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 ادللّخص

 Ularاأل لعاب اللغوية اسرتاتيجيةتطبيق . "9109كرمية, أخالق.

Tangga يف تدريس اللغة العربية لرتقية دافعية التعلم لطالب
ف األول " أ " ابؼبدرسة اؼبتو سطة اإلسالمية " اإلسالم " الص

"  ۰۲۱8- ۰۲۱9جوريسان مالراك فونورغو السنة الدراسية 
البحث العلمي. كلّية علوم الرتبية والتعليم قسم اللغة العربّية 
ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو. اؼبشرف األستاذ أضبد 

 زبيدي اؼباجستري. 
سية : تطبيق طريقة األلعاب اللغوية, دافعية تعلم الكلمات األسا

 التالميذ.
مادة اللغة العربية ىي واحدة من اؼبواد الدراسية 
األساسيةاليت تدّرس يف معهد اإلسالم "اإلسالم". مادة اللغة 
العربّية ىي واحدة من اؼبواد الدراسية اليت هبا تظهر شخصية 

اك بعض اؼبشاكل معهد اإلسالم "اإلسالم" جوريسان. لكن ىن
يف بعض طرق تدريسها و أصبحت ىذه اؼبادة قليلة التأثري يف 
قلوب التالميذ. كما وجدت الباحثة يف ىذاغبالة يف الصف 
األول "أ" . كان بعض الطالب يرتكون الفصل وال يتبعون ىذه 
اؼبادة وكان منهم ينعسون أيضا. إنطالقا من ىذه اؼبسألة تريد 

التعلم أو دافعية التعلم الطالب بتطبيق  الباحثة أن تنمي ضباسة
 طريقة األلعاب اللغوية.

إستخدمت الباحثة يف ىذا البحث منهج البحث 
. والتسميم يف عملية (Classroom Action Research)اإلجرائ

اإلجرائي تسّمي بتسميم اؼبدّرس للبحث,ألّن الباحثة مبادرة 
إجراء البحث لعملية البحث اإلجرائي الصفي. تستخدم الباحثة 

بعد إنتهاء تنفيذ .(Kurt Lewin)اإلجرائي من الطراز كرت لوين
الدور األول خصص بعد الصور اؼبنعكسة, مّث كانت بعدىا 

 اػبطّة الثانية يف الدور األخر.



 

 

 

( أّن تعليم اللغة العربّية 1من نتائج البحث نعرف )
ّول  يف الّصّف األ UlarTanggaاأللعاب اللغوية اسرتاتيجيةبتطبيق 

A  ترتكب من ثالثة أعمال. العملية األويل اإلفتتاح وىي تبدأ
ابلسالم وتسأل اؼبدرسة الطالب عن اػبرب مّث تسأل عن اؼبادة 
اؼباضية وتسأؽبم عن اؼبعلومات اؼبتصلة ابلدرس يف ىذا اليوم. مّث 

وقّسمت  UlarTanggaالعملية الثانية بّينت اؼبدّرسة طريقة اللعب 
أربعة فرق. مّث أمرت اؼبدّرسة أحدا من كّل فرقة أن التالميذ إيل 

جييبون األسئلة اؼبناسبة ابلعدد الذي  الطالبخيّض الصندوق و 
اؼبعلومات الكثرية عن ما  الطالبخرج من الصندوق. يذكر 

يتعّلق ابلسؤال ابلّلسان. والعملية الثالثة اإلختتام تكّرر اؼبدّرسة 
 اسرتاتيجية( أّن تطبيق 2سالم. )اؼبادة يف ىذا اليوم دقيقة مّث ال

يف تعليم اللغة العربّية ترقي دافعّية  UlarTanggaاأللعاب اللغويّة
دبدرسة   Aيف تعّلم اللغة العربّية يف الّصّف األّول الطالب 

الدور اؼبتوّسطة "اإلسالم" جوريسان مالراك فونوروغو. ألّن يف 
ابلنسبة  3بتقدير "فبتاز" يصل إيل درجة طالب 14ىي  األول
أيضا بتقدير "جّيد" يصل إيل درجة  طالب 14% و 41اؼبئوية 

بتقدير "انقص" يصل إيل  طالب 6% و41ابلنسبة  2-2,9
 طالب 28 الدور الثاين% . مّث يف 17ابلنسبة  1,9-1درجة 

بتقدير  طالب% وسّتة 82( ابلنسبة اؼبئوية 3بتقدير فبتاز )
% . واليوجد 18( ابلنسبة 2,9-2"جّيد")يصل إيل درجة 

 (.1,9-1احد منهم حيصل علي درجة "انقص" )يصل درجة 
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 الباب األّول

 ادلقّدمة

 خلفية البحث ﴾أ﴿

ينهما بني اؼبدّرس والتالميذ او ب التدريس ىو التعامل
يشتمل علي  و تعليم اللغة العربيةمع مرجع التعليم يف بيئة 

ليم اللغة العربية ا تعاؼبدّرس والتالميذ يتذّكران اؼبعلومات وامّ 
اؼبدّرس والتالميذ مع مرجع التعليم تشتمل  ىو اؼبعلومات

علي اؼبدّرس و التالميذ و يتذكران اؼبعلمات عن اللغة العربية  
ما يف التعليم او التدريس األخر. التعليم او تدريس اللغة ك
لك العناصر اليت تشتمل علي أىداف التدريس, الطريقة دي

 1التدريس و تقوديو.

الغرض األساسي يف تعليم اللغة العربية حيفر و ينشر 
يف عامل قدرة التالميذ يف استعمال اللغة شفاىية او ربريرية. 

ّلغة . يوافق تعليم اللغة قدرة استعمال الّلغة يذكر دبهارات ال
                                                           

 Ragam Metodologi dan Media Pembelajaranأويل النهي, 1

Bahasa Arab 51(2116ياكرات : ديفاوغ)يو. 
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تنقسم ايل اربعة أقسام  ات الّلغوية, اؼبهار  اىل الّلغة يف الدنيا
ة القراءة و   ومهارة الكالم و وىي مهارة اإلستماع و مهار 

مهارة الكتابة. مهارة اإلستماع و مهارة القراءة تسّمي دبهارة 
الكتابة تسمي  ةو مهارة الكالم ومهار  reseptifالوصفية 

 Produktif .2دبهارة اإلنتاجّية 

تاج ايل الطريقة يف اؼبدّرس يف توصيل تعليم اللغة حي
درس. الطريقة تساعد اؼبناىج عن اؼبرحلة اليت تريدىا اؼب

الك تقدير . وجبانب ذاؼبدّرس يف النجاح يف عملية تدريسو
كّل اؼبدّرس لكي يعرف   يف اواخر عملية التعليم مستحبّ 

اؼبدّرس مرحلةاإلمتشار الذىن التالميذ, ويعرف ايضا حد 
 عملية اؼبدّرس يف هافاعلية عن الطريقة اليت قد استعمل

 التعليم. 

يف امهّية استعمال الطريقة  اؼبدّرس الدي حّس عن
اؼبدّرس مسّمرا ايل قدرة  تشكلة جعلتعليمو قليل. و ىذه اؼب

 ىم مرار بعض التالميذ ي الطرق يف تعليمو. يسبباحد

                                                           
 .73نفس اؼبرجع.2
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, قليلة ليشرتك عملية التعليم اللغة العربّيةالدافعية  ونديلك
 يف ماضيهم.  التالميذ والّلغة العربّية لغة اجنبّية اليت ال سبلك

لعاب الّلغويّة ىي طريقة تعليم الّلغة أليقة اطر و 
ابلّلعب و يهدف ايل اعطاء مناسبة التالميذ ليتظاىرون 
اؼبهارات الّلغة اليت قد يتعلموا. طريقة العاب الّلغة ىي افعال 
فيها يتزاضبون بني التالميذ والتلميذات ليحتفل ايل الغرض 

 لعابألطريقة االنظام خاص. الغرض عن استعمال  عن
, اثنيا, وية أوال, أن ترّّب اؼبزاضبة يف نفوس التالميذالّلغ

فيو. اثلثا, تشجيع  تشجيع التالميذ ليشهدون ويشرتكون
خري النعم. رابعا, تعليم يف تعامل األمر نفسهم لتعرضب

 3ليحتصل اإلنتصار.

يف الفصل magang IIكما يف نتائج اؼبال حظة يف
جوريسان مالراك ة اإلسالم األّول"أ" دبدرسة اؼبتوّسط

و. لقيت كثري يف الفصول دبدرسة اؼبتو ّسطة فونوروغ

                                                           
)مالنج Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب راشيدي,  3

 . 81(, ۰۲۲9: اعبامعة اإلسالمية اغبكومية, 
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اإلسالم. كثري من التالميذ ان يرتكون الفصل بسبب النوم 
واغبامل و يضحكون مع اصحاهبم يف وقت التعليم.ال تعّدرا 

وىذا اغبال . ةنّوعتإذا فهم التالميذ يف تدريس الّلغة العربّية م
يتفركون و يشرتكون مع  ن أنحيّبو  التالميذبوجود  ديهت

التالميذ او التلميذات اؼباىرون بقدرما فيهم. يطلعون 
اؼبشكالت دييلون التالميذ او التلميذات اؼباىرون كلما امهر, 

 والتالميذ او التلميذات الكسول كلما اكسل. 

كما يف اؼبشكلة السابقة, الباحثة تقابلني ايل اؼبدّرس 
ّسابع "أ" يف اؼبدرسة اؼبتوّسطة. عن الّلغة العربّية يف الفصل ال

حينما تنميات لتعرف صحيح اغبال الذي لقيتها يف الفصل.
سألت عن صحح اؼبسألة عند األستاذ دمحم مصلح ىو ويل 
الفصل األّول "أ", ىو ذبيب بكلمة" نعم, وىكذا وجد 

مّث اؼبدّرس يصّحح اغبال كما يكون يف الفصل. مث بدأ  فيو".
لتعّرف عن األسباب وجود اؼبشكلة. اؼبدّرس ليفعلون ا

والباحثة تسئلني ايل بعض التالميذ ليعرف ايل مهارهتم 
ومشكلتهم و عوقاهتم واألحوال الذي يريدىم يف تعليم الّلغة 
العربّية. كما يف اؼبقابلة بعض التالميذ والتلميذات صفِّّ 
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األّول "أ" يف اؼبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان. ىم 
اعبديدة  الّلغة العربّيةيستعملون طريقة التعليم أن يريدون 

. مّث الباحثة مبادرة لرتقية دافعّية التعّلم الدين مل يشعرو
التالميذ والتلميذات صّف األّول "أ" دبدرسة اؼبتوّسطة 

عن تطبيق الطريقة اإلسالم جوريسان مالراك فونوروجو 
 4ة.األلعاب الّلغويّ 

ب الّلغويّة مناسبة كما يف النظريّة الطريقة األلعا
للمتعلم يف مرحلة األويل يف تعليم الّلغة األجنبّية و مناسبة 
 يف مرحلة عمرىم. استعمال الطريقة يف تعليم الّلغة العربّية

 . يطالب اؼبدّرس إلستعمال طريقة التعليم يعترب ايلمهّمة
.كي ربقق اغراض (Efektif dan Efisien)درجة الكّمّية 

هل. والطريقة مقّدرايف ترقية دافعّية تعليم التعليم شعرت ابلس
التالميذ والتلميذات ليتعلموا كثرياويفهمواالدروس الّلغة 
العربّية. مّث قدرة التالميذ ان يفهموا و يتعمقوا األمور الدي مل 

 يتعلموا.

                                                           
 يف ملحق ىذا البحث. قابلةاؼبأنظر إيل نسخة 4
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 حتديد البحث ﴾ب﴿

قائمة يف مشكالت السابقة. الباحثة ذبيب اؼبشكالت       
التعليم الّلغة ب   "تطبيق الطريقة العاب يف ترقية دافعّية 

الّلغويّة يف تدريس الّلغة العربّية لرتقية الدافعّية التعليم التالميذ 
طة اإلسالم جوريسان مالراك لصّف األّول "أ" دبدرسة اؼبتوسّ 

 و"فونورغ

 سؤاال البحث ﴾ج﴿

نظر ايل خلفية البحث السابقة فوضعت الباحثة أسئلة 
 البحث فيمايلي :

 Ular)لعاب الّلغويّةف تطبيقاسرتاتيجية األكي .1

Tangga) يف تدريس الّلغة العربّية ترّقي دافعّية تعّلم
طة درسة اؼبتوسّ ؼباألّول "أ" اب الطاّلب يف الصفّ 

 و.اإلسالمية اإلسالم جوريسان مالراك فونورغ
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األّول "أ" كيف ترقية دافعية تعّلم الطالب يف الّصّف  .2
المية اإلسالم جوريسان مالراك طة اإلسدرسة اؼبتوسّ ؼباب

 Ular)لعاب الّلغويّةفونورغو بتطبيقاسرتاتيجية األ

Tangga).يف تدريس الّلغة العربّية 

 أهداف البحث ﴾د﴿

 من األىداف البحث الذي ارادت الباحثة الوصول إليها :

تطبيق الطريقة ألعاب الّلغة يف تدريس الّلغة  ةعرفؼب .1
األّول  الّلغة الطاّلب لصفّ يم العربّية ترقية دافعّية يف تعل

طة اإلسالم جوريسان مالراك درسة اؼبتوسّ ؼب"أ" اب
 و.فونورغ

التالميذ يف تطبيق الطريقة ألعاب دافعّية عرف ترقية ؼب .2
 الّلغويّة يف تدريس الّلغة العربّية.

