
 

اللغة العربية لطالب  ية نتائج التعلم يف تعليمقتطبيق األلعاب اللغوية لرت 

 دولوفو ماديون الثانوية مفتاح العلوم كرادينان درسة�ملالصف السابع أ 

  البحث العلمي

  

  

  

  

  

  

  :قدمته 

   سيت فاطمة

   ٢١٠٥١٥٠٧٥: رقم دفرت القيد 

  قسم تعليم اللغة العربية

  كلية الرتبية والعلوم التعليمية 

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو

  ٢٠١٩أكتوبر 
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 امللّخص

 
ية نتائج التعلم يف تعليم اللغة قتطبيق األلعاب اللغوية لرت .٢٠١٩. فاطمة، سيت

درسة الثانوية مفتاح العلوم كرادينان مبالعربية لطالب الصف السابع أ 

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و . البحث العلمي. ماديون دولوفو

املشرفة ألباء .العلوم التعليمية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو

  .احلسىن املاجستري

  .ألعاب اللغة نتائج التعلم و: األساسيةالكلمات 

وال سيما عند . املشكالت يف تعليم اللغة العربيةيواجه الطالب        

الطالب من املدرسة العمومية الذين مل يتعلموا اللغة العربية مبدرستهم 

اّما من املادة واملدرس والوسائل . كانت املشكالت متنوعة. السابقة

وينبغي على املدرس استخدام طرق . التعليمية وكذالك نفس الطالب

ومنها طريقة احملاضرة . عدهم كثريا يف فهم املادةالتعليم املتنوعة ويسا

  .�أللعاب اللغوية

يف معرفة تطبيق طريقة احملاضرة ). ١ :و يهدف هذه الدراسة إىل        

مدرسة الثانوية مفتاح طالب الصف السابع أ يف لم اللغة العربية يتعل

طالب الصف عند  تعلمالنتائج  ).٢. العلوم كرادينان دولوفو ماديون
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مدرسة الثانوية مفتاح العلوم كرادينان دولوفو ماديون بعد السابع أ يف 

  .تطبيق طريقة احملاضرة �أللعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية

اليت يتم تقدميها يف حبث إجرائي وصفي تستخدم هذه الدراسة      

التخطيط : ، وهيتكون من أربع مراحلييف كل دور و ، يندور 

  . إلنعكاس ظة واواملالح والتنفيذ

م اللغة ييف تعل ويةلعاب اللغ�ألبدأت عملية تطبيق طريقة احملاضرة      

على طالب الصف السابع أ يف مدرسة  ةالعربية اليت أجراها الباحث

 طريقةديون بشرح األهداف والاو مفكرادينان دولو العلوم  مفتاح  الثانوية

دة، عند املا. البيت، مث مع شرح املوضوع يف ةخدمها الباحثتستاليت س

اليت مت اختيارها  ويةلعبة اللغ ةبدأ الباحثت، ساالنتهاء من شرح املادة

الطالب الذين  ةتار الباحثخت، اليت مت تسليمها، يف اللعبة ةوفًقا للمهار 

على  ا�ثري تكون اللعبة واجلوائز هلا ، فوزون يف اللعبة ومينحون اجلوائزي

نتائج التعلم احملّسنة لطالب  إرتفاع .الطالب للرتكيز على ما يتعلمونه

و فكرادينان دولو   وممفتاح العل الثانويةالصف السابع أ يف مدرسة 

ب الع�أل العربية اللغةيف اضرة احملماديون من خالل تطبيق طريقة 

من الدور األول من خالل نتائج تعلم الطالب اليت تتحسن  ويةاللغ
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٪ إىل ٩٠بنسبة اكتمال  ٨١ معدل نتيجة، أي من إىل الدور الثاين

  .٪ ١٠٠مع نسبة اكتمال  ٨٤ معدل نتيجة
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 الباب األول

 املقدمة

  

  املقدمة ﴾أ  ﴿

اللغة  ١.ألفاظ يعّرب �ا كل قوم عن مقاصدهماللغة هي  

وقد  .يعرب �ا العرب عن أغراضهماليت  كلماتالعربية هي ال

. ككرة" فعلة"على وزن " اللغة"لفظ  ٢.طريقالنقلوصلت إلينا من 

  ٣.يلغي اذا هذا -لغي: قيل يف مجعها لغات ولغون، و منها 

خيتلف عن ، إن تدريس اللغات األجنبية، وخاصة العربية

 ألن تعليم اللغة يعطي األولوية لعدة مهارات .املوضوعات األخرى

. الكتابة ةالقراءة ومهار  ةومهار  كالمال ةاالستماع ومهار  ةوهي مهار 

                                                           
التوفيقية، : قاهرة(، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييىن، ١

  ٧،)٢٠١٤الطبعة الرابعة، 
احلكومية  اجلامعة: ، فونوروجوقواعد اللغة العربية ، ،ريدمحم نصر هللا و دمحم من ٢

  .٧، )٢٠٠٨فونوروجو فرس ، 
، ختضري الكتاب املدرسي للمستوى اإلبتدائي يف دمحم منري و دمحم خمالص ٣

  ١،)٢٠١٢اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو فرس ، : فونوروجو (تعليم اللغة العربية، 
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لغرض الرئيسي لتدريس اللغة، أي تنمية � مناسب هذا

  ٤. وتطوير مهارات الطالب يف اللغة

أن يقوم �لتدريس بشكل أكثر  ينبغى من املعلمني اليوم

لذلك، حيتاج املعلمون . إبداًعا وليس ممًال أو مشجعًا أو صمًتا

ال ميكن اعتبار  ٥.جديد يف التدريس أساليبو تطبيق �لفعل إىل 

تصميم املقار�ت، وتشكيل املشاركة، والسيطرة على الظروف واجلو 

، هذا أمر صعب يف الواقع. يف أنشطة برامج تعليم اللغة أمرًا خفيًفا

ألن كل مشاركة طالبية تؤثر على . واملعلمني املدرسنييف بعض 

أو الطالب  ةالفصلعلى ديناميكيا حيفاظمبعىن آخر، . التعلم

 .مهماً 

يف األنشطة التعليمية، جيب تصميم ديناميكيات الصف 

إحدى املشاكل اليت . حبيث تبقى مشاركة مجيع الطالب عالية

حيدث هذا بسبب العديد من . مناخ جيد تنشأ يف الغالب يف خلق
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، والنهج منها مدة الدراسة الطويلة عدم البيئة اجليدة، التعليمية

من محاس  قلةاملستخدم هو رتيب وال ينطوي على املشاركني، أو 

هذه مشكلة خطرية ملدرسي اللغة . كل مادة  اشرتاكةالطالب يف 

 ٦.هذه املشكلة الذين جيب عليهم إجياد حلّ 

لى مالحظة الباحثة بفصل السابع أ�ملدرسة الثانوية وفقا ع

، مفتاح العلوم رأت الباحثة املشكلة املتنوعة يف تعليم اللغة العربية

هم يف أفإن املدرسة تقع يف منطقة ريفية وأن طالب الفصل السابع

واليت هناك مواد عربية يف  (SD) الغالب خرجيو املدرسة االبتدائية

للغاية فيما يتعلق مبعرفة اللغة العربية، بسبب إ�م قليلون . تعليمه

هذه القدرة احملدودة، يواجه الطالب صعوبة يف فهم دروس اللغة 

م اليت يأيًضا ألن إسرتاتيجية التعل. العربية يف الفصل السابع اآلن

اختارها املعلم غري مناسبة وتؤدي إىل شعور الطالب �مللل وعدم 

 هذا �لتأكيد على نتائج تعلم يؤثر. اإلعجاب �لدروس العربية
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معايري (KKM يف املواد العربية اليت هي أقل من ٧٠يعين  الطالب

 ٧.اليت وضعتها املدرسة) احلد األدىن لإلجناز

بناء على املشكالت املوجودة بفصل السابع أ مدرسة 

حبيث يكون  ويةستخدام ألعاب اللغالثانوية مفتاح العلوم، منها�

األلعاب اللغوية هي . م اللغة العربيةيالطالب أكثر اهتماما بتعل

واحدة من االسرتاتيجيات البديلة واملرافق الداعمة إل�رة عملية 

م اللغة والقضاء على التشبع واإلرهاق، ألنه يف األلعاب اللغوية يتعل

هناك عنصر من الرتفيه واملنافسة وهو يساعد يف حد ذاته على 

 ٨.دة التحفيز لدى الطالبز�

                                                           
 -سبتمرب  ١٧ريخ املنعقدة بتا ٢مقدم البالغ يف وقت من املبتدئ  ةمالحظ٧
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الطالب  يتوّرط حىت إذا. األلعاب ينسب اىل جتارب ممتعة

