نوع  الفصل.

ُب ىذا البحث  الًتبية اللعبالبحث النوعي. استخداـ 
 لدلديكن ترقية التعليم الصرؼ، ترقية مهارة التفكَت 

اللعبة الًتبية ، تدريب مهارة اللغة للطالب. طريقة الطالب
العربية، اىل جانب   تعليم اللغةديكن جذب الطالب ُب
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شلتعة ايضا كجيعل الطالب اكثر اللعبة الًتبية ذالك طريقة 
 ٢١نشاط.

ادلعادلة اليت كجد الباحثة ُب ىذا البحث العلمي 
 اخلالفة ُب . األلعاب اللغويةىو كالمها يستخدماف طريقة 

 األكراؽ ادلمزقةىذا البحث العلمي ال يستخدـ لعبة 
ُب  ةبينما تستخدـ الكاتبليم الصرؼ كتطبيقها ُب تع

لًتقية   اسًتاتيجيةبزايدة  األكراؽ ادلمزقةىذالبحث األلعاب 
 اللغة العربية. كفاءة تعلم

كلية   (١۰٢٣إداـ خالد ) حبثتو الذم العلمى البحث. ١
 اجلامعة العربية اللغة تعليم قسمالًتبية كالعلـو التعليمية 

 حتتغو جوكجاكرات، سوانف كايل جو  احلكومية اإلسالمية
نوع لعبة صندكؽ التمزؽ  التعليميةاللعبة  "جتربة ادلوضوع

مبدرسة العالية اإلسالمية ُب تعليم القراءة صف العاشر 
السنة الدراسية  احلكومية فوفوعاف كالتُت

                                                           
اللغوية لطالبات ليلي إندراكاٌب خليفة، تطبيق تعليم الصرؼ ابأللعاب   ٢١
نوركجو السنة الدراسية مبدرسة مفتاح اذلدل ماايؾ طااناتف فو  AAالصف األكؿ 

البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالعلـو  ،١۰٢٧-١۰٢٦
 .١۰٢٧التعليمية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونور، 
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اسئلة البحث ُب ىذا البحث العلمي  ." ١۰٢٣\١۰٢١
العالية  كيف تطبيق تعليم اللغة العربية ُب ادلدرسة  (٢: )ىو
ما فرؽ بشكل  (١سالمية احلكومية فوفوعاف كالتُت؟ )اإل

طالب فرقة جتريبية مع فرقة بُت نتائج تعليم الملحوظ 
نتائج التعليم للفرقة  ىل كاف زايدة كبَتة ُب (٣رقابة؟ )
   التجريبية؟

ادلشكلة ُب ىذه :يلى كما البحث نتائج كمن
. عملية حبث العلمي ىي اف الطريقة ادلستخدمة رتيبة

التعليم اكثر توجيو ُب قدرة الطالب حلفظ ادلعلومات دكف 
الطريقة ادلستخدمة ُب ىذا البحث ىو  مطالب لفهمها.

 التعليميةاللعب من نوع البحث النوعي ك شرح تطبيق 
. ىناؾ زايدة بُت فصل التجريبية ك األكراؽ ادلمزقةنوع لعبة 

ى من فصل التحكم. زايدة قيمة الفصل التجريبية أعل
ىو متوسط قيمة الزايدة ُب فصل زايدة الفصل التحكم 

  ٢٨،٩.٢٣ُب حُت فصل حتكم تبلغ  ١٣،٩جتريبية تبلغ 
                                                           

التمزؽ ُب تعليم إداـ خالد، جتربة اللعبة الًتبية نوع لعبة صندكؽ   ٢٣
القراءة صف العاشر مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية فوفوعاف كالتُت السنة 

كلية الًتبية   البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية، ١۰٢٣\١۰٢١الدراسية 
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ادلعادلة اليت كجد الباحثة ُب ىذا البحث العلمي 
األكراؽ  التعليميةاللعبة ىوكالمها يستخدماف طريقة 

. اخلالفة ُب  ىذا البحث العلمي تطبيق ُب تعليم ادلمزقة
لًتقية   التعليميةاللعبة تطبيق ُب حُت ىذا البحث القراءة 

 .كفاءة تعلم
أريف رمحن فقيو الدين  حبثتو الذم العلمى البحث. ٣

 اللغة تعليم قسم( كلية الًتبية كالعلـو التعليمية ١۰٢٤)
سوانف كايل جوغو  احلكومية اإلسالمية اجلامعة العربية

ادلفردات "زلاكلة لًتقية إتقاف  ادلوضوع حتتجوكجاكرات، 
ُب الفصل السابع  التعليميةمن خالؿ التطبيق األلعاب 

 مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ىداية هللا سيليماف
: اسئلة البحث ُب ىذا البحث العلمي ىو جوكجاكرات ".

ادلفردات ابستخداـ طريقة اللعبة  كيف تطبيق تعليم  (٢)
،  التعليمية )التواصل، عمل الكلمة، ترتيب الكليماتاللغة 

كيف زايدة إتقاف   (١ُب فصل السابع؟ ) كلمة الصيد(

                                                                                                                     

احلكومية سوانف كايل جوغو جوكجاكرات،  اإلسالمية كالعلـو التعليمية اجلامعة
١۰٢٣. 
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ادلفردات من طالب الصف السابع بعد تطبيق أساليب 
مة، ترتيب لعبة اللغة التعليمية )التواصل، عمل الكل

القيود كالتأثَت الذم يوجو  (٣الكليمات، كلمة الصيد(؟ )
على الطالب كادلعلم عند تعليم ادلفردات )التواصل، عمل 

ُب فصل  ترتيب الكليمات، كلمة الصيد( الكلمة،
 السابع؟

ادلشكلة ُب ىذه  :يلى كما البحث نتائج كمن
الرغبة كاحلث ُب تعليم اللغة العربية حبث العلمي ىي 

منخفض، راتبة ُب الفصل الدراسية كاالقل من إتقاف 
الطريقة ادلستخدمة ُب ىذا البحث ىو حبث ادلفردات. 

لًتقية إتقاف  التعليميةلعاب األ شرح تطبيق إجرائي  صفي  ك
قيمة إتقاف  التعليميةااللعاب أتثر ىذا تطبيق  ادلفردة.

ادلفردة على الطالب بنتائج القيمة ادلتوسط اإلختبار القبلى 
  ٨١،٣۰.٢٤ك  ٦٥،٩٥ك البعدل يبلغ 

                                                           
لدين، زلاكلة لًتقية إتقاف ادلفردات من خالؿ أريف رمحن فقيو ا  ٢٤

التطبيق األلعاب الًتبوية ُب الفصل السابع مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ىداية هللا 
كلية الًتبية كالعلـو   البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربيةسيليماف جوكجاكرات، 
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ادلعادلة اليت كجد الباحثة ُب ىذا البحث العلمي 
اللعب قة ىوكالمها يستخدماف حبث إجرائي  صفي  ك طري

اخلالفة ُب  ىذا البحث العلمي ال يستخدـ . التعليمية
ك تطبيق اللعب لًتقية إتقاف األكراؽ ادلمزقة األلعاب 

ادلفردة ُب حُت ىذا البحث تستخدـ الكاتبة اللعبة 
 م اللغة العربية. األكراؽ ادلمزقة بزايدة طريقة لًتقية كفاءة تعل

 
 اإلطار النظري ﴾ب﴿ 

 يةاأللعاب اللغو . ٢
تدريس اللغة العربية ىي اخلطة  اسًتاتيجية

الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس لتحقيق األىداؼ 
التدريس  اسًتاتيجيةإف  ٢٥ادلطلوبة من تعليم اللغة.

أكسع ك أبعد من رلرد إجراءات تدريسية يقـو مفهـو 
                                                                                                                     

ية سوانف كايل جوغو احلكوم اإلسالمية العربية اجلامعة اللغة التعليمية قسم تعليم
 .١۰٢٤جوكجاكرات، 
مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية حبر الدين،  أكريل  ٢٥

(، ١۰٢٢ جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية،)ماالنج:  الكفء
٢١٣. 
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هبا ادلعلم ُب الفصل. إف الطريقة ىنا تعٍت اخلطة الشاملة 
 ٢٦ حتقيق اذلدؼ الًتبوم ادلنشود.الىت يستعاف هبا ُب

األلعاب ىي حالة معينة عندما يبحث شخص ما عن 
اللعبة ىي  من خالؿ النشاط اللعب. ادلتعة اك الرضا

نشاط الذم يهدؼ اىل اكتساب مهارة معينة عن طريق 
 سيلةىي ك  اللغوية األلعاب تعريف ٢٧فرحة شخص.

 واتالسن ُب اللغات تعليم برامج منها استفادت جديدة
 منكثَت  ُب إجيابية نتائج تطبيقاهتا أثبتتك  ،َتةاألخ
كقد يظن  .لغاهتا تعليم نظم بتطوير هتتم اليت البالد

البعض أف  من "الًتؼ" اللغوم استخداـ األلعاب ُب 

                                                           
طرائق تدريس اللغة العربية زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة،   ٢٦

)إيسيسكو: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة،  لغَت الناطقُت هبا
١۰۰٦٩(، ٣ 

 Metode Permainan-Permainanاجمليب كانيلر رمحاكاٌب، فتح  ٢٧

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab  ،١٦. 
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التدريس، كلكن التأمل للجو ادلبهج الذم تضفيو 
 ٢٨األلعاب على دركس اللغة.

عاب كقد أطلقت كلمة )ألعاب( على تلك األل
اليت ذلا بداية زلد دة كنطقة هناية، كحتكمها القواعد 

أطلقت كذالك على كافة أنواع األنشطة  كالنظم، ك
  الشبيهة ابأللعاب، كاليت ليس ذلا شكلها ادلألوؼ.

كسوؼ يتناكؿ الكتاب بعضا منها ايضا. كال يوجد 
ىناؾ حد فاصل كاضح ُب تعليم اللغة بُت ما يسمى 

كديكننا أف ألواف النشاط اللغوم. ألعااب كغَت ذلك من 
ُب تعليم  –ننساؽ مع القوؿ فنقوؿ: إنو ال حاجة بنا 

اىل بذؿ جهد كبَت لتحويل النشاط التعليمي  –اللغة 
الصف ي اىل ألعاب سلتلفة، اك ما يشبو األلعاب. كلكننا 
يستطيع مع قليل من اخلياؿ، كقدر متواضع من اإلبداع 

تدريبات اللغوية اىل حتويل معطم لنشاط الصفي كال
ابللغة  التعليميةاللعب  ٢٩ألعاب اك ما يشبو األلعاب.

                                                           

األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغات انصف مصطفى عبد العزيز،  ٢٨ 
  . ٧(، ٢٤۰٢ )الرايض: دار الرم، األجنبية

 .٢٣-٢١نفس ادلرجع،   ٢٩
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ىذه  زمرةديكن ليست نشاطا إضافيا للمتعة كلكن 
وفَت كالتعليم الذم يهدؼ اىل ي التدريساللعبة ُب 

 ١٠الفرص للطالب لتطبيق ادلهارة اللغوية الىت تعليمها.
ُب  ل، الطالبطفلل ةالفرص ليعطيجيعل اللعب كوسيلة 

 إلبتداعاستكشاؼ ك استطالع كالتعبَت عن ادلعاشر كا
 ١٢كالتعليم بطريقة شلتعة.

 األلعاب اللغويةؤخذ من ما فوائد الذم ديكن اف يأ
 ١١ىو:

 ركح التنافس األخوم للتفوؽ على االخرين كبزىم . أ
مشاىدة االخرين كمتابعتهم ُب ادلسابقات ادلختلفة ب. 

 كتشجيعهم
 اانهتا الذاتيةحث النفس على حتسُت إمكج. 

                                                           
 Metode Permainan-Permainanاجمليب كانيلر رمحاكاٌب، فتح  ١٠

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab  ،١۹-٣١. 

 Permainan Edukatif Pendukung فتح اجمليب كانيلر رمحاكاٌب،  ١٢

Pembelajaran Bahasa Arab (2)، ١٥. 
األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغات انصف مصطفى عبد العزيز،   ١١

  . ٢٦-٢٤، األجنبية



 

23 
 

التعاكف مع األقراف إلصلاز عمل معُت اك لتحقيق د. 
 انتصار ما

اللعبة اللغة ذلا ىدفاف كمها احلصوؿ على اإلاثرة 
. الغرض من اللعب  ١٣كشلارسة ادلهارة اللغة معُت 

ابللغة األخرل ىو يهي ج التفاعل القويل   التعليمية
م، أدكات للطالب، زايدة ثقة الطالب، يوفر سياؽ التعلي

 اتكل ادللل. اللعبة اللغة لديها عدد من النقص كالزائد.
             ١٤نقص األلعاب اللغوية ىي:

 ضائقة ُب تسبب جدا، كبَت الطالب كمية . أ
 اللعبة ُب الطالب مجيع للمشاركة

 صياحك  الضحك يتبع عادة اللغوية األلعاب طبيقت . ب
 فصوؿ أخرل ُب التعلم يستطيع ذلكك  الطالب من
الؿ خ من إبالغ يستطيع  وضوعادل كل يسلج. 

 اللغوية األلعاب
                                                           

، Media Pembelajaran Bahasa Arabالوىاب رشيدم،  عبد  ١٣
٨٠. 

 Metode Permainan-Permainanاجمليب كانيلر رمحاكاٌب، فتح  ١٤

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab  ،٤٣-٣٨. 
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 األلعاب اللغوية ىي: مزااياما 
 التعلم عملية ُب الطالب للادل من حتقيق أف كندي . أ

 الفصل ُب
 حرك  تعزيز اف كنديك  الطالب،بُت  سابقاتادل مع  . ب

 زيددل
 موعةرل تطويرك  العالقات تعزيز اللغوية األلعابج. 

  بلطالا االجتماعية الكفاءة
اللغة ُب  لعبامل حيدد صلاح عو كاف اربعة 

 ١٥صلاح العاب اللغة كما يلى: عوامل حيددالفصل. اما 
ادلوقف كاحلالة يعمل اللعب اللغة ُب ، الةكاحل وقفادل . أ

عقد لعبة فال ينبغي  احلالة ديكنمهما كلكن اذا مل 
 مثل يستفز  صوت جلبة ُب الفصل األخر االلغة

كجاـز ك تنظيم يم كاضح تنظيم اللعب، جيب تنظ . ب
 تدابَت اللعبة الىت جيب اختاذىا

ركح  )طالب( العب، جيب اف ديلك الالعبج. 
 ك يطيع اىل تنظيم اللعب نشيط رايضي

                                                           
 . ٦٢-٥٨نفس ادلرجع،   ١٥
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حازما  رئيساللعب اك احلكم، جيب اف يكوف  رئيسد. 
 اللعب ُب الفصل ىو ادلعلم رئيسك عادال ك كرديا. 

 أنواع األلعاب اللغوية كما يلي :
 راؽ ادلمزقةاألك  . أ

األكراؽ ادلمزقة  اللغة قراءة بعض القطع 
األكراؽ ادلمزقة يسمى  ١٦كالنصوص كاعادة ترتيبها.
أىداؼ ىذه اللعب ىو ايضا صندكؽ ادلكسورة. 

تدريب الطالب للًتتيب القصة قائمة على األكراؽ 
أىداؼ األخرل ىو يساعد  ١٧ادلمزقة الىت حتصلها.

 ١٨للطالب.ترقية القراءة 
ىي صندكؽ ادلكسورة ؽ ادلمزقة اك األكرا 

اللعبة اجزاء ىي من لعبة ُب مهارات القراءة حيث 

                                                           
األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغات ، انصف مصطفى عبد العزيز  ١٦

 .١٢٤، األجنبية
 Permainan Edukatif Pendukung فتح اجمليب كانيلر رمحاكاٌب،  ١٧

Pembelajaran Bahasa Arab (2)، ٢١٢. 
، Permainan dalam Pembelajaran Bahasa Arab 99 فيصاؿ،  ١٨

٢۰٨. 



 

26 
 

سورة ك يتألف مثل مربعاين، مثلث نص كامل ٍب مك
ىذه اللعبة ديكن اف تدخل ايضا اىل مهارة  اك دائرة.

اإلستماع. حتتاح األدكات ُب ىذه اللعبة يعٍت كرقة 
الت العربية األكراؽ ادلمزقة ادلأخوذة من اجململونة، 

خطوات اللعبة صندكؽ ادلكسورة  .اك من ادلعلم
 ١٩ىي:
انتخب بعض ادلقاالت القصَتة من اجملالت اك ( ٢

 . مثل:الصحف اك الكتب
َرةه َكميَهنه سلخَْتليَفةه. َكَخيػْرخ  ُبي احلََياةي اَْعَماؿه َكثييػْ
. اأْلَْعَماؿي عيْنَد اّلل ي ما َكاَف َحاَلالن َكاَنفيعنا ليلنَّاسي 

َكالرَّسخْوؿخ َصلَّى اّلل خ َعَلْيوي َكَسلََّم قاَؿ: "َخيػْرخ 
."  النَّاسي اَنْػَفعخهخْم ليلنَّاسي

 
 

                                                           
للغات األلعاب اللغوية ُب تعليم اانصف مصطفى عبد العزيز،   ١٩

 .١٢٤، األجنبية
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ٍب قصها ابدلقص تكتب عودة ادلدر سة القصة، ( ١
ُب زكااي سلتلفة حبيث جيد الدارسوف صعوبة ُب 
اعادة أجزائها اىل حالتها األكىل ادلتكاملة )من 

للمقاالت كحبذا األفضل أف تستخدـ نسخا 
لو كانت مصورة( احتفظ لكل مقالة ُب مغلف 

 . مثل:مستقل
 
 
 
 
 
 

 ٣٠رلموعاتالطالب اىل عدة در سة قسم ادلت( ٣
كز ع ادلغلفات احملتويةعلى ادلقاالت ادلقصوصة ( ٤

 ٣٢كاطلب من الدارسُت قراءة كل قطعة

                                                           
 Metode Permainan-Permainanاجمليب كانيلر رمحاكاٌب، فتح  ٣٠

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab  ،٢٢٨. 