 تربّع نتائج البحث ﴾ه﴿

يف تفعيل البحث, ترجي إطاعة تربّع نتائج البحث يف 
 يتو. وأّما تربّع من ىذاالبحث ىو :نظريتو ام عمل
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 نظريّة .1
من نتائج البحث ترجي قدرة إعطاء تربّعيتو لعملية 
التدريس الّلغة العربّية خاص. ترجي تقابل تصميم تد 
ريس الّلغة العربّية طريقة مناسبة مستطيعا لرتقية دافعّية 

 يف تدريس الّلغة العربّية.
 عملية .2

عة يف مواد فكرية للمدرسة, ترجي نتائج البحث انف -
 يف ترقية عملية الطريقة التعليم فاعلية او ربديثا.

للمدّرس, ليكون ىذاالبحث ترجي اؼبدّرس أن  -
 تلقي طريقة التدريس مناسبة للتدريس الّلغة العربّية.

للتالميذ, ليكون ىذااليحث ترجي للرتقية دافعّية  -
 التعلم التالميذ يف تعليم الّلغة العربّية.
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,  ترجي نتائج البحث معطيات فكرية عند الباجثة -
و خربة عملية يف ؾبال البحث, وذبعل زايدة فكرية 

 للمدّرس اؼبهين.

 تنظيم كتابة تقرير البحث﴾و﴿

لتسهيل البحث والفهم فينقسم ىذا البحث العلمي إيل 
 طبسة أبواب كما يلي :

الباب 
 األّول

: اؼبقّدمة وىي صورة فكرية عن البحث, 
 وربديد البحث وسؤاال خلفية البحث يعين

البحث وأىداف البحث وتنظيم كتابة تقرير 
 البحث.

: يتكون من حبوث السابقة, واإلطار النظري  الباب الثاين
مفهوم تعليم اللغة العربية ربتوي علي  عن

:أىداف اللغة العربية, مفهوم عن مهارة 
الكالم ربتوي علي : أىداف تعليم الكالم, 

إسرتاتيجية األلعاب خطوات تعليم الكالم. و 
اللغوية ربتوي علي : مفهوم اسرتاتيجية 
األلعاب اللغوية, األغراض من اسرتاتيجية 
األلعاب اللغوية,وظائف اسرتاتيجية األلعاب 
اللغوية و تطبيق اسرتاتيجية األلعاب اللغوية 
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Ular Tangga : دافعية التعلم ربتوي علي .
مفهوم الدوافع وأقسام الدوافع و وظائف 

 لدوافع .ا
الباب 
 الثالث

يتكون من منهج البحث حيتوي علي 
موضوع البحث اإلجرائي و ضع اؼبوضوع 
البحث اإلجرائي ومتغري البحث ونوع 

 البحث وجدول البحث اإلجرائي
تكون من عرض البياانت العامة دبدرسة  الباب الرابع

الطتوّسطة اإلسالم جوريسان مالراك 
درسة اؼبتوّسطة فونوروجو حيتوي علي تريخ اؼب

اإلسالم جوريسان مالراك فونوروجو وموقف 
جغرافها ومنظمتها وأحوال أساتذهتا وطالهبا 
والبياانت اػباصة ربتوي علي خلفية 
وخطوات تطبيق طريقة ألعاب اللغوية يف 
تدريس اللغة العربية للطالب الصف األول أ 
دبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان مالراك 

 2119-2118ة الدراسي فونوروجو السن
البياانت كّل الدور وربليل البياانت كّل 

 الدور.
اإلختتام, فيو اػبالصة من ىذا البحث  الباب اػبامس

 واإلقرتاحات.
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 الباب الثاين
بحوث السابقة واإلطار النظري وهيكل التفكري وفروض ال

 البحث

 بحوث السابقةال﴾۲﴿

ة من ذاالبحث, أخدت الباحثة اؼبطالعإكماال ؽب
اليت تبحث يف ىذا حبوث اؼبتقّدمني. ـ أّماحبوث اؼبتقّدمني 

 : اؼبوضوع فمنها

( كّلية ۰۲۱7ليلي خليفة ) البحث العلمي الذي كتبتو .1
الرتبية والعلوم التعليمّية قسم الّلغة العربّية اعبامعة 
اإلسالمية اغبكومية فونورجو ربت اؼبوضوع " تطبيق 

التالميذ الصّف األّول  لعاب الّلغويّةألتعليم الصرف ب
AA  دبدرسة مفتاح اؽبدي مايك تونتان فونورجو سنة

 . ۰۲۱6-۰۲۱7الدراسّي 
نتائج البحث ىو إستعمال الباحثة منهج و 

لعاب . ويف ىذاالبحث تطبيق طريقة األالبحث الكيفيّ 
اللغوية تستطيع لرتقية قدرة فكرية التالميذ وتدريب 
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الطريقة ألعاب اللغوية التالميذ عن قدرهتم يف اللغوية. و 
تيتطيع أن ذبتذب التالميذ يف تدريس الّلغة العربّيةز 

 وفيو مسرورة وتكون تلميذا منحركا.
يشبو ىذا البحث ابلبحث السابق األول يف 

قة ألعاب الّلغة يف تدريسو. وخيتلف عنو طريتطبيق 
ع فيموضع البحث. يف ىذاالبحث السابق موض

يف مدرسة مفتاح  AAالبحث للطاّلب فصل األّول 
اؽبدي مايك تونتان فونورجو.وأّما اؼبوضوع الذي 
حبثت الباحثة للطاّلب الصّف األّول "أ"  دبدرسة 

 5اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان مالراك فونورجو.
قمر الدين دوي أنتورو  البحث العلمي الذي كتبو .2

( كّلية الرتبية والعلوم التعليمّية قسم الّلغة 2117)
امعة اإلسالمية اغبكومية فورووكريات ربت العربّية اعب

                                                           
يف تدريس الصريف  ويّةليلي أندراويت خليفة, تطبيق الطريقة ألعاب الّلغ 5

دبدرسة مفتاح اؽبدي مايك تونتان فونورجو عام  AAللطالب الصّف األّول 
, البحث العلمي  كلية الرتبية و العلوم التعليمية قسم الّلغة 2117-2116الدراسي 

 . 2117ومية فونورجو,العربية اعبامعة اغبك
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يف تدريس اؼبفردات Edukatifاؼبوضوع "ألعاب الرتبوّي 
 الّلغة العربّية". 

تخدام الباحث منهج نتائج البحث ىو إس
لعاب الّلغويّة البحث الكيفّي ونتيجة تطبيق طريقة األ

الرتبوّي يف تدريس اؼبفردات الّلغة العربّية قدرة ترقية 
هوم التالميذ يف تدريس اؼبفردات اللغة درجة مف

العربّية. أن تعطي حافز التالميذ إلعتقال يف تدريس 
اللغة العربّية لرتبط ذاكرة التالميذ لطلق اللسان اللغويّة 
وترقية كّمّية الدافعّية التالميذ يف تدريس اؼبفردات 

 الّلغوية.
يشبو ىذا البحث ابلبحث السابق األّول يف 

لعاب يف تدريس الّلغة العربّية. األ إستعمال طريقة
وأّماالفرق بينهما, البحث العلمي عن قمر الدين دوي 

وخيتلف عنو أنتورو  ؿبدود عن التدريس اؼبفردات 
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أوسع عن التدريس اؼبفردات لكّن الباحثة حبثت عن 
 6التدريس الّلغة كّلهم.

ؿبّمد لطفينا اسكاندار  كتبوالبحث العلمي الذي   .3
علوم الرتبية اعبامعة اإلسالمية ( كّلية 2117)

وضوع "تطبيق طريقة اغبكومية فورووكريات. ربت اؼب
يف تدريس الّلغة  Edukatifلعاب الّلغويّة  الرتبوية األ

 1العربّية دبدرسة اإلبتدائّية اؼبعارف النهضة العلماء 
 فاغريأجي". 

تعمال الباحثة منهج ونتائج البحث ىو إس
 قة األلعاب اللغويّة الرتبويّ البحث الكيفّي. تطيبق طري

يف تدريس الّلغة العربّية تكون التالميذ ؿبّمسا 
ريس. وتبّدل نظرية التالميذ عن ومتحّمسا يف تد

 سهل.العربّية صعب إيل تدريس اللغة 

                                                           
يف تدريس اؼبفردات الّلغة Edukatifقمر الدين دوي أنتورو, ألعاب اؼبرّّب 6

العربّية, البحث العلمي, كلّية الرتبية والعلوم التعليمّية قسم الّلغة العربّية اعبامعة 
 .2117اإلسالمية اغبكومية فورووكريات,
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إّما يف  ابلبحث السابق ىذا البحث يشبو
إستعمال منهج البحث, جنس طريقة التدريس ومواد 

موضيع البحث, ينّقذ  يف وخيتلف عنوالدراسة. 
ىذاالبحث يف اؼبدرسة اإلبتدائّية اؼبعارف هنضة العلماء 

فاغريأجي وأّما الباحث حبثت عن موضيع البحث  1
يف اؼبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان مالراك 

 7فونورجو.

 اإلطار النظريّ ﴾ب﴿

 تعليم اللغة العربّية  .0
 مفهوم تعليم اللغة العربّية . أ

اؼبفتوح من العلوم اؼبعارف. يقال اللغة ىي علم والة 
الثقافة خيلق  1111بنافذة العلوم ألّن أنوع اؼبعرفة ز 

ابللغة. اللغة العربّية ىي لغة رظبية وكثري اؼبصدر األديب 
يستعمل اللغة العربّية. يف إندونيسّيا اللغة العربّية ال يعّلم  
                                                           

يف تدريس الّلغة Edukatifؿبّمد لطفينا, تطبيق الطريقة ألعاب الّلغة  7
العربّية دبدرسة اإلبتدائّية النهضة العلماء فغري أجي. البحث العلمي للجامعة 

 .2117اإلسالمية اغبكومية فرووكريات,
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رأن كاللغة الدين, ولكّن اللغة العربّية يعّلم لفهم األية الق
واغبديث والنصوص اللغة العربّية أو األداب اللغة 

وكان اللغة العربّية ىي إحدي اؼبواد الدراسّية اؽبامة 8العربّية.
يف العامل الرتبوي يف إندونيسّيا. اؼبؤّسسات الرتبوي سواء 
أكانت حكومية أم أىلية تدرسان اللغة العربّية كما 

الرتبوية  تدريسان ؼبواد األخري. وخاصة يف اؼبؤسسات
اإلسالمية كانت اللغة العربّية صارت درس ضروري 

 9للطالب.
والتعليم ىو عملية مطابقة أبنشطة اليت قام هبا اؼبعّلم 

ويشرح هباؤ الدين" أّن التعليم ىو  11ليحدث التدريس. 
من ىذا  11عملية لتعاون الطالب ليستطيع تعلم جيدأ".

                                                           
)جوغجاكرات :  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabواموين, 8

 .1(2111ترياس,
 ,Pembelajaran Bahasa Arabعبد اغبميد واألخرون, 9

Pendekatan,Metode,  Strategi,Materi dan Media  مالنج : الطبعة اعبامعة(
 .154(2118اإلسالمية اغبكومية مالنج 

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 32,وانأجيف ىريم 11
 .351, نفس اؼبرجع11
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الذي عاملة التعريف نفهم أن التعليم ىو أنشطة التدريس 
 اؼبعلم جبّد األقصي علي مادة خاصة لتحقيق الغرض.

التعليم ىو جهدا لتدريس الطالب اؼبعرفة. نتوّرط. 
األنشطة التدريسّية الطالب يف تدريسل الشئ جيدا. وأّما 
التدريس اللغة األجنبّية األنشطة اليت تؤّديها األساتيذ 

نشطة لطالهبم سباما حيّت يكون الطالب قادرين علي األ
التدريسّية اللغوية اؼبعينة, حيّت نقضي إيل ربقيق الغرض من 

 12تدريس اللغة األجنبّية.
 أهداف اللغة العربّية . ب

وأّما األىداف من تعليم اللغة العربّية إيل ؾبموعة 
النتائج التعليمّية اليت ينتظر أن يصل إليها التالميذ بعد 

ؽبم طوال مرورىم ابػبربات اللغوية اؼبختلفة اليت خططت 
ىذه اؼبرحلة. وقد تكون ىذا األىداف علي شكل مهارات 
لغوية يتقنها التالميذ أو علي شكل معارف وثقافات 
يستوعبوهنا أو قيم واذباىات ويتمثلوهنا أي أهنا تكون علي 

                                                           
)جاكرات : فرياندا  Paradigma Baru Pembelajaranيتيم رييانتو, 12

 .31(2119ميدينا, 
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صورة تغيريات يف سلوك التالميذ تشمل ـبتلف جوانب 
 الشخصّية لديهم.