، �يت الطبيعة والدافع الطوعي من مشوقةيف األلعاب جبدية و 

 ٩.الطالب بشكل تلقائي

م دائًما إىل لعبة، وال تسرع اللعبة دائًما من يال حيتاج التعل

كمة ميكن أن ولكن األلعاب اليت يتم استخدامها حب. ميالتعل

مثل . تضيف التنوع واحلماس واالهتمام ببعض الربامج التعليمية

، اللعب ليس غاية يف حد ذاته، بل وسيلة إىل علممجيع تقنيات الت

 .غاية، وهي ز�دة التعلم

م مرتبطة ارتباطًا وثيًقا �ألهداف اليت يق التعليستكون طر 

�دف حصول  سيستخدم املعلم الذي يدّرس العلوم. جيب حتقيقها

على .الطالب على املعرفة املعرفية أساليب تعلم خمتلفة عن اآلخرين

الرغم من أن العديد من املعلمني أو احملاضرين أو حىت مجيع 

يف التدريس، إال أن العديد منهم  ةاملعلمني استخدموا طريقة احملاضر 

هي  ةعلى أن احملاضر  Blighتنص . مل يدركوا حقيقة طريقة احملاضرة

. مستمرة من قبل متحدث يريد أن يتعلم اجلمهور شيًئا ماوض عر 
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اليت يركز أن طريقة احملاضرة مماثلة ملا يعرف �لطريقة  Cratonيقرتح 

حيدث هذا ألن املعلم أو احملاضر هو الشخص . عليها املدرب

الوحيد املسؤول عن إيصال املواد للطالب، حبيث يكون اجتاه 

 ١٠.أي من املعلم إىل الطالباالتصال جمرد اجتاه واحد، 

�ن طريقة احملاضرة ميكن أن تكون  Crantonرائ لكن   

طريقة فعالة إذا مت استخدامها للتدريس يف مستو�ت منخفضة، 

من هذه املعلومات، . وهي املعرفة والفهم، من تعلم العامل املعريف

 ميكن رؤية اجلانب اإلجيايب من طريقة احملاضرة اليت ميكن مقارنتها

 ١١.�ساليب التعلم األخرى

تعتزم إجراء  ذكرته  الباحثة يف السابقبناء على ما  

ية نتائج التعلم يف قتطبيق األلعاب اللغوية لرت " البحوث حول

درسة الثانوية �ملتعليم اللغة العربية لطالب الصف السابع أ 

  " مفتاح العلوم كرادينان دولوفو ماديون

  حتديد البحث ﴾ب﴿
                                                           

: جوغجاكار�( ، Strategi Pembelajaran Aktif،   هيشام زيين و أخرون ١٠

  .٨٩، )٢٠٠٨فوستاكا اينسان ماداين ، 

  .٩٠،   نفس املرجع ١١
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  : أما �لنسبة لتحديد املشاكل ذات الصلة هي 

  لدفع الطالب يف تعليم اللغة العربية .١

  العربية تعليم اللغةانضباطالطالب يف  .٢

 نتائج تعلم الطالب .٣

  )مهارة اإلستماع و مهارة القراءة(استخدم مهار�ن  .٤

من  ةد الباحثحتمن خالل حتديد املشاكل املذكورة أعاله، 

املشكلة األكثر إحلاًحا يف هذه الدراسة، وهي نتائج تعلم 

  .الطالب

 سؤاال البحث ﴿ج﴾

م اللغة العربية ية يف تعلويعاب اللغلأأل �ستخدامكيف تطبيق  .١

مدرسة الثانوية مفتاح العلوم  طالب الصف السابع أ يف 

  ؟كرادينان دولوفو ماديون

م ية يف تعلوياللغعاب لألام �ستخدام يتعلالنتائج  ترقيةكيف  .٢

مدرسة الثانوية مفتاح طالب الصف السابع أ يف لاللغة العربية 

 ؟ العلوم كرادينان دولوفو ماديون

  

  البحثاهدفد﴾ ﴿
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طالب الصف لم اللغة العربية ييف تعلمعرفة تطبيق طريقة احملاضرة  .١

مدرسة الثانوية مفتاح العلوم كرادينان دولوفو السابع أ يف 

 .ماديون

مدرسة الثانوية طالب الصف السابع أ يف عند  تعلمالنتائج معرفة  .٢

مفتاح العلوم كرادينان دولوفو ماديون بعد تطبيق طريقة احملاضرة 

  .�أللعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية

  

  فوائد البحث ﴾ه﴿

 النظرية .١

نظر�، من املتوقع أن يسهم هذا البحث ويضيف البصرية العلمية   

  . يف ز�دة نشاط الطالب ونتائج التعلم

  عملي .٢

 الطالب على  .أ 

  مساعدة الطالب على االستمرار يف الرتكيز واهلدوء فيتعلم

  لمعلمنيل   .ب 

  .أن التخطيط لعملية التعلم أكثر نشاطا وفعالية وكفاءة .١
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وجناح الطالب يف احلصول على معلومات حول تقدم  .٢

  .تعلمهم

كمرجع يف تطوير بر�مج الفعالية يف عملية تعلم اللغة  .٣

  .العربية بشكل أفضل

  للمدرسة   .ج 

احلصول على معلومات حول طرق احملاضرات على  .١

أساس ألعاب اللغة واليت ميكن تطبيقها يف وقت الحق 

  .يف فصول أخرى واملعلمني اآلخرين

العربية وحتسني جودة ميكن حتسني نوعية تعلم اللغة  .٢

 .التعليم

 

  تنظيم كتابة تقرير البحث ﴾ح﴿

سؤاال و  البحثحتديد  وخلفية املشكلة  ها، فيمقدمة:األول الباب

البحث و هدفا البحث وفوائد البحث وتنظيم كتابة 

  .تقرير البحث
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طريقة (وإطار النظارّي  البحوث السابقة، هافي: الثاين الباب

و هيكل ) اللغوية، نتيجة التعلم، األلعاب احملاضرة

  .التفكري و فروض البحث

مفعول البحث ، واليت تتكون من منهج البحثفيه، :الثالث الباب

و مكان البحث وخصائص موضوع البحث ومتغري 

  .  البحث وإجراءات البحث

عرض البيا�ت العماة حيتوى من  فيها، نتائج البحث :الرابع الباب

الرؤية والبعث واألهداف على �ريخ �سيس و 

والتسهيالت و هيكل التنظيم واحوال الطالب 

املدرسة الثانوية مفتاح العلوم كرادينان دولوفو ماديون، 

مث وصف البيا�ت لكل دور وحتليل البيا�ت لكل 

  .دور

 .اخلامتة و فيه االستنتاجات واالقرتاحات: الباب اخلامس



 
 

 
 

 الباب الثاين

  ي وفروض البحثطار التفكري واإل اإلطار النظريو البحوث السابقة

  

  البحوث السابقة        .﴾أ﴿

نتائج البحوث  الباحثةيف استعراض نتائج الدراسات السابقة، أخذ      

  ذات الصلة، واليت مجعت  خالل

تنفيذ أسلوب كرة الثلج رمي "أيوب بعنوان  البحث العلمى من  .١

يف التحسن يف نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف الثالث 

نتائج ."اعان كدونج واروتولونج أغونجيف جامعة معاريف غند

نتائج  ترقيةرمي كرة الثلج تعمل على دراسة مناذج التعلم يف ال

هي القيمة املتوسطة  الثاىنإىل الدور  األول دورال. تعلم الطالب

٪ ٧٣.٦١لنتائج االختبار النهائي لالختبار يف الدور األول وهي 

٪ وهي معايري ٨٨.٨٨من املعايري يف �اية اختبار الدورة الثانية 
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مد معادلة هذه تعت. ٪ ١٥.٢٧الز�دة جيدة . جيدة جًدا

 ١٢.نتائج تعلم الطالب ترقية، وهي الدراسة على غرضها

حث والبحث الذي يكتبه الباحثة الفرق بني هذا الب  

  . مجال الطريقة املستخدمة ىف التعليمف

طريقة احملاضرة �ثري "دمحم عليان د�� بعنوان  البحث العلمي من .٢

". تعلم العلمي يف الرتبية اإلسالمية يف الصف الثامن إجنازة على

يف . ايةمهمة للغ أ�اتطبيق طريقة احملاضرة عن نتائج الدراسة

، بلغ عدد الطالب الذين أكملوا خمرجات التعلم الدور األوىل

تعلم  إجنازة٪ ، ومت االنتهاء من ٩٠طالًبا بنسبة  ١٧اخلاصة �م 

 ١٣.٪١٠٠، بنسبة ٢٠، وبلغ جمموعهم طالب املرحلة الثانية

اما . املساوة �ذا البحث هو �ستخدام طريقة احملاضرة    

  . الفرق هذا البحث هو املتغريات البحث

                                                           

  
تطبيق أسلوب رمي كرة الثلج يف حتسني نتائج "روجي أيوب بعنوان  البحث العلمي١٢

تعلم اللغة العربية لطالب الصف الثالث من معاريف غيندينغ مي كيدونغوارو 

  "تولونغاغونغ

على تعلم التحصيل  ة�ثري مناهج احملاضر "��ن د�� بعنوان  البحث العلمي دمحم١٣  

  مدرسة الثانوية االسالمية األمثانية كالفا دووا �عراعاإلسالمي يف الصف الثامن
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ص ، ختصللتعليم التكنولوجي) ٢٠١٦(اسيته أومي م البحث العلمي .٣