 َكَسلََّم قاؿَ  َكالرَّسخْوؿخ َصلَّى

َرةه َكميَهنه َكثييػْ   

 اّلل خ َعَلْيوي 

 سلخَْتليَفةه. َكَخيػْرخ اأْلَْعَماؿي  لنَّاسي  احلََياةي اَْعَماؿه 

 ُب

 النَّاسي 

 عيْنَد اّلل ي ما َكاَف َحاَلالن َكاَنفيعنا
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القصة اك كصف بصرم دير   ادلدر سةحيكي ( ٥
  ديكن يدؿ النص األصلىابلصور كلكن ال

ترتيب الصناديق ُب  من الطالبادلدر سة يطلب ( ٦
)ُب قاعدة  كاحد اجلملة ادلناسب كالصحيح

 .زمنية كاحدة( غالبا
 ٣١ك صحيح.ادلنتصر ىو فرقة اليت اسرع ( ٧
 ابلرموز فقط  . ب

البسيطة اللغة استخداـ الصور ابلرموز فقط 
ات ُب . خطو كالرموز ُب دتثيل الكلمات ك األفكار

 ىذا اللعب ىو:
( أخرب الصف اهنم سيبتكركف كسيلة لالتصاؿ ٢

ابستخداـ الصور كالرموز ادلعربة عن الكلمات 
 كاألفكار 

                                                                                                                     
األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغات انصف مصطفى عبد العزيز،   ٣٢

 .١٢٥، األجنبية
، Permainan dalam Pembelajaran Bahasa Arab 99 فيصاؿ،  ٣١

٢۰٨. 



 

29 
 

( ابداء بتكوين قائمة من ادلفردات كاألفكار الىت ١
 يظنوف أهنم زلتاجوف اليها ُب اللغة 

( اتفق معهم على الصور كالرموز لكل كلمة اك ٣
 مة ادلقًتحة فكرة كما ُب القائ

( علق القائمة أماـ الدارسُت كاطلب من كل منهم ٤
 قصَتة أف يكتب خطااي لصديق اك قصة 

( أعد ايضا بعض القصص مستبدال ابلكلمات ٥
رموزا كاطلب من التالميذ قراءهتا بعد حل 

   ٣٣.الرموز
 استمع اىل الوصف كارسم ج.

كصف الصور استمع اىل الوصف كارسم اللغة 
. خطوات ُب ىذا عقد مقارانت –لة ألقاء أسئ -

 اللعب ىو:

                                                           
األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغات انصف مصطفى عبد العزيز،   ٣٣

 .٢٧٤،األجنبية
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( يصف احد الدارسُت الصورة لزميلو الذم حياكؿ ٢
اف يرمسها معتمدا على ىذا الوصف دكف اف 

 يرل األصل
من الزميلُت جهدمها ُب ( كبعد اف يبذؿ كل ١

إخراج رسم متقن قدر اإلمكاف، يوضع األصل 
 اىل جوار الصورة ادلرسومة، ٍب تبدأ ادلقارنة

   ٣٤.بينهما
 الكلمة الغريبة خترجد. 

الكلمة الغريبة خترج اللغة إعطاء األسباب 
 كاستخداـ )ألف (. خطوات ُب ىذا اللعب ىو:

( يكتب الدارسوف الكلمة الغريبة ُب اجملموعة ٢
األكىل اليت يظنوف اهنا تشذ  عن بقية الكلمات 
ٍب يطلب من كل اثنُت منهم ذكر الكلمة 

 ببالغريبة كبياف الس
( كال جيب اف يذكر ادلعلم اإلجاابت الصحيحة ١

قبل اف تنتهي ادلناقشة، حىت يعتاد الدارسوف 

                                                           
 . ٢٣١نفس ادلرجع،   ٣٤
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العربية، كألنو قد ال تكوف ىناؾ ادلناقشة ابللغة 
إجابة صحيحة كاحدة كليشجع الدارسوف على 
اف جيدكا اكرب عدد من اإلجاابت الصحيحة 
مبدين األسباب، كديكن لكل رلموعة من 

 ٣٥تبحث بنفس األسلوب الكلمات اف
   ق. الصور ادلتوقعة 

الصور ادلتوقعة اللغة استخداـ إف  كستكوف. 
 خطوات ُب ىذا اللعب ىو:

( جيب اف تعرض الصور على مجيع الدارسُت كتعطيهم ٢
كقتا كافيا دلشاىدهتا. اخلط مجيع الصور كضعها 
على ادلكتب مقلوبة حىت ال يراىا احد من 

 الدرسُت 
بوف ابلدكر اىل مكتب ادلعلم ليتناكؿ كل الالع( أيٌب ١

منهم صورة بيده. كقبل اف ديسكها يتنبأ مبا 

                                                           
 . ٢٥٣ نفس ادلرجع،  ٣٥
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ستكوف. كيعلن ذلك للصف. فإذا كاف خاطئا 
 ٣٦يعيد الصورة مقلوبة حتت رلموعة الصور

 كفاءة تعلم اللغة العربية . ١
 مفهـو كفاءة  . أ

كذكر ُب القاموس  اإلندكنيسيا لكبَت، 
الشيء. فهم الكفاءات  الكفاءة ىي السلطة لتقرير

األساسية أصلو من اللغة اإلصلليزية يعٌت 
Competence مبعٌت القدرة اك ادلهارة. ىذه الكلمة،

( الىت Ability( كالقدرة )Proficienyتشب و ابلكفاءة )
ذلا معٌت تقريبا نفس "القدرة". الكفاءة ذلا معٌت أخر 

تسبة ىو القدرة على تنفيذ كاظفة الًتبية كالتعليم ادلك
   ٣٧من خالؿ التعليم كالتدريب.

الكفاءة ُب القاموس اإلندكنيسيا ىي 
السيطرة كالقدرة. مفهـو الكفاءة اللغوم يقصدبو 

                                                           
 . ٢١٦نفس ادلرجع،   ٣٦
 Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru ،موىيبُت شاه  ٣٧

 . ١١٩(، ١٠٢٣)ابندكنج: ردياجا ركسداكاراي،  
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الشيء الذم ال غٌت عنو كيكفي عما سواه، ككلمة 
 كفاية تعٍت االستغناء. 

ُب اللغة  - Competency -ككلمة الكفاءة 
عند حية. كىي اإلصلليزية تعٌت ادلهارة كالقدرة كالصال

ذات  - -مهيمُت رلموعة من أنشطة الذكاء 
مسؤكلية كبَتة يلـز ألم إنساف اف ديلكها حىت 
يصبح صاحلا ككفأ ألداء الوظائف ُب رلاؿ معُت من 
رلاالت احلياة. كيتمم فقاؿ: "إف ىذا الذكاء البد 
أف يتمثل ُب كجود ادلهارة كالدقة كالنجاح عند 

ة البد أف تتمثل ُب حتصيل العمل، كأف ادلسؤكلي
صالحية العمل كمكافأتو مع كجهة النظر العملية 
كالتكنولوجية كاألخالقية، مبعٌت أف العمل يكوف 
صحيحا من كجهة النظر العلمي كالتكنولوجي 

 كاألخالقي".

كقيل أف الكفاءة عبارة عن احلد ادلقبوؿ من 
ادلعلومات كادلهارات كاالجتاىات كالقيم كادلبادئ 
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الذم ديكن ادلعلم من إصلاز مهامو  األخالقية
  ٣٨التعليمية إبتقاف كفعالية.

 تعلم  . ب
التعلم اف حتصل اك تكتسب معرفة عن 
موضوع، أك مهارة، عن طريق الدراسة، اك اخلربة، اك 

فينص على أف التعلم التعلم. أما التعريف ادلتخصص 
ا ُب امنيل السلوكي، كىو نتيجة تغَت مستمر. تسبي
كإذا حللنا مكوانت تعريف التعلم  دلمارسة معززة.

فإننا تستطيع أف تستخلص رلاالت البحث على 
 ٣٩الوجو التايل:

 ( التعلم ىو االكتساب اك احلصوؿ على شيء ٢
 ( التعلم ىو االحتفاظ مبعلومات اك مبهارة ما١

                                                           
طوير منهج تعليم اللغة العربية كتطبيقو على مهارة تأكريل حبر الدين،   ٣٨

 . ٥٢(، ١٠٢٠)ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية مولنا مالك إبراىيم،  الكتابة
)بَتكت: دار النهضة  أسس تعل م ال لغة كتعليمهادكجالس براكف،   ٣٩

 . ١٦-١٥(، ٢٩٩٤العربية، 
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االحتفاظ بتضمن أنظمة االحتزاف، كالذاكرة،  ( ك٣
 كالتنظيم ادلعرُب 

لًتكيز اإلجيايب الواعي على ( يشتمل التعلم على ا٤
األحداث اليت تقع داخل اجلهاز العضوم أك 

 خارجو 
 لكنو معرض للنسياف  -تسبيا-( التعلم مستمر٥
( يتضمن التعلم شيئا ما من ادلمارسة، كقد تكوف ٦

 شلارسة معززة 
 ( التعلم تغَت ُب السلوؾ ٧

 James) كيتكر. ك م عند مجسالتعل   تعريف

O. Whittaker ) َتتغي ك تظوير فيها الىتالعملية ىو 
 learning may). اخلربة أك مارسةادل بطرؽ السلوؾ

be definet as the proses by whitch behavior 

originates or is altered through training or 

esperience) كنجسلى.ؿىوكارد  كعند  (Howard 

L. Kingsly ) تظويرالتعل م ىو العملية الىت فيها 
كالتدريب.  مارسةادل بطرؽالسلوؾ )مبعٌت العاـ( 

(learning is the process by which behavior (in 
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the broader sense) is originated or changed 

through practice or training) 

فتحتاج ُب عملية التعلم الشخص القادر 
كالتدريب لتغيَت سلوؾ  على إعطاء ادلمارسة

فدكر  ادلدرس ادلناسب لتنفيذىا.التالميذ، فهو 
 ادلدرس ُب عملية التعلم إمنا ىي:

يريب  التالميذ كيوجهو كيدافعو للوصوؿ اىل الغاية  (٢
 على حد قصَت أـ طويل 

هتيي  السهولة للوصوؿ اىل الغاية بوسيلة خربة  (١
 التعلم اجليدة 

إعطاء تنمية اجلوانب الفردية ضلو السلوؾ كالنتائج  (٣
 كالقبولة ابلتكي ف 

عملية التعليم  فَتجى للمدرس تكوين
 ابلفعايلكالتعلم، كقادر على التهيج الطالب للتعلم 
 ٤٠كالدينامي للوصوؿ اىل احلاجة كالغاية ادلرجوة.

                                                           
)جاكرات:  Psikologi Belajarأبو أمحدم ك كيدكدك سوفريونو،   ٤٠
 . ٢٠٥-٢٠٤(، ١٠٠٤رينيكا جيفتا، 
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 ج. مفهـو اللغة العربية 

اللغة العربية ىي لغة العركبة كاإلسالـ، كىى 
أعظم مقومات األمة االسالمية منذ اف يبعثو هللا 

ىل أف يرث هللا األرض كمن عليها. رسولو العرىب ا
كُب القركف الوسطى كانت ادلؤل فات ُب شىت  العلـو 
، كما كانت اللغة العربية أداة  مراجع لألكربُت 
التفكَت كنشر الثقافة ُب بالد األندلس، الىت أشرقت 

ىى لغة التعليم  العربيةفيها احلضارة األكربية. اللغة 
ىد االسالمية، بل كالتعلم ُب مجيع ادلدارس كادلعا

اصبحت اآلف إحدل اللغات الرمسية ُب ىيئة األمم 
 ٤٢ادلتحدة.

اللغة العربية تسمى لغة الضاد، ك لغة 
االعجاز كاللغة الفصحى كاللغة اخلالدة. كىي 
الكلمات اليت كاف يعرب هبا العرب. كنسيبت ىذه 

                                                           
مدخل إىل طرؽ تعليم اللغة األجنبية دلدرسي اللغة العربية أزىر أرشد،   ٤٢

 . ٤-٣(، ٢٩٩٤)أكجونج فاندانج: األحكاـ، 
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اللغة اىل العرب ألهنا لغتهم الىت عليها أمساعهم، 
 ٤١ى بياهنم ُب التعبَت عن أغراضهم.كدارت عليها رح

كفاءة الدراسات اخلر جيية، كفاءة ادلاىي ة، كفاءة   معايَت. ٣
 األساسية اللغة العربية

 معايَت كفاءة الدراسات اخلر جيية   أ. 
لديك السلوؾ كادلؤمن، كاالخالؽ  موقف

الكردية، العامل، اعتماد على النفس، 
ك ادلسؤكؿ ُب تعامل فعالية مع 

ماع ك العامل ُب نطاؽ ادلعاملة االجت
 كادلسكن.

لديك معرفة الواقعي ة، التصوري ة، ك  معلومات
االجرائي ة ُب ادلعلومات، ك 
التكنولوجيا، ك الفن ك الثقافة مبعرفة 
البشرم  ك القومية ك الوطنية 
كاحلضارة ترتبط مع الظاىرة ك 

                                                           
لباف: دار -)بَتت ادلدخل إىل اللغة العربيةدمحم بكر الدين صاحل،   ٤١
 . ٢٥(، ٢٩٢٨الشارؽ العريب، 
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 االحداث ادلصرخ.

لديك قدرة التفكَت ك الفعلية  مهارات
لفعالية اإلبتكارية ُب ميداف اجملردة ا

ك ادللموسة مناسبة مع مادة ادلطالعة 
ُب ادلدرسة اك ادلصدر االخر 

 ادلناسب.
 

 ب. كفاءة ادلاىي ة
 نقدر ك نعيش التعليم الدينية ادلتعدة ( ٢
نقدر ك نعيش السلوؾ الصدؽ ك التأدييب  ك  ( ١

ادلسؤكؿ ك العناية ك اآلداب ك اإلعتماد على 
ُب تعامل فعالية مع االجتماع ك العامل  سالنف

 .ُب نطاؽ ادلعاملة كادلسكن
مفهـو ك تطبيق ادلعلومات )الواقعي ة، التصوري ة،  ( ٣

ك االجرائي ة( ابعتبار فضوؿ اىل ادلعلومات، ك 
التكنولوجيا، ك الفن ك الثقافة مبعرفة البشرم  ك 
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القومية ك الوطنية كاحلضارة ترتبط مع الظاىرة 
 حداث ادلصرخ.ك اال

معاجلة ك تذكؽ ك استنتاج ُب ميداف اجملردة ك  ( ٤
ادللموسة مناسبة مع مادة ادلطالعة ُب ادلدرسة 
 اك ادلصدر االخر ادلناسب على كجو النظرم. 

  كفاءة األساسية ج. 
يقابل الصدؽ ك اإلعتماد على النفس كنعمة  ٢.٢

هللا التصاؿ مع بيئة االجتماعية حوؿ البيت 
 كادلدرسة

م حبرؾ الداخل كنعمة هللا لتطوير مهارة سل   ٢.١
 اللغوية

تطبيق أمانة كنعمة هللا لتطبيق اللغة العربية   ٢.٣
 كلغة اإلتصالية العادلية

ظهر سلوؾ الصدؽ ك اإلعتماد على النفس  ١.٢
التصاؿ مع بيئة االجتماعية حوؿ البيت 

 كادلدرسة
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ظهر سلوؾ احلرؾ الداخل لتطوير مهارة  ١.١
 اللغوية

لوؾ مسؤكؿ ُب تطبيق اللغة العربية  ظهر س ١.٣
كلغة اإلتصالية العادلية ك ادلقدمة دلطالعة 

 اإلسالمية
التعرؼ على صوت الكلمات ك العبارات ك  ٣.٢

اجلمل ابللغة العربية ترتبط على ادلوضوع : 
العنواف, بييت، من يوميات األسرة شفهيا ك  

 كتابتا
يفهم على الكلمات ك العبارات ك اجلمل  ٣.١

لغة العربية ترتبط على ادلوضوع : العنواف, ابل
 بييت، من يوميات األسرة 

جتد معٌت اك فكرة من الكلمات ك العبارات  ٣.٣
ك اجلمل ابللغة العربية ترتبط على ادلوضوع : 

 العنواف, بييت، من يوميات األسرة 
تعبَت عبارة بسيطة ترتبط على ادلوضوع :  ٤.٢

ة بعناية على العنواف, بييت، من يوميات األسر 
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ىيكل النص ك عناصر اللغة الصحيحة ُب 
 السياؽ

عرض ادلثاؿ من عبارة بسيطة للتعبَت ك  ٤.١
السؤاؿ ك اإلجابة على ادلوضوع : العنواف, 
بييت، من يوميات األسرة بعناية على ىيكل 
 النص ك عناصر اللغة الصحيحة ُب السياؽ

عرض ادلعلومات الشفهية البسيطة على  ٤.٣
 : العنواف, بييت، من يوميات األسرة ادلوضوع

يعرب معلومات كتابة على ادلوضوع : العنواف,  ٤.٤
بييت، من يوميات األسرة على ىيكل اللغة 

 الصحيحة
ترتيب النص البسيط على ادلوضوع : العنواف,  ٤.٥

بييت، من يوميات األسرة بعناية على ىيكل 
 النص ك عناصر اللغة الصحيحة ُب السياؽ
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 التفكري هيكل ﴾ج﴿
 سًتاتيجيةبا. االدييل اىل رتيتعليم اللغة العربية 

هتتم الدرس،  ُب الطالباتادلستخدمة اقل مؤثر. انقص 
. نتائج التعليم ميالتعل عملية عندك ضجر محاسة  ليس