 : أىداف عامة وتنقسم األىداف التعليمية إيل قسمني
وأخري خاّصة أّما العاّمة فنعين هبا ما ينتظر أن حيّققو 
التالميذ من مقّررات اللغة العربّية يف هناية ىذه اؼبرحلة وأّما 
اػباّصة فهي أصغر واكثر ربديدا من العامة وديكن أن 
تتحقق يف وحدة دراسية معينة أو مستوي معنّي. وتكون 

تضح فيها ما يسّمي ابعبّد مشتقة من األىداف العاّمة وي
األدين لألداء أو درجة الكفاية اللغوية اليت ينبغي أن ينكون 

 13عليها تلميذ ىذه اؼبرحلة.
 والعناصر اليت تكمل يف التعليم ىي:

 تعّلم الطاّلبدافعية  . أ
والوظيفة التعّلم الطالب يف تعليم أن تكون خربة قددية 

يدحل الفصل مع مّدة التعّلم حديثا. ألّن كّل الطاّلب 

                                                           
اغبديدي, مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب,)القاىرة : دار علي  13

 .37الكاتب العرّب للطباعة والنشر(
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خبلفية متنّوعة. بدافعية شعرت الطالب دافعة ليتعلم 
 اؼبواد التعليمية حديثة.

 
 اؼبواد التعليمّية  . ب

وجب مواد التعليمّية ثيّن علي ربصيل الغرض التعّلم 
الطاّلب. ألن إستعمال اؼبواد التعليمية منتخبة ومناسبة 

 دبقوم األخر.
 الة تستخدم التعليمية  . ج

زمة تطويرىم لكي كّل الطاّلب متزاضبة. بيئة تعليمية ال
ألّن ابؼبزاضبة كّل الطالب يستطيع أن ينتج وحيصل 

 النتائج مرتفعة.
 بيئة تعليمية  . د

بيئة تعليمية مهّمة يف يف عملّية التعّلم. تستطيع بيئة 
 تعليمية اؼبسرورة تنمية ضبية التعّلم الطاّلب.

 شكل موضع التعّلم . ه
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هم يعين قياسهم, قوهتم, شكل موضع التعّلم نعين بدنيت
 14صّحتهم, ذىنهم ورجاهتم.

 
 مهارة الكالم .9

 مفهوم مهارة الكالم . أ
مهارة الكالم ىو حركة اللغات لسانية من صاحب 
اللغات اليت حيتاج أبداوت اللسان لتعبري عن نفسو. يف 
تعليم مهارة الكالم يهّم علي اؼبادة واؼبعين الذي يضمن 

ض األّول ؽبذا تعليم مهارة يف تعبري اػبرب ابللسان. والغر 
 15الكالم ىي إستعمال اللغة ابللسان.

 أهداف تعليم الكالم . ب
ىناك أىداف عاّمة لتعليم الكالم ديكن أن نعرض 

 ألمّهها فيما يلي :
أن ينطق اؼبتعّلم أصوات اللغة العربّية وأن يؤدي  أ(.

                                                           
)جاكرات : بومي  Kurikulum dan Pembelajaranعمر مهالك, 14

 .51(1995أكسارا, 
 .Media Pembelajaran Bahasa Arab, ,86عبد الوىاب رشدي,  15
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 أنواع النرب والتنغيم اؼبختلفة
 تجاوزة واؼبتشاهبةأن ينطق اؼبتعّلم األصوات اؼب ب(.
أن يدرك الفرق يف النطق بني اغبركات القصرية  ج(.

 واغبركات الطويلة
 

أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية  د(.
 اؼبناسبة

أن يعرب عن أفكاره منتخدما النظام الصحيح  ه(.
 لرتكيب الكلمة يف العربّية خاصة يف لغة الكالم

غة يف التعبري أن يستخدم بعض خصائص الل و(.
الشفوي مثل التذكري والتأنيث وسبييز والعدد 
واغبال ونظام الفعل وأزمنتو وغري ذلك فبا يلزم 

 اؼبتكلم ابلعربية
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره  ز(.

ومستوي نضجو وقدراتو, وأن يستخدم ىذه 
الثروة يف إسبام عمليات اتصال عصرية. أن 

لثقافة العربية اؼبقبولة يستخدم بعض أشكال ا



22 

 

 

واؼبناسبة لعمره ومستواه اإلجتماعي وطبيعة 
عملو. و أن يكتسب بعض اؼبعلومات عن 

 الرتاث العرّب واإلسالم.
أن يعرب عن نفسو تعبريا واضحا ومفهوما يف  ط(.

 مواقف اغبديث البسيطة
أن يتمّكن من التفكري ابللغة العربّية والتحّدث  ي(.

رتابط لفرتات زمين هبا بشكل متصل وم
 16مقبولة.

تنمية الثقة ابلنفس لدي التالميذ من خالل  ك(.
 مواجهة زمالئهما يف الفصل أو خارج اؼبدرسة.

التغلب علي بعض العيوب النفسية اليت قد  ل(.
تصيب الطفل وىو صغري كاػبجل أو اللجلجة 

 17يف الكالم.
 ج. خطوات تعليم الكالم

                                                           
, )مكة لعربيّة للناطقني بلغات أخريتعليم اللغة اؿبمود كامل الناقة,   16

 .158(1981اؼبكّرمة : جامعة أم القري, 
, )مالنج : مطبعة جامعة ؼبو جهة لتعليم اؼبهارات اللغويةنور ىادي, ا 17

 .53( 2111موالان مالك أبراىيم اإلسالمية اغبكومية,
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يف تدريس مهارة الكالم  ىناك خطوات يستعملو اؼبدّرس
 منها :

 للمبتداء .1
دبّر اؼبدّرس ابلكالم إبعطاء األسئلة اليت ال بّد  -

 علي الطالب أن جييبها.
يف وقت مستوي طلب اؼبدّرس أن يعترب الكلمة  -

 وتركيب اعبملة وتعبري الفكرة.
 رتب اؼبدّرس األجوبة حيت تكون بنّص كامل. -
ظ أمر اؼبدّرس أن جييب األسئلة شفهيا وحف -

 اادثة أو إجابة األسئلة مطابقة ابلنص.
إعطاء التدريبات مطابقا حبال تدريب العالقة  -

واؼبالحظة, تدريب تركيب اعبملة, تدريب 
 18اادثة, اغبكاية.

                                                           
  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأضبد فؤاد أفندي,   18

 .111( 2114ت ,)مالنج : مشك
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 للمتوسط .2
 الكالم ابغبكاية. -
 اؼبشاورة عن اؼبوضوع. -
 اغبكاية عن العربة الطالب. -
 اغبكاية عن اػبرب يسمعو من التلفاز وغريه. -

 لمتقدمل  .3
 إختار اؼبدّرس اؼبوضوع لتمارس الكالم -
 كان اؼبوضوع مطابقا ابألنشطة اليومية الطالب. -
 كان اؼبوضوع واضحا وؿبدودا. -
جاز علي الطالب أن خيرت إحدي اؼبوضوع الذي  -

 19يعرفو.
وىناك األنشطة اللغة لتطوير وإرتفاع كفائة الطالب 

 منهم:

                                                           
 Pembelajaran Bahasaعبد الوىاب رشدي وفبلوئة النعمة,  19

Arab,93. 
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 السؤال واإلجابة أ.
 سرحاغبوار وسبثيل اؼب ب.
 حركة اؼبوافقة ج.
 طريقة اؼبوصالت د.
 تعبري الصور ه.
 األحاجيّ  و.
 21اؼبشاورة وحّل اؼبشكالت. ز.

 اسرتاتيجية األلعاب اللغوية  .3
 مفهوم اسرتاتيجية األلعاب اللغوية . أ

الّلعب ىو حال شخصية فيو يطالب الناس 
مسرورة اقتناع مارأ أبفعال الّلعب يفيد إيل ربصيل 

صّية بطريقة مسرورة. الّلعب ىو شخص اؼبهارة شخ
يفرح  إلستعمال الّشحص التسلية و جّذابة ويستطيع 

                                                           
 Pembelajaran Keterampilan Berbahasaعبد الشكور الغزايل, 21

 .276(2111)مالنج : رفيكا أديتما,
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أن ترقية دافعّية التعليم التالميذ.يستطيع اللعب أبعمال 
 21لرتقية دافعّية التالميذ يف التعّلم.

طريقة ألعاب الّلغوية ىو عمل فيو تعاوان 
ويتسابق بني التالميذ لتحصيل الغرض الذي قد 

نّي بنظام شخصية. يستخدم اصطالحا أبلعاب يتع
يف تعليم اللغة, لكي يعطي ؾباال واسعا يف األنشطة 
الفصيلة, لتزويد اؼبعّلم والدارس بوسيلة فبتعة ومشوقة 
للتدريب علي عناصر اللغة, وتوفري اغبوافز لتنمية 

 22اؼبهارات اللغوية اؼبختلفة.
 األغراض األلعاب اللغوية . ب

 لغوية فيمايلي :األغراض األلعاب ال

                                                           
 Metode Permainan-permainanفتح اجمليب و نيل الرضباوايت, 21

Edukatifdalam BelajarBahasa Arab,26(,2111)يوغياكارات:ديفا . 
 ألعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيّةاتصف مصطفي عبد العزيز, 22

 12(1411)رايض: جامعة الرايض,
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أن حيصب نفس مزاضبة ساؼبا أو تفويقا أحد أيل  .1
 األخر.

 أن يدفع التالميذ ليشهدون ويشرتكون يف الّلعب. .2
 أن يدفع نفوس التالميذ ليتقّدم خبري. .3
أن يتعلم بتعاون يف العمل أو يف ربصيل  .4

 23اإلنتصار.
 ج.  وظائف األلعاب اللغوية

ة العربّية فييا لعاب اللغوية يف تدريس اللغوظائف األ
 يلي:

 ورات يف تعّلم وتعليم-]أن يعطي عمالت مسر . أ
أن حيّرك اؼبدّرس والتالميذ كي تدريسو تدريسا  . ب

 مسرورا.
أن يدّرب العناصر اللغويّة وتطوير اؼبهارة اللغوية  . ج

 24متنّوعة.
                                                           

 Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب راشيدي,23
 .81(,2119)ماالنج: للجامعة اإلسالمية اغبكومية,

 Metode permainan-permainanفتح اجمليب ونيل الرضبوايت.   24

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab 34. 
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جبانب وظائفها األ لعاب اللغوية سبلك 
لعاب .والعيوب بتطبيق طريقة األالّلغوية اؼبزاايوالعيوب 

 :اللغوية فيما يلي
الطاّلب كثريون حيّت يسّبب إيل صعوبة ليشرتك  .1

 صبيع التالميذ يف الّلعب.
أداء ألعاب الّلغويّة يشرتك ضحكة التالميذ حيّت  .2

 يستطيع أن يؤّدي تدريس اخر.
 اؼبواد الدراسة الدّوام للمواصالت أبلعاب الّلغوية .3
ألعاب اللغوية عامها مل يعتقد بطريقة تدريس  .4

 الّلغة ولكن لفاصل.
 اؼبزاايطريقة ألعاب اللغوية سبلك أيضا العيوبجبانب

اؼبزااي بتطبيق طريقة األلعاابللغوية أبلعاب اللغوية. و 
 ىو :و 
ألعاب الّلغوية تكون احد الوسيطة التعليم من  . أ

 مرتفعة.CBSAحسب
 أن ينقص سأم التالميذ يف تدريس يف الفصل. . ب
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اغبماس لرتقية دببارة بني التالميذ تكون تنمية  . ج
 دافعّية التالميذ.

ألعاب الّلغوية يستطيع أن يبين وسيلة صبيعة  . د
 ويطوير كفائة اإلجتماعية التالميذ.

 تطبيق العناصر وتطّور مهارة الّلغويّة متنّوعة. . ه
أّمااألسس العاّمة اليت ينبغي أن يضعها يف إعتباران 

 عند تصميم أو تطويع لعبة ألحد فصول الّلغة :
 لّلغويّة نشاط تعاونيةالّلعبة ا .1
أّن اؽبدف ىو تشجيع اإلستخدام الّلغوي  .2

 لألغراض اإلّتصالية.
ظبّة جوىرية أخري ؼبعظم األلعاب اؼبوّضحة وىي  .3

 25تكوين معلومات وأراء متباينة بني الالعبني.
 (Ular Tangga)تطبيق اسرتاتيحية األلعاب اللغوية د. 

يستطيع (Ular Tangga)أن يعّد اؼبدّرس الوسائل  أ.
 اؼبدّرس أن يصنع الكلمة بقدره.

                                                           
 ألعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيّة اتصف مصطفي عبد العزيز,25

 .16(1411)رايض: جامعة الرايض,
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 قّسم اؼبدرس إيل أقسام. ب.
يف (Ular Tangga)نظام اللعب كما يف اللعب  ج.

العاّمة. حينما الطالب يقيفون يف الصندوق جيب 
إليهم أن يتكلمون اؼبعلومات متسابق ابؼبعلمات 

26يف ىذا الصندوق.
 