معىن . "، جامعة يوجياكار� احلكوميةيف تدريس املناهج والتكنولوجيا

هارات التعلم من خالل لعب دور منوذج التعلم يف حتسني امل

أن جوانب التعاون والرعاية واملساعدة يف  الدراسةنتائج ."االجتماعية

استيعا�ا يف األطفال من خالل التواصل الصداقة  لعب األدوار يتم

حالة األطفال الذين يستجيبون لألصدقاء وا�تمع . وحوار القصة

جنبا إىل جنب مع تطور الوقت ال . ٪ تصرفوا بشكل تعاطفي٨٠

يزال األطفال يف تطوير املهارات االجتماعية من احملفزات البيئية 

  .والعائلية

هو موضوع البحث الذي يدرس نتائج تعلم  الفرق �ذا البحث

، ة، وتقنيات مجع بيا�ت املراقبة، واملقابالتالطالب يف املواد العربي

إن منوذج البحث يف العمل الطبقي املستخدم هو مناذج . واالختبارات

Kemmis  و Taggart.١٤ 

 

                                                           

للتعليم التكنولوجي ، ختصص يف تدريس ) ٢٠١٦(أومي ماسيته  البحث العلمي ١٤  

معىن التعلم من خالل لعب دور منوذج "املناهج والتكنولوجيا ، جامعة يوجياكار� احلكومية

  "التعلم يف حتسني املهارات االجتماعية
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  اإلطار النظاريّ .﴾ب﴿

  طريقة احملاضرة  .١

  احملاضرة مفهوم   .أ 

م هي مستوى ختطيط شامل يالتعلطريقة  للمنهج

للرب�مج يرتبط ارتباطًا وثيًقا خبطوات تقدمي املوضوع 

وبعبارة . متعارًضا مع النهجإجرائًيا وليس متضارً� وليس 

، فإن الطرق هي خطوات عامة حول تطبيق أخرى

  ١٥.النظر�ت املوجودة يف �ج معني

مستمرة على أن احملاضرات هي عروض  Blighتنص 

يقرتح . متحدث يريد أن يتعلم اجلمهور شيًئا مامن قبل 

Craton  اليت أن طريقة احملاضرة مماثلة ملا يعرف �لطريقة

حيدث هذا ألن املعلم أو احملاضر هو . يركز عليها املدرب

، سؤول عن إيصال املواد للطالبالشخص الوحيد امل

                                                           
 ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  ،أجيف، هرماوان١٥

  .١٦٨, ٢٠١٤رمياجا روسداكار�، : �ندونج
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جمرد اجتاه واحد، أي من  حبيث يكون اجتاه االتصال

  ١٦.اضر إىل الطالباحمل/ املعلم

تعترب احملاضرة الطريقة التقليدية الوحيدة وما زالت 

الطريقة هي  هذه. تستخدم يف اسرتاتيجيات التعليم والتعلم

، وغالبا ما تستخدم يف مناسبات األقدم واألكثر عددا

  .خمتلفة

  

  مزا� و نقاط ضعف طريقة احملاضرة  .ب 

مزا� . كطريقة تدريس هلا فضائل جبانب نقاط الضعف

  .طريقة احملاضرة هي على النحو التايل

من خالل . التوفري يف استخدام الوقت واألدوات .١

. احملاضرات واملواد اليت ميكن تسليمها يف وقت قصري

املستخدمة هي أيضا ) مبا يف ذلك الوسائط(األدوات 

الوقت الالزم لنقل املعلومات إىل واحد أو . بسيطة للغاية

  .سه املطلوب ملائة طالباثنني من الطالب هو نف

                                                           
 ، Strategi Pembelajaran Aktif،  هيشام،  زيين  و أخرون  ١٦

 .٨٩،  )٢٠٠٨، اكا اينسان ماداين فوست: جوغجاكار�(
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االتصال . قادرة على إ�رة اهتمام الطالب واحلماس .٢

، علم والطالب ليس جمرد جهة اتصالالذي حيدث بني امل

بل هو اتصال شخصي حيث يلتقي املعلم شخصًيا 

أنه  ميكن تفسري هذا الشخص على. بشخصية الطالب

مثل الذكاء، واإلرادة، والصدق، (جانب روحي كامل 

) الشكل املادي(واجلسد ) ، والثقة يف النفسباطواالنض

 .املتحد يف وجود الشخص

، ال يتم نقل املعلومات فقط من خالل ةاحملاضر  مع

، ولكن ظهور املعلم كمحاضر هو أداة ةأو احملادث ةالكلم

و�لتايل، يتم تلقي املعلومات ليس فقط من ما . اتصال

سبيل املثال، على (يتم مساعه، ولكن أيًضا من ما ُيشاهد 

، وما ُيشعر به يف وجهة )إمياءات وإخالص املتحدث

إذا كان املعلم شخًصا . االتصال بني املعلم والطالب

جذاً� وموثوقًا، فسيكون مظهره وسيلة اتصال فريدة يف 

  ١٧.نقل بعض املعلومات والقيم للطالب

                                                           
، )٢٠٠٤غراسيندو ، : جاكار�( ،Strategi Belajar Mengajar،  و غوال ١٧

١٣٩.  
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 ميكن أن يقدم الكثري من املواد  .٣

  دأنيشجع احملاضرين على إتقان املوا .٤

  أسهل للسيطرة على الفصل .٥

  ال حيتاجإىل التحضري .٦

  ١٨.ميكن للطالب تلقي املعرفة على الفور الطالب .٧

من هذا الوصف، هناك مزا� وعيوب يف طريقة     

التايل هو حول نقاط الضعف يف طريقة . احملاضرة

  :احملاضرة، على النحو التايل

. أمناط االتصال متيل إىل االتصال يف اجتاه واحد )١

و�لتايل من الصعب على املعلمني أن يعرفوا على وجه 

  .اليقني مدى فهم الطالب للمعلومات اليت مت نقلها

متيل طريقة احملاضرة إىل وضع موقف الطالب   )٢

  .كمستمعني ومالحظات

من حيث . حدود القدرة على مستو�ت منخفضة )٣

تصنيف أهداف التدريس، تكون احملاضرات قادرة 

                                                           
: جوغجاكار�( ،Strategi Pembelajaran Aktif،   هيشام، زيين و أخرون  ١٨

  .٩١، )٢٠٠٨فوستاكا اينسان ماداين ، 
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الطالب على مستوى املعرفة فقط على تطوير قدرات 

وأل�ا لفظية، فإن القدرة املتوقعة على . إىل الفهم

  ١٩.تذكرها حمدودة للغاية

  رضاعة مملة  )٤

  ومتعبة مملة  )٥

  منخفضة نسبًياردود الفعل  )٦

   ٢٠ال تطور إبداع الطالب )٧

  

  ترقية طريقة احملاضرة  .ج 

ضعف طرق احملاضرة حيتاج نظرًا لوجود  وناحملاضر 

، يلزم التخطيط الدقيق، فاألشياء اليت ميكن أن املعلم

تساعد ذاكرة املتعلمني يف التعلم حتتاج إىل االنتباه مبا فيه 

بعض  Blighيف هذه احلالة، تقدم . الكفاية من املعلم

                                                           
، )٢٠٠٤غراسيندو ، : جاكار�( ،Strategi Belajar Mengajar،  و غوال١٩

١٤١.  

: جوغجاكارتا(،  Strategi Pembelajaran Aktif،   هيشام، زيين و أخرون ٢٠

  ٩٣،)٢٠٠٨فوستاكا اینسان ماداني ، 
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االقرتاحات اجليدة لالستماع إليها والنظر إليها يف شكل 

  :وهي ،عوامل ميكن أن تساعد ذاكرة املتعلمني يف التعلم

 ذات معىن  التعليمعمل  )١

م ذو معىن له �ثري كبري جًدا على الطالب يف يالتعل  

ميكن أن تعين الكلمات ذات املغزى هنا إىل أي . التعلم

مدى تتوافق املعلومات اليت ينقلها املعلم مع املعلومات 

اليت ميلكها الطالب، أو إىل أي مدى تليب املعلومات 

تتكون موادها من معلومات إن احملاضرة اليت . توقعا�م

  .يصعب فهمها ستقلل من حافز الطالب يف التعلم

  عموما أو جزئيا التعليم  )٢

املناقشة الكاملة أو اجلزئية مسألة مناقشة للمعلمني 

ما هو املقصود �كمله هو كل . وعلماء النفس

يف . املوضوعات املادية يف وقت معني يف وقت معني

لذا .  أجزاء وقطعحني أن اجلزئي هو مادة تعطى يف

سيتم منحها يف فرتة زمنية معينة،  فإن كمية املواد اليت

، يتم إعطاؤها شيًئا فشيًئا وتتخللها مثل ساعات الدرس

  .فرتات توقف
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ميكن أن يساعد تكرار تفسري مادة ما  التكرار   )٣

 يتم هذا التكرار يف جزء. الطالب على تذكر الدرس

ة اليت تعترب غري مفرط من أجل التأكيد على املاد

 ٢١.مهمة

  

  ويةعاب اللغاألل٢ .