ألف قدرة الطالبات ُب تفهم ادلادة اللغة  انقصالطالب 
ا حبث إجرائي ىيكل التفكَت ُب ىذيبدأ . العربية مل أكمل

األكراؽ  اسًتاتيجية درس، تطبيق ادلؿاحلالة األك صفي من 
اىل تعليم اللغة العربية للصف  ادلمزقة كاأللعاب اللغوية

األكراؽ ادلمزقة  طريقة  االسالمية. الثانويةالسابع مبدرسة 
ىو كاحد من االختيار الذل استخداـ كاأللعاب اللغوية 

كفاءة تعلم اللغة قية  ُب عملية التعليم كرجاء ديكن تر 
قيمة  تعيُت. نتيجة التعليم ىو عملية العربية لطالبات
   دير ابلنشاط تثمُت اك قياس نتيجة التعليم. ةالتعليم الطالب

 
 البحث فروض ﴾د﴿

 قائمة على اإلطار النظرل ك ىيكل التفكَت ٍب
 :ىوالبحث ض ك ديكن يظهر فر 
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ُب الصف تعليم اللغة العربية . يستطيع ترقية عملية ٢
ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد  السابع 

كياىي حاجي مشس الدين بدكرم ساكك فونوركجو 
بعدما تطبيق  ١٠٢٩ -١٠٢٨السنة الدراسية 

األكراؽ ادلمزقة كاأللعاب اللغوية ُب التعليم اسًتاتيجية 
 . اللغة العربية

الصف طالبات اللغة العربية ل تعلم . يستطيع ترقية كفاءة١
ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد  السابع 

كياىي حاجي مشس الدين بدكرم ساكك فونوركجو 
 بعدما تطبيق ١٠٢٩ -١٠٢٨السنة الدراسية 

األكراؽ ادلمزقة كاأللعاب اللغوية ُب التعليم  اسًتاتيجية
 اللغة العربية. 
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 الباب الثالث
 البحث منهج

 
نوع البحث، موضوع عن  بتبحث الباحثة ُب ىذا البا

البحث، كضع فاعل البحث، ادلتغَتات ادللحوظة، إجراءات 
البحث، طريقة حتليل البياانت، أساليب مجع البياانت، جداكؿ 

 البحث اإلجرائي كما يلى: 
 نوع البحث ﴾أ﴿

حبث إجرائي صفي ىو عملية حبث ادلشكلة 
ُب زلاكلة  نفسالصورة منعكسة ب دير   لتعليم ُب الفصلا

حلل ادلشكلة التعليم بطريقة الفعل مبختلفة اإلجرائي 
ادلخطط ذلا ُب موقف حقيقية ك حتليل كل أتثَت 

 التعليم درجة لًتقية مهم دكر اإلجرائي البحث ٤٣ادلعاملة.
 اليت شخص ىي نتفيذىا خَت من معٌت. تنفيذىا خَت إذا

 ادلهارات لزايدة حياكؿ( س)ادلدر   اإلجرائي البحث َب تتعلق

                                                           
)جاكرات: كنجاان،  Penelitian Tindakan Kelasااي، كينا ساصل  ٤٣

١۰١٦(، ٢٢. 
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 الصفي التعليم ُب يوقع الذم ادلسئلة يوجب ك لنظرا ُب
 ٍب احلاؿ أكتصلح ادلسئلة جواب جيد اليت  العملية من

 ىي تنفيذىا صحيح. نتيجتها لتقيس عمليتها تالحظ
يرجو بدكرىا جيعل  .اإلجرائي البحث ابلقاعدة صحيح

 حبث إجرائي صفي ىو ٤٤الثقافة التعليم بُت ادلدرس.
احلدث ُب الفصل  شكلة التعليمحلل ادلالبحث األىداؼ 

األىداؼ حبيث  ٤٥لو طرؼ اىل إصالح اك اإلرتقاء.
قة لًتقية جتريبة التعليم الطالب،  ىو كطري إجرائي صفي

 ٤٦كطريقة لًتقية جودة التعليم ُب ادلدرسة.

                                                           
 Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelasكوانندار،    ٤٤

Sebagai Pengembangan Profesi Guru (١٠٢٦ ،فرس راجاكاىل: جاكرات ،)
٤٢. 

)ابندكنج: رماجا ركسداكراي،  Penelitian Tindakanنوسا فوترا،   ٤٥
٢٠٤(، ١٠٢٤. 

 Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktikمفتاح اذلدل،   ٤٦
 .٤٦(، ١٠٢٥)يوكياكرات: فوستاكا فالجار، 
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، صفيالجرائي اإلبحث أم ا الفوائد من التنفيذ ال
 ٤٧كىي كما يلى:

سيحصل ترقية  ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ٢
ادلهارات ادلدر س ُب اجلواب ادلسألة التعليم الذم 

 جعلتها ادلهم ات الواجبة للمدر س.
ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي سيحصل ترقية . ١

 ادلهارات ادلدر س.
سيصلح اك ترقية  ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ٣

 العملية التعليم كادلهارات الطالب.
سيصلح اك ترقية  اإلجرائي الصفي ابلتنفيذ البحث. ٤

 الكفاية اإلجًتائي التعليم كالتعلم ُب الفصل.
سيصلح اك ترقية  ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ٥

لة التعليم، كادلواد التعليم آالكفاية يستخدًن الوسائل، 
 أخرل.

                                                           
)جاكرات: بومي  Melaksanakan PTK Itu Mudahمسنور مسلخ،   ٤٧

 .٢٢(، ١۰٠۹أكسارا، 
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سيصلح اك ترقية  ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ٦
لقيس لتقوًن الذم يستخدًن لة اآالكفاية اإلجًتائية ك 

 نتيجة الطالب.
سيصلح اك منو  ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ٧

 النفس الطالب ُب ادلدرسة.
سيصلح اك ترقية  ابلتنفيذ البحث اإلجرائي الصفي. ٨

 الكفاية التنفيذ ادلنهج التدريس.
 كفايةحبث إجرائي صفي كظيفة كأداة لًتقية  

فوائد البحث اإلجرائي التعليم ُب الفصل الدراسي. 
حتسُت الصفي للمدر س كاحلديد يعٍت يساعد مدر س 

جودة التعليم، ترقية مهارة مدر س، ترقية من ثقة ادلدر س، 
 ٤٨ديكن مدر س العملي بتطوير معرفتو كمهارتو.

استجدمت الباحثة نوع البحث ذلذا البحث العلمي على 
 Classroom Action) اإلجرائي الصفيسبيل البحث 

Research). من   الطرازا تستخدًن الباحثة ُب ىذ

                                                           
)ابندكنج:  Penelitian Tindakan Kelasفيزاؿ الدين ك إيرماليندا،   ٤٨
 .١١(، ١٠٢٤الف بيتا، 
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، كىي تكوين كل  (Taggart)كتغارت  (Kemmis)كميس
كالتنفيذ كادلالحظة  طةكىي اخل مرحلةمن أربعة الدكر 

  ٤٩كالصورة ادلنعكسة.
 

 البحث موضوع ﴾ب﴿
 اسًتاتيجيةمشاكل كثَتة ُب الصف السابع مثل 

ادلستخدمة  يةسًتاتيجاالأقل مناسب. التعليم ادلستخدمة 
ابة لدل الطالبات حىت ال هتتم  غَت منتجة، غَت جذ 
الدرس. ال حتمس الطالبات عند التعلم اللغة العربية. 
الطالبات ال تفهم ادلادة اللغة العربية دؿ على ذلك نتائج 

ىذا أم ا موضوع البحث ُب  تعلم اللغة العربية انقص جدا.
ك كفاءة زقة اللعب األكراؽ ادلم اسًتاتيجيةالبحث ىو 

  .تعلم اللغة العربية
 
 

                                                           
)ابندكنج: يراما كيداي،  Penelitian Tindakan Kelasزينل عاقب،   ٤٩

١۰۰۹ ،)١١. 
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 وضع فاعل البحث ﴾ج﴿
البات ُب الصف ىذا فاعل البحث ىو الط

معهد  ؤسسة مباإلسالمية  الثانويةدرسة السابع ُب ادل
 دكرم ساككب ُب الشارع الكك اجي مشس الدينكياىي ح
مجيع  ك الذم مبلغ سبعة كعشركف فونوركجو نولوغاتُت
 ُب تلك ادلدرسة الثانويةادلدرسة متخرجت  طالبات.

تلك يفعل البحث ُب  ىى عامل ُب الد يٍت.اإلسالمية 
خيتار مع النظر اف  مدرسة  اإلسالمية الثانويةادلدرسة 

الثانوية اإلسالمية ىي مؤسسة تربوية حتت الظل  مبؤسسة 
. ذلك ادلعهد ىو معهد اجي مشس الدينمعهد كياىي ح

خيتار ذلك الفصل مع   السلفية كاحلديثة الىت بدأ ابلتقدـ.
 النظر:

ال هتتم الدرس. ال حتمس الطالبات عند الطالبات . ٢
 التعلم اللغة العربية.

الصعب ُب الفهم تعليم اللغة العربية  الطالباتجير ب . ١ 
. ُب تعليم اللغة حىت نتائج تعلم اللغة العربية انقص
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العربية أف  متوسط نتائج تعلم اليزاؿ كثَت من الطالب 
  يصلوا اىل نتيجة معايَت اإلستكماؿ األدىن مل 

 
 ادلتغريات ادللحوظة  ﴾د﴿

 ُب ىذا البحث فيما يلى:يالحظ متغَت  
متغَت  العملية ُب ىذا البحث يتعلق ابلنشاط تعليم . ٢

ادلتعلم مثل ادلناقشات، تعاكف الطالب، نشاط 
اك صنع خطة تطبيق  اعداد عملية التدريسالطالب، 

م. يدير مدر س التعليم بتطبيق ُب تنفيذ التعلي
 اللعبة الًتبية. سًتاتيجيةاال

متغَت  النتيجة ُب ىذا البحث اإلجرائي الصفي ىو . ١
 الوجدانية الطالب ُب شكل الناحية كفاءة تعلمترقية  

 الوجدانية . ُب شكل الناحيةك ادلعرفة ك النفسحركية
تغيَت كترقية ما ىو يرجو اف حيدث بعد ينف ذ الطالب 

لية التعليم يستخدًن طريقة اللعبة ىي ترقية ادلوقف عم
اإلبكارم  كالفضوؿ كادلسؤكلية. يرجو ُب شكل 
الناحية ادلعرفة اف ترقية قدرة الطالب على اإلجابة 
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عن األسئلة الذم عالمة بًتقية قيمة نتيجة التعليم 
اف ترقية قدرة  النفسحركيةيرجو من انحية اليومية. 

 دلعلومات كيقد ـ ادلعلومات.الطالب ُب يبحث على ا
 

 إجراءات البحث ﴾ه﴿
ُب ىذا البحث تستخدـ الباحثة اإلجراءة البحث 

  (Kemmis)اإلجرائي الصفي من الطراز كميس
، الذم أخدكد البحث حييط اخلطة  (Taggart)كتغارت
 ٥٠ادلنعكسة كما يلى الصورة: كادلالحظة كالصورة كالتنفيذ

 
 رائي الصفيخطوات البحث اإلج ٢,٣الصورة 

                                                           
)جاكرات: غاؤع فرسدا  Penelitian Tindakan Kelasإيكا كاران،   ٥٠

 .٢٥( ١۰٢٢فرس، 
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أم ا إجراءة البحث الذم يعمل ُب ىذا البحث  
. ادلرحلةكاف بضع الدكر. تكوين كل الدكر من أربعة 

 ُب البحث كما يلى: مراحل
 اخلطة. ٢

ُب كل دكر يؤل ف خطة تعليم لتحسُت 
التعليم. األشياء ادلخططة ىي ترتبط مع صنع ادلشركع 

فيذ التعليم، يثبت أىداؼ التعليم، يؤل ف خطة تن
التعليم، يؤل ف أدكات البحث مثل كرقة حتليل خطة 
تنفيذ التعليم، شكل لتثمُت تنفيذ ادلواقف، كرقة 
ادلالحظة لتنفيذ التعليم، أسئلة اإلختبار كغَتىا الذم 

 يتعلق بتنفيذ البحث.
 التنفيذ. ١

مرحلة التنفيذ ىي تطبيق زلتول ادلشركع، ُب 
تنفيذ  ليم.ىذه ادلرحلة تقـو الباحثة أبنشطة التع

حتسُت ىذا التعليم الرجوع اىل خطة تنفيذ التعليم 
 الذم يعد الذم حيتول على خطوات التعليم.
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 ادلالحظة. ٣
تنفيذ ادلالحظة جلمع ادلعلومات عن عملية 
التعليم اليت يقـو ادلدر س يناسب بإلجراءة الىت ًب 
إعدادىا. يالحظ الباحثة التنفيذ الطالب، ادلشكلة 

الفصل كغَتىا من األحداث اليت حتدث  ادلوجودة ُب
 تصويرُب الفصل الذم يهدؼ ليعرؼ الن مي ة ادلوقف 

 ُب تعليم الطالب ماداـ عملية التعليم. 
 الصورة ادلنعكسة. ٤

نشاط لتكرار ما قياـ الصورة ادلنعكسة ىو 
نتائج مالحظة عن بو. يناقش الباحثة كادلدر س 

ة ادلنعكسة اإلجرائي الذم تنفيذ. من نتائج الصور 
اىل تصحيح ادلدر س النقص الذم حيتاج بكتب 

 القادمة.  كخطة حتسُت اإلجراءة للدكر
 

 طريقة حتليل البياانت  ﴾و﴿
البياانت ُب البحث اإلجرائي الصفي ىو  حتليل

نشاط دراسي، إرتباط كل ادلعلومات اليت ترتبط بعملية 
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التعليم كنتيجة التعليم لتحصل اإلستنتاجيات عن صلاح 
من حيث  كفايةيقاؿ أف التعليم انجح ك  اإلجراءة. 

العملية إذاكاف اكثر من الطالب يشارؾ بنشاط. 
 البياانت اليت حتصل رلمعة اىل قسمُت ىي:

 بياانت كيفي ة. ٢
حتليل البياانت كيفي ة تنفيذ مع مجع البياانت. 
حتليل البياانت كيفي ة الذم يستخدـ ُب ىذا البحث 

ل البياانت كيفي ة من منودج اعتمد من طريقة حتلي
الذم حييط  (Huberman) كىوبرماف (Miles)ميلس 

 ثالث خطوات ىي:
 

 
 ُب حتليل بياانت مايلز كىوبرمافختطيط   ١,٣الصورة 
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 ختفيض البياانت . أ
ختفيض البياانت يعٍت يلخص، إختار 
األشياء الرئيسية، رك ز على األشياء ادلهمة. البياانت 

مجلة كبَتة حيت حتتاج اىل  اليت حتصل من ادليداف
 كابلتفصيل.تكتب بضبط 

 عرض البياانت  . ب
ديكن عرض البياانت ُب شكل اف نشاط 
فك  إختصار، رسم بياين حىت ديكن اف يعطي 
إمكانيا استخالص االستنتاجات كإختاذ إجراءة. ىذه 
البياانت ادلنظمة ٍب كصفها ليحصل على شكل 

حثة احلقيقي من مستجيب، حىت أسهل فهم البا
كشخص أخر الذم إصلذب ابلنتيجة البحث اليت 

 تنفيذ.  
 استخالص االستنتاجات اك التحققج. 

ىذه ُب ادلرحلة استخالص االستنتاجات 
األنشطة ادلنفذة ىي تعطي االستنتاجات على نتائج 

. االستنتاجات األكلية اليت يقدـ وًنالتفسَت كالتق



 

57 
 

م موصوؼ مؤق ت كسوؼ يتغَت إذا مل جيد دليل قو 
الذم يغضد اىل مرحلة مجع البياانت التالية. كلكن 
إذا كاف يغضد االستنتاج بدليل صحيح فذلك 

 ٥٢االستنتاج موثوؽ.
 بياانت كم ي  . ١

 بياانتحتليل نتائج اختبار التعليم ابستخدـ 
حساب لتحقيق احلد األدىن  الكم ي  يستخدـ ادلتوسط.

 لرمزا من معايَت االكتماؿ ابستخداـ الرمز ادلتوسط.
 ادلتوسط:

  
 

 معلومات :
Me = ادلتوسط 
𝑋𝛴 =  عدد الدرجات 

 N  = عدد ادلوضوعات  

 

                                                           
 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Danسوغيونو،   ٥٢

R&D  ،١٥١-١٤٦(، ١۰٢١)ابندكنج: ألف بيتا. 

Me = 
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م ىي مبقارنة رلموع النقط التعللرؤية ترقية نتيجة 
األكراؽ ادلمزقة. اللعبة الًتبية  اسًتاتيجيةقبل كبعد تنفيذ 

حيسب نسبة مئوية صلاح التعليم بطريقة مقارنة عدد 
ح التعليم مع عدد كل الطالب ٍب الطالب الذم يبلغ صلا 
 ٢٠٠.٥١مضركبة بنسبة % 

 
 
 

 أساليب مجع البياانت  ﴾ز﴿
مجع البياانت ُب ىذه البحث يعمل ابستخدـ 

 األسلوب كما يلى:
 ادلالحظة . ٢

ادلالحظة ىي أسلوب مجع البياانت بطريقة 
لة  آمستمر كيكتبو مع مالحظة كل حدث 

سيبحث. ُب البحث ادلالحظة عن األشياء 

                                                           
 Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisiارمسي أريكونطا، سوى  ٥١

 .١٨٢(، ١۰٢٣بومي أكسارا،  )جاكارات: 2

P (نسبة مئوية) = الكاملΣ الطالب 
أقصى  الطالب  × ٢٠٠٪ 
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اإلجرائي الصفي يصنع ادلالحظة األداة األكىل 
ديكن إجراء  .الذم يستخدـ جلمع البياانت

ادلالحظة جلمع ادلعلومات عن أنشطة التعليم لكل 
من سلوؾ ادلدر س كسلوؾ الطالب.