 دافعّية التعّلم .4
 مفهوم الدوافع . أ

حا أصلو من اللغات الالتينية موفريي الدوافع إصطال
(movere)  معناه ربرك, فالدوافع معناىا حّث ووجو

الدوافع ىي اغبثة األساسية اليت ربرك 27أفعال البشر.
الشخص للعمل. وىذه اغبثة تقع يف نفس الشحص 
وربركو للعمل وفقا للحثة يف نفسو, لذالك أصبحت 

ة تشمل أفعال الشخص اؼبؤّسسة علي الدوافع اؼبعين

                                                           
 Metode Permainan-permainanفتح اجمليب ونيل الرضبوايت, 26

edukatif dalam belajar Bahasa Arab. 128. 
 Psikologi Pendidikan: Sebuah Orientasiار, إسكاند 27

Terbaru,181(,2112)جاكرات :رفريينسي. 
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قال جوفري  28علي اؼبوضوع وفقا لدوافعو اؼبؤّسسة.
(Coffer) أّن الدوافع ىي اغبثة أو الرغبة أو اإلرادة أو

اغباجة أو اؽبدف اليت تتحرك هبا اإلنسان لعمل ما. 
أن الدوافع ىي اغبثة من داخل  (Brown)وقال بروون 

النفس أو اغبثة اللحظة أو التأثري أو اإلرادة اليت 
هبا األنسان لعمل ما. وأّما المبريت تتحرك 

(Lambert) يقول أن الدوافع ىي اغباجة للوصول إيل
اؽبدف كلو. فالدوافع يف تعليم اللغة ىي اغبثة اعبائية 
من نفس الدارس الذي تسبب علي ملك اإلدارة 

 29القوية لتعّلم اللغة الثانية.
 أقسام الدوافع . ب

قسم إيل ابلنظر إيل مصداره فالدوافع التعليمية تن
قسمني, مها الدوافع الداخلية والدوافع اػبارجية. فالبيان 

 منهما كما يلي :
                                                           

 Teori Motivasi & Pengukurannya : Analisis diضبزة ب أونو,  28

Bidang Pendidikan ,1(2114)جاكرات : بومي أكسارا. 
) جاكرات : رينيكا Psikolinguistik Kajian Teoritikعبد اػبري,   29

 .251(2119حفتا,
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 (. الدوافع الداخلية 1
الدوافع الداخلية ىي الدوافع اليت تنبع من ذات 
الدارس بغري اؼبثري أو اؼبساعدة من غريه. فهو الذي 
لو الدوافع الداخلية يعمل األشياء ألن يفرح عند 

ديأل حاجتو, ال يتوقف علي عملها وديكن أن 
تقديرات جلية أو إخبار خارجي األخر. فمن 
اؼبمكن أن تكون ىذه الدوافع شخصية أو موقفة 

 31أو خربة أو تربية أو إحرتاما أو مهّة.
 (.  الدوافع اػبارجية2

الدوافع اػبارجية ىي الدوافع اغبياة و 
إن كانت  31وضيفتها وجود مؤثرات خارجية.

ربث الدارس علي عمل ما  الدوافع الداخلية
لذالك العمل عينو, فتحثو الدوافع اػبارجية علي 
عمل ما لنيل األشياء أي أصبح ذالك العمل 

                                                           
) جاكرات: راجا غرافندو Psikologi Pendidikanنيايو خدجية,  31

 .152(2114فرسدا,
 .255(2112)ماالنج : ترياس,Psikologi Pendidikanنور رضبة,  31
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تنبع ىذه الدوافع  32طريقة للوصول إيل اؽبدف.
 33من اإلرادة لنيل األجر أو التباعد عن العقوبة.

طراز الدوافع  (Winkel)تقدم وينكيل
 اػبارجية كما يلي :

 م ألداء الواجبأ(. التعل
 ب(. التعلم للتباعد عن العقوبة 

 ج(. التعلم لنيل األجر اؼبادي اؼبقدم
 د(. التعلم إلرتفاع عزة النفس

ه(. التعلم لنيل اغبمد والثناء من األفراد اؽبامة  
 كأبوين واؼبدرس أو ااضر

و(. التعلم لطلب اؼبهنة أو مستوف لشروط 
 34اإلرتقاء يف منصبو.

 فعيةج. وظائف الدا
                                                           

ترصبة تري ويبووي  Psikologi Pendidikanجون و. سانرتوك,  32
 .514(2113ب.س.)جاكرات : كاقبنا,

 .Psikologi Pendidikan,152نيايو خدجية, 33
 Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Terbaruأيسكاندار, 34

 .189-191(2119)جاكرات : غاوع فرسدا ,
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دافعّية التعّلم ىي قوية تقوم يف نفوس التالميذ ويتعّلم 
بنشاط,خاّلق, فعالية ومسرورة. يف تغرّي ذكائو وحركتو 

 ونفوسو. والوظيفة الدافعّية للتدريس ىم :
 يكون الدافعّية الة مؤثّرا يف نتيجة التعّلم التالميذ. . أ

يكون الدافعّية الة لدوافع جيعل حركة التعّلم  . ب
 التالميذ.

يكون الدافعّية الة ليصنع الشطر ربصيل األغراض يف  . ج
 التدريس.

 د. تكون الدافعّية الة لتبين مناىج التعليم مؤثّرا.
من الوظيفة الدافعّية السابقة ذبعل الدافعّية أمر واجبة 
يف تعليم او التدريس . واؼبدّرس جيب أن ينهض الدافعّية 

 التالميذ دبايلي :
  komprehensifشامال أن يكتسب التالميذ فهما  .1
 أن يكتسب التالميذ إستفاقا يف نفسو. .2
 أن تناسق أغراض التدريس حباجة مناسبة. .3
 Soft Touchأن يعطي مّسا صفّيا  .4
 Rewardأن يعطي ىديّة  .5
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 أن يعطي مدحا و تعظيما .6
 أن يعّلم التالميذ نتيجة تعّلمهم. .7
 بصّحة. Kompetitifوجود مناطق التعّلم اؼبزاضبة  .8
 عمال الوسائط اؼبتعّددة.التعليم إبست .9

 اؼبدّرسة ماىرة ومزاحة 11
 التعّلم إبستعمال الوسائط الطريقة 11
 بيئة صّحّية 12
 مقياس دافعية التعلم عند الطالب فيما يلي : وأّما

مّدة التعّلم وىي رفيعة أو خفيظة الدافعية التعّلم  أ.
يستطيع أن يقيس من قدوم الوقت الطالب يف 

 التعّلم.
 التعّلم, وىي ميول السلوكية يف موقف الطالب يف ب.

 التعّلم.
وطأة التعّلم وىي مرار التعّلم يف إستفعال الطالب  ج.

 يف فعل معنّي.
متناسقة التعّلم وىي مصيب وملزق الطالب يف  د.

 ربصيل الغرض التعّلم.
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يثابت يف التعّلم قوّي العزم وقدرتو يف سياسة إجابة  ه.
 دريس.اؼبشكالت ليحتاج إيل الغرض الت

ؿبلصة التعّلم مساوية عن سجاع خياطر تكليفو  و.
 طاقة وفكرة كامال ليحتاج إيل الغرض التدريس.

نظرية يف التعلم وىي ؿبّجة التعّلم حالّقا وؿبرتعا  ز.
 فاعلّية ومسرورة.

 نتيجة يف التعّلم وىي نتيجة يف تعّلمهم. ح.
وأّما يف البحث العلمي إليف سوسانيت عن ؿباولة 

قية الدافعّية ونتائج التعّلم التالميذ لصّف السابع "ب" لرت 
للمدرسة اؼبتوّسطة اغبكومية سوعي رااي فونتيانك. يقال 
إّن التالميذ ديلكون عالمة دافعّية مرتفعة يستطيع أن 

 يعرف بتعّلمهم وتعليمهم يف الفصل. وعالماهتا :
أن يكون التالميذ إىتماما مع أستاذىم. ومعناىا ليس  .1

 اإلىتمام يف سلوكيتهم. قليل
 أن يكون التالميذ إىتماما يف مادة التدريس. .2
أن يكون التالميذ متحّمسا مرتفعة ويلجم إىتمامو  .3

 وحيويّتو إيل عملّية التعّلم.
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 يريد التالميذ أن يعّلق أبحد ؾبموعة. .4
 يريد أن يعرتف ذاتيتهم. .5
 أّن اػبطوة والعادة واألداب دّوام يف مراقبة نفسو. .6
 اؼبادة ويتذّكر يف بيتو.أن حيفظ  .7
 أن ربّكم بيئتو. .8

الوظيفة للّدافعّية يف تبين الغرية ويسكن مسرورة 
وضباسة للّتعّلم. التالميذ ديلكون الدافعّية ىم ديلكون أيضا 

 35ليعملون عمال.

 هيكل التفكري ﴾ج﴿
تعليم اللغة العربّية دييل إيل رتيبا. الطريقة 

التعليم العديد من  اؼبستخدمة أقّل مؤثرا. مادام عملّية
الطالب والطالبات اليت غري فعال. الدافعية الطالب 
ليشرتكون مادة اللغة العربّية أو دافعّية التعلم التالميذ 
ليسمعون ويتبعون مادة اللغة العربية منخفظة جدا. يبدأ 
ىيكل التفكري يف ىذا البحث اإلجرائ الصفّي من حالة 
                                                           

)يوغياكارات:  Psikologi Pendidikanنور رضبة,  35
 .243(2112ترياس,
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ريس اؼبسرورة كألعاب األويل تطبيق اؼبعلم الطريقة التد
اللغوية كما العلب فيهم كلمة اللغة العربية مناسبة ابؼبادة. 

. للصّف Ular Tanggaويف اللغة اإلندونيسيا فتعرف ب
دبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان مالراك  Aاألول 

فونوروغو.وىذا اللعب ىو واحد من أنواع األلعاب 
حد من اإلختيار اللغوية. وطريقة األلعاب اللغوية ىو وا

اليت إستخدمت يف عملية التعليم و أرجو أن يكون ترقية 
دافعية تعلم التالميذ والدافعية ىي اغبثة األساسية اليت 

 ربرك الشخص للعمل.
 فروض البحث﴾د﴿

إكماال علي اإلطار النظري وىيكل التفكري مث 
ديكن أن يظهر فرض اإلجرائ ىو إذا كان تطبيق طريقة 

ة مثل  ديكن ترقية دافعية يف الطالب األلعاب اللغوي
دبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان  Aالصف األّول 

 مالراك فونوروغو. 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 الصفي موضوع اإلجراء﴾۲﴿

 وىو يرتكب منتدريس اللغة العربّية موضوع البحث ىو 
مهارة اإلستماع  وتسّمي دبهارت لغوية. وىيأربعة أقسام 

 لصفومهارة الكتابة. ولكن  القراءةة الكالم ومهارة ومهار 
تدرس فيو ثالشبهارات اؼبهارة اللغوية  األّول أو اؼبرحلة األويل

ومهارة الكالم ومهارة الكتابة. ويف  ءةمهارة القرا وىي
اؼبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان مالراك فونورجو مادة 

تاب اؼبستخدم والك. تدخل يف مادة خارجية اللغة العربّية
LKS. 

 وضع فاعل البحث اإلجرائ﴾ب﴿
ذبربة التالميذ ذاالبحث  تستخدم الباحثة موضوع يف ى

دبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالم  Aلّصّف األّول فيا والتلميذات
 16من تلميذا  34 وعددىمجوريسان مالراك فونوروجو. 

خصائص جذابة A. وللفصل األّول طالبة 18و  طالبا
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طالب ؽبم قدرات ـبتلفة )مرتفعة للبحث فيو ألن ال
 ومتوّسطة ومنخفضة(.

 متغرّي البحث ﴾ج﴿
تطبيق اسرتاتيجّية األلعاب  : اؼبتغرّي اإلجرائي .1

 Ular Tanggaاللغوية 
ترقية دافعية تعّلم الطالب  : متغرّي النتيجة .2

الصّف األّول أ ابؼبدرسة 
اؼبتوّسطة اإلسالمية اإلسالم 

 و.جوريسان مالراك فونوروغ
 إجراءات البحث ﴾د﴿

يف ىذا البحث, الباحثة تستخدم منهج البحث اإلجرائ 
جرائ الّصفي اإلبحث الالّصفي. للّرضبان نتوجيااي, 

Clasroom Research  حبث اؼبسألة العملي ىو
وصفية ومقامة تّتصل بتقرير اإلجرائ مناسبة يف حّل صفتها

البحث  وأّما يف ىذا 36الّشخص. أو يصلحاؼبسألة يتوّجهو 

                                                           
)جاكرات:بومي  Melaksanakan PTK itu Mudah,لحصمسنور م36

 .9(,2119أكسرا,
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. Kurt Lewinمن كرت لوين الباحثة النموذج  تستخدم
 وىي تكوين كّل دور من أربعة عنصور, وىي.

 
 

 

 
 

 

صالحا, أو التخطيط : التخطيط اإلجرائ سيجعل إ .1
 حلّ يف  ضعيةترقية, أو بديلة من سلوكيتو أو و 

 اؼبشكالت.
التنفيذ : عمل اؼبدّرس أوالباحث عن اإلصالح أو الرتقية  .2

 دل الذي يريده.أو التب
اؼبالحظة : مالحظة النتائج أو أتثري اإلجرائ ستعمل  .3

اؼبدّرس كي الباحث تعرف عن واقعية التدريس بعملية 
 طريقتو.