  مفهوم األلعاب اللغوية  .أ 

كل . هي االحتياجات اليت تنشأ بشكل طبيعي يف كل فرد

إنسان لديه الغريزة للحصول على املتعة والرضا والتمتع والفرح 

هذا بسبب الطبيعة الفطرية اليت سريحيها . والسعادة يف احلياة

  ٢٢.البشر أنفسهم حىت ميوتوا

اللعبة عبارة عن نشاط يهدف إىل اكتساب مهارات معينة 

بشكل عام، يتم تعريف اللعب على أنه يتمتع . بطريقة مثرية

                                                           
: جوغجاكار�( Strategi Pembelajaran Aktif،   هيشام، زيين و أخرون  ٢١

  ٩٤،)٢٠٠٨فوستاكا اينسان ماداين ، 

 Metode-Metode Permainan Edukatif Dalam,رمحاويتا�يب و نيل  فتح٢٢

Bahasa Arab )٢٥، )٢٠١١ديفا فرس ، : جوغجاكار�  
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وهذا هو، يف أنشطة اللعب احلقيقية، البشر . �حلرية يف التحرير

  ٢٣.يفعلون ذلك حقا دون الغرض وترفق بعض السالسل

معىن ألعاب اللغة هو كيفية تعلم اللغات من خالل 

األلعاب اللغوية ليست نشاطًا إضافًيا للمتعة ، ولكن . للعبا

ميكن تصنيف هذه اللعبة إىل التدريس والتعلم الذي يهدف إىل 

. توفري الفرص للطالب لتطبيق املهارات اللغوية اليت مت تعلمها

ألعاب اللغة هي أنشطة مصممة للتدريس وترتبط مبحتوى الدرس 

  .بشكل مباشر أو غري مباشر

اللغة �دف إىل احلصول على املتعة وممارسة  ألعاب

وعناصر ) االستماع والتحدث والقراءة والكتابة(املهارات اللغوية 

إذا كانت اللعبة ختلق املتعة ولكنها ال ). والقواعد املفردة(اللغة 

، فإن اللعبة ال تتضمن أو عناصر معينةتكتسب مهارات لغوية 

  ٢٤.ألعاً� لغوية

                                                           
 Permainan Edukatif Pembelajaran Bahasa،فتح ا�يب و نيل رمحاويت٢٣

Arab ١٩،)٢٠١٢ ،ديفا فرس: جوغجاكار�(،  ٢  

  Metode-Metode Permainan Edukatif,ا�يب و نيل رمحاويت فتح٢٤

Dalam Bahasa Arab )٢٥، )٢٠١١ديفا فرس ، : جوغجاكار�  
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  ة على املهاراتويعاب اللغاأللأنواع   .ب 

  القراءةة هار مل اللغوية لعاباأل .١

  قراءة احلروف فوضوية : عنوان اللعبة  .أ 

تدريب الطالب على قراءة رسائل عشوائية : اهلدف  .ب 

ميكن للطالب قراءة الكلمات واجلمل البسيطة ). فوضوية(

  .بسالسة ودقة

قطع صغرية من الورق والغراء واللوحة : األدوات الالزمة  .ج 

  .والقرطاسية الطالبيةالبيضاء 

  :طريقة اللعب  .د 

نقل أ�ا سوف تشارك يف لعبة . ينقسم الطالب إىل أزواج )١

العثور على كائنات وأمساء املناطق يف إندونيسيا اليت 

كل من جيد اسم الكائن . ترتيب عشوائي للحروف

  .واملدينة املقصودة هو الفائز

جرب . قيعطي املعلم لكل طالب قطعة صغرية من الور  )٢

، مث قم بتثبيته رق الصغري برقم تسلسلي، وصقه عليهالو 

  .على اللوحة



٣٠ 
 

 
 

يُطلب من كل طالب العمل يف أزواج لكتابة اسم املنطقة  )٣

  .يف إندونيسيا اليت يريدها �حرف عشوائية على الورق

، يطلب املعلم من كل بةبعد أن ينتهي الفريق من الكتا )٤

طالب التمسك �لورق على اللوح يف صف واحد يف 

  .تيب األرقام أو األرقامتر 

ن �خذوا يطلب املعلم من الطالب أن يتناوبوا لألمام وأ )٥

  .، مث يقرؤو�ا بصوت عالٍ بطاقة واحدة يف املقدمة

إذا كان الشخص الذي يقرأ غري صحيح أو مل يتم العثور  )٦

، فإنه جيب أن يعاقب فرتة من الوقتعلى الطالب يف 

أن تكون مسلية  اخرت العقو�ت اليت ميكن. جبملة معينة

  .وتستحق الدرس

يتناوب كل طالب على أخذ البطاقة على السبورة  )٧

  ٢٥وقراء�ا

  

                                                           
 Metode-Metode Permainan Edukatif Dalam,ا�يب و نيل رمحاويت فتح٢٥

Bahasa Arab )٨٤، )٢٠١١ديفا فرس ، : جوغجاكار�  

 
 



٣١ 
 

 
 

  ملهارة االستماع اللغويةاأللعاب  .٢

  كلمات األغراض : عنوان اللعبة  .أ 

هذه اللعبة تدرب على حدة من الطالب : الغرض   .ب 

  .اللتقاط حمتو�ت األخبار وتقدمي األخبار ألصدقائهم

  :اخلطوات   .ج 

، كل جمموعة تتكون جمموعات ٤الطالب إىل بتقسيم  )١

  .كل جمموعة تقف على التوايل. أشخاص ٥أو  ٤من 

النظر يف واحدة من البطاقات املعدة ألول شخص من   )٢

كل جمموعة لتقرأ يف القلب دون أن ينظر إليها من قبل 

  .الطالب اآلخرين

أول شخص يهمس ما قرأه إىل الثاين وهكذا حىت آخر  )٣

  شخص

كل جمموعة لكتابة اجلمل اليت كان آخر شخص من   )٤

  يهمس يف وقت سابق يوم  السبورة

املعلمتظهر بطاقات حتتوي على الكتابة الصحيحة  )٥

  السبورة للمقارنة مع كتابة الطالب على
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الطال�ليت الكتابة هو الصحيح أو األقرب إىل املعلن  )٦

  الفوز واملكافأة

يتم تعديل مدة اجلملة ومستوى الصعوبة إىل قدرات  )٧

  ٢٦.لطالبا

  

  الكالم ةهار مل لعاب اللغويةاأل .٣

  ميني -يسار: عنوان اللعبة  .أ 

تقوم هذه اللعبة بتدريب الطالب على الرتكيز : الغرض  .ب 

على االستماع إىل احلافز الذي يقدمه املعلم وتدعو 

الطالب على وجه التحديد للتعرف على أصدقاء بعضهم 

  .البعض بشكل أكثر محيمية

  : اخلطوات   .ج 

  الطالب اجللوس أو الوقوف فيدائرةعلى مجيع  )١

                                                           
 Al ‘ab Al Lughowiyyah Teknik Pembelajaran،  حسن، سيف هللا٢٦

Bahasa Arab Yang Menyenangkan ،) �٢٠١٠سان فوبليسينج ، : جوغجاكار�( ،

٢٩  
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املعلميطلب من كل طالب تقدمي هويته بصوت عال   )٢

كاسم، طالب الصف كيف يف اسم ا�موعة كيف أو 

ما التخصصات، أو األصل الوطين، واهلوا�ت، اخل 

  )كما هو مطلوب(

يعطى كل طالب الوقت ل حفظ هوية الصديق على  )٣

  اجلانب األمين واأليسر

يوسرو وهو يشري إىل أحد الطالب إذا قال املعلم  )٤

، فيجب على الطالب أن يعرض ) بشكل عشوائي(

. العكس �لعكس. الصديق الذي جيلس على يساره

، فيجب على الطالب ميين-يسريولكن إذا قال املعلم 

املعّني تقدمي األصدقاء الذين هم يف اليسار واليمني يف 

  ٢٧.الوقت نفسه

  كتابة ملهارة ال اللغوية لعاباأل .٤

  خلاطئ تصحيحا: اللعبة العنوان  .أ 

                                                           
 Al ‘ab Al Lughowiyyah Teknik Pembelajaran،  حسن، سيف هللا ٢٧

Bahasa Arab Yang Menyenangkan ،) �٢٠١٠سان فوبليسينج ، : جوغجاكار�( ،

٥٦  
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. الطالب علىالكتابة�دف هذه اللعبة إىل تدريب : الغرض  .ب 

من خالل . يضا حتليلهم، فإنه حيسن أإىل جانب ذلك

، ميكن للطالب حتليل وتصحيح األخطاء هذه اللعبة

  .املكتوبة مع بعضهم البعض

تتضمن بعض األدوات املطلوبة يف هذه : األدوات املطلوبة  .ج 

  .األقالم والورق والسبورات اللعبة

  :طريقة اللعب  .د 

  يوفر املعلم ورقة فارغة  )١

. وترمجا�م مفردواطلب من كل طالب أن يكتب مخسة  )٢

عن األمساء والفصول  ا، كان الطالب يسألو يف السابق

  .واألرقام الغائبة على الورق

، مث مشاركتها مرة أخرى راق اليت قاموا �امجع كل األو  )٣

تدع الطالب حيصلون على ورقة ال . بشكل عشوائي

  .�مسهم
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ب تصحيح أخطاء الكتابة األجبدية، اطلب من الطال )٤