استخدمت  ٥٣
شاركة. تتبع ادلالحظة ُب ىذا البحث ادلالحظة ادل

الباحثة ُب القياـ مبا قاـ بو مورد البياانت اليت 
استخدمت الباحثة طريقة  ٥٤حتصل اكثر كامل.

للتأمل ادلباشر على األعماؿ ك األحواؿ ادلالحظة 
ُب تدريس ك تعليم اللغة العربية بطريقة األلعاب 

وث ىو الطالبات ُب صف ادلوضوع ادلبح .اللغوية
ية اإلسالمية بدكرم ساكك السابع ابدلدرسة الثانو 

حُت  دلعرفة األنشطة الطالبات ُب الفصل فونوركجو
 .عملية التعليم

 
 

                                                           
 .٨٧-٨٦، Penelitian Tindakan Kelasكينا ساصلااي،   ٥٣
 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Danسوغيونو،   ٥٤

R&D ،١١٧. 
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 ادلقابلة. ١
ادلقابلة ىي زلادثة لغرض زلدد. ُب ىذا 
البحث استخدـ الباحثة نوعا من ادلقابلة ادلنظمة، 

اليت يضع احملاكر نفسو مشكلة يعٍت نوع ادلقابلة 
باحثة تبحث عن إجابة كاألسئلة اليت سيقد ـ ألف ال

لفرضية العمل. لذلك ترتيب األسئلة مبرت ب كضي ق. 
تنفيذ ىذا النوع على احلالة اذا كاف عدد العينات 
شللثال يتساءؿ ابلسؤؿ سواء كىذا مهم جدا. مجيع 
الناحية تعترب متساكية الفرصة لإلجابة على األسئلة 

 :استخدمت الباحثة طريقة ادلقابلة من ٥٥ادلطركحة.
األلعاب  اسًتاتيجيةادلدر س اللغة العرببية عن    أ.

اللغوية ُب تعليم اللغة العربية كمشكالت تعليم 
  اللغة العربية.

دلدرسة اببعض الطالبات ُب صف السابع ب. 
عن  الثانوية اإلسالمية بدكرم ساكك فونوركجو

                                                           
 )ابندكنج: Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي موليوع،   ٥٥

 .٢٩۰(، ١۰٢٤رماجا ركسداكراي، 
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كمشكالت تعليم  األلعاب اللغوية اسًتاتيجية
  اللغة العربية. 

 اراتاإلختب. ٣
إختبار أداة مجع البياانت لقياس قدرات 
الطالب ُب الناحية ادلعرفة. ديكن تقسيم اختبارات 
نتائج التعليم إىل إختبارات مجاعية ك إختبارات 
فردية. إذا اراد ادلدر س معرفة أتثَت االجراء الذم 

ختبار إلالقياـ بقدرات بعض الطالب فإستخداـ ا
أتثَت االجراء الذم  الفردم. إذا اراد ادلدر س معرفة

فإستخداـ ينفذ ُب متوسط نتائج تعليم الطالب 
اإلختبار ادلستخدـ كأداة  اإلختبار الفرقة. نوع

قياس ُب ىذا البحث ىو إختبار كتايب، يعٍت ُب 
شكل عدد من األسئلة ادلقدمة كتابيا عن النواحي 
اليت تريد اف تعرؼ الوضع من اإلجابة ادلعطاة ُب 

قدرة االكؿ ابإلختبار القبلى، ٍب يقاس  ٥٦الكتابة.
بعد تطبيق الطريقة ادلختارة، يقاس قدرة التعليم 

                                                           
 .٢۰۰-٩٩، Penelitian Tindakan Kelasكينا ساصلااي،   ٥٦



 

62 
 

قياـ بو ُب ىذا البحث ابإلختبار البعدل. اإلختبار 
ىو اختبار لنتائج التعلم يعٌت اإلختبار الىت أجريت 

    بعد كل هناية الدكر.
 التوثيق. ٤

يستخدـ التوثيق ُب البحث كمورد البياانت 
 كثَت من احلاالت توثيق كمورد البياانتألنو ُب  

ينتفع بو إلختبار، يفس ر، حىت لتنب أ. تنفيذ ىذه 
ابلنظر الواثئق الرمسية مثل دراسة،  سًتاتيجيةاال

تسجيل، نتائج اإلجتماع، نتائج إمتحاانت 
حيتاج التوثيق  ٥٧الطالب ك الكتب النظاـ ادلوجود.

 ٥٨اؿ.دلقارنة ما كرد ُب التوثيق مع ما حدث ُب اجمل
البياانت الىت اختذهتا الباحثة ادلتعلقة البحث 

أتسيس  اتريخ اإلجرائي الصفي  ىو البياانت عن
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي 
حاجي مشس الدين بدكرم ساكك فونوركجو، صور 

                                                           
 .١٢٧، Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي موليوع،   ٥٧
، Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktikمفتاح اذلدل،   ٥٨

٢٦٩. 
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من ادلرافق ُب ادلدرسة، احلضور الطالبات، صور 
درسة الثانوية ألنشطة التعلم، تركيب ادلنظمة ادل

اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي حاجي مشس 
الدين بدكرم ساكك فونوركجو، قائمة قيمة ك نتائج 

 التعلم.
 

 جداول البحث اإلجرائي   ﴾ح﴿
 خطة البحث اإلجرائي ٢,٣اجلدكؿ 

 التاريخ التنفيذ  العملية  رقم 
أتليف اخلطة البحث  ٢

 اإلجرائي 
  ١٠٢٩يناير  ٢٢

  ١٠٢٩اير فرب  ٧ اإلعداد  ١
تنفيذ تدريس الدكر  ٣

 األكؿ 
  ١٠٢٩فرباير  ١٢

تنفيذ تدريس الدكر  ٤
 الثاين 

 ١٠٢٩ماريس  ٢٤

 ١٠٢٩ماريس  ١٢ التقوًن  ٥
كتابة تقرير البحث  ٦

 اإلجرائي 
 ١٠٢٩ ابريل ١
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 الباب الرابع
 نتائج البحث 

 
كصف كضع مكاف البحث،  عن تبحث الباحثة ُب ىذا الباب

 ياانت لكل دكرة، حتليل البياانت لكل دكرة، ادلباحثةتفسَت الب
  كما يلى:

 البحث  وصف وضع مكان ﴾أ﴿
اتريخ أتسيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد  . ٢

 كياىي حاجي مشس الدين دكرم ساكك فونوركجو
ادلدرسة الثانوية االسالمية مبعهد كياىي حاجي 

ًتبية الذم مشس الدين ىو من احد فرع ادلؤسسة ال
كياىي حاجي مشس الدين تكوف حتت إشراؼ ادلعهد  

. ديه د ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دكرم ساكك فونوركجو
، ٢٩٩٥ُب السنة  كياىي حاجي مشس الدينمبعهد  

حينما ادلدرسة تسمى كل ية ادلعلمُت ك ادلعلمات دكرم 
  .(KMD) "، ـ، دساكك فونوركجو اك سلتصرة "ؾ
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س اف يبدأ من أسس الرأم ىذا الفكرة أتسي
كاحتياجات اجملتمعة حوؿ مديرية فونوركجو عن ضركرة 
 ، منهج التعليم الرمسية اك ادلدرسة تناسب ابلنمو 
كمطالب كاحتياجات اجملتمعة ُب تطوير ادلعارؼ 
كادلهارات على العيش ابعتبارىا منطلقا لتحقيق 

 مستقبلة. 
الشيخ مشس الدين معهد ُب خلفية أتسيس 

ه اف  ُب ذلك الوقت كاف اجملتمع اليزاؿ حباجة اىل أفكار 
ادلؤسسات التعليمية الىت يشكل شخصية اك شخصية 

ة الىت اإلدياف القوم كتقول هللا. أتسست مدرسة  إنساني
لكياىي  ٢٩١٥كياىي حاجي مشس الدين ُب العاـ 

الذم اساس الدين االسالـ اىل حاجي مشس الدين 
س الدين رؤية لدل كياىي حاجي مش علم الفقة.

لتحقيق األفراد الذين لديهم صفات دينية، قدرة علمية 
ادلهرة ك ادلهنية كفقا لًتتيب احلياة. كبعثو ىي دينية، 

قادرا على خلق الدين ادلعرفة، علماء الدين كالعماؿ 
 ادلهرة الذم ادلهنية كالدينية.  



٦٦ 
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تقي  يزاد ُب العدد كالسكن الذل ال يكفي 
اؿ يدفع شيخ مشس الدين اىل لالحتفاظ هبم، ذلك احل

تفكَت يصلد بذؿ أكمل اجلهود لسريع يوجد معهد  
معهد ديٍت   ٢٩٥٧أكتوبر  ١٥كاؼ. ُب اتريخ 

إسالمي  كياىي حاجي مشس الدين شكل مؤسسة من 
أجل اجياد األمواؿ لبناء السكن كادلسجد كالبنياف 

 ادلدرسة. 
سسة معهد  موقع اجلغراُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤ . ١

 كياىي حاجي مشس الدين دكرم ساكك فونوركجو
موقع ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد  

، (Lawu)ُب الشارع الكككياىي حاجي مشس الدين 
تُت، زلافظة دكرم ، القرية نولوغا٤الرقم 
، كمقاطعة فونوركجو جاكل الشرقية. (Durisawo)ساكك

اإلسًتاتيجي، ألهنا ىذه ادلدرسة لديها ادلوقع اجلغراُب 
تقع على الطريق السريع الىت مرت هبا كسائل النقل 
العاـ إىل فونوركجو. حىت األطفاؿ الذين كانوا ُب قرية 
نولوغاتُت مقاطعة فونوركجو يستطيع السفر إىل ادلدرسة 
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الثانوية حدكد ُب ادلدرسة  .مسيا على األقداـ
اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي حاجي مشس الدين 

 كما يلي:  كرم ساكك فونوركجود
 ٤رقم  ٦حد بطريق الكك غاع الشق  الشماؿ  . أ

 الشق  اجلنوب حد بطريق كاكل  . ب
 ج. الشق  الشرقى حد مع مزارع اجملتمع 

 الكك  حد بطريقالغرىب  الشق  د. 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ك أىداؼ رأية، بعثة . ٣

مبؤسسة معهد كياىي حاجي مشس الدين دكرم ساكك 
 ونوركجوف
 رأية ادلدرسة . أ

حتقيق أشخاص لديهم طبيعة دينية، كالقدرة العلمية 
 الدينية كادلهارة كمهنيا مناسب لًتتيب احلياة. 

 بعثة ادلدرسة  . ب
 ( خلق ادلرشحُت ادلتدينُت ذلا معرفة ٢
 ( خلق ادلرشحُت العلماء ذلا الدينية١
 ( خلق ادلرشحُت ادلهارة ذلا ادلهنية ك الدينية٣
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 ادلدرسةج. أىداؼ 
تؤدم ادلتعلمُت اىل الناس الذم ىو ادلؤمنُت 
كادلت قُت، كاألخالؽ الكردية، الشخصية، ك درجة 
ادلاجستَت ُب العلـو ك التكنولوجييا، كقادركف على 

 تفعيل نفسها ُب احلياة العامة كالداينة. 
الثانوية د. بياانت ادلدرسُت كادلدرسات ابدلدرسة 

ي حاجي مشس اإلسالمية مبؤسسة معهد كياى
 الدين دكرم ساكك فونوركجو

 عامل ُب التوحيدشيف الدين  ٢
 عامل ُب الًتبية سوفرايدم  ١
 عامل ُب الًتبية االسالمية  خَتم ٣
 بيضاكم  ٤
 عامل ُب الًتبية االسالميةايلي سيدة  ٥
  عامل ُب الًتبية االسالميةماسفوعة  ٦
 يةعامل ُب الًتبية االسالمصافيا كارداين  ٧
 عامل ُب الًتبيةنيٍت ايرايين  ٨
 عامل ُب الًتبيةمام ريدااينيت  ٩
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 عامل ُب الًتبيةسوليستييوريٍت  ٢٠
 عامل ُب الد يٍت سرم كاىيونيعسيو  ٢٢
 عامل ُب الًتبية االسالميةأفيدين  ٢١
 ابكالوريوس موانكار خليل  ٢٣
 شيف األنصارم  ٢٤
 زاميع خذل كيل مشس  ٢٥
 عامل ُب الًتبيةكيويد كينارٌب  ٢٦
 عامل ُب الد يٍت نور اخلادتة  ٢٧
 عامل ُب الًتبيةنور القمرية  ٢٨
 عامل ُب الًتبية االسالميةامحد غفور  ٢٩
 عامل ُب الًتبيةدمحم نعامي  ١٠
 عامل ُب الًتبيةموجييانطو  ١٢
 عامل ُب الًتبية االسالميةخالق اإلحساف  ١١
 ُب الًتبية عامل اريفة ـ. ١٣
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ابدلدرسة ُب الصف السابع  أبمساء الطالباتق. بياف 
الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي حاجي 

 مشس الدين دكرم ساكك فونوركجو
بياف أبمساء الطالبات ُب الصف  ٢,٤اجلدكؿ 

 السابع
 اجلنس االسم رقم
 أ أيرين زىرا ر. ٢
 أ ألفَتما م.أ. ١
 أ أريبة أيو ؼ.أ. ٣
 أ ديوم موستيكا س. ٤
 أ فاسيت إيراكاٌب ٥
 أ فاطمة احلميدة ف. ٦
 أ فَتانندا فوزية ٧
 أ ىااي حفيظة س. ٨
 أ محَتاء راتو ج.أ. ٩
 أ إبناة ادلفيدا فائيقة ٢٠
 أ إثنا مولد الر محة ٢٢
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 اجلنس االسم رقم
 أ كيسناكاٌب نوفيا أ. ٢١
 أ ماريلدا أعغي س. ٢٣
 أ انفيئة األمسة ٢٤
 أ ز ىراانجول أليفة أ ٢٥
 أ نوفيتا صيل ي نور ف. ٢٦
 أ ريفدة ريفا لبيبة ؾ. ٢٧
 أ ريسكا كارلينا ؼ. ٢٨
 أ سيفسينتا دككم ف. ٢٩
 أ صيل ي نوفيتا سارم ١٠
 أ سييت حسن احلبيبة ١٢
 أ اتشا فائيز نور ع. ١١
 أ عليا أئم ة ر شيدة ١٣
 أ فَتا نيسا دييا أرديا ١٤
 أ يوسوا نبيال خَت أ. ١٥
 أ زىوا عز ة ر محا أ. ١٦
 أ زكي ة نور فاطمة ١٧
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الثانوية اإلسالمية مبؤسسة كسائل ادلدرسة ابدلدرسة ك. 
معهد كياىي حاجي مشس الدين دكرم ساكك 

 فونوركجو
يعضد كسائل ىو كحد من عنصر الذم 

كدعم النجاح ُب عملية األنشطة التعليمية 
كالتدريس موجود. اما كسائل اليت دتلكها معهد  

 ياىي حاجي مشس الدين دكرم ساكك فونوركجوك
 ديكن اف ينظر اىل جدكؿ التايل:

الوسائل ادلدرسة لعملية التعلم  ١,٤اجلدكؿ        
 كالتعليم

 حالة عدد نوع الغرفة رقم
 حسن  ٢ غرفة ادلكتب معهد ٢
 حسن ٢٢ غرفة الصف ١

 حسن ٢ غرفة ادلدر سة ٣

 حسن ٢ غرفة ادلكتبة ٤

 حسن ٢ الكمبيوترغرفة سلترب  ٥

 حسن ٢ غرفة سلترب اللغة ٦
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غرفة تنظيم الطالب  ٧
 داخل ادلدرسة

 حسن ٢

 حسن ٢ مسجد ٨

 حسن ٢ موقف للدرجة ٩

 حسن ٢ غرفة الصحية ادلعهد ٢٠

 حسن ٢ غرفة ادلهارات ٢٢

 حسن ٢ مقصف ٢١

 حسن ٢ غرفة متعدد اجلوانب ٢٣

 حسن ١٠ غرفة السكن ٢٤

 حسن ٧ احلماـ ٢٥

 

  ةدور لكل  تفسري البياانت ب﴾﴿

ىذا البحث اإلجرائي الصفي نفذ ُب الصف 
السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي 
حاجي مشس الدين بدكرم ساكك فونوركجو. تطبيق حبث 

 سًتاتيجيةإجرائي صفي ُب ىذه احلالة ىو تطبيق اال
ة العربية األكراؽ ادلمزقة كاأللعاب اللغوية ُب الدركس اللغ
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تنفذ ُب دكرين. قائمة على البحث الذم ينفذ إبتداء من 
مرحلة قبل الدكر اىل الدكر الثانية حصل على البياانت  

 كما يلى: 

 . كصف مرحلة الدراسة األكلية )قبل الدكر(٢

البياانت اليت حتصل من ادلالحظات اف  
اليزاؿ بعض من الطالبات اليت قيمة اللغة العربية مل 

. ٧٥يَت اإلستكماؿ األدين ادلثب ت ىو تصل معا
الطالبات ُب  كفاءةأجرم الباحثة مالحظات دلعرفة  

عملية التعليم. قبل اختاذ اإلجراءات، يالحظ الباحثة 
التعليم ُب الصف السابع مبدرسة الثانوية  عمليةأكال 

اإلسالمية مبؤسسة معهد كياىي حاجي مشس الدين 
 التعليم كما يلى:  عمليةبدكرم ساكك فونوركجو. أما 

 عملية األكىل . أ
تبداء ادلدر سة التعليم ابلسالـ كالدعاء، 
تقدـ تصور ادلدر سة أسئلة عن ادلادة السابقة، 

 تشرح ادلدر سة الدركس اليت ستبحث.  
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 األساسي عملية . ب
تشرح ادلدر س ادلادة للطالبات على أف  
تسمع الطالبات اىل الشرح من ادلدر سة. بعد أف 

سة ادلادة ٍب تعطي سؤاال، تقـو تشرح ادلدر  
  الطالبات بنسخو ُب الدفًت كل كاحد منهم.   