 التنفيذ

 اؼبالحظة

 ارتكاس

 التحطيط
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 األثر وأالنتائج نظر ويوّزن إرتكاس : ربليل الباحثة وت .4
 37.من كل العناصر اإلجرائ

سّمي بتصميم اؼبدّرس عملية اإلجرائ توالتصميم يف 
مبادرة لعملية البحث اإلجرائ لباحثة للبحث ألّن ا

الصفي.  من غري ذلك اؼبسألة يف ىذا التصميم ىو 
مسألة مباشرة تشاعر الباحثة. يف ىذا البحث, تستخدم 
الباحثة مباشرة يف توصيل مواد الدراسي وستعملون عملية 

 البحث.
مّث استخدمت الباحثة يف ىذا التحليل من كرت لوين  

Kurt Lewin كّل الدور من أربعة عناصر   وىي تكوين
 وىي التحطيط والتنفيذ واؼبالحظة واإلرتكاس.

 خطوات البحث اإلجرائي 3,1اعبدول 
 
 
 

تقرير بديلة لرتقية دافعية التعلم  .1 التخطيط
 طالب يف تدريس اللغة العربية.

 ترتيب إعداد التدريس. .2

                                                           
)بندوع: فستكا ستيا,  Penelitian pendidikanؿبمود,  37

2111,)221. 
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الدور 
 األويل

تعّد اؼبدّرسة اؼبصادر واؼبواد  .3
والة تستعمل يف الدراسية  
 عملية التعّلم.

تعّد اؼبدّرسة الة للتقومي  .4
تستعمل أن تقيس ربصيل 

 الكفائة.
أن تعّد اؼبدّرسة عالمة النجاح  .5

يف ربصيل  (KKM)القيلولة 
الكفائة وتعّد أيضا الة اؼبقياس 

 نتيجة اإلجرائي.
تقومي اؼبدّرسة بعملية التدريس كما  التنفيذ

 يف اإلعداد.
 حظ عملية التعليم.تال .1 اؼبالحظة

تالحظ سلوكية الطالب يف  .2
 عملية التعليم.

ربليل البياانت اصولة عليها عن  إرتكاس
 طريق اؼبالحظة بكيفية أتية :
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 أن تكتب نتيجة اؼبالحظة .1
 تقومي نتيجة اؼبالحظة .2
 ربليل نتيجة التعليم .3
أن تكتب العيوب عملية  .4

التعليم لتجعل التصحيح يف 
 38الدور الذي بعده.

حينما تطبيق أربعة دّوار يف الفصل كانت بديلة ىذه الدور 
إيل ثالثة دّوار, والدور األّول التخطيط والدور الثاين تعمل 

 عملية اإلجرائ وتالحظ معا والدور الثالث اؼبنعكس.

من ثالثة دّوار طريقة عملية اإلجرائي الّصفّي تستطيع أن   
 تنوّع إيل 

 

 

                                                           
)بندونج : ي راما ,Penelitian Tindakan Kelasزينل عقيب,  38

 .32(,2117ويداي,
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اإلجرائي الّصفّي  مراحل عملّية البحث 3,2جدول 
 ular tanggaتستعمل اسرتاتيجية األلعاب اللغويّة بشكل 

كتابة إعداد التدريس اإلجرائي الصفّي  .1 التخطيط
(RPP Berbasis Tindakan Kelas) 

يرتّكب من النشاط األّول والنشاط 
 األساسّي والنشاط األخري.

إعداد اؼبواد الدراسية اؼبستعملة يف  .2
واد الدراسية, عملية التعليم وىي اؼب

 Ularصفحة عملية الطالب, ملعب 

Tangga. 
أن تعّد الت التقومي اليت تستعمل  .3

 لقياس ربصيل الكفائة.
 (KKM)أن تعّد عالمة النجاح القيلولة  .4

وتعّد أيضا الة اؼبقياس يف ربصيل 
 اإلجرائّي.

أن تعّد الة التصوير يف عملية صبع  .5
 البياانت وستستعمل يف عملية التعليم.

 توزّع اؼبدّرسة اؼبواد الدراسية ايل التالميذ .1 تنفيذال
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شّرحت اؼبدّرسة قليل عن اؼبواد  .2
 الدراسية وىي اعبمادات يف الغرفة

 Ularشرحت اؼبدّرسة طريقة اللعب  .3

Tangga 
 توزّع اؼبدّرس التالميذ إيل طبسة فرق .4
طلبت اؼبدّرسة من التالميذ إلجابة  .5

  يف الغرفةالسؤال بذكر األشياء الوجودة 
لرقم زبرج من اكما يف اؼبربّع مناسبة اب 

 حّقة.
تعطي اؼبدّرسة سؤال التقومي مناسبة  .6

 دبادة التعليم
تالحظ اؼبدّرس دافعّية التعّلم يف عملّية  .1 اؼبالحظة

يف صفحة  √التدريس بكتابة عالمة 
 اؼبالجظة الرتكيبّية

تالحظ اؼبدّرسة عملّية التعليم التالميذ  .2
للغوية تستعمل بتطبيق طريقة األلعاب ا

 عالمة  يف صفحة اؼبالحظة الرتكيبّية
أن تكتب نتيجة تعليم التالميذ عن كّل 
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 مادة
التطبيقّية وتالحظ  ينعكس نتيجة اؼبالحظة اؼبنعكسة

الدافعّية التعّلم التالميذ, مشاركة بو, تذاكر 
بو, حّل السؤال أو اؼبشكلة, ربليل نتيجة 

اسا معّينا التقومي تعّلم التالميذ تستعمل مقي
إلثبات القرار علي اغباجة إيل الدور الثاين 

 وعدمو.
 أبساليب صبع البياانت :

 اؼبالحظة . أ
  مالحظةصبع البياانت بطريقة أسلوب اؼبالحظة ىي 

 أبلة اؼبالحظة عن األمور ة مباشرة وكتابتهاثادكل ح
يف ىذا البحث, تستخدم  39.اليت يالحظها الباحثة

كيبّية وىي اؼبالحظة اؼبخططة الرت  طراز اؼبالحظةالباحثة 
و اؼبنظمة, عن ماذا تالحظها الباحثة وميت وأين 

                                                           
)جاكرات: كنجنا فرينتا  Penelitian Tindakan Kelasوينا سنجيا, 39

 .86(,2119ميداي,
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مكانو. تستعمل اؼبالحظة الرتكيبّية حينما  تعرف 
 41الباحثة يعرفون اؼبتغرّي الذي ستالحظو اؼبالحظة.

 اؼبقابلة . ب
نخدم الباحثة أداة صبع البياانت يف ىذا البحث, تس

م أكثر اإلنسانني أبني اؼبقابلة ىي اادثة و قابلة. اؼب
خرب واؼبقابل. ويف ىذا البحث تستعمل اؼبوحيصل بني 

وىي الباحثة تعرف حّقا عن  ةاؼبقابلة اؼبرّكب نوع الباحثة
أداة البحث اليت ستحصل عليها  إبعداد  اؼبعلومات 

 :41قبلو. تعرفالصورة األمثلة اؼبكتوبة وإجابتها قد يف 
 وديكن إستخدام اؼبقابلة ل :

اصولة  البياانت أو اؼبعلوماتإسكشاف سّحة  .1
 .عليها بطريقة أخري

ابؼبقابلة تستطيع البياانت متواسع وتستطيع أن  .2
 ربلق الّشخص الذي ليست تفّكر قبلهم. 

                                                           
 .Metode Penelitian pendidikan,215نفس اؼبرجع., سوغياان, 41
 .319ؼبرجع.,,نفس ا 41
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األسئلة اليت قّل فهمها عند الطالب  أن تبنّي  .3
 42.اؼبخربين

وبعض دّرس اؼبع اؼبقابلة ىو ويف ىذه اؼبقابلة, موض
 .الطالب

 لتوثيقج. ا
التوثيق ىو الكتابة عن اغبادثة اؼبقبولة. التوثيق بشكل 

وأّما  إنتاج النفيس عند اإلنسان. الكتابة أو الصورة أو
ىي الواثئق من عملية الباحثة  هاتطلب لواثئق اليت ا
 تدريس ونتائج اؼبقابلة.ال
 اإلختبارد. 

يف ىذا البحث, تستحدم الباحثة اإلختبار الوضعّي 
ر حيتاج إيل فكرة أو رؤية من ـبترب يف وقت وىو اإلختبا

واإلختبار تستطيع أن  43الفاحص أو يف تعطي النتيجة.

                                                           
 .Penelitian Tindakan Kelas,96نفس اؼبرجع., وينا سنجيا, 42
 Teknik Pembelajaran Bahasa Arabزواؽبنّان,  43

Interaktif,,125(,2114)جاكرات: غرافندو فرسدا. 
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يقيس درجة أفهام التالميذ ودافعّية تعّلمهم بطريقة 
 : إجابة التدريبات. وتفصيلها كما يلي

 خطوات نتيجة التقومي 3,3جدول 

هارة اؼب رقم
 اللغويّة

اإلختبار 
 الوضعيّ 

نتيجة ال مؤّشر السؤال
 لةالكام

مهارة  .3
 الكالم

 .الوضوح  التحليل
 احةفصال. 
 توافق.ال 
 الطبيعية. 

111 

إبستخدام ربليل ل البياانت السابقة بعد ذلك, ربلّ 
 ربليل البياانت الكّمّية : البياانت الوصفّية و

ربليل البياانت الوصفّية تستعمل لتقرير ترقية عملية  .1
حليل البياانت التدريس كّل اإلجرائ اؼبدّرس. والت
 الوصفّية بثالثة مراحل ويشتمل علي :

يف البياانت  ر زبفيض البياانت وىو عملية تص . أ
 كما يف ربديد اؼبسألة.
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عرض البياانت لتكون البياانت اؼبرتّبة ؽبا معين.  . ب
وعرض البياانت يشكل اغبكاية خطوط بيانيو 

 أو تركيبة.
وصف البياانت. اإلستنتاج من البياانت كما يف  . ج

ذا اؼبرحلة عمليتها أن تعطي اغبالصة إيل ويف ى
 نتيجة التحليلي أو اإلختبار.

دافعّية الكّمّية يستخدم لتقرير ترقية  ربليل البياانتوأّما  .2
. ؼبعرفة ترقية اؼبدّرس عمل إجرائمنالتعّلم التالميذ أبثر 

 دافعّية يعمل دبربّع اؼبالحظة اؼبرّكبة ّب :
 نتيجة اؼبالحظة 3,4جدول  .3

اعبوانب  اإلسم رقم
 اؼبالحظة

 التقرير اعبملة

  1 2 3   
       

 البيان :
 إىتّم الطاّلب ابؼبدّرس يف عملية التعليم = 1
 يعمل الوظيفة التل تعطيها اؼبدّرسة إليهم. = 2
 ؽبم ضبسة يف التعّلم = 3
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 والتقرير يف التقومي :

 فبتاز = 3
 جيد = 3-2,9

 انقص = 1,9-1
 حبسب :

 

 

مّث لتعرف نتيجة تعّلم التالميذ إبجرائي طريقة التعليم        
تقارن بني  اللغة العربّية بتطبيق اسرتاتيجية األلعاب اللغويّة 

ألعاب  سرتاتيجيةالنتيجة قبلو وبعد عملّية التدريس إب
 44اللغويّة دبستوي.

 

 
                                                           

 Prinsip-prinsip dan Teknikعامل فرونتو,  44

EvaluasiPengajaran,113(,2119,)بندوع:رديجا رسدا كراي. 