 ٢٨.، والرتمجاتمصطلحات املفردات

 

  العيوب و املزية من االلعاب اللغوية  .ج 

لديها عدد من مزا� وعيوب  ويةلعاب اللغال، أيف تطبيقه  

  .ويةلعاب اللغالأ

  ويةلعبة اللغال عيوب .١

  :لعاب اللغويةأالهنا هي بعض أوجه القصور يف تنفيذ 

إن عدد الطالب كبري جدا، مما يسبب صعوبة إشراك   .أ 

  مجيع الطالب فياللعبة

لعاب اللغوية تنفيذوعادة ما تليها الضحك واهلتافات أ  .ب 

من الطالب وذلك لتتداخل مع تنفيذ التعلم يف 

  الفصول األخرى

  اللغة ليس كل موضوع ميكن التواصل عرب ألعاب  .ج 

                                                           
 Metode Permainan-Permainan Edukatif، ا�يب و نيل رمحاويت فتح٢٨

dalam BahasaArab ،)١٧٨،)٢٠١١ديفا فرس ، : جوغجاكار�  
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تعترب حىت اآلن برامج تعلم اللغة، ، ال بشكل عام  .د 

  ولكن فقط �عتبارها إهلاء

  اللعبة اللغويةمزا�  .٢

  :اللغوية فيما يلي بعض املزا� يف ألعاب

هي واحدة من وسائط التعلم ذات  ويةاللغةألعاب اللغ  .أ 

  CBSAمستو�ت عالية من 

ميكن أن تقلل من ملل الطالب يف عملية التعلم يف   .ب 

  الفصل

مع املنافسة بني الطالب ، ميكن أن تعزز روح   .ج 

  الطالب ليكونوا أكثر تقدًما

ميكن لأللعاب اللغوية أن تعزز العالقات ا�موعات   .د 

  وتنمية الكفاءات ااجلتماعية للطالب ميكن

للمواد اليت يتم توصيلها ترك انطباًعا يف قلوب   .ه 

الطالب حبيث يصعب نسيان جتربة املهارات اليت يتم 

 ٢٩.ريبهاتد

                                                           
 Metode Permainan-Permainan Edukatif، ا�يب و نيل رمحاويت فتح٢٩

dalam Bahasa Arab ،)٣٩،)٢٠١١ديفا فرس ، : جوغجاكار�  
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  نتيجة التعلم .٣

هو نشاط يقوم به شخص ما عن قصد يف حالة واعية  التعلم    

للحصول على مفهوم جديد أو فهم أو معرفة جديدة لتمكني 

. الشخص من تغيري سلوكه الدائم نسبياً يف التفكري والشعور والتصرف

خمرجات التعلم هي التغريات اليت حتدث يف الطالب ، واليت تشمل 

وفقا ل . يجة ألنشطة التعلماجلوانب املعرفية والعاطفية واحلركية كنت

اليت تنص على أن نتائج التعلم ميكن تفسريها إبراهيم . ك يف نواوي

على أ�ا مستوى جناح الطالب يف مادة التعلم يف املدارس اليت يتم 

التعبري عنها يف النتائج اليت مت احلصول عليها من نتائج االختبارات 

  ٣٠.على عدد معني من املوضوعات

  :واع من خمرجات التعلم ، وهيهناك ثالثة أن

  :الفهم   .أ 

/ فهم املفهوم هنا هو القدرة على تفسري وتفسري شيء مت فهمه 

لقياس نتائج التعلم يف . توضيحه يف األفكار أو األفكار أو الفهم

شكل مفاهيم فهم ، ميكن للمدرسني إجراء تقييمات للمنتجات ، 

                                                           
 Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah،  أمحد، سوسانتو  ٣٠

Dasar ،)٦، )٢٠١٣مدييا غروف ، فر�دا : جاكار�  
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خمتلفة من وميكن إجراء تقييم املنتج من خالل عقد أنواع 

  .االختبارات شفهيا وكتابيا على حد سواء

  ةهار امل  .ب 

هذه مهارة تؤدي إىل تطوير القدرات العقلية والبدنية 

واالجتماعية األساسية كمحرك للقدرات األعلى لدى الطالب 

املهارات تعين القدرة على استخدام األفكار والعقل . الفرديني

معينة مبا يف ذلك واإلجراءات بفعالية وكفاءة لتحقيق نتيجة 

  .اإلبداع

  املواقف   .ج 

، ن املواقف ليست جمرد جوانب ذهنية، فإوفقا النغ يف أزوار

يف حني أن . ولكنها تشمل أيضا جوانب من االستجابة اجلسدية

، بطريقة، طريقة، منط و اجتاه للقيام بشيء ماساردميا� املوقف

تشري . األشياءوتقنيات معينة للعامل احمليط يف شكل األفراد وبعض 

  ٣١.املواقف إىل أفعال املرء أو سلوكه أو أفعاله

                                                           
 Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah،  أمحد، سوسانتو  ٣١

Dasar، )١١، )٢٠١٣فر�دا مدييا غروف ، : جاكار�   
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  هيكل التفكري. ﴾ج﴿

يستطيع ،ان تستخدم الباحثة طريقة احملاضرة �اللعاب اللغوية .١

العلوم   ترقية نتيجة تعلم طالب الصف السابع أ مفتاح

  ماديون كراديناندولوفو

طالب الصف �لستعدام اللعبة اللغوية احملاضرة  استخدمطريقة .٢

 . )معايري احلد األدىن لإلجناز( KKMالسابع وسوف تصل 

  

  فروض البحث. ﴾د﴿

األلعاب اللغوية يف ماديت  طريقاحملاضرةمع القائم على تطبيق  .١

سابع نتائج تعلم الطالب يف الصف الرقية اللغة العربية وميكن ت

 ماديون كراديناندولوفوالعلوم   أمفتاح

يف اللغة  طريقة احملاضرةوتنفيذ األلعاب اللغوية على أساس  .٢

معايري احلد األدىن ( KKMالعربية خيضع الطالب سوف حيقق 

  .نتائج التعلم)  لإلجناز
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  الباب الثالث

  البحث منهج

  

، وهو  إجرائي صفيذه الدراسة هو حبث � املستخدم املنهج        

م يف الفصل الدراسي من يعبارة عن عملية دراسة مشكالت التعل

خالل التفكري الذايت يف حماولة حلل املشكالت من خالل تنفيذ 

. اإلجراءات املخطط هلا يف مواقف حقيقية وحتليل كل �ثري للعالج

، هو �لتحديد هذا البحث العملي هو منط تعاوين إن منط تنفيذ

، وليس لدى سية املصمم واملنفذ من قبل فريقدراالبحث يف الفصول ال

، ألن كل من التخطيط وكيفية تنفيذ فرصة واسعة الختاذ اإلجراء ةاملعل

، ولكن من قبل انفسه مةاإلجراءات ال يتم حتديدها من قبل املعل

  ٣٢.ةالباحث

   

                                                           
 ٢٠٠٩كنجا� ،: جاكار� (،Penelitian Tindakan Kelas، وينا، ساجنا�٣٢

(،٦٥  



٤١ 
 

 
 

  مفعول البحث. ﴾أ﴿

 اضرةهدف إجراء الفصل يف هذه الدراسة هو تطبيق طرق احمل

  .نتائج تعلم الطالب لرتقيةالعربية  �أللعاب اللغويةقي تعليم اللغة

  

 البحث اإلجرائيالبحث و خصائص موضوع مكان . ﴾ب﴿

  مكان البحث). ١

العلوم دولوفو مفتاح يف فئة الناشئني حبث إجرائي صفي 

  ماديون

  خصة البحث). ٢

وستجرى الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 

٢٠١٨/٢٠١٩  

  ع البحثموضو ). ٣

 ٣٠، تصل إىل أللطالب من الصف السابع  املواد كانت

  .طالبا١٩و  تاطالب ١١طالبا وتتألف من 

  

  البحثمتغري . ﴾ج﴿

  ةويلعاب اللغ�ألاضرة تطبيقاحملعملية متغرية، لكو�ا عملية).١
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العلوم   أ مفتاح  للطالب من الصف السابع نتائج التعلم). ٢

  ماديون كرادينان دولوفو

 

  إجراءات البحث. ﴾د﴿

يطبق منوذج  حبث إجرئي وصفيستخدم هذا البحث ا

 كميس، ويبدو أن النموذج الذي طوره  �غارتو  كميسالبحث  

كورت ال يزال قريًبا جًدا من النموذج الذي قدمه  روبني �غارت و 

، ألنه يف دورة واحدة أو جولة تتكون من أربعة ومع ذلك. لوين

، لذلك مل يكن هناك تغيري يف رت لوينمكو�ت كما فعل كو 

 -املالحظة  - التنفيد -التخطيط : املكو�ت األربعة مبا يف ذلك

دة، خاصة بعد ه جمرد أنه بعد تنفيذ دورة واحإن. إلنعكاسا

. الدور السابقة ، يتبعها إعادة تصميم أو مراجعة لتنفيذالتفكري

، استنادا إىل إعادة التخطيط اليت نفذت يف وعالوة على ذلك

  ٣٣.شكلها اخلاص

                                                           
: �ندونغ(، Penelitian Tindakan Kelas، فائيزل الدين و أرما ليندا٣٣

  ٣١، )٢٠١٤ألفابىت 
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 )Kemmis & McTaggart(  شاكلة كميس و تغارتالصورة  ٣.١