 عملية النهائي ج. 

تعطي ادلدر سة الوجيبة للطالبات، إعطاء 
استنتاجات مادة ىذا اليـو كغطاء الدرس 

 إبعطاء الواجبات ادلنزلية. 

من نتائج ادلالحظة األكلية حصلت على 
 كما يلى:  عمليةصورة 

تعليم اللغة العربية عديد من الطالبات  ُب عملية . أ
 يفتقرف اىل احلماسة كال يهتم  بشرح ادلدر سة

 التعليم ال يزاؿ تركز على ادلدر سة   . ب

عند العمل الوجيبة الفردية، الطالبات أقل جتتهد  . ج
 ك غالبا ما تسأؿ إجاابت للطالبة اآلخر
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نتائج التعلم الطالبات أقل أكمل، فهم  . د 
 مادة ال يزاؿ أقل الطالبات لل

من نتيجة ادلالحظة اليت تعمل الباحثة 
ديكن حصل على  كفاءةابستخدـ كرقة مالحظة  
. ٠كأقل درجة ىي  ٢٥أعلى البياانت ىي 

 التصنيف ُب اجلدكؿ كما يلى:

 الطالب  كفاءةتصنيف درجة   ٣,٤اجلدكؿ 

 كفاءةتصنيف درجات  
 الطالب

 تصنيف

 شلتاز   ٢٥-٢٠،٢
 متوس ط   ٢٠-٥،٢

 انقص   ٥-٠
 

م بطريقة مقارنة حيسب نسبة مئوية صلاح التعل
م مع عدد كل عدد الطالب الذم يبلغ صلاح التعل

 .٢٠٠الطالب ٍب مضركبة بنسبة % 
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اليت حصل على الطالبات ُب  كفاءةدرجة  

 لى:عملية التعليم قبل الدكر كما ي
  ٤,٤اجلدكؿ 

 لطالبات قبل الدكركفاءة تعلم اللغة العربية لمالحظة  

 إسم رقم
نتيجة 

ادلالحظة 
 قبل الدور

تصنيف 
 كفاءة
 تعلم

طمتوس   ٦ أيرين زىرا ر. ٢  

طمتوس   ٦ ألفَتما م.أ.  ١  

طمتوس   ٧ أريبة أيو ؼ.أ.  ٣  

 انقص ٢ ديوم موستيكا س. ٤

 انقص ١ فاسيت إيراكاٌب  ٥

طمتوس   ٨ ة احلميدة ف. فاطم ٦  

طمتوس   ٩ فَتانندا فوزية  ٧  

P (نسبة مئوية) = الكاملΣ الطالب 
أقصى  الطالب  × ٢٠٠٪ 
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 إسم رقم
نتيجة 

ادلالحظة 
 قبل الدور

تصنيف 
 كفاءة
 تعلم

طمتوس   ٧ ىااي حفيظة س. ٨  

طمتوس   ٩ محَتاء راتو ج.أ. ٩  

 انقص ٤ إبناة ادلفيدا فائيقة  ٢٠

 انقص ٤ إثنا مولد الر محة  ٢٢

 انقص ١ كيسناكاٌب نوفيا أ.  ٢١

طمتوس   ٦ ماريلدا أعغي س. ٢٣  

طمتوس   ٧ انفيئة األمسة  ٢٤  

طمتوس   ٦ انجول أليفة أز ىرا  ٢٥  

 انقص ٣ نوفيتا صيل ي نور ف.  ٢٦

 انقص ٢ ريفدة ريفا لبيبة ؾ.  ٢٧

 انقص ٣ ريسكا كارلينا ؼ.  ٢٨

 انقص ١ سيفسينتا دككم ف. ٢٩

 انقص ١ صيل ي نوفيتا سارم  ١٠

 انقص ٣ سييت حسن احلبيبة  ١٢

 انقص ٤ اتشا فائيز نور ع.  ١١
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 إسم رقم
نتيجة 

ادلالحظة 
 قبل الدور

تصنيف 
 كفاءة
 تعلم

 شلتاز ٢٢ ة ر شيدة عليا أئم   ١٣
 انقص ٤ فَتا نيسا دييا أرديا  ١٤
 متوس ط ٦ يوسوا نبيال خَت أ.  ١٥
 متوس ط ٧ زىوا عز ة ر محا أ. ١٦
 انقص ٥ زكي ة نور فاطمة  ١٧

  ٠٣٥ عدد الدرجة
 انقص ٥ متوسط الدرجة

 

من تلك البياانت، ديكن احلصوؿ على أف 
 ٥الطالبة ىي  ةكفاءة تعلم اللغة العربيمتوسط درجة  

 ٢١الطالبات ابلفئة انقص،  ٢٤)انقص(. كاف 
طالبة ابلفئة شلتاز. ديكن  ٢الطالبات ابلفئة متوس طة، 

ُب الفئة كفاءة طالبات الصف السابع   أف تستنتج أف  
 انقص.

أما بياانت نتائج التعلم الطالبات قبل اإلجرائي  
 كما  يلى:
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 ٥,٤اجلدكؿ 
 رقبل الدك  نتائج التعلمبياانت 

 رقم
 
 إسم 

 رقم السؤال 
 معلومات نتيجة

٠١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٨ ٠ 
 غَت اتـ ٧٠      -  - -  أيرين زىرا ر. ٢
 غَت اتـ ٧٠   - -  -     ألفَتما م.أ.  ١
 اتـ ٨٠       - -   أريبة أيو ؼ.أ.  ٣
 غَت اتـ ٤٠   - - - - - -   ديوم موستيكا س. ٤
 غَت اتـ ٤٠  -   - - - - - √ فاسيت إيراكاٌب  ٥
 غَت اتـ ٧٠     - -  -   فاطمة احلميدة ف.  ٦
 اتـ ٨٠   - -       فَتانندا فوزية  ٧
 اتـ ٨٠     -   -   ىااي حفيظة س. ٨
 اتـ ٨٠  -    -     محَتاء راتو ج.أ. ٩
 غَت اتـ  ٧۰ - -      -   فائيقة  إبناة ادلفيدا ٢٠
 اتـ ٨٠      -  -   إثنا مولد الر محة  ٢٢
 غَت اتـ ٣٠ - - -  - - - -   كيسناكاٌب نوفيا أ.  ٢١
 غَت اتـ ٦٠    -  -   - - ماريلدا أعغي س. ٢٣
 اتـ ٨٠     -   -   انفيئة األمسة  ٢٤
 اتـ ٨٠     -   -   فة أز ىرا انجول ألي ٢٥
 اتـ ٨٠   -     -   نوفيتا صيل ي نور ف.  ٢٦
 غَت اتـ ٤٠ - - -  - -  -   ريفدة ريفا لبيبة ؾ.  ٢٧
 غَت اتـ ٥٠  -  -  - -  -  ريسكا كارلينا ؼ.  ٢٨
 غَت اتـ ٥٠    -  - -  - - سيفسينتا دككم ف. ٢٩
 غَت اتـ ٤٠ - - -   - -  -  يل ي نوفيتا سارم ص ١٠
 غَت اتـ ٦٠     - - -  -  سييت حسن احلبيبة  ١٢
 غَت اتـ ٤٠  -   - - - -  - اتشا فائيز نور ع.  ١١
 اتـ ٨٠     - -     عليا أئم ة ر شيدة  ١٣
 ـات ٨٠      -  -   فَتا نيسا دييا أرديا  ١٤
 اتـ ٨٠  -   -      يوسوا نبيال خَت أ.  ١٥
 اتـ ٨٠   -    -    زىوا عز ة ر محا أ. ١٦
 اتـ ٨٠ - -         زكي ة نور فاطمة  ١٧
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من البياانت األكلية، من ادلعركؼ أف نتائج 
تعلم الطالبات مل تصل معايَت اإلستكماؿ األدىن. 

 ٢٣) % ٢٤، ٤٨ـ حصل اىل الطالبات اليت ات
 ٢٤) % ٥٢،٨٥الطالبات(، ام ا الطالبات غَت اتـ 

الطالبات(. ىذا ادلتوسط قد يصل اىل حتقيق إتقاف 
     من عدد الطالبات.  % ٧٥التعلم يعٍت أقل من 

 . كصف نتيجة البحث ١

 دور األول  . أ

دكر األكؿ ُب ىذا البحث اإلجرائي 
ك الصورة حييط اخلطة ك التنفيذ ك ادلالحظة 

 ادلنعكسة كما يلي:

 اخلطة( ٢
الذم حييط  اعداد عملية التدريس( ترتب أ

عملية  عملية األكىل، عملية األساسى ك
 النهائى

 عملية التعليم  ( يعد  ادلواد ادلستخدمة ُبب
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يعد  أدكات التقوًن اليت ستستخدـ لقياس ج( 
 حتقيق الكفاءات 

بار تعد  الباحثة كرقة تدريبة ُب شكل اختد( 
 االختبار من متعدد

( تعد  الباحثة أدكات مجع البياانت اليت ق
 عملية التعليم     تستخدـ ُب

 التنفيذ  ( ١

تنفيذ التعليم ُب دكر األكؿ يكوف 
فرباير  ١٢اجتماعاف مها يـو اخلميس اتريخ 

. كل ١٠٢٩فرباير  ١٨ك  ١٠٢٩
اإلجتماع ىو ساعتُت من الدراسة الذم 

 كاألساسي كالنهائى. ينقسم ُب عملية األكىل
ُب اإلجتماع األكىل يعمل مراجع لتعليم 
اللغة العربية بتطبيق طريقة األكراؽ ادلمزقة مع 
تنفيذ بعد االختبار. موضوع البحث ُب دكر 
األكؿ ىو ُب البيت )مفردات ك كالـ(. 
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اخلطوات اليت تنفيذ ُب البحث اإلجرائي 
 الصفي ُب تعليم اللغة العربية كما يلي:

 عملية األكىل ( أ
ابلسالـ ك  ةتفتح ادلدر س

الدعاء، ٍب احلضور. تشرح ادلدر سة 
الغرض من ادلادة اليت ستدرس ك 
تستمع الطالبات اىل شرح ادلدر سة. 
تعمل ادلدر سة تسخُت من خالؿ 
اإلدراؾ احلس ي  ابلطريقة اطرح أسئلة 

 ليعلم ادلعرفة األكلية الطالبات.
 عملية األساسي   (ب

 ظيالح( ٢)
تعطي ادلدر سة أسئلة قبل )أ( 

اإلختبار قبل تشرح ادلادة. ٍب 
 تشرح ادلادة اليت ستبحث

تقسم ادلدر سة الطالبات )ب( 
 فرقة ٣تصَت 
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تطلب ادلدر سة اىل الطالبات )ج( 
مالحظة ادلفردات ادلوجودة 

 ُب الكتاب 
د( تعد  ادلدر سة قطع اجلملة من )

نص احملادثة ابدلوضوع ُب 
قطع اجلملة اىل البيت كتقسم 

 الطالبات
ق( تبُت  ادلدر سة اخلطوات ُب )

تنفيذ األكراؽ ادلمزقة كهتتم 
 الطالبات

ك( كصف ادلدر سة الكلمة القفل )
النص اليت سًتت بهن  بدكف 

 تدؿ نص االصلي
ز( كل الفرقة يالحظ قطع مجلة )

 اليت تعطي ادلدر سة
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 يسأؿ (١)
تسأؿ الطالبة ادلفردات اليت   ( أ)

مل تعرؼ معنها لة ُب قطع مج
 ُب ادلدر سة ك صديقة فرقتها

تسأؿ الطالبة ادلادة اليت مل )ب( 
 تشرح ُب ادلدر سة

تعطي ادلدر سة سؤاال ُب )ج( 
 الطالبة معل ق ابدلوضوع

 استكشاؼ (٣)
تناقش الطالبات قطع اجلملة )أ( 

 احملادثة من ادلدر سة
الطالبات قطع  ترت ب)ب( 

اجلملة من احملادثة بشكل 
 د ك صحيحسدي
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ج( تتأكد الطالبات صديقة )
الفرقة ديكن فهم كل مجلة 

 مرتبة ُب قصة 
د( تبحث الطالبات معا عن )

 ُب قطع مجلة معٌت ادلفردات
 اليت مل تعرؼ معنها

ق( تلصق نتيجة اإلجابة على )
 السبورة كفقا للفرقة

 يضم  ( ٤)
ادلدر سة الطالبات  تشَت)أ( 

لوصف ادلفردات ُب قطع 
ق ابدلوضوع ُب اجلملة معل  

 البيت
حتل ل الطالبات ادلدخالت )ب( 

كالردكد كالتصحيح من 
 ادلدر سة معل ق التعليم
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 تواصل( ٥)
تقدًن الطالبات نتيجة )أ( 

ادلناقشة بعرض النص احملادثة 
اماـ الفصل بدءا من الفرقة 

 األكؿ اىل الفرقة األخرة
يلخص النقاط ادلهمة من )ب( 

كفقا قطع اجلملة اليت رتبتهن  
 للموضوع 

تعطي ادلدر سة التقدير )ج( 
للطالبات اليت ديكن نقل 

    نتيجة ادلناقشة جيدا
 عملية النهائى (ج

توضح ادلدر سة األنشطة اليت 
يقـو ابلطالبات. تعطي ادلدر سة 
الفرصة اىل الطالبة لتسأؿ عن ادلادة 
ُب البيت. تعمل ادلدر سة التقوًن 
ب بتعطي األسئلة لفظيا بينما جتي
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الطالبات على األسئلة الىت تعطي 
ادلدر سة كفقا دلعرفتهن . تعطي ادلدر سة 
الواجبات اك الواجبات ادلنزلية ك 
تطلب الطالبات تعملها. تعطي 
ادلدر سة التعزيزة كاالستنتاجات عن 
ادلادة اليت تدريس. ختتم ادلدر سة التعليم 

 ابلدعاء كالسالـ. 

 ادلالحظة  (٣

تعمل الباحثة  نتيجة ادلالحظة اليت
أثناء تنفيذ حتسُت التعليم من خالؿ البحث 

 سًتاتيجيةاإلجرائي الصفي ابستخداـ اال
ألكراؽ ادلمزقة كاأللعاب اللغوية ىي ا

يالحظ كفاءة  تعلم اللغة العربية للطالبات 
 الىت حتيط:
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ُب تعليم اللغة ( يالحظ كفاءة كل طالبة أ
ة محاسة ُب تعلم مع تفهم ادلادىي  العربية

  ك كفاءة الطالبات ُب رتب مجلة

يالحظ كفاءة طالبة ُب ادلناقشة مع  ( ب
 اجملموعات 

كفاءة طالبة ُب حل ادلشكلة مع   يالحظ( ج
 اجملموعات  

كحيصل اف  ُب دكر األكؿ كانت  
الفرقة أقل قدرة على قسم الواجبة مع 
األعضاء اآلخرين. تلك احلالة ألف  ال تعتاد 

ة. كانت بعض تقسم عملية مع الصديق
الطالبات الالٌب مل ترتب كتفهم قطع اجلملة 
اليت تعطي ادلدر سة. تعطي ادلدر سة التوجيو 
كاإلرشاد لكل فرقة. يالحظ ادلدر سة ايضا 
قدرة كل طالبة ُب تعليم اللغة العربية. نتيجة 

 كفاءة تعلم اللغة العربية للطالبةادلالحظة  
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 أقل أكمل، من ىذه النتيجة ديكن مالحظة
حتتاج اىل كفاءة تعلم اللغة العربية للطالبة أف   

 حتسُت ُب دكر الثاين.
كفاءة تعلم اللغة بياانت ادلالحظة  

كبياانت عن نتائج تعلم العربية للطالبات 
ُب دكر األكؿ   حينما عملية التعليم الطالبات
 كما يلي:

كفاءة تعلم اللغة العربية مالحظة   ( أ
 للطالبات 

 ٦,٤اجلدكؿ 
مالحظة كفاءة تعلم اللغة بياانت 

 دكر األكؿ العربية للطالبات

 إسم رقم
 كفاءةدرجة  

كل 
 االجتماع

متوسط 
 كفاءةدرجة  

تصنيف  
 كفاءة تعلم

٨ ٠ 
٧،٥ ٩ ٦ أيرين زىرا ر. ٢  متوس ط  
٨،٥ ٢٠ ٧ ألفَتما م.أ.  ١  متوس ط 
 متوس ط ٩ ٢٢ ٧ أريبة أيو ؼ.أ.  ٣
٣،٥ ٤ ٣ ديوم موستيكا س. ٤  انقص 
 انقص ٣ ٤ ١ فاسيت إيراكاٌب  ٥
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 إسم رقم
 كفاءةدرجة  

كل 
 االجتماع

متوسط 
 كفاءةدرجة  

تصنيف  
 كفاءة تعلم

٨ ٠ 
 متوس ط ٩ ٩ ٩ فاطمة احلميدة ف.  ٦
٢٢،٥ ٢١ ٢٢ فَتانندا فوزية  ٧  شلتاز 
 متوس ط ٨ ٨ ٨ ىااي حفيظة س. ٨
 شلتاز ٢١ ٢٣ ٢٢ محَتاء راتو ج.أ. ٩
 متوس ط ٩ ٩ ٩ إبناة ادلفيدا فائيقة  ٢٠
 شلتاز ٢١ ٢١ ٢١ إثنا مولد الر محة  ٢٢
نوفيا أ. كيسناكاٌب  ٢١  انقص ٤ ٥ ٣ 
 متوس ط ٩ ٢٠ ٨ ماريلدا أعغي س. ٢٣
٢۰،٥ ٢٢ ٢٠ انفيئة األمسة  ٢٤  شلتاز 
 متوس ط ٦ ٦ ٦ انجول أليفة أز ىرا  ٢٥
٤،٥ ٥ ٤ نوفيتا صيل ي نور ف.  ٢٦  انقص 
 انقص ٣ ٣ ٣ ريفدة ريفا لبيبة ؾ.  ٢٧
 انقص ٥ ٥ ٥ ريسكا كارلينا ؼ.  ٢٨
 متوس ط ٨ ٩ ٧ سيفسينتا دككم ف. ٢٩
٥،٥ ٦ ٥ صيل ي نوفيتا سارم  ١٠  متوس ط 
٦،٥ ٧ ٦ سييت حسن احلبيبة  ١٢  متوس ط 
 متوس ط ٦ ٧ ٥ اتشا فائيز نور ع.  ١١
٢٢،٥ ٢١ ٢٢ عليا أئم ة ر شيدة  ١٣  شلتاز 
 متوس ط ٧ ٨ ٦ فَتا نيسا دييا أرديا  ١٤
 متوس ط ٩ ٢۰ ٨ يوسوا نبيال خَت أ.  ١٥
محا أ.زىوا عز ة ر   ١٦  متوس ط ٩ ٢۰ ٨ 
 متوس ط ٧ ٧ ٧ زكي ة نور فاطمة  ١٧