تلميذفبتازمستوي الكفائة  = 
 x 111صبلةالتالميذ
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 مقياس نتيجة التقومي 3,5جدول 

 111قياس  قياس حروف زينة تقديرا
 A 86-111 4 فبتاز

 B 85-76 3 جيد جّدا
 C 75-61 2 جّيد
 D 59-55 1 مقبول
 ≥E 54 1,5 انقص

 الطاّلبتقدمي كمالية التعّلم رباسب أن تقارن بني صبلة 
يف الفصل )كّل  الطاّلبحصل إيل درجة فبتاز وصبلة 

 .% 111( مثّ ضرب الطاّلب

 

 
 
 
 

تلميذفبتازمستوي الكفائة  = 
 x 111صبلةالتالميذ
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 ل البحث اإلجرائيجدو  ﴾د﴿

 جرائيخطة البحث اإل 3,6اعبدول 
 التاريخ التنفيذ العملية الرقم
أتليف خطة البحث  1

 اإلجرائي
 2118ديسامبري  1

 2119ماريس   3 اإلعداد 2
تنفيذ تدريس للدور  3

 األول
 2119ماريس  21

تنفيذ تدريس للدور  4
 الثاين

   2119أبريل  2

 2119أبريل  9 التقومي 5
كتابة تقرير البحث  6

 اإلجرائي
 2119أبريل  11
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث اإلجرائي

 عرض البياانت العاّمة ﴾أ﴿

اتريخ أتسيس مدرسة ادلتوّسطة اإلسالم جوريسان  .0
 مالراك فونورغو

اتريخ أتسيس اؼبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالم اليت تقع 
يف القرية جوريسامنالراك فونوروغو جوي الشرقية.  خبلفية 

ياة سكاهنا وخاصة نوعية مبانيها حبال اقّل الكّمّية يف ح
أّمة اإلسالم يف إندونيسيا حوايل يف السنة األربعني. يف 
ذالك العصر الناقصة وسائل أّمة اإلسالمية. وكثري من 
الطاّلب انقطعوا دراستهم تسّبب اؼبساكني اليت تصيبها 

 معظم سكان فونورغو وخاصة تسكن ىذه القرية.
ية اغبديثة ابلرغم أّن كثريا من اؼبؤّسسات اإلسالم

يف فونورغو ولكن كوهنا يعترب دبكان طلب العلم للقوم 
والبعيدة من الّشحص القادر,  kaum priyayiاألغنياء

 حيت التخّلف واعبهل عن العلوم واؼبعارف كانتا حزينا.
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وينشئ ىذا اغبال إعانة العلماء اجملموعة يف 
ؾبلس انئب فرع هنضة العلماء من اؼبقاطعة مالراك غبال 

زبليف التعليم يف اجملتمع. يف إصباع كجليس انئب  ىذا
فرع هنضة العلماء ذالك الوقت الذي كان رئيسو اغباج 
شفاعة قد قّرر أبّن ىذه اإلعانة أدخلت يف جدول 
اإلجتماع الذي حبث بتأسيس اؼبؤّسسة التعليمّية ؼبرحلة 

 الثانويّة أو اؼبتوّسطة يف مالراك.
مرّتني لتأكيد رؤية. مّث قعد اإلجتماع مرّة اثنية و 

ورسلة وأىداف من أتسيس تلك اؼبؤّسسة التعليمّية 
اإلسالمّية. وأّما مكان اإلجتماع األّول ففي بيت اغباج 
حسب اللهز وذالك الوقت أيضا ذكري وفاة اغبج ؿبّمد 
طّيب اؼبرحوم كمؤّسسة القرية جوريسان. ويف اإلجتماع 

, منها اغباج الثاين حضرو العلماء الكرباء يف فونوروغو
شفاعة واغباج مغفور حسب هللا, واغباج ؿبفوط حكيم, 
واغباج كفراوي, وفرحان عبد القدير, وابن اؼبنذر, 
والكياي مركوم, واظبعي عبد القدير, وأضبد خضري عبد 
القدير. وبرضاء هللا قد أّسست اؼبدرسة الثانويّة أو 
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أو  ىجريّة 1386ؿبّرم  12اؼبتوّسطة اإلسالم يف التاريخ 
 ميالديّة. 1966مايو  2

ىذه اؼبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالم  امؤّسسو  4.1اعبدول 
 جوريسان, فيما يلي :

 العنوان اإلسم رقم
اضبد حضري ابن  1

 حجار
 جوريسان مالراك فونوروغو

 كاندو مالراك فونوروغو تومريان اضبدي 2
كيايي مغفور  3

 حسب هللا
 جوريسان مالراك فونوروغو

 جوريسان مالراك فونوروغو كفراوى 4
 جوريسان مالراك فونوروغو فرحان عبد القدير 5
ابن منذر عبد  6

 الكرمي
 جوريسان مالراك فونوروغو

كياي أظبعي عبد  7
 القدير

 جوريسان مالراك فونوروغو
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جالني عروكم مالراك  ؿبّمد يساء 8
 فونوروغو

 كاندو مالراك فونوروغو كياي ؿبفوظ حكيم 9
وونوجايت سورن مالراك  مركومكياي  11

 فونورغو
اوال ىذه اؼبدرسة اظبها اؼبدرسة الثانويّة اإلسالمية 
"اإلسالم" حيّت اربع سنوات. مّث ازدادت اؼبدرسة الثانويّة 
العالية اإلسالمية "اإلسالم". ويف اّول الّسنة الدراسّية 

وقد تغريت اؼبدرسة وكانت معهد  2114 – 2112
 ويّل الطاّلب لكي ؽبا اؼبسكن."اإلسالم" من رأي 

للقيام بعملية التعّلم والتعليم يف اؼبدرسة اؼبتوّسطة 
اإلسالم قد إختارت ورفعت اؼبدرسة اؼبدير واظباء اليت 
صارت مديرى معهد اإلسالم "اإلسالمى" جوريسان 

 ىي:
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 مدير معهد اإلسالم اإلسالم 4.2اعبدول 

كيهي اغباج مغفر حسب 
 هللا

 1966 – 1967السنة 

 1967– 1991السنة  كيهي اغباج ؿبفظ حكيم
 1991 – 1992السنة  إرضبين دحالن

 1992 – 2113السنة  اغباج زين العارفني
 2118 – 2118السنة  إرضبين دحالن

 2118 – 2113السنة  ؿبّمد علي فكري
 األن – 2113السنة  اغباج عثمان يودي

طة الرؤية, الرسالة واألهداف للمدرسة ادلتوسّ  .2
 "اإلسالم" جوريسان.

 (visi)الرؤية . أ
رؤية اؼبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالمية "اإلسالم" جوريسان 

 : "تتفوق يف عمل وأخالق كرمي وماىر ومستقل"
 (misi)الرسالة  . ب

رسالة اؼبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالمية "اإلسالم" 
 جوريسان : 
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واعتمادا علي تلك الرؤية, فالرسالة يف ىذه اؼبدرسة 
 ىي :

ية اغبماسة يف العمل يف ؾبال أكادمية إيل تنم .1
 سائر كائلة اؼبدرسة.

تطوير الرغبة و موىبة الطالب وترقية عملية غري  .2
 .Ekstrakulikulerأكادمية بعملية 

تطوير الثقافة ؾباملة يف الكالم وؾباملة يف  .3
 السلوكية.

ترقية جزدة التعليمية بتكاملية نظام القيمة الدينية  .4
 لتكنولوجي .و الثقافة بعلم وا

تفضيل تعليم الشخصية برتقية األخالق و ترقية  .5
 روح القومية وجليل.

)إبتسام و كالم و مهّذب و  5Sحضر عملية  .6
 ضباسة( إيل سائر كائلة اؼبدرسة.

تنمية فردية الطالب بتعودىم رايدة األعمال  .7
 وتطوير الفردية دبخططة واستدامة.
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 ريسانج. أىداف اؼبدرسة اؼبتوّسظة "اإلسالم" جو 
ألداء اسرتاجية الرؤية والرسالة, تضع اؼبدرسة 
األىداف التفصيلية يف األىداف التعليمية اليت 
ربّققها اؼبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالمية "اإلسالم" 

 جوريسان:
 أىداف العام .1

تساعد حكومية إندونيسيا يف يف تنفيذ الذكاء 
وخطوط   UUD 3495حياهتم كما تكتب يف 

  Pancasilaعلي اساس تقريبية وجهة الوطن
وحيصل طاقات اؼبباين يف ؾبال خربة شخصية  

 كما جبهة موجودة.
 أىداف الدائرة .2

وجد منخرج مسلم و جودية وأخالق كردية  . أ
ومستعدة, وواثقة بنفسو وفائدة جملتمع 
والوطن وعمل ليقصد وجود اجملتمع برضاء 

 هللا تعايل.
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وجود اؼبدرسة دبؤسسة التعليمية ومؤسسة   . ب
مة لريسل الطالب لطالب اؼبسلمني كادر األ

 مؤىل مثّقف العلماء وعلماء مثقف.
ج. وجزد تقّدم وتطوير العلم لتطوير اجملتمع   

 .Pancasila dan Uud 3495والوطن كما يف 
 أىداف التطويرية .3

تطوير اؼبؤسسة اؼبوجودة, كما تطوير  . أ
اؼبؤسسة ومنظمة و اؼبوظّفني وتنظيم 

 تطبيقهم.
 lahanا وجود األرضتطوير وسائل جسد كم . ب

 وغرفة النشاط وغرفة اإلدارة. 
ج. ترقية تطوير اؼبزانية الداخلية برتقية العمل تعترب 

sah. 
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تركيب منّظمة ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالم جوريسان  .3
 مالراك فونوروغو

  4.3اعبدول 
تركيب منّظمة اؼبدرسة "اإلسالم" جوريسان مالراك 

 غوفونو 
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 يف الّصّف األّول بيان أبمساء الطاّلب .4
  4.4اعبدول 

 بيان أبظباء الطاّلب يف الّصّف األّول أ
 اعبنس اإلسم رقم
 ذ عبد الرزاق رتساقباين 1
 ذ عبد الرزاق نور 2
 ذ أضبد حّق اسي 3
 ذ أضبد رحيان األدي 4
 ذ أستام رزال مديرسا 5
 ذ بنتانج دوي كوقبارا 6
 ذ فاريس زدان عبد هللا 7
 ذ إبن أضبدفرباين  8
 ذ فطرا فرىنا 9
 ذ إمام زىرائي 11
 ذ ؿبّمد ىلمي أحسنا 11
 ذ ؿبّمد إؽبام مغفور 12
 ذ ؿبّمد علما نور حكيم 13
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 ذ ؿبّمد لبيب ؾبدى 14
 ذ ؿبّمد لقمان جازوىل 15
 ذ ـبليس إمام رافيقى 16
 ذ صفوا فيت 17
 أ أميال مسلمة 18
 أ أقيال جعكار 19
 أ عطئ سّيدة 21
 أ جالريسا أوليا ويدى 21
 أ دووي سلستيا أبرار 22
 أ الفينا أوليا إستقامة 23
 أ إؼباشيتا الزىرا 24
 أ فهما نورين أفريليياين 25
 أ فريسسجا يوليتا سارى 26
 أ مهّة العلي 27
 أ جينيتا نور أوليا 28
 أ ليفيا رييلتا أرماداين 29
 أ نبيلة الزىراء 31
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 أ دويياانسفنيال فلزا  31
 أ صلفيا منية 32
 أ زسكيا ديفا مديرا 33
 أ زّيين مّلة فردا 34
 

 التعليم واإلدارة التعليمّية .5
 التعليم واإلدارة التعليمّية 4.5اعبدول 

 العدد اؼبعاير \الرتبية مؤّشرات رقم
1  

 
 

 أتىيل اؼبعّلم

SLTA 5 
D3 - 
D2 - 
D1 3 
S3 64 
S2 4 
S1 - 

 Sudah 51 لشهادةا 2
 Belum 26 

 38 ذ اعبنسّية 3
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 38 أ
4  

 حالة التوظيف

PNS 2 
GTT - 
GTY - 

HONORER 73 
5  

 
 

 مؤّىالت التعليم

SMA - 
D3 - 
D2 - 
D1 - 
S3 5 
S2 1 
S1 - 

 6 ذ اعبنسّية 6
 - أ

7  
 حالة التوظيف

PNS - 
GTT - 

HONORER 12 
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 عدد الطاّلب .6

 عدد الطاّلب 4.6اعبدول  
 اعبنس الّصفوف اجملموعة

IX VIII VII 

 الذكر 246 238 175 659
 األنثي 251 211 182 643
 اجملموعة 497 448 357 1321

 

 بياانت كّل الّدور  ﴾ب﴿

وقع البحث اإلجرائي دبدرسة اؼبتوّسطة اإلشالمية 
 Aّصّف األّول اإلسالم جوريسان مالراك فونوروغو يف ال
 . كان ىذا البحث اإلجرائي كما يلي :

 الدور األول .1
 خطّة . أ
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من نتائج البحث وخلفية البحث يف الباب 
القدمي, قام البحث اإلجرائي لرتقية دافعّية تعّلم 
الطاّلب يف تعليم الّلغة العربّية بتنفيذ اسرتاتيجية 

 Ularاأللعاب الّلغوية إبستخدام الوسائل  

Tangga. 
 يذالتنف  . ب

عملّية اؼبدّرسة التعليم يف دور األول يبحث يف 
مهارة الكالم. تنفيذ اسرتاتيجية ألعاب الّلغوية 

. اّما اػبطوات Ular Tanggaإبستخدام الوسائل 
 التعليم يف حبث اإلجرائي الدور األويل كما يلي :

 (. العملية األويل1
تفتح اؼبدّرسة التعليم ابلّسالم. مّث تقرأ 

الغياب وتسأل إليهم عن  اؼبدّرسة كشف
سبب غياب بعد الطاّلب. مّث اؼبدّرسة تبنّي 
اؼبعلومات عن ما يتعّلق ابؼبادة يف ىذا 
اليوم. و تعرفها طاّلب عن بتنفيذ 

 اسرتاتيجية األلعاب الّلغويّة.
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 (. العملية الثانية2
تبدأ اؼبدّرسة التعليم, أتمر الطاّلب ليقرأوا 

ئل اإليضاح اؼبادة مّث اؼبدّرسة يغّر وسا
أمامهم. وتقّسم التالميذ إيل أربعة أقسام. 
مّث أمرت اؼبدّرسة رئيس الفرقة أن خيّض 
الصندوق الطاّلب جييبون السؤال اؼبناسبة 
ابلعدد الذي خرج من الصندوق. يذكر 
التالميذ اؼبعلومات الكثرية عن ما يتعّلق 

 ابلسؤال ابلّلسان.
 (. العملية الثالثة3

ن اؼبادة يف ىذا اليوم دقيقة تكّرر اؼبدّرسة ع
 مثّ السالم.