  

    

    

    

  

            

  

    

      

    

    

    

  

      

    

  
 

 التخطيط

 التنفيد اإلنعكاس
الدور 

 الثاين

 املالحظة

 التخطيط

 التنفيد اإلنعكاس
الدور 

األو 

 املالحظة
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٣.١ اجلدول  

  لالدور األوّ  حبث إجرائي صفياجلدول  إجراءات تنفيذ         

رّتب عملية التخطيط املتلمة �ساس حبث  .١  ختطيط

 "البيتيف " إجرائي صفي �ملوضوع 

األدوات املستخدمة / املواد / إعداد مصادر  .٢

 ميفيأنشطة التعل

إعدادأدوات التقييم اليت سيتم استخدامها لقياس  .٣

 الكفاءة

وضع معايري اكتمال احلد األدىن من حتقيق  .٤

 وإعداد أدوات قياس جناح العمل ةالكفاء

مجع البيا�ت  صحيفة لعمليةإعداد  .٥

  م يالستخدامها يف أنشطة التعل

 ميغرض التعل حتاضر مدّرسة .١  تنفيد

 "يف البيت"الدرس وموضوعه  دّرسةشرمحت .٢

 األلعاب اللغوية للطالب تستعد مدّرسة .٣

 "الكلمة مهس"�ملوضوع 

للمجموعات الفائزة يف  تستعد مدّرسة هدية .٤
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 األلعاب اللغوية

م ، يقبل مخسة عشر دقيقة من انتهاء التعل .٥

لة جتاه طالب بنقل انطباع الرسااألستاذةللسأل ت

 اضرةم أثناء اللعب والذي مت عن طريق احمليالتعل

 على ورقة

تقسم األستاذة  الدقائق العشر األخرية اليت يف  .٦

  .للطالب ختبارإلا

 م يانتباه كل طالب يف عملية التعل تالحظ .١  مالحظة

 م ياهتمام الطالب يف عملية التعلتالحظ  .٢

كل من هذه القدرات �ستخدام   تالحظ .٣

  .التحقق من ورقة املالحظة املنظمة

يعكس مالحظات أنشطة الطالب يف ا�موعة   انعكاس

وحتليل  ةومسؤولية الطالب يف املشاركة يف املناقش

، وذلك �ستخدام م الطالبيقيمة اكتساب تعل

إىل دورة  القرار احلاجةحمددة بشأن  قاييس اليتم

  .�نية أم ال
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 ٣.٢ اجلدول

  لثاينالدور احبث إجرائي صفي اجلدول  إجراءات تنفيذ

رّتب عملية التخطيط املتلمة �ساس حبث  .١  ختطيط

 "يف البيت" إجرائي صفي �ملوضوع 

األدوات املستخدمة / املواد / إعداد مصادر  .٢

 ميفيأنشطة التعل

إعدادأدوات التقييم اليت سيتم استخدامها لقياس  .٣

 الكفاءة

اكتمال احلد األدىن من حتقيق وضع معايري  .٤

 وإعداد أدوات قياس جناح العمل ةالكفاء

مجع البيا�ت  صحيفة لعمليةإعداد  .٥

  م يالستخدامها يف أنشطة التعل

 ميغرض التعل حتاضر مدّرسة .١  تنفيد

 "يف البيت"الدرس وموضوعه  دّرسةشرمحت .٢

 األلعاب اللغوية للطالب تستعد مدّرسة .٣

 "قراءة حرف مشوه"�ملوضوع 

للمجموعات الفائزة يف  تستعد مدّرسة هدية .٤
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 األلعاب اللغوية

سأل ت، ميقبل مخسة عشر دقيقة من انتهاء التعل .٥

طالب بنقل انطباع الرسالة جتاه لل األستاذة

 اضرةم أثناء اللعب والذي مت عن طريق احمليالتعل

 على ورقة

 تقسم مدّرسة الدقائق العشر فياألخرية اليت  .٦

  .للطالب ختبارإلا

 م يانتباه كل طالب يف عملية التعلتالحظ  .١  مالحظة

 م ياهتمام الطالب يف عملية التعلتالحظ  .٢

كل من هذه القدرات �ستخدام   تالحظ .٣

  .التحقق من ورقة املالحظة املنظمة

أنشطة الطالب يف ا�موعة  ةعكس مالحظتن  انعكاس

وحتليل  ةومسؤولية الطالب يف املشاركة يف املناقش

، وذلك �ستخدام م الطالبيقيمة اكتساب تعل

إىل دورة  القرار احلاجةحمددة بشأن  قاييس اليتم

  .�نية أم ال
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 تنفيد البحث جدول ﴾ح﴿

تعلم الطالب لرتقية نتائج ال حبث إجرائي صفي تنفيذ  

يف  �اللعاب اللغوية�ستخدام طريقة احملاضرة  "يف البيت"وضوع مب

الذين يبلغ عددهم مدرسة الثانوية مفتاح العلوم  الفصل السابع أ

  :يلواجلدول الزمين للتنفيذ هو كما �. ٣٠

  

 ٣.٣اجلدول

  حبث إجرائي صفي جدول تنفيذ

  يف وقت   جنس البحث  رقم

    ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

                ختطيط  ١

                إستعداد  ٢

تركيب املفهوم   

  العملية
              

                تركيب الة  

                تنفيد  ٣
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                أعمال الدور األول  

                أعمال الدور االثاين  

      -          أعمال الدور الثالث  

                تذبري البيان  ٤

                تذبري مفهوم البيان  

إستكمال مسودة   

  البيان
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  الباب الرابع

  نتائج البحث

  عرض البيا�ت العامة. ﴿أ﴾

تصميًما ألحباث الفصل الدراسي يف حماولة لرتقية نتائج  تستخدم  

التعلم لطالب الصف السابع أيف مدرسة الثانوية مفتاح العلوم  

  .طالًبا ٣٠كرادينان دولوفو ماديون، حيث يوجد 

  

كرادينان دولوفو   مفتاح العلوم�سيس املدرسة الثانوية  �ريخ .١

   ماديون

يناير  ٢مدرسة الثانوية مفتاح العلوم كرادينان دولوفو ماديون يف   

من قبل جمتمع قادة القرية الذين كانوا يف جممع دار  ١٩٧٥

�سست هذه . السالم كرادينان دولوفو ماديون الصعود املدرسة

املدرسة تسناوية ألن النظر إىل أن التعليم الذي يعادل املدرسة 

يف بداية االجتماع . كرادينانقرية  الثانوية هو بعيد جدا عن 

اإلداري ، مت اختيار السيد أمسوري كرئيس للمدرسة املسؤولة 

لدراسية األوىل من عام يف السنة ا. عن جمال التعليم والتعلم

، دخلت مدرسة تسناوية ظهرًا من الساعة ١٩٧٥/١٩٧٦
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مث يف العام الدراسي . مساءً  ١٦:٣٠ظهراً حىت الساعة  ١:٠٠

، دخلت مدرسة تسناوية مفتاح العلماء يف ١٩٧٧-١٩٧٦

 ١٢:١٥صباًحا وحىت الساعة  ٧:٠٠الصباح من الساعة 

ألنه يف فرتة ما بعد الظهر مت استخدام املبىن ملدرسة . مساءً 

بعد الدخول يف الصباح ، اتضح أن ثقة الناس تتزايد وأن . دينية

  .طال�م يتزايدون عاماً بعد عام

املدرسة الثانوية مفتاح العلوم   هدافاألو  البعثرؤية و ال .٢

  كرادينان دولوفو ماديون

  :رؤية املدرسة  .أ 

  "حنو حتقيق رواسب حمسوسة تستند إىل اإلميان وطاوية"

  :املدرسة بعث   .ب 

  تطوير املواقف والسلوكيات الدينية اإلسالمية  .١

تعلم التدريس على النحو األمثل مع اإلمكا�ت اليت  .٢

  يتمتع �ا

  اإلجنازاحلماس املتزايد لتحقيق  .٣

  تنفيذ اإلدارة التشاركية واحلق يف .٤
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السعي إىل بيئة صحية نظيفة ومجيلة الفوارق  .٥

  :اإلسالمية

 العلوم والتكنولوجيا حتسني املوارد البشرية يف جمال .٦

  درسةاملأهداف   .ج 

  : املفيت العام هي كالتايل الثانويةدرسة املأهداف 

من خالل املعرفة  الثانويةحتقيق مدرسة طيبة إن 

العالية له معىن نبيل حىت أن ا�تمع الرئيسي املكرس � 

  .سبحانه وتعاىل

املدرسة الثانوية مفتاح العلوم  التسهيالت والبنية التحتية  .٣

  كرادينان دولوفو ماديون

وية الثاناملرافق والبنية التحتية اليت متلكها مدرسة     

، قاعات دراسية ٦كرادينان، وهي تضم   العلوممفتاح 

، حاسوب، ة، مكتبمراحيض/ ونيات، غرفتني صغريتني تعا

، ترب، غرفة مدرسية، غرفة قيادة، غرفة االستشارة، خملغوي

غرفة  ١، مكان الر�ضة وأيضا اململكة املتحدة، غرفة تدريس

  .لآلخرين
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كرادينان   مفتاح العلوم الثانويةهيكل التنظيمي ملدرسة  .٤