١٠٤،٥ عدد الدرجة   
٧،٥٧ متوسط الدرجة   

دور األول كفاءةدرجة    ٧،٥٧  متوّسط  
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من جدكؿ نتيجة ادلالحظة 
ُب ينف ذ كفاءة تعلم اللغة العربية على  

عملية التعليم دكر االكؿ كاف ظاىر 
بية كفاءة تعلم اللغة العر  فاعاإلرت

 فاعاإلرت كفاءة. ديكن يعرؼ  للطالبة
حصل قبل تنفيذ االجراء )قبل الدكر( 

ابلفئة انقص  ٥على أف  ادلتوس ط ىو 
كبعد اف يعطي ادلعاملة بتطبيق 

األكراؽ ادلمزقة ُب دكر  سًتاتيجيةاال
األكؿ ديكن حصل على اف  درجة 

مبا  ٧،٥٧الطالبة ىي  كفاءة  متوس ط
االكؿ كانت  فيو الفئة متوس ط. ُب دكر

 ٢٦طالبات مبافيو الفئة انقص،  ٦
طالبات  ٥طالبات ابلفئة متوس ط ك 

 ابلفئة شلتاز. 
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 نتائج التعلم الطالبات ( ب
أم ا نتائج التعليم الطالبات ُب 
الصف السابع ُب تعليم اللغة العربية 
ُب ادلدرسة الثانوية االسالمية مبؤسسة 
معهد كياىي حاجي مشس الدين 

 ك فونوركجو كما يلي:بدكرم ساك 
 ٧,٤اجلدكؿ 

بياانت نتائج التعليم الطالبات دكر 
 االكؿ

 ٠١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٨ ٠ معلومات نتيجة رقم السؤال إسم رقم
 غَت اتـ ٧٠      -  - -  أيرين زىرا ر. ٢
 غَت اتـ ٧٠  -   - √ - √ √ √ ألفَتما م.أ.  ١
 اتـ ٩٠ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ أريبة أيو ؼ.أ.  ٣
 غَت اتـ ٧٠ √ √ - √ √ - √ - √ √ ديوم موستيكا س. ٤
 غَت اتـ ٥٠ √ - - - - - √ √ √ √ فاسيت إيراكاٌب  ٥
 اتـ ٩٠ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ فاطمة احلميدة ف.  ٦
 اتـ ٩٠ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ فَتانندا فوزية  ٧
 اتـ ٩٠ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ ىااي حفيظة س. ٨
 اتـ ٨٠ √ √ √ √ - √ √ √ - √ محَتاء راتو ج.أ. ٩
 اتـ ٩٠ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ إبناة ادلفيدا فائيقة  ٢٠
 اتـ ٩٠ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ إثنا مولد الر محة  ٢٢
 اتـ ٨٠ √ - √ √ √ √ √ - √ √ كيسناكاٌب نوفيا أ.  ٢١
 اتـ ٨٠ √ √ - √ √ √ √ √ - √ ماريلدا أعغي س. ٢٣
 اتـ ٩٠ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ األمسة  انفيئة ٢٤
 اتـ ٨٠ √ √ - √ √ - √ √ √ √ انجول أليفة أز ىرا  ٢٥
 اتـ ٨٠ √ √ - √ √ √ √ - √ √ نوفيتا صيل ي نور ف.  ٢٦
 غَت اتـ ٥٠ - - - √ - √ √ √ - √ ريفدة ريفا لبيبة ؾ.  ٢٧
 اتـ ٨٠ √ √ √ - √ √ √ - √ √ ريسكا كارلينا ؼ.  ٢٨
 غَت اتـ ٥٠ √ - - √ - √ √ √ - - دككم ف. سيفسينتا ٢٩
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 غَت اتـ ٦٠ - - - √ - √ √ √ √ √ صيل ي نوفيتا سارم  ١٠
 اتـ ٨٠ √ √ √ √ - - √ √ √ √ سييت حسن احلبيبة  ١٢
 غَت اتـ ٥٠ √ √ - - - √ - - √ √ اتشا فائيز نور ع.  ١١
ة ر شيدة  ١٣  اتـ ٩٠ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ عليا أئم 
 اتـ ٨٠ √ √ - √ - √ √ √ √ √ نيسا دييا أرديا فَتا  ١٤
 اتـ ٨٠ √ √ √ √ √ - √ √ - √ يوسوا نبيال خَت أ.  ١٥
 اتـ ٩٠ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ زىوا عز ة ر محا أ. ١٦
 اتـ ٩٠ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ زكي ة نور فاطمة  ١٧

 

نتيجة من اإلختيار البعدم ُب 
م دكر االكؿ احلصوؿ على نتائج التعلي
الطالبات بطريقة األكراؽ ادلمزقة  
كاأللعاب اللغوية بعض الطالبات مل 
تصل معايَت اإلستكماؿ األدىن. 
الطالبات الالتى اتـ حصل على 

الطالبات(، أما  ٢٩) % ٣٧،٧۰
الطالبات غَت اتـ حصل على 

الطالبات(. أم ا  ٨) % ١٩،٦١
متوس ط القيمة الطالبة مل تصل ُب 

إلختبار فعالية حتقيق إتقاف التعليم. 
فتحتاج دكر التايل  سًتاتيجيةتطبيق اال
 نتيجة التعلم.   فاعابلنظر اإلرت
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 الصورة ادلنعكسة (٤
نتيجة الىت حصوؿ على اك ُب 

الطالبات ُب  كفاءةاألغلب الطالبات تدؿ  
عملية التعليم ك نتائج التعلم الطالبات 

ك نتائج تعلم الطالبات  كفاءةأفضل من  
كلية قبل االجراء. ىذا حُت مالحظة اال

ك نتائج تعلم الطالبات  كفاءةاحلاؿ يدؿ أف   
ك لكن مل أكمل.  فاعُب الصف السابع اإلرت

قائمة على بياانت الىت احلصوؿ على نتائج 
األكراؽ  سًتاتيجيةالبحث ابستخدـ اال

ادلمزقة كاأللعاب اللغوية، ك تلخص الباحثة 
أف  عملية التعليم ُب دكر األكؿ مل تصل 

 نتيجة مقنعة بسبب:
األكراؽ  سًتاتيجيةالطالبات مل تعتاد اب ( أ

ادلمزقة حىت الطالبات أقل النشاط ُب 
 عملية التعليم
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( الطالبات أقل قدرة ترتب كتفهم قطع ب
 مجلة من النص 

 ( بياف ادلدر سة بسرعة حُت عملية التعليمج
الطالبات بصديقتهن  كال  يتحدث اكثر ( د

 ر سةهتتم اىل بياف ادلد
حصل على  قيمة نتائج التعلم الىت( ق

 الطالبات مل تصل معايَت
 اإلستكماؿ األدىن

ادلنهج ك عملية من ذلك شرح أن و 
ك مل يسَت حبسن حىت حيتاج  متعاكفال 

ادلشكلة من الطالبة ىي كانت اإلصالح. 
بعض الطالبات الالتى يتحد ثن مع 
صديقتهن  كال هتتم بياف ادلدر سة. أقل قدرة 

رتب ك تفهم قطع مجلة من النص. على اف  ت
مشكلة من ادلدر سة ىي سريعة جدا ُب 
تشرح الدرس. للتغلب على ىذه ادلشكلة، 
فيحتاج اىل اخلطة ُب دكر الثاين ىي تنقيح 
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. تعطي بياف عن اعداد عملية التدريس
ادلادة الدرس بتبُت  ك ليس سريعا، تعطي 

ظها ادلفردات كالصور اىل الطالبة كاطلب حلف
حىت تسهل على الطالبة لًتتب كتفهم قطع 
مجلة. كىكذا يرجوا الطالبة ديكن ترقية  

نتيجة  فاعكفاءة تعلم اللغة العربية مع اإلرت
 .تعلم الطالبات

 دور الثاينب. 
دكر الثاين ُب ىذا البحث اإلجرائي 
حييط اخلطة ك التنفيذ ك ادلالحظة ك الصورة 

 ادلنعكسة كما يلي:
 اخلطة  ( ٢

الذم  اعداد عملية التدريسترتب  ( أ
حييط عملية األكىل، عملية األساسي 

عملية النهائي ابإلشارة اىل مزااي  ك
كعيوب تنفيذ عملية التعليم ُب دكر 

 األكؿ
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عملية  يعد  ادلواد ادلستخدمة ُب ( ب
التعليم مثل قطع مجلة، قلم، كتاب 
 اك أكراؽ عمل ابللغة العربية ك غَتىا

التقوًن الىت ستستخدـ يعد  أدكات  ( ج
 لقياس حتقيق الكفاءات 

تعد  الباحثة كرقة تدريبة ُب شكل  ( د
 اختبار اإلختيار الضعف

تعد  الباحثة ادكات مجع البياانت  ( ق
 اليت تستخدـ ُب عملية التعليم

 التنفيذ  (١
تنفيذ التعليم ُب دكر الثاين يكوف 

مارس  ٢٤اجتماعا مها يـو اخلميس اتريخ 
. كل اجتماع ١۰٢٩مارس  ١٢ك  ١۰٢٩

ىو ساعتُت من الدراسة الذم ينقسم ُب 
عملية األكىل كاألساسي ك النهائي. ُب 

 سًتاتيجيةاإلجتماع االكىل تنفيذ تطبيق اال
األكراؽ ادلمزقة. ُب اإلجتماع الثاين يعمل 
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 اسًتاتيجيةمراجع لتعليم اللغة العربية بتطبيق 
ار. األكراؽ ادلمزقة مع تنفيذ بعد االختب

موضوع البحث ُب دكر األكؿ ىو ُب البيت 
)قراءة ك الًتكيب(. اخلطوات الىت تنفيذ ُب 
البحث اإلجرائي الصفي ُب تعليم اللغة 

 العربية كما يلي:
 ( عملية األكىلأ

تفتح ادلدر س ابلسالـ ك الدعاء، 
ٍب احلضور. تشرح ادلدر سة الغرض من 
ادلادة اليت ستدرس ك تستمع الطالبات اىل 

رح ادلدر سة. تعمل ادلدر سة تسخُت من ش
خالؿ اإلدراؾ احلس ي  ابلطريقة اطرح 

 أسئلة ليعلم ادلعرفة الطالبات.
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 ( عملية األساسيب
 يالحظ ( ٢)

تبُت  ادلدر سة ادلادة عن ادلبتدأ )أ( 
كاخلرب ك هتتم الطالبة البياف 

 ادلدر سة
تقسم ادلدر سة ادلفردات )ب( 

 كالصور اىل الطالبات ٍب
تطلب الطالبات لتحفظ 

 ادلفردات 
تقسم ادلدر سة الطالبات تصَت )ج( 

 فرقة ٣
د( تعد  ادلدر سة قطع مجلة من )

نص القصة ابدلوضوع ُب 
البيت ك تقسم قطع مجلة اىل 

 الطالبات
ق( كصف ادلدر سة الكلمة القفل )

النص اليت سًتت بهن  بدكف 
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تدؿ نص االصلي ك تظاىر 
 الطالبة

ر سة اخلطوات ُب ك( تبُت  ادلد)
تنفيذ األكراؽ ادلمزقة كهتتم 

 الطالبات
ز( تظهر الطالبات قطع مجلة اليت )

 تعطي ادلدر سة
 يسأؿ( ١)

اليت  قطع مجلة تسأؿ الطالبة )أ( 
مل تعرؼ معنها ُب ادلدر سة ك 

 صديقة فرقتها
تسأؿ الطالبة ادلادة اليت مل   ب()

 تشرح ُب ادلدر سة
ُب تعطي ادلدر سة سؤاال  ج( )

  الطالبة معل ق ابدلوضوع
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 استكشاؼ ( ٣)
تطلب ادلدر سة دلناقشة قطع  )أ( 

 مجلة من نص القصة 
ترت ب الطالبات قطع اجلملة ب( )

من احملادثة بشكل سديد ك 
 صحيح

تتأكد الطالبات صديقة  ج( )
الفرقة ديكن فهم كل مجلة 

 مرتبة ُب قصة
تبحث الطالبات معا عن  د( )

كانت معٌت مفردات الىت  
قطع مجلة الىت مل تعرؼ 

 معنها
تلصق نتيجة اإلجابة على  ق( )

 السبورة كفقا للفرقة
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 يضم  ( ٤)
تشَت ادلدر سة الطالبة لتبُت   )أ( 

زلتول من قطع مجلة الىت 
رك ب ك تركيب ادلتعلقة 

 ابدلوضوع 
حتل ل الطالبات ادلدخالت )ب( 

كالردكد كالتصحيح من 
 ادلدر سة معل ق التعليم

 تواصل ( ٥)
تقدًن الطالبة نتيجة ادلناقشة   )أ(

بقراءة ك تبُت  زلتول نص 
 القراءة اماـ الفصل 

يلخص النقاط ادلهمة ُب  )ب( 
 ادلوضوع 

تعطي ادلدر سة التقدير  ج( )
للطالبات اليت ديكن نقل 

    نتيجة ادلناقشة جيدا
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 ( عملية النهائيج
توضح ادلدر سة األنشطة اليت 

طي ادلدر سة الفرصة يقـو ابلطالبات. تع
اىل الطالبة لتسأؿ عن ادلادة ُب البيت. 
تعمل ادلدر سة التقوًن بتعطي األسئلة 
لفظيا بينما جتيب الطالبات على 
األسئلة الىت تعطي ادلدر سة كفقا 
دلعرفتهن . تعطي ادلدر سة الواجبات اك 
الواجبات ادلنزلية ك تطلب الطالبات 
 تعملها. تعطي ادلدر سة التعزيزة
كاالستنتاجات عن ادلادة اليت تدريس. 
 ختتم ادلدر سة التعليم ابلدعاء كالسالـ. 

 ادلالحظة (٣
تنيجة ادلالحظة اليت تعمل الباحثة 
حينما تنفيذ حتسُت التعليم من خالؿ 
البحث اإلجرائي الصفي ابستخدـ 

ألكراؽ ادلمزقة كاأللعاب اللغوية ا اسًتاتيجية
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لعربية ىي يالحظ كفاءة  تعلم اللغة ا
 للطالبات الىت حتيط:

يالحظ كفاءة كل طالبة ُب تعليم اللغة  ( أ
محاسة ُب تعلم مع تفهم ىي  العربية

 ادلادة ك كفاءة الطالبات ُب رتب مجلة
كفاءة طالبة ُب ادلناقشة مع يالحظ   (  ب

 اجملموعات 
طالبة ُب حل ادلشكلة  يالحظ كفاءة ( ج

 مع اجملموعات
دكر  حصوؿ على ملحوظة اف  ُب

الثاين البضع الفرقة ُب دكر األكؿ تظاىر أقل 
قدرة ُب تنقسم الوجيبة مع اعضاء اآلخرين، 
ُب دكر الثاين غَت مرئي. كذالك ألف  الطالبة 
تعتاد لتقسم الوجيبة مع صديقة ُب فرقة 
كاحدة. ابإلضافة اىل ذلك بدأ الطالبة ايضا 
ُب مسؤكلية اىل صلاح فرقتهن  ُب يتم  الوجيبة 

 تعطي ادلدر سة. من نتيجة البحث بدأ اليت
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الطالبة بتالحظ قطع مجلة اليت تعطي 
ادلدر سة، فهم قطع مجلة، كديكن ترتيبها. بدأ 
بعض الطالبة ُب دكر األكؿ سلبية ك يزاؿ 
يعتمد مع فرقتها ُب دكر الثاين نشاط. تعطي 
ادلدر سة التوجيو كالبياف للطالبة. هتتم الطالبة 

ليت قدمو ادلدر سة، الطالبة ايضا اىل البياف ا
ادلتحم س تتبع الدرس. تبدأ الطالبة النشاط 
ُب ادلناقشة مع فرقتهن ، نشاط ُب السؤاؿ. 