 اؼبالحظةج. 
يف ىذا التعليم قام اؼبالحظة يف عملية 
التعليم تالحظ عملية التعليم وتالحظ سلوكية 
الطاّلب يف عملية التعليم. لتعرف عن درجة 
دافعّيتهم. وتالحظ أيضا نتيجة التقومي لتعرف 
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لية بعد عم Aنتيجة تعليم الطاّلب الّصّف األّول 
تعليم اللغة العربّية بتنفيذ اسرتاتيجية األلعاب 

كما    Ular Tanggaاللغويّة إبستخدام الوسائل 
 يلي :

 درجة دافعّية التعّلم التالميذ   .1
 
 4.7 جدول

 45الطاّلبدافعّية التعّلم البياانت عن درجة 

 اإلسم رقم
النواحي 

عدد  اؼبقررة
 درجة عربة الدرجة

 ج ب أ
 انقص 1,5 5 2 2 1 عبد اعبليل 1
 فبتاز 3 9 3 3 3 عبد الرزاق 2
 - - - - - - أضبد حّق أ 3
 جّيد 2,6 8 3 3 2 أضبد رحيان  4
 - - - - - - أستام رزال 5
 جّيد 2,3 7 2 2 3 بنتانج دوي 6

                                                           

دبدرسة  Aيف الّصّف األّول  2119مارس  21نتيجة اؼبالحظة التاريخ  45 
 اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان مالراك فونوروغو.
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 فبتاز 3 9 3 3 3 فريس زدان 7
 فبتاز 3 9 3 3 3 فرباين إبن 8
 جّيد 2 6 2 2 2 فطرا فرىنا 9
 جّيد 2,6 8 3 2 3 مام زىرائإ 11
 - - - - - - ؿبّمد حلمي 11
 جّيد 2 6 2 2 2 ؿبّمد إؽبام 12
 فبتاز 3 9 3 3 3 ؿبّمد علما 13
 جّيد 2,6 8 3 3 2 ؿبّمد لبيب 14
 جّيد 2,3 7 2 3 2 ؿبّمد لقمان 15
 جّيد 2,6 8 3 3 2 ـبلص إمام 16
 جّيد 2,6 8 3 3 2 صفوا فيت 17
 جّيد 2,3 7 2 3 2 ةأميال مسلم 18
 جّيد 2,3 7 2 3 2 أقيال ج. 19
 - - - - - - عطئ سّيدة 21
 فبتاز 3 9 3 3 3 حالريسا أ 21
 فبتاز 3 9 3 3 3 دوي س 22
 فبتاز 3 9 3 3 3 إلفنا أوليا 23
 فبتاز 3 9 3 3 3 إؼباشيتا أ 24
 فبتاز 3 9 3 3 3 فهما نورين 25
 جّيد 2,6 8 2 3 3 فرنسسحا 26
 فبتاز 3 9 3 3 3 مهّة العليا 27
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 جّيد 2,6 8 3 3 2 جينيتا نور 28
 فبتاز 3 9 3 3 3 ليفيا رييلتا 29
 فبتاز 3 9 3 3 3 نبيلة الزىراء 31
 فبتاز 3 9 3 3 3 سفنيال فلزا 31
 فبتاز 3 9 3 3 3 سلفيا منية 32
 فبتاز 3 9 3 3 3 زسكيا د. 33
 جّيد 2,6 8 3 3 2 زّيين مّلة ف 34

 التقرير :
 : إىتّم  الطاّلب ابؼبدّرس يف عملية التعليم 1
 : يعمل الوظيفة اليت تعطيها اؼبدّرسة إليهم 2
 : ؽبم ضباسة التعّلم 3

 

 4.8جدول 
 نتيجة البحث عن نتيجة التعليم الطاّلب دور األّول

نسبة  تكرار األنشاط التقومي
 ادلؤية

 41,2 الطاّلب  14 فبتاز 3
 41,2 الطاّلب 14 جيد 2,9-2
 17,6 الطاّلب 6 انقص 1,9-1
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 111% 34 عدد
 اؼبعلومات :

 6بعدد  1,9-1طلب انقص يصل إيل درجة 
 2,9 -2الطاّلب, وطاّلب جّيد يصل إيل درجة 

 3الطاّلب وطلب فبتاز يصل إيل درجة  14بعدد
 الطاّلب 14بعدد 

من اؼبالحظة عن دافعّية التعّلم الطاّلب بعد تنفيذ 
 Ularية األلعاب الّلغوية إبستخدام الوسائل اسرتاتيج

Tangga  درجة ربصيل دافعّية التعّلم التالميذ .
الطاّلب ديلكون الدافعّية  6%. كان  82حبسب 

تلميذ ال يّتبع الدرس بسبب معنّي  4منخفضة بذكر 
و التلميذان مها ديلكان نتيجة دافعية التعّلم 

طاّلب منخفضة. وأّما درجة دافعّية التعّلم ال
 %.18منخفضة حبسب 

وأّما نتائج البحث اإلجرائي يف الدور األول بتنفيذ 
 اسرتاتيجية األلعاب اللغوية كما يلي :
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  4.9جدول 

 الطاّلبنتيجة التعليم اللغة العربّية
مبدرسة ادلتوّسطة اإلسالم  Aالّصّف األّول 

 46جوريسان
 تقدير القيمة اإلسم رقم
 فبتاز 91 عبد اعبليل رتساقباين .1
 جيد  71 عبد الرزاق نور إرشاد .2
 - - أضبد حّق اسي .3
 فبتاز 91 أضبد رحيان األدي .4
 - - أستام رزال ماديرسا .5
 جيد جدا 85 بنتانج دوي كوقبارا .6
 فبتاز 89 فريس زدان عبد هللا .7
 فبتاز 87 فرباين إبن أضبد .8
 جيد جد 77 فطرا فرىنا .9
 فبتاز 95 ئيإمام زىرا .11
 - - ؿبّمد حلمي أحسنا .11

                                                           
يف الّصّف األّول   2119مارس  21نتيجة التقومي اّددة التاريخ  46

 مدرسة اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان مالراك فونوروغو.
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 جيد جدا 79 ؿبّمد إؽبام مغفور وحيدي .12
 جيد  71 ؿبّمد علما نور حكيم .13
 جيد  69 ؿبّمد لبيب ؾبدي .14
 جيد  74 ؿبّمد لقمان جازويل .15
 جيد جدا 84 ـبلص إمام رافيقي .16
 فبتاز 87 صفوا فيت .17
 فبتاز 111 أميال مسلمة .18
 فبتاز 95 أقيال جعكار كاميلوفا .19
 - - عطئ سّيدة .21
 فبتاز 97 حالريسا أوليا ويدي .21
 فبتاز 96 دوي سلستيا أبرار .22
 فبتاز  94 إلفينا أوليا إستقامة .23
 فبتاز 91 إؼباشيتا الزىرا .24
 فبتاز 95 فهما نورين أفريلياين .25
 فبتاز 111 فرانسسكا يوليتا ساري .26
 فبتاز 98 مهّة العليا .27
 فبتاز 92 جينيتا نور أوليا .28
 فبتاز 99 ليفيا رييلتا أرماداين .29
 فبتاز 95 نبيلة الزىراء .31
 فبتاز 111 سفنيال فلزا دويياان .31
 جيد جدا 78 سلفيا منية العزيزة .32
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 فبتاز 98 زسكيا ديفا نضريا فطري .33
 فبتاز 91 زّيين مّلة فردا .34

ذكرت عامل فرونتو عن قرار نتائج الدراسّية يف  
 كتابة

“Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran”: 47كما يلي 
 قرار نتائج الدراسّية5.1اعبدول 

قياس  رقم
 تكرار تقديرا 011

نسبة 
ادلؤية 
% 

 61,8 21 فبتاز  86-111 1
 14,8 5 جّيد جّدا 85-76 2
 11,7 4 جيد 75-61 3
 1 - مقبول 59-55 4
 11,7 4 انقص ≥54 5

 111% 34 عدد
 

                                                           
 Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi,  سوىرظبي اريكونطا 47

Pengajaran (2116رايأك رديجا رسدا: بندنج )113. 
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نعرف أن نتيجة التقومي اللغة العربّية الطالب 
التالميذ  21الّصّف األول "أ" يف الدور الثاين ىي 

% وطبسة 61,8بتقدير "فبتاز" وابلنسبة اؼبئوية 
% 14,8الطالب ابلتقدير "جّيد جّدا" ابلنسبة 

% 11,7ابلنسبة واربعة الطالب ابلتقدير "جّيد" 
 %.11,7وأربعة الطالب ابلتقدير "انقص" ابلنسبة 

والطالب ديلكون نتيجة التقومي ربت عالمة 
طبسة طاّلب. وأّما درجة   (KKM< 08)النجاح القليلة 

نتيجة التقومي يف عملية التعليم بتنفيذ اسرتاتيجية 
 %.73األلعاب اللغوية يف الدور األول حبسب 

 5.0جدول 
ث عن نتيجة التعليم الطاّلب دور نتيجة البح

 األّول
 نسبة ادلؤية تكرار األنشاط

 41,2 الطاّلب  22 فبتاز
 41,2 الطاّلب 3 جيد جدا

 17,6 الطاّلب KKM 9ربت 
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 111% 34 عدد
 
 

 الصورة اؼبنعكسة  . د
من البيان اؼباضي عن التنفيذ واؼبالحظة يف 

تطبيق تنفيذ البحث اإلجرائي يف تعليم اللغة العربّية ب
األلعاب اللغوية نتائج الباحثة يعين أّن العملية ونتيجة 

دبدرسة  Aالتعليم اللغة العربية طاّلب الّصّف األّول 
اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان مالراك فونوروغو الدور 
األول مل يبلغ كما أراد اؼبدّرس. فلذالك كبتاج إيل 
 الدور الثاين لرتقية دافعّية التعّلم و نتيجة تقومي

الطاّلب. تعّمق اؼبدرسة يف عوامل يسّبب مل حيصل 
الغرض يف الدور األول ومها ربتاج إيل درجة دافعّية أو 
نتائج تقوديهم مل يصل إيل عالمة النجاح القليلة 

KKM أّن الباحثة تفكر عن سبب  الدور األول مل .
 تنجح كما يلي :

 عملية اؼبدّرس .1
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 قليل اعبّدابة يف قلب الطاّلب.  تطالب -
اؼبدّرسة عن اإلصالح اإلعداد أو العملية 

 التدريس بتنفيذ األلعاب اللغوية.
 الوسائل ال تنتضر من الوراء -
 اؼبدّرسة التسأل الطاّلب خربىم. -
اؼبدّرسة ال تبنّي عن اؼبادة الدي قد درسهم يف  -

 اخر التعليم.
 نفس اؼبدّرسة .2

48. اؼبدرسة ال تتسّلط علي الطاّلب -
(Ramai) 

 الدور الثاين .2
 خطّة أ.

من نتائج البحث وخلفية البحث يف الباب 
السابق, قام البحث اإلجرائي لرتقية دافعّية تعّلم 
التالميذ يف تعليم الّلغة العربّية بتنفيذ اسرتاتيجية 

 Ularاأللعاب الّلغوية إبستخدام الوسائل  

Tangga. 
                                                           

 أنظر إيل نسخة اؼبقابلة. 48
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 التنفيذب.
عملية اؼبدّرسة التعليم يف الدور الثاين يبحث يف 

كالم بتنفيذ اسرتاتيجية األلعاب اللغوية مهارة ال
. اّما خطوات Ular Tanggaإبستخدام الوسائل  

 التعليم يف البحث اإلجرائي الدور الثاين كما يلي :
 العملية األويل .1

تفتح اؼبدرسة التعليم ابلسالم مّث تقرأ اؼبدّرسة  
كشف الغياب وتسأل عن خرب الطالب. مثّ 

ؼبادة اؼباضية وتتعلق تسأل اؼبدّرسة عن ما يتعّلق اب
ابؼبادة يف ىذا اليوم. وتعرف الطالب بتنفيذ 

 األلعاب اللغوية.
 العملّية الثانية .2

تبدأ اؼبدّرسة التعليم, أتمر التالميذ ليقرأوا اؼبادة مثّ 
اؼبدّرسة تغّر وسائل اإليضاح أمامهم. وتقّسم 
الطاّلب إيل أربعة أقسام. مّث أمرت اؼبدّرسة رئيس 

ّض الصندوق والطاّلب جييبون الفرقة أن خي
السؤال اؼبناسبة ابلعدد الذي خرج من الصندوق. 
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يذكر الطاّلب اؼبعلومات الكثرية عن ما يتعّلق 
 ابلسؤال ابلّلسان.

 
 العملّية الثالثة .3

تكّرر اؼبدّرسة عن اؼبادة يف ىذا اليوم دقيقة مثّ 
 السالم.