  دولوفو ماديون

مفتاح العلوم كرادينان الثانوية هيكل التنظيمي يف مدرسة     

زينول  و ماديون يشغل أعلى منصب مؤلف هو السيد دمحمفدولو 

، تضاعف مدرًسا ١٦أنيك نورويين كان هناك ، مع األم فناين

 .منهم أيًضا كمنازل ٦

  

كرادينان العلوم  يف مدرسة الثانوية مفتاح  طالب احوال .٥

  دولوفو ماديون

يبلغ عدد طالب حوايل الثانوية مفتاح العلوم  مدرسة    

من الصف الثامن يصل  ٦٢الصف السابع يصل إىل . ١٧٢

كل منهم يتكون من . ٥٥والصف التاسع يصل إىل  ٥٥إىل 

  .أسر املزارعني والتجار ورجال األعمال واملعلمني وغريهم
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  وصف البيا�ت لكل دور ﴾ب﴿

  لاألوّ الدور  .١

  ختطيط   .أ 

رّتب عملية التخطيط املتلمة �ساس حبث إجرائي صفي  .١

 "يف البيت" �ملوضوع 

األدوات املستخدمة فيأنشطة / املواد / إعداد مصادر  .٢

 ميالتعل

أدوات التقييم اليت سيتم استخدامها لقياس  إعداد .٣

 الكفاءة

 ةوضع معايري اكتمال احلد األدىن من حتقيق الكفاء .٤

 وإعداد أدوات قياس جناح العمل

مجع البيا�ت الستخدامها يف  صحيفة لعمليةإعداد  .٥

 ميأنشطة التعل

  

  تنفيذ    .ب 

 ميغرض التعل حتاضر األستاذة .١

 "يف البيت"الدرس وموضوعه  األستاذة شرحت .٢
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�ملوضوع  األلعاب اللغوية للطالب تستعد األستاذة .٣

  "الكلمة مهس"

للمجموعات الفائزة يف األلعاب  تستعد األستاذةهدية .٤

 اللغوية

سأل تم ، يقبل مخسة عشر دقيقة من انتهاء التعل .٥

م أثناء يطالب بنقل انطباع الرسالة جتاه التعللل األستاذة

 على ورقة اضرةاللعب والذي مت عن طريق احمل

 ختبارإلاتقسم األستاذة  الدقائق العشر األخرية اليت يف .٦

 .للطالب

  مالحظة   .ج 

 م يانتباه كل طالب يف عملية التعلتالحظ  .١

 م ياهتمام الطالب يف عملية التعلتالحظ  .٢

كل من هذه القدرات �ستخدام التحقق من   تالحظ .٣

 .ورقة املالحظة املنظمة

بشكل مستمر يف أنشطة  يتم تنفيذ تقنيات    

عند أثناء إجراء هذه املالحظة الكتشاف نتائج . ميالتعل
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�أللعاب احملاضرة ة طريقتعلم الطالب بعد تطبيق ال

يف  "يف البيت"م اللغة العربية مع موضوع ييف تعلاللغوية 

مبدرسة الثانوية مفتاح العلوم كرادينان الفصل السابع 

  .دولوفو مادييون

حول االّول يف الدور  حبث إجرئي صفيبيا�ت أّما     

تعلم الطالب واليت تشمل الدرجات اختبارات النتائج 

وترد النتائج اليت مت احلصول . ميالتعلالطالب يف عملية 

 .عليها يف اجلدول التايل

  

  ٤.١اجلدول 

  االول دوريف ال االختبار عن نتائج بيا�تال

  وصف  قيمة  اسم الطالب  رقم

  كامل  ٨٥  عفيفة لني مهفيا�  ١

  كامل  ٨٠  افر�ن دوي سافوترا  ٢

  كامل  ٨٠  انديكا كاماجا�  ٣

  كامل  ٨٥  انوار مزكي  ٤

  كامل  ٨٥  اسيفا رامسا ارابيل  ٥
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  كامل  ٨٠  دامار املتقني  ٦

  كامل  ٨٥  دافني ستييا فامبودي  ٧

  كامل  ٨٠  ديفا شهفا�  ٨

  كامل  ٨٥  افان ادي فرا�ما  ٩

  كامل  ٩٥  فاتح نور فاضلي  ١٠

  غري كامل  ٧٠  فردوس نور اردييانشه  ١١

  كامل  ٨٠  ايرما ويد�ستويت   ١٢

  غريكامل  ٧٠  ايرزا برييان فرايوغا  ١٣

  غريكامل  ٧٠  كاكاندا فاساهاوي  ١٤

  غريكامل  ٧٠  خري الزاكي  ١٥

  كامل  ٨٠  لطفي هسين نيسرينا  ١٦

  كامل  ٨٠  ما� �بيال  ١٧

  كامل  ٨٠  دمحم شهر اإليزام  ١٨

  كامل  ٨٠  دمحم حبيب صاحل  ١٩

  كامل  ٨٠  اوفلييا ادينا اغيال   ٢٠

  كامل  ٧٥  راما ادي كارتيكا او�ما  ٢١
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  غري كامل  ٧٠  رزا ايلهام دوي  ٢٢

  كامل  ٨٥  رفقي جهيا نوغراها  ٢٣

  كامل  ٧٠  رزقي دوي سافوترا  ٢٤

  كامل  ٩٥  روضة اجلنة  ٢٥

  كامل  ٩٠  شفا عائيشة هانيند�  ٢٦

-شريف علي روح هللا ال  ٢٧

  يف

  كامل  ٨٥

  كامل  ٩٠  تيكا اسرتي فييا�  ٢٨

  كامل  ٨٠  وحيو نيعسيه  ٢٩

  كامل  ٨٠  ويديياوايت  ٣٠

    ٢٤٣٥  اإلمجايل  

    ٨١  معدل نتيجة  

  :املعلومات

  عدد الطالب/ جمموع الدرجات= قيمة املتوسطة   

             =٨١=    ٣٠/ ٢٤٣٥ 
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  معايري التقييم

  كامل  ٧٥-١٠٠

  غري كامل  ٥٠-٧٠

  اقل  ٠-٤٠

 

  ٤.٢اجلدول 

  النسبة املئوية لنتائج االختبار يف الدور االّول

  

  النسبة املئوية  ف  نتائج التعلم

  ٩٠%  ٢٧  كامل

  ١٠%  ٣  غري كامل

  ٠%  ٠  اقل 

  

  انعكاس  .د 

إىل البيا�ت اليت مت احلصول عليها من العمل  إستند        

العربية أن موضوع  ومن حبث إجرئي صفيدرس اللغةومراقبة 

، أللعاب اللغوية��ستخدام طريقة احملاضرة " البيتيف "
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م يف الدور األول حققت نتائج يخلص إىل أن أنشطة التعل

. ألن هناك العديد من الطالب الذين فهموا املوضوعمرضية 

ميكن مالحظة ذلك من خالل النسبة املئوية املرتفعة 

مت . ٪٩٠لالختبارات يف هذه الدور واليت وصلت إىل 

٪  ١٠يف حني أن . طالًبا ٣٠طالًبا من إمجايل  ٢٧إكمال 

ثاين لتحقيق الدور ةيف عقد الباحثتال تزال غري مكتملة وس

  .من النتائجأقصى قدر 

  

  الثاين دورال .٢

  ختطيط   .أ 

رّتب عملية التخطيط املتلمة �ساس حبث إجرائي  .١

 "يف البيت" صفي �ملوضوع 

األدوات املستخدمة فيأنشطة / املواد / إعداد مصادر  .٢

 ميالتعل

إعدادأدوات التقييم اليت سيتم استخدامها لقياس  .٣

 الكفاءة
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 ةالكفاءوضع معايري اكتمال احلد األدىن من حتقيق  .٤

 وإعداد أدوات قياس جناح العمل

مجع البيا�ت الستخدامها يف  صحيفة لعمليةإعداد  .٥

 م يأنشطة التعل

  تنفيذ   .ب 

 ميغرض التعل حتاضر األستاذة .١

 " يف البيت"الدرس وموضوعه  األستاذة شرحت .٢

�ملوضوع  األلعاب اللغوية للطالب تستعد األستاذة .٣

 "قراءة حرف مشوه"