 ارتفع نتيجة الطالبة ُب تعليم اللغة العربية.
كفاءة تعلم اللغة بياانت ادلالحظة  

لطالبات كبياانت عن نتائج تعلم العربية ل
دكر الثاين  ُب  حينما عملية التعليم الطالبات
 كما يلي:
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كفاءة تعلم اللغة العربية مالحظة   ( أ
 للطالبات 

 ٨,٤اجلدكؿ 
بياانت مالحظة كفاءة تعلم اللغة العربية 

 دكر الثاين للطالبات

 إسم رقم
 كفاءةدرجة  

كل 
 االجتماع

متوسط 
درجة  
 كفاءة

تصنيف 
كفاءة 
 ٨ ٠ تعلم

 شلتاز  ٢۰،٥ ٢٢ ٢٠ أيرين زىرا ر. ٢
 شلتاز ٢٢،٥ ٢١ ٢٢ ما م.أ. ألفَت  ١
 شلتاز ٢٣ ٢٤ ٢١ أريبة أيو ؼ.أ.  ٣
 انقص  ٥ ٥ ٥ ديوم موستيكا س. ٤
 متوس ط  ٨،٥ ٩ ٨ فاسيت إيراكاٌب  ٥
 شلتاز ٢٢،٥ ٢٣ ٢٠ فاطمة احلميدة ف.  ٦
 شلتاز ٢٣،٥ ٢٤ ٢٣ فَتانندا فوزية  ٧
 شلتاز ٢٠،٥ ٢٢ ٢٠ ىااي حفيظة س. ٨
 شلتاز ٢٣،٥ ٢٤ ٢٣ محَتاء راتو ج.أ. ٩
 شلتاز ٢۰،٥ ٢٢ ٢٠ إبناة ادلفيدا فائيقة  ٢٠
 شلتاز ٢٤ ٢٤ ٢٤ إثنا مولد الر محة  ٢٢
 متوس ط  ٦ ٧ ٥ كيسناكاٌب نوفيا أ.  ٢١
 شلتاز ٢١،٥ ٢٣ ٢١ ماريلدا أعغي س. ٢٣
 متوس ط ٨،٥ ٢٣ ٢١ انفيئة األمسة  ٢٤
 متوس ط ٨،٥ ٩ ٨ انجول أليفة أز ىرا  ٢٥



٢٠٨ 

118 
 

 إسم رقم
 كفاءةدرجة  

كل 
 االجتماع

متوسط 
درجة  
 كفاءة

تصنيف 
كفاءة 
 ٨ ٠ تعلم

 متوس ط ٩،٥ ٢١ ٧ ا صيل ي نور ف. نوفيت ٢٦
 متوس ط ٧،٥ ٩ ٦ ريفدة ريفا لبيبة ؾ.  ٢٧
 متوس ط ٧،٥ ٨ ٧ ريسكا كارلينا ؼ.  ٢٨
 شلتاز ٢٢ ٢١ ٢۰ سيفسينتا دككم ف. ٢٩
 متوس ط ٩ ٩ ٩ صيل ي نوفيتا سارم  ١٠
 متوس ط ٢٠ ٢۰ ٢۰ سييت حسن احلبيبة  ١٢
 متوس ط ٨،٥ ٩ ٨ اتشا فائيز نور ع.  ١١
 شلتاز ٢٣ ٢٣ ٢٣ عليا أئم ة ر شيدة  ١٣
 متوس ط ٢٠ ٢٢ ٩ فَتا نيسا دييا أرديا  ١٤
 شلتاز ٢١،٥ ٢٣ ٢١ يوسوا نبيال خَت أ.  ١٥
 شلتاز ٢٢،٥ ٢١ ٢٢ زىوا عز ة ر محا أ. ١٦
 متوس ط ٩ ٩ ٩ زكي ة نور فاطمة  ١٧

  ١٨٠،٥ عدد الدرجة
  ٢٠،٣٨ متوسط الدرجة

 ممتاز  ٢٠،٣٨ دور األول كفاءةدرجة  
 

من جدكؿ نتيجة ادلالحظة على  
ُب عملية كفاءة تعلم اللغة العربية للطالبة 

كفاءة التعليم ُب دكر الثاين ظهر اإلرتقاء  
. ديكن معرفة تعلم اللغة العربية للطالبة

نشاط بعد عمل اإلجراء ُب دكر  فاعاإلرت
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ك بعد عمل  ٧،٥٧األكؿ ابلفئة متوس طة ىو 
الثاين احلصوؿ على متوس ط اإلجراء ُب دكر 

ابلفئة  ٢٠،٣٨درجة نشاط الطالبة ىي 
شلتاز. ُب دكر الثاين كانت طالبة كاحدة اليت 

طالبات ُب  ٢٢تضمينو ُب الفئة انقص، 
 طالبات ُب الفئة شلتاز.   ٢٥الفئة متوس ط ك 

 ( نتائج تعلم الطالباتب
أم ا نتائج التعليم الطالبات ُب الصف 

للغة العربية ُب ادلدرسة السابع ُب تعليم ا
الثانوية االسالمية مبؤسسة معهد كياىي 
حاجي مشس الدين بدكرم ساكك فونوركجو  

 كما يلي:
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 ٩,٤اجلدكؿ 

 بياانت نتائج التعليم الطالبات دكر الثاين
 إسم رقم

 رقم السؤاؿ
 معلومات نتيجة

٢٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ١ ٢ 
 اتـ ٩٠ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ أيرين زىرا ر. ٢
 اتـ ٨٠ √ √ √ √ - - √ √ √ √ ألفَتما م.أ.  ١
 اتـ ٨٠ √ √ - √ √ √ √ - √ √ أريبة أيو ؼ.أ.  ٣
 اتـ ٨٠ √ √ √ - √ √ √ - √ √ ديوم موستيكا س. ٤
 اتـ ٨٠ √ √ √ √ - √ √ - √ √ فاسيت إيراكاٌب  ٥
 اتـ ٩٠ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ فاطمة احلميدة ف.  ٦
 اتـ ٢٠٠ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ة فَتانندا فوزي ٧
 اتـ ٢٠٠ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ىااي حفيظة س. ٨
 اتـ ٨٠ - √ √ - √ √ √ √ √ √ محَتاء راتو ج.أ. ٩
 اتـ ٨٠ - √ √ - √ √ √ √ √ √ إبناة ادلفيدا فائيقة  ٢٠
 اتـ ٢٠٠ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ إثنا مولد الر محة  ٢٢
 اتـ ٩٠ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ كيسناكاٌب نوفيا أ.  ٢١
 اتـ ٩٠ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ ماريلدا أعغي س. ٢٣
 اتـ ٢٠٠ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ انفيئة األمسة  ٢٤
 اتـ ٢٠٠ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ انجول أليفة أز ىرا  ٢٥
 اتـ ٨٠ √ √ - √ √ √ √ √ √ - نوفيتا صيل ي نور ف.  ٢٦
 اتـ ٩٠ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ ريفدة ريفا لبيبة ؾ.  ٢٧
 اتـ ٨٠ √ √ - - √ √ √ √ √ √ ريسكا كارلينا ؼ.  ٢٨
 اتـ ٨٠ √ √ √ - - √ √ √ √ √ سيفسينتا دككم ف. ٢٩
 اتـ ٨٠ - √ √ √ - √ √ √ √ √ صيل ي نوفيتا سارم  ١٠
 اتـ ٨٠ √ √ - √ √ - √ √ √ √ سييت حسن احلبيبة  ١٢
 اتـ ٨٠ √ - √ √ √ - √ √ √ √ اتشا فائيز نور ع.  ١١
ة ر شيدة  ١٣  اتـ ٨٠ √ √ √ - √ √ √ - √ √ عليا أئم 
 اتـ ٨٠ √ √ √ - - √ √ √ √ √ فَتا نيسا دييا أرديا  ١٤
 اتـ ٩٠ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ يوسوا نبيال خَت أ.  ١٥
 اتـ ٨٠ √ √ - √ - √ √ √ √ √ زىوا عز ة ر محا أ. ١٦
 ـات ٨٠ - √ √ - √ √ √ √ √ √ زكي ة نور فاطمة  ١٧
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نتيجة من البحث االجرائي الصفي 
دكر الثاين حصوؿ على نتيجة التعلم الطالبة 

األكراؽ ادلمزقة كاأللعاب اللغوية  سًتاتيجيةاب
طالبات اتـ مجيعا  ١٧معلـو أف  من عدد 

. ام ا متوس ط قيمة الطالبة بلغ % ٢۰۰ىي 
 ُب حتقيق التمكن من التعليم. 

 الصورة ادلنعكسة (٤
صوؿ على بعض نتيجة اليت احل

ك نتيجة التعلم  كفاءة تعلمالطالبة تدؿ  
الطالبات افضل من ادلالحظة األكلية قبل 
اإلجراء ك بعد اإلجراء ُب دكر األكؿ. ىذا 

ك نتائج التعلم الطالبات  كفاءة تعلميدؿ اف   
كفاءة الطالبات ُب  الصف السابع اإلرتقاء.

عملية التعليم حتيط الطالبة قدرة العمل 
مع فرقتهن ، قدرة على حل ادلشكلة بنشاط 

مع أعضاء الفرقة، تلخص نتيجة مناقشة مع 
الفرقة. ادلشكلة ُب دكر األكؿ جاءت من 
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قائمة على بياانت  الطالبة ك ادلدر سة.
احلصوؿ على من نتيجة البحث ابستخدـ 

األكراؽ ادلمزقة كاأللعاب اللغوية،  اسًتاتيجية
دكر الثاين خلص الباحثة اف  عملية التعليم ُب 

حصل على نتيجة جيدة كمرضية جدا. 
ينتهي تنفيذ إجراءات تعلم اللغة العربية ُب 

 دكر الثاين. 
 

 ةدور لكل حتليل البياانت  ﴾ج﴿
تستخدـ الباحثة نسبة مئوية ك ادلتوسطة لتحليل 
البياانت عن كفاءة تعلم اللغة العربية للطالبات مع نتائج 

ادلدرسة الثانوية  تعلم الطالبات ُب الصف السابع ُب
االسالمية مبعهد كياىي حاجي مشس الدين بدكرم ساكك 

 فونوركجو، أم ا البياانت كما يلى:
 . قبل اإلجرائي ٢

بياانت مالحظة كفاءة تعلم اللغة العربية للطالبات  . أ
 كما يلى:قبل الدكر 

  . ب
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 ٢٠,٤اجلدكؿ 
النسبة ادلئوية كفاءة تعلم اللغة العربية        

 لدكرللطالبات قبل ا

 رقم
بياانت  
كفاءة 
 تعلم

 قبل الدور
نسبة مئوية قبل 

 الدور

 % ٣،٧٠ ٢ شلتاز ٢
 % ٤٤،٤٤ ٢١ متوس ط  ١
 % ٥٢،٨٥ ٢٤ انقص  ٣

على الوصف يظهر أف كفاءة تعلم  استنادا
اللغة العربية الطالبة ُب عملية التعليم أقل أكمل. 
استخداـ الطريقة ُب عملية التعليم أقل شلتع حىت 

بات أقل نشاطا، ليس احلماس ُب التعلم كال الطال
هتتم الدرس اليت قدمها ادلدر سة. من البياانت حصل 
قبل اإلجرائي )قبل الدكر( الطالبات ُب الفئة شلتاز 

، الطالبات ُب الفئة متوس ط % ٣،٧حصل اىل 
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، الطالبات ُب الفئة انقص % ٤٤،٤٤حصل اىل 
  .% ٥٢،٨٥حصل اىل 

 البات كما يلى:بياانت نتائج تعلم الط . ت
 ٢٢,٤اجلدكؿ 

 نسبة ادلئوية نتائج التعلم الطالبات قبل الدكر

 رقم
بياانت نتائج 

التعلم 
 الطالبات

قبل 
 الدور

نسبة ادلئوية 
 قبل الدور

 % ٤٨،٢٤ ٢٣ اتـ ٢
 % ٥٢،٨٥ ٢٤ غَت اتـ ١

 % ٢٠٠ ١٧ عدد
من بياانت كفاءة تعلم اللغة العربية مع 

الباحثة تدؿ على  نتائج التعلم الذم حصل على
اكثر من الطالبات الصف السابع ال تفهم ادلادة 
اللغة العربية. كمن نتائج ادلالحظات مرئي أف  
الطالبات غَت اتـ ألف  نتائج التعلم ليس احلد 
األقصى. للتغلب على ىذه ادلشكلة ستطبيق 

األكراؽ ادلمزقة كاأللعاب  الباحثة اسًتاتيجية
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لعربية للطالبات. اللغة ا اللغوية لًتقية كفاءة تعلم
من ادلتوقع ترقية كفاءة  مع تطبيق ىذه اسًتاتيجية
 تعلم اللغة العربية للطالبات.

 . دكر األكؿ ١
بياانت مالحظة كفاءة تعلم اللغة العربية  . أ

 للطالبات ُب عملية التعليم كما يلى:
 ٢١,٤اجلدكؿ 

ملخ ص كفاءة تعلم اللغة العربية للطالبات قبل 
 االكؿ الدكر ك دكر

بياانت   رقم
 كفاءة

قبل 
 الدور

نسبة 
ادلئوية 
قبل 
 الدور

دور 
 األول

نسبة 
ادلئوية دور 

 األول
 ٢٨،٥٢ ٥ % ٣،٧ ٢ شلتاز ٢

% 
 ٤٤،٤٤ ٢١ متوس ط ١

% 
٥٩،١٥ ٢٦ 

% 
 ٥٢،٨٥ ٢٤ انقص ٣

% 
١١،١١ ٦ 

% 
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قائمة على الوصف يدؿ اف  كفاءة تعلم 
اللغة العربية للطالبات ُب عملية التعليم 

ُب عملية التعليم  اسًتاتيجية. استخدـ فاعإلرتا
جيدا بدرجة كافية حيت تبدأ الطالبات النشاط 
كهتتم الدرس اليت موص ل ادلدر سة. من البياانت 
اليت حصل على دكر االكؿ طالبة دخل ُب 

، الطالبات % ٢٨،٥٢الفئة شلتاز حصل على 
 % ٥٩،١٥ابلفئة متوس ط حصل على 

 ١١،١١حصل على  كالطالبات ابلفئة انقص
%. 

 بياانت نتائج تعلم الطالبات كما يلى:   . ب
 ٢٣,٤اجلدكؿ                

ملخ ص نتائج التعلم الطالبات قبل الدكر                        
 ك دكر االكؿ

 رقم
بياانت 
نتائج 
التعلم 
 الطالبات

قبل 
 الدور

نسبة ادلئوية 
 قبل الدور

دور 
 األول

نسبة ادلئوية 
 دور األول

 % ٧٠،٣٧ ٢٩ % ٤٨،٢٤ ٢٣ اتـ ٢
 % ١٩،٦١ ٨ % ٥٢،٨٥ ٢٤ غَت اتـ ١

 % ٢٠٠ ١٧ % ٢٠٠ ١٧ عدد 
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ك من نتيجة ادلالحظة يظاىر أف  كفاءة 
تعلم اللغة العربية للطالبات ُب عملية التعليم ك 

من قبل  فاعنتيجة التعلم الطالبة بدأت اإلرت
الدكر اىل دكر االكؿ. كلكن مل أكمل، ال يزاؿ 

ت قيمة منخفضة ك غَت اتـ حىت حيتاج كان
 اإلجراء التايل ُب دكر الثاىن.

 . دكر الثاين ١
بياانت مالحظة كفاءة تعلم اللغة العربية  . أ

 للطالبات ُب عملية التعليم كما يلى:
 ٢٤,٤اجلدكؿ 

ملخ ص كفاءة تعلم اللغة العربية للطالبات قبل الدكر              
 ك دكر األكؿ ك دكر الثاين

بياانت   رقم
 كفاءة

قبل 
 الدور

نسبة ادلئوية 
 قبل الدور

دور 
 األول

نسبة 
ادلئوية دور 

 األول
دور 
 الثاين

نسبة ادلئوية 
 دور الثاين

 ٢٨،٥٢ ٥ % ٣،٧ ٢ شلتاز ٢
% 

٥٥،٥٥ ٢٥ % 

 ٥٩،١٥ ٢٦ % ٤٤،٤٤ ٢١ متوس ط ١
% 

٤٠،٧٤ ٢٢ % 

 ١١،١١ ٦ % ٥٢،٨٥ ٢٤ انقص ٣
% 

٣،٧٠ ٢ % 
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أف  كفاءة تعلم قائمة على الوصف يدؿ 
اللغة العربية للطالبات ُب عملية التعليم 

ُب عملية التعليم اسًتاتيجية . استخدـ فاعاإلرت
جيدا حىت الطالبات النشاط ك متحم س ُب 
تتبع الدرس ك هتتم الدرس اليت قدمها ادلدر سة. 
من بياانت حصوؿ ُب دكر الثاين الطالبة تدخل 

، % ٥٥،٥٥ُب الفئة شلتاز حصل على 
 ٤٠،٧٤الطالبات ابلفئة متوس ط حصل على 

 ٣،٧٠ك طالبات ابلفئة انقص حصل على  %
%. 
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 بياانت نتائج تعلم الطالبات كما يلى:  . ب
 ٢٥,٤اجلدكؿ                    

ملخ ص نتائج التعلم الطالبات قبل الدكر ك                    
 دكر األكؿ ك دكر الثاين

 رقم
بياانت نتائج 

 التعلم
 الطالبات

قبل 
 الدور

نسبة ادلئوية 
 دور األول قبل الدور

نسبة 
ادلئوية دور 

 األول
نسبة ادلئوية دور  دور الثاين

 الثاين

 ٤٨،٢٤ ٢٣ اتـ ٢
% 

٧٠،٣٧ ٢٩ 
% 

٢٠٠ ١٧ % 

 ٥٢،٨٥ ٢٤ غَت اتـ ١
% 

١٩،٦١ ٨ 
% 

- - 

 % ٢٠٠ ١٧ % ٢٠٠ ١٧ % ٢٠٠ ١٧ عدد 
 

كمن نتيجة ادلالحظة يظهر اف  كفاءة 
لم اللغة العربية للطالبات ُب عملية التعليم تع

من الدكر األكؿ  فاعكبدأت نتيجة التعلم اإلرت
 اىل الدكر الثاين ك كانت نتيجة مرضية للغاية.