 اؼبالحظةج. 
لتعليم تالحظ يف ىذا التعليم قام مالحظة يف عملية ا

عملية التعليم وتالحظ سلوكية الطاّلب يف عملية 
التعليم. لتعرف عن درجة دافعّيتهم. وتالحظ أيضا 
نتيجة التقومي لتعرف نتيجة تعليم الطاّلب الّصّف 

بعد عملية تعليم اللغة العربّية بتنفيذ  Aاألّول 
 Ularاسرتاتيجية األلعاب اللغويّة إبستخدام الوسائل 

Tangga  : كما يلي 
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 درجة دافعّية تعّلم التالميذ  .1
 5.9جدول

 49الدور الثاين دافعّية التعّلم التالميذدرجة 

 اإلسم رقم
النواحي 

عدد  اؼبقررة
 درجة عربة الدرجة

 ج ب أ
 جّيد 2 8 3 3 2 عبد اعبليل 1
 فبتاز 3 9 3 3 3 عبد الرزاق 2
 فبتاز 3 9 3 3 3 أضبد حّق أ 3
 فبتاز 3 9 3 3 3 أضبد رحيان  4
 فبتاز 3 9 3 3 3 أستام رزال 5
 فبتاز 3 9 3 3 3 بنتانج دوي 6
 جّيد 2,6 8 3 3 2 فريس زدان 7
 فبتاز 3 9 3 3 3 فرباين إبن 8
 جّيد 2,6 8 3 3 2 فطرا فرىنا 9
 فبتاز 3 9 3 3 3 إمام زىرائ 11
 جيد 2,6 8 3 3 2 ؿبّمد حلمي 11
 فبتاز 3 9 3 3 3 ؿبّمد إؽبام 12
 فبتاز 3 9 3 3 3 ؿبّمد علما 13
 فبتاز 3 9 3 3 3 ؿبّمد لبيب 14

                                                           

دبدرسة  Aيف الّصّف األّول  2119مارس  21نتيجة اؼبالحظة التاريخ  49 
 اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان مالراك فونوروغو.
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 فبتاز 3 9 3 3 3 ؿبّمد لقمان 15
 فبتاز 3 9 3 3 3 ـبلص إمام 16
 جّيد 2,6 8 2 3 2 صفوا فيت 17
 فبتاز 3 9 3 3 3 أميال مسلمة 18
 فبتاز 3 9 3 3 3 أقيال ج. 19
 جّيد 2,6 8 3 2 3 عطئ سّيدة 21
 فبتاز 3 9 3 3 3 حالريسا أ 21
 فبتاز 3 9 3 3 3 دوي س 22
 فبتاز 3 9 3 3 3 إلفنا أوليا 23
 فبتاز 3 9 3 3 3 إؼباشيتا أ 24
 فبتاز 3 9 3 3 3 فهما نورين 25
 فبتاز 3 9 3 3 3 فرنسسحا 26
 فبتاز 3 9 3 3 3 مهّة العليا 27
 فبتاز 3 9 3 3 3 جينيتا نور 28
 فبتاز 3 9 3 3 3 ليفيا رييلتا 29
 فبتاز 3 9 3 3 3 نبيلة الزىراء 31
 فبتاز 3 9 3 3 3 سفنيال فلزا 31
 فبتاز 3 9 3 3 3 سلفيا منية 32
 فبتاز 3 9 3 3 3 زسكيا د. 32
 فبتاز 3 9 3 3 3 زّيين مّلة ف 33
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 التقرير :

 : إىتّم الطاّلب ابؼبدّرس يف عملية التعليم 1
 اليت تعطيها اؼبدّرسة إليهم : يعمل  الطاّلب الوظيفة 2
 : ؽبم ضباسة التعّلم 3

 
 5.3جدول 

نتيجة البحث عن نتيجة دافعية التعلم الطاّلب دور 
 الثاين

النسبة  تكرار األنشاط التقومي
 ادلؤية

 82,4% الطاّلب 28 فبتاز 3
 17,6% الطاّلب 6 جّيد 2,9-2
 1% الطاّلب 1 انقص 2,9-1

 111% الطاّلب 34 عدد
 علومات :اؼب

الطالب الذين حصلوا علي تقدير انقص والدرجة 
و الطالب الذين الطاّلب,  1 عددىم1-1,9

ىم  عدد 2,9 -2درجة حصلوا علي تقدير جيد وال
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.والطالب حصلوا علي تقدير فبتاز الطاّلب 6
 .الطاّلب 28 ىمعدد 3والدرجة 

من اؼبالحظة عن دافعّية تعّلم الطاّلب بعد تنفيذ 
 Ularأللعاب الّلغوية إبستخدام الوسائل اسرتاذبية ا

Tangga  درجة ربصيل دافعّية تعّلم الطاّلب حبسب ,
%. والدليل كثري منهم حصلو علي تقدير فبتاز  111

 2,9-2وجيد علي درجة  28عددىم  3والدرجة 
 الطاّلبوىذه البياانت قوية بال وجد . 6عددىم 

لتقرير يدصلون النتيجة التقومي بنسبة الناقصة علي ا
 غيابو أو مل إستعدادىم يف عملية التعلم.
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 درجة نتيجة تقومي الطاّلب يف الدور الثاين .2
 5.4جدول 
 Aالّصّف األّول طاّلب نتيجة تعليم اللغة العربّية 

 51ابدلدرسة ادلتوّسطة اإلسالم جوريسان
 تقدير القيمة اإلسم رقم
 فبتاز 94 عبد اعبليل رتساقباين .1
 فبتاز 111 زاق نور إرشادعبد الر  .2
 فبتاز 111 أضبد حّق اسي .3
 فبتاز 97 أضبد رحيان األدي .4
 فبتاز 99 أستام رزال ماديرسا .5
 فبتاز 99 بنتانج دوي كوقبارا .6
 فبتاز 111 فريس زدان عبد هللا .7
 فبتاز 94 فرباين إبن أضبد .8
 فبتاز 93 فطرا فرىنا .9
 تازفب 91 إمام زىرائي .11
 فبتاز 89 ؿبّمد حلمي أحسنا .11
 فبتاز 96 ؿبّمد إؽبام مغفور وحيدي .12
 فبتاز 95 ؿبّمد علما نور حكيم .13

                                                           
األّول  يف الّصّف  2119مارس  21نتيجة التقومي اّددة التاريخ  51

 مدرسة اؼبتوّسطة اإلسالم جوريسان مالراك فونوروغو.
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 جيد جدا 85 ؿبّمد لبيب ؾبدي .14
 فبتاز 99 ؿبّمد لقمان جازويل .15
 فبتاز 98 ـبلص إمام رافيقي .16
 فبتاز 91 صفوا فيت .17
 ازفبت 99 أميال مسلمة مؤزىرة .18
 فبتاز 92 أقيال جعكار كاميلوفا .19
 فبتاز 111 عطئ سّيدة .21
 فبتاز 96 حالريسا أوليا ويدي .21
 فبتاز 111 دوي سلستيا أبرار .22
 فبتاز 98 إلفينا أوليا إستقامة .23
 فبتاز 98 إؼباشيتا الزىرا .24
 فبتاز 97 فهما نورين أفريلياين .25
 فبتاز 111 فرانسسكا يوليتا ساري .26
 فبتاز 111 مهّة العليا .27
 فبتاز 99 جينيتا نور أوليا .28
 فبتاز 96 ليفيا رييلتا أرماداين .29
 فبتاز 91 نبيلة الزىراء .31
 فبتاز 111 سفنيال فلزا دويياان .31
 فبتاز 111 سلفيا منية العزيزة .32
 فبتاز 111 زسكيا ديفا نضريا فطري .33
 فبتاز 99 زّيين مّلة فردا .34
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 ذكر عامل فرونتو عن قرار نتائج الدراسة يف كتاب
“Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran”: 51كما يلي 
 قرار نتائج الدراسة 5.5جدول 

عدد  تقدير 011قياس  رقم
 الطالب

النسبة 
ادلؤية 
% 

 97 33 فبتاز  86-111 1
 3 1 جّيد جّدا 85-76 2
 1 - جيد 75-61 3
 1 - مقبول 59-55 4
 1 - انقص ≥54 5

 111% 34 عدد
 

نعرف أن نتيجة تقومي اللغة العربّية طالب الّصّف األول 
طاّلب بتقدير "فبتاز"  33"أ" يف الدور الثاين ىي 

% والطالب ابلتقدير "جّيد جّدا" 97وابلنسبة اؼبئوية 
وجد التالميذ ديلكون نتيجة التقومي يال %.3ابلنسبة 

                                                           
 Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi,  سوىرظبي اريكونطا 51

Pengajaran (2116رايأك رديجا رسدا: بندنج )113. 
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. وأّما درجة  (KKM < 08)النجاح القليلة ربت عالمة 
نتيجة التقومي يف عملية التعليم بتنفيذ طريقة األلعاب 

%. وكان إرتفاع 111 الدور الثاين حبسب اللغوية يف
درجة نتيجة التقومي الطالب يف الدور األول حيّت 

 %.34%حبسب 111-%76األخري 
 5.6جدول 

 دور نتيجة البحث عن نتيجة التعليم الطاّلب يف
 الثاين

 النسبة ادلؤية عدد الطالب األنشاط
 97 طالبا  33 فبتاز

 3 طالبا 1 جيد جدا
 1 طالباKKM 1ربت 

 111% الطاّلب 34 عدد
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 خريطة دافعية تعلم التالميذ 1.1الصورة 

 
 خريطة نتيجة التعليم التالميذ 1.2الصورة 
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 الباب اخلامس

 اإلختتام

األ لعاب  تطبيق اسرتاتيجيةاؼبوضوع "خالصة ىذا البحث ربت 
يف تدريس اللغة العربية لرتقية دافعية Ular Tanggaاللغوية 

 درسة ادلتو سطةدلالتعلم لطالب الصف األول " أ " اب
و السنة فونورغ" اإلسالم " جوريسان مالراك  اإلسالمية

 ىي كما يلي : " ۱۰۲8–۱۰۲9ةالدراسي
 اخلالصة﴾أ﴿

والتحليل فنتائج البحث اإلجرائي ىي  إستنادا إيل البياانت 
 كما يلي :

تعليم اللغة العربّية بتطبيق طريقة األلعاب اللغوية يف  .1
ترتكب من ثالثة أعمال. العملية األويل  Aالّصّف األّول  

اإلفتتاح وىي تبدأ ابلسالم وتسأل اؼبدرسة الطالب عن 
اػبرب مّث تسأل عن اؼبادة اؼباضية وتسأؽبم عن اؼبعلومات 

ؼبتصلة ابلدرس يف ىذا اليوم. مّث العملية الثانية بيّنت ا
وقّسمت الطالب إيل  UlarTanggaاؼبدّرسة طريقة اللعب 



 

 

 

أربعة فرق. مّث أمرت اؼبدّرسة أحدا من كّل فرقة أن خيّض 
الصندوق والتالميذ جييبون األسئلة اؼبناسبة ابلعدد الذي 

ة عن خرج من الصندوق. يذكر الطالب اؼبعلومات الكثري 
ما يتعّلق ابلسؤال ابلّلسان. والعملية الثالثة اإلختتام تكّرر 

 اؼبدّرسة اؼبادة يف ىذا اليوم دقيقة مثّ السالم.
إّن تطبيق طريقة األلعاب اللغويّة يف تعليم اللغة العربّية  .2

ترقي دافعّية التعلم الطالب يف تعّلم اللغة العربّية يف 
طة اإلسالمية "اإلسالم" ابؼبدرسة اؼبتوسّ   Aالّصّف األّول 

 14ىي  دور األولجوريسان مالراك فونوروغو, ألّن يف 
ابلنسبة  3طالب بتقدير "فبتاز" حصلوا علي درجة 

طالأبيضا بتقدير "جّيد"حصلوا  14% و 41اؼبئوية 
بتقدير طالب 6% وابلنسبة اؼبئوية 2,9-2علي درجة 

 اؼبئوية ابلنسبة 1,9-1حصلوا علي درجة "انقص"
فبتاز  بتقدير طالب 28 الدور الثاينمّث يف  % .17

% وسّتة تالميذ 82 ابلنسبة اؼبئوية 3حصلوا علي درجة
اؼبئوية  ابلنسبة (2,9-2)يصل إيل درجة بتقدير "جّيد"



 

 

 

 درجة "انقص" حصل علىحد منهم % . ومل يوجد أ18
 .(1,9-1)درجة 

 اإلقرتاحات ﴾ب﴿
البحث وىي  تقّدم الباحثة اإلقرتاحات إعتمادا علي نتائج

: 
كان أنواع طريقة التعليم يف تعليم اللغة العربّية كثرية,  .1

وديكن للمدّرس أن يطبق طريقة األلعاب اللغويّة مثل 
Ular Tangga  يف تدريس اللغة العربّية خصوصا يف

 مهارة الكالم ليسّهل تقدمي اؼبواد الدراسّية.
إختارت الباحثة ىذا البحث اإلجرائي ألّن لو مزااي  .2

ها ترقية دافعية التالميذ يف التعلم. فلذلك ينبغي من
 البحث اإلجرائي.اإلعتبار بنتائج ىذا  لمدّرسني ل
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