 
  مباحثة ﴾د﴿

حبث إجرائي صفي الذم يعمل من خالؿ دكرين 
كاأللعاب يعمل دلعرفة ىل تطبيق طريقة األكراؽ ادلمزقة  

ك نتائج التعلم الطالبات  ءة تعلمكفااللغوية ديكن ترقية  
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الصف السابع ُب ادلدرسة الثانوية االسالمية مبؤسسة 
معهد كياىي حاجي مشس الدين بدكرل ساكك فونوركجو. 
ينظر من نتيجة البحث اف  نتيجة التعلم الطالبة ابستخدـ 

كاأللعاب اللغوية مرئي نتيجة األكراؽ ادلمزقة   اسًتاتيجية
ك نتيجة التعلم من قبل  كفاءةت على  جيدة. مقارنة البياان

الدكر ك دكر األكؿ ك دكر الثاين ديكن اف ينظر ُب اجلدكؿ 
 التايل:

 كفاءة تعلم اللغة العربية للطالبات . مالحظة  ٢
 ٢٦,٤اجلدكؿ 

كفاءة تعلم اللغة العربية للطالبات جدكؿ اإلرتقاء  
 ُب عملية التعليم

 دور الثاين دور األول قبل الدور إسم رقم
 ٢۰،٥ ٧،٥ ٦ أيرين زىرا ر. ٢
 ٢٢،٥ ٨،٥ ٦ ألفَتما م.أ.  ١
 ٢٣ ٩ ٧ أريبة أيو ؼ.أ.  ٣
 ٥ ٣،٥ ٢ ديوم موستيكا س. ٤
 ٨،٥ ٣ ١ فاسيت إيراكاٌب  ٥
 ٢٢،٥ ٩ ٨ فاطمة احلميدة ف.  ٦
 ٢٣،٥ ٢٢،٥ ٩ فَتانندا فوزية  ٧
 ٢٠،٥ ٨ ٧ ىااي حفيظة س. ٨
 ٢٣،٥ ٢١ ٩ محَتاء راتو ج.أ. ٩
 ٢۰،٥ ٩ ٤ إبناة ادلفيدا فائيقة  ٢٠
 ٢٤ ٢١ ٤ إثنا مولد الر محة  ٢٢
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 دور الثاين دور األول قبل الدور إسم رقم
 ٦ ٤ ١ كيسناكاٌب نوفيا أ.  ٢١
 ٢١،٥ ٩ ٦ ماريلدا أعغي س. ٢٣
 ٨،٥ ٢۰،٥ ٧ انفيئة األمسة  ٢٤
 ٨،٥ ٦ ٦ انجول أليفة أز ىرا  ٢٥
 ٩،٥ ٤،٥ ٣ نوفيتا صيل ي نور ف.  ٢٦
 ٧،٥ ٣ ٢ ريفدة ريفا لبيبة ؾ.  ٢٧
 ٧،٥ ٥ ٣ ريسكا كارلينا ؼ.  ٢٨
 ٢٢ ٨ ١ سيفسينتا دككم ف. ٢٩
 ٩ ٥،٥ ١ صيل ي نوفيتا سارم  ١٠
 ٢٠ ٦،٥ ٣ سييت حسن احلبيبة  ١٢
 ٨،٥ ٦ ٤ اتشا فائيز نور ع.  ١١
 ٢٣ ٢٢،٥ ٢٢ عليا أئم ة ر شيدة  ١٣
 ٢٠ ٧ ٤ فَتا نيسا دييا أرديا  ١٤
 ٢١،٥ ٩ ٦ يوسوا نبيال خَت أ.  ١٥
 ٢٢،٥ ٩ ٧ عز ة ر محا أ. زىوا ١٦
 ٩ ٧ ٥ زكي ة نور فاطمة  ١٧

 ٨٨١،٥ ٨١٤،٥ ٠٣٥ عدد
 ٠١،٣٨ ٧،٥٧ ٥ متوّسط

 ممتاز  متوّسط  انقص  فئة
 

 فاعمن تلك البياانت ديكن مالحظة اإلرت
ُب عملية التعلم من كفاءة تعلم اللغة العربية للطالبات 

ىو قبل الدكر ك دكر األكؿ ك دكر الثاين. فيما يلي 
كفاءة تعلم اللغة العربية  فاعخطوط بيانية اإلرت

 ُب عملية التعليم كما يلي:للطالبات 
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من ىذا خطوط بيانية ديكن مالحظة اإلرتقاء 
الطالبة ُب عملية التعليم من  كفاءة تعلممتوسط درجة  

ابلفئة انقص، ُب دكر  ٥اكؿ قبل معموؿ اإلجراء ىو 
متوسط كُب دكر  ابلفئة ٧،٥٧األكؿ يرتفع اف يكوف 
 ابلفئة شلتاز.  ٢٠،٣٨الثاين يرتفع اف يكوف 

 
 . نتائج التعلم الطالبات١

 ٢٧,٤اجلدكؿ 
 جدكؿ اإلرتقاء نتائج التعلم الطالبات

بياانت نتائج  رقم 
التعلم 
 الطالبات

قبل 
 الدور 

نسبة 
ادلئوية قبل 

 الدور 

دور 
 األول 

نسبة ادلئوية 
 دور األول 

دور 
 الثاين 

وية دور نسبة ادلئ
 الثاين 

 ٤٨،٢٤ ٢٣ اتـ ٢
% 

٢٠٠ ١٧ % ٧٠،٣٧ ٢٩ % 

 ٥٢،٨٥ ٢٤ غَت اتـ ١
% 

١٩،٦١ ٨ % - - 

 % ٢٠٠ ١٧ % ٢٠٠ ١٧ % ٢٠٠ ١٧ عدد 

0,00
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15,00

 دور الثاني  دور األول  قبل الدور 

 درجة تعلم اللغة العربية
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 فاعمن تلك البياانت ديكن مالحظة اإلرت
نتائج التعلم الطالبات ُب عملية التعلم من فبل الدكر 

يانية ك دكر األكؿ ك دكر الثاين. فيما يلي ىو خطوط ب
 اإلرتقاء نتائج التعلم الطالبات كما يلي:

 
 

من ىذا خطوط بيانية ديكن مالحظة متوسط 
نتائج التعلم الطالبات من اكؿ قبل معموؿ اإلجراء 

. ُب ٢٤ك كانت غَت اتـ  ٢٣الطالبة اليت كانت اتـ 
ككانت غَت اتـ  ٢٩دكر األكؿ الطالبة اليت كانت اتـ 

 ١٧لبات اتـ ). كُب دكر الثاين مجيع الطا٨
 الطالبات(.

ديكن اف ينظر من اجلدكؿ ك اخلطوط البيانية 
ُب عملية التعليم ك نتائج التعلم الطالبات  كفاءة تعلم

0
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دور  قبل الدور 
 األول

دور 
 الثاني

 نتائج التعلم الطالبات

 تام 

 غير تام
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األكراؽ  اسًتاتيجيةُب التدريس اللغة العربية ابستخدـ 
ادلمزقة كاأللعاب اللغوية كانت اإلرتقاء تبدأ من قبل 

بحث اإلجرائي الدكر ك دكر األكؿ حىت دكر الثاين. ال
الصفي الذم حتدث ُب عملية دكر األكؿ ُب تطبيق 

اللعب ليس أكمل ألف  الطالبات مل تعتاد اسًتاتيجية 
األكراؽ ادلمزقة حيت الطالبات أقل نشاط  سًتاتيجيةاب

ُب عملية التعليم، ديكن الطالبات أقل ترتب ك تفهم 
قطع مجلة من النص اك القصة الف  مل حتفظ ادلفردات 

لنص، بياف ادلدر سة سريع للغاية. تتحدث اكثر ُب ا
من الطالبات اىل صديقتهن  كاليهتمن اىل بياف 
ادلدر سة. قيمة نتيجة التعلم الىت حصل على الطالبات 
اكثر مل تبلغ معايَت اإلستكماؿ األدىن. ىذا يسبب 
القدرة ُب فهم مجلة مل أكمل حيت بعد اآلختبار الىت 

.احلصوؿ على غَت مناسب ادل  رجو 
من خالؿ النظر نقص ُب دكر األكؿ، 
التحسُت اليت حتدث ُب دكر الثاين ىي تعطي 
ادلفردات كالصور للطالبات كتطلب حلفظها حىت 
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تسهل على الطالبات لًتتب كتفهم قطع مجلة. تعطي 
ادلدر سة البياف عن ادلادة الدرس بوضع كليس بسرعة 
جدا حىت ديكنهن  فهم البياف من ادلدر سة 

الىت تناسب مع ادلادة  اسًتاتيجيةلة.استخدـ بسهو 
 التعليم ديكن اف ترقية نتائج تعلم الطالبات.

 



 

126 
 

 ابب اخلامس
 اإلختتام 

 
كما   االقًتاحاتاخلالصة ك  عن تبحث الباحثة ُب ىذا الباب

 يلى: 
 اخلالصة  ﴾أ﴿

اإلختتاـ تًتكب على اخلالصة كاالقًتاحات. قائمة 
السابع ُب ادلدرسة  على البحث الذل ينفذ ُب الصف

الثانوية االسالمية مبؤسسة معهد كياىى حاجي مشس 
الدين بدكرم ساكك فونوركجو بتطبيق طريقة األكراؽ ادلمزقة  
كاأللعاب اللغوية لًتقية نتائج التعلم الطالبات ُب التعليم 

  اللغة العربية حصل على اخلالصة كما يلي:
لعاب اللغوية األكراؽ ادلمزقة كاأل اسًتاتيجيةتطبيق . ٢

ٍب  ىو تفتح ادلدر سة ابلسالـ كالدعاء)اللعب اللغة( 
احلضور. تشرح ادلدر سة الغرض من ادلادة الىت ستدرس 
ك تعمل ادلدر سة تسخُت من خالؿ اإلدراؾ احلسي  
ابلطريقة اطرح أسئلة ليعلم ادلعرفة األكلية الطالبات. 
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ت تشرح ادلادة اليت ستبحث ٍب تقسم ادلدرسة الطالبا
تصَت ثالث فرقة، كز ع ادلغلفات احملتوية على ادلقاالت 
ادلقصوصة كاطلب من الدارسُت قراءة كل قطعة، حيكي 
ادلدر سة القصة اك كصف بصرم دير  ابلصورة كلكن ال 

الطالب ديكن يدؿ النص األصلى، يطلب ادلدر سة من 
تكوين اجلملة اك الكلمة ادلناسبة كالصحيحة مع 

ىو فرقة اليت إجابة ابدلناسبة ك  رلمعاهتن. ادلنتصر
الصحيحة. ٍب تعطي ادلدر سة اخلالصة اىل الطالبة عن 

 ادلادة ك ختتم ادلدر سة التعليم ابلدعاء كالسالـ.
ترقية كفاءة تعلم اللغة العربية مع االرتفاع نتائج تعلم . ١

الطالبات ُب الصف السابع ابدلدرسة الثانوية االسالمية 
حاجي مشس الدين بدكرم ساكك مبؤسسة معهد كياىى 

فونوركجو. يصور ىذا احلاؿ من البياانت حتقيق 
الطالبات كل دكر. بياانت كفاءة تعلم اللغة العربية 

 ٢الطالبات، ىنا  ١٧للطالبات ُب قبل الدكر من عدد 
 ٢١%،  ٣،٧٠طالبة ابلفئة شلتاز كابلنسبة ادلئوية 

%،  ٤٤،٤٤الطالبات ابلفئة متوس ط كابلنسبة ادلئوية 
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 ٥٢،٨٥الطالبات ابلفئة انقض كابلنسبة ادلئوية  ٢٤
الطالبات ابلفئة شلتاز  ٥%. ٍب ُب الدكر األكؿ ىي 

الطالبات ابلفئة  ٢٦%،  ٢٨،٥٢كابلنسبة ادلئوية 
الطالبات  ٦% ك  ٥٩،١٥متوس ط كابلنسبة ادلئوية 

%. ٍب ُب الدكر  ١١،١١ابلفئة انقض كابلنسبة ادلئوية 
طالبات ابلفئة شلتاز كابلنسبة ادلئوية ال ٢٥الثاين ىي 
الطالبات ابلفئة متوس ط كابلنسبة  ٢٢%،  ٥٥،٥٥
طالبة ابلفئة انقص كابلنسبة  ٢% ك  ٤٠،٧٤ادلئوية 
%. اما ارتفاع نتائج تعلم الطالبات ُب  ٣،٧٠ادلئوية 

الطالبات  ٢٣الطالبات، ىنا  ١٧قبل الدكر من عدد 
 ٢٤% ك  ٤٨،٢٤ية اتـ ُب اختبار قبلي ابلنسبة ادلئو 

الطالبات غَت اتـ ُب اختبار قبلي ابلنسبة ادلئوية 
. ٍب ٧٥% ك معيار اإلستكماؿ األدىن ىو  ٥٢،٨٥

الطالبات اتـ ُب اختبار بعدم  ٢٩ُب الدكر األكؿ ىي 
الطالبات غَت اتـ ُب  ٨% ك  ٧٠،٣٧ابلنسبة ادلئوية 

%. ام ا ُب دكر  ١٩،٦١اختبار بعدم ابلنسبة ادلئوية 
الطالبات اتـ مجيعا ُب اختبار بعدم  ١٧اين، الث
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%. من تلك البياانت يعرؼ أف   ٢۰۰ابلنسبة ادلئوية 
ترق ي كفاءة تعلم اللغة العربية الطالبات الذم دؿ  
ابالرتفاع نتائج تعلم من قبل ك بعد تطبيق ىذه 

 الطريقة.
  

 االقرتاحات ﴾ب﴿
قائمة على نتيجة البحث فالباحثة لديها من 

 حات كما يلي: االقًتا
. بعد يتبع تعليم اللغة العربية ابستخدـ الطريقة األكراؽ ٢

ادلمزقة كاأللعاب اللغوية يرجو اف تعتاد الطالبات 
 على تعلم النشط اإلبكارم كتنمو سجاعة الطالبات.

. إخًتت الباحثة ىذا البحث اإلجرائى ألف مزااي منها ١
دلدرسُت ترقية نتائج تعلم الطالبات، فلذالك ينبغي ا

 اف تستخدـ ىذا البحث اإلجرائى.
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 قائمة ادلرجع
 

 ادلراجع العربية
 

األلعاب اللغوية ُب تعليم اللغات  .انصف مصطفى عبد ،العزيز
  . ٢٤۰٢الرايض: دار الرم،  .األجنبية

طرائق تدريس اللغة  .ك رشدم أمحد طعيمة زلمود كامل ،الناقة
نشورات ادلنظمة إيسيسكو: م .العربية لغَت الناطقُت هبا

 .١۰۰٣اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، 
مدخل إىل طرؽ تعليم اللغة األجنبية دلدرسي اللغة  .أرشد، أزىر

 .٢٩٩٤جونج فاندانج: األحكاـ، أك . العربية
تطوير منهج تعليم اللغة العربية كتطبيقو على  .أكريل حبر الدين،

كومية ة احلماالنج: اجلامعة اإلسالمي. مهارة الكتابة
 .١٠٢٠مولنا مالك إبراىيم، 

مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة  .أكريل ،حبر الدين
جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج:  .العربية الكفء

 .١۰٢٢اإلسالمية احلكومية، 
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بَتكت: دار النهضة . أسس تعل م ال لغة كتعليمها .دكجالس براكف،
 .٢٩٩٤العربية، 
لباف: -بَتت .ادلدخل إىل اللغة العربية . دمحم بكر الدين صاحل،

 .٢٩٢٨دار الشارؽ العريب، 
القاىرة: دار الثقافة،  .تعليم اللغة العريب .رسالف، مصطفى
١۰۰٥. 

 
 ادلراجع األجنبية

 
جاكرات:  .Psikologi Belajarأبو ك كيدكدك سوفريونو،   ،أمحدم

 .١٠٠٤رينيكا جيفتا، 
 Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktikاذلدل، مفتاح. 

 . ١٠٢٠. يوكياكرات: فوستاكا فالجار، 
 Metode Permainan-Permainan .فتح كانيلر رمحاكاٌب ،اجمليب 

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab.  :يوكياكرات
 .١۰٢٢ديفا فريس، 
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 Permainan Edukatif Pendukung .فتح كانيلر رمحاكاٌب ،اجمليب

Pembelajaran Bahasa Arab (2).  يوكياكرات: ديفا
 .١٠٢٣فريس، 

جاكرات: غاؤع فرسدا  .Penelitian Tindakan Kelas إيكاكاران.
 .١۰٢٢فرس، 

 Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran .إماـ، اسركرم

Bahasa Arab.  ،١٠۰٩سورااباي: ىيالؿ فوستاكا. 
 Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan أريكونطا، سوىارمسي.

Edisi 2.  ،١۰٢٣جاكارات: بومي أكسارا. 
 Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas.كوانندار

Sebagai Pengembangan Profesi Guru. جاكرات :
 .١٠٢٦راجاكاىل فرس، 

ابندكنج:  .Metodologi Penelitian Kualitatif .يسموليوع، ليك
 .١۰٢٤رماجا ركسداكراي، 

جاكرات:  .Melaksanakan PTK Itu Mudah .مسلخ، مسنور
 .١۰٠۹بومي أكسارا، 
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جاكرات: كنجاان،  .Penelitian Tindakan Kelas .ساصلااي، كينا
١۰٢٢. 

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan سوغيونو.

R&D.  ،١۰٢١ابندكنج: ألف بيتا. 
ابندكنج: يراما  .Penelitian Tindakan Kelas .عاقب، زينل
 .١۰۰۹اي، كيد
ابندكنج: رماجا ركسداكراي،  .Penelitian Tindakan .فوترا، نوسا

١٠٢٤. 
ابندكنج:  .Penelitian Tindakan Kelas فيزاؿ الدين ك إيرماليندا.

 .١٠٢٤الف بيتا، 
 .Permainan dalam Pembelajaran Bahasa Arab 99 فيصاؿ.

 .١۰٢٦لينتَتا كرسيندك،  يوكياكرات:
 .Media Pembelajaran Bahasa Arab .بالوىا عبد رشيدم،

ماالنج: جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 
 .١٠۰٩احلكومية، 

 Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan .موىيبُت شاه،

Baru . ١٠٢٣ندكنج: ردياجا ركسداكاراي، اب. 