للمجموعات الفائزة يف األلعاب  تستعد األستاذةهدية .٤

 اللغوية

سأل ت، ميقبل مخسة عشر دقيقة من انتهاء التعل .٥

م أثناء يطالب بنقل انطباع الرسالة جتاه التعللل األستاذة

 على ورقة اضرةاللعب والذي مت عن طريق احمل

 ختبارإلاتقسم األستاذة  فياألخرية التيالدقائق العشر .٦

 .للطالب
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  مالحظة   .ج 

 م يانتباه كل طالب يف عملية التعلتالحظ  .١

 م ياهتمام الطالب يف عملية التعلتالحظ  .٢

كل من هذه القدرات �ستخدام التحقق من   تالحظ .٣

  .ورقة املالحظة املنظمة

  ٤.٣اجلدول 

  الثايندور ىف ال االختبار عن نتائج بيا�تال

  وصف  قيمة  اسم الطالب  رقم

  كامل  ٨٥  عفيفة لني مهفيا�  ١

  كامل  ٨٠  دوي سافوتراافر�ن   ٢

  كامل  ٨٠  انديكا كاماجا�  ٣

  كامل  ٨٥  انوار مزكي  ٤

  كامل  ٨٥  ارابيل اسيفا رامسا  ٥

  كامل  ٨٠  دامار املتقني  ٦

  كامل  ٨٥  دافني ستييا فامبودي  ٧

  كامل  ٨٠  ديفا شهفا�  ٨
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  كامل  ٨٥  افان ادي فرا�ما  ٩

  كامل  ١٠٠  فاتح نور فاضلي  ١٠

  كامل  ٨٠  اردييانشهفردوس نور   ١١

  كامل  ٨٠  ايرما ويد�ستويت   ١٢

  كامل  ٨٠  ايرزا برييان فرايوغا  ١٣

  كامل  ٨٠  كاكاندا فاساهاوي  ١٤

  كامل  ٨٠  خري الزاكي  ١٥

  كامل  ٨٠  لطفي هسين نيسرينا  ١٦

  كامل  ٨٠  ما� �بيال  ١٧

  كامل  ٨٠  دمحم شهر اإليزام  ١٨

  كامل  ٨٠  دمحم حبيب صاحل  ١٩

  كامل  ٨٠  اوفلييا ادينا اغيال   ٢٠

  كامل  ٨٠  راما ادي كارتيكا او�ما  ٢١

  غري كامل  ٨٠  رزا ايلهام دوي  ٢٢

  كامل  ٨٥  رفقي جهيا نوغراها  ٢٣

  كامل  ٨٠  رزقي دوي سافوترا  ٢٤
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  كامل  ١٠٠  روضة اجلنة  ٢٥

  كامل  ٩٠  شفا عائيشة هانيند�  ٢٦

  كامل  ١٠٠  يف-شريف علي روح هللا ال  ٢٧

  كامل  ٩٠  اسرتي فييا� تيكا  ٢٨

  كامل  ٨٠  وحيو نيعسيه  ٢٩

  كامل  ٨٠  ويديياوايت  ٣٠

    ٢٥٠٥  اإلمجايل  

    ٨٤  معدل نتيجة  

  :املعلومات  

  عدد الطالب/ جمموع الدرجات= قيمة املتوسطة   

                =٣٠/ ٢٤٣٥  

                =٨١   

  معايري التقييم

  كامل  ٧٥-١٠٠

  غري كامل  ٥٠-٧٠

  اقل  ٠-٤٠
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  ٤.٤اجلدول 

  النسبة املئوية لنتائج االختبار ىف الدور الثاين

  نسبة املئوية  ف  نتائج الدور

   ١٠٠%  ٣٠  كامل

  ٠%  ٠  غري كامل

  ٠%  ٠  اقل 

  انعكاس   .د 

بيا�ت مت احلصول عليها من العمل الإىل  إستنادا         

اللغة العربية على  ومن حبث إجرئي صفي يف درسواملراقبة 

أللعاب ��ستخدام طريقة احملاضرة  "البيتيف "وضوع امل

م يف الدور الثاين قد ي، خلصت إىل أن أنشطة التعلاللغوية

حققت أقصى قدر من النتائج ألن هناك العديد من 

ميكن مالحظة ذلك من . الطالب الذين فهموا املوضوع

٪ من ١٠٠خالل النسبة املئوية لالختبارات اليت تصل إىل 

  .طالًبا ٣٠

  

  حتليل البيا�ت لكل دور. ﴾ج﴿
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م للطالب يف عملية ينتيجة للبحث يشمل خمرجات التعل    

يف درس أللعاب اللغوية �م من خالل تطبيق طريقة احملاضرة يالتعل

، مقدم يف دورتني على النحو  "يف البيت"وضوع علياملاللغة العربية 

  :التايل

  الدور االّول .١

األنشطة املنفذة هي دور األول ، الم ييف أنشطة التعل    

إىل أنشطة  إستند. نعكسواإل الحظةالتخطيط والتنفيذ وامل

م اليت مت احلصول عليها ، مت احلصول على البيا�ت ، يالتعل

 عليوهي بيا�ت حول نتائج تعلم الطالب يف املواد العربية 

نتائج . أللعاب اللغويةاضرة�، والطريقة احمل"لبيتايف "موضوع 

  : ينظر إىل الدور األوىل كما يف اجلدول أد�ه ميكن أن تعلمال
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  ٤.٥اجلدول 

  االّول دورالنتائج 

  النسبة املئوية  ف  نتائج التعلم

  ٩٠%  ٢٧  كامل

  ١٠%  ٣  غري كامل

  ٠%  ٠  اقل 

  :الوصف  

ل، الطالب على م اللغة العربية يف الدور األوّ ييف سياق تعل    

٪ ، يف حني أن  ٩٠طالبا مع نسبة  ٢٧حتقيق إتقان هناك 

  . طالب الذين مل يكملوا ٣٪ هناك  ١٠الطالب بنسبة 

  

  الدور الثاين .٢

، تتمثل األنشطة م يف الدور الثاينييف أنشطة التعل        

 داستن. نكسواإل الحظةالتخطيط والتنفيذ واملهي املنفذة 

مت احلصول عليها، مت احلصول على  اليتم يإىل أنشطة التعل

، وهي بيا�ت حول نتائج تعلم الطالب يف املواد البيا�ت

أللعاب � احملاضرة، والطريقة "البيتيف "موضوع  عليالعربية 
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كما يف اجلدول   الثاين وميكن مالحظة نتائج دور. اللغوية

  : أد�ه

  ٤.٦اجلدول 

  الثاين دورالنتائج 

  املئويةنسبة   ف  نتائج الدور

   ١٠٠%  ٣٠  كامل

  ٠%  ٠  غري كامل

  ٠%  ٠  اقل 

  

  :الوصف  

م اللغة العربية يف الدور الثاين، مع نسبة ييف سياق تعل         

وأولئك . طالبا حققوا التمكن بنجاح ٣٠٪ من املبلغ ١٠٠

هذا يثبت . ٪ ٠طالب مع نسبة  ٠الذين ال يكملون هم 

. أن الطالب قد تعلموا على أكمل وجه وهلم أقصى النتائج

  .حىت ال حتتاج الباحثة ايل الدور اإلستمرار 
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 باحثةم.﴾د﴿

  ٤.٧اجلدول 

  الثايناالّول والدور  بيا�ت نتائج الدور

  

قيمة الدور   اسم الطالب  رقم

  االّول

قيمة الدور 

  الثاين

  ٨٥  ٨٥  عفيفة لني مهفيا�  ١

  ٨٠  ٨٠  افر�ن دوي سافوترا  ٢

  ٨٠  ٨٠  انديكا كاماجا�  ٣

  ٨٥  ٨٥  انوار مزكي  ٤

  ٨٥  ٨٥  ارابيل اسيفا رامسا  ٥

  ٨٠  ٨٠  دامار املتقني  ٦

  ٨٥  ٨٥  ستييا فامبوديدافني   ٧

  ٨٠  ٨٠  ديفا شهفا�  ٨

  ٨٥  ٨٥  افان ادي فرا�ما  ٩

  ١٠٠  ٩٠  فاتح نور فاضلي  ١٠
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  ٨٠  ٧٥  فردوس نور اردييانشه  ١١

  ٨٠  ٨٠  ايرما ويد�ستويت   ١٢

  ٨٠  ٧٠  ايرزا برييان فرايوغا  ١٣

  ٨٠  ٧٠  كاكاندا فاساهاوي  ١٤

  ٨٠  ٧٠  خري الزاكي  ١٥

  ٨٠  ٨٠  لطفي هسين نيسرينا  ١٦

  ٨٠  ٨٠  ما� �بيال  ١٧

  ٨٠  ٨٠  دمحم شهر اإليزام  ١٨

  ٨٠  ٨٠  دمحم حبيب صاحل  ١٩

  ٨٠  ٨٠  اوفلييا ادينا اغيال   ٢٠

  ٨٠  ٧٥  راما ادي كارتيكا او�ما  ٢١

  ٨٠  ٧٠  رزا ايلهام دوي  ٢٢

  ٨٥  ٨٥  رفقي جهيا نوغراها  ٢٣

  ٨٠  ٧٠  رزقي دوي سافوترا  ٢٤

  ١٠٠  ٩٥  روضة اجلنة  ٢٥

  ٩٠  ٩٠  عائيشة هانيند�شفا   ٢٦
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شريف علي روح هللا   ٢٧

  يف- ال

١٠٠  ٨٥  

  ٩٠  ٩٠  تيكا اسرتي فييا�  ٢٨

  ٨٠  ٨٠  وحيو نيعسيه  ٢٩

  ٨٠  ٨٠  ويديياوايت  ٣٠

  ٢٥٠٥  ٢٤٣٥  اإلمجايل  

  ٨٤  ٨١  قيمة املتوسطة  

  ١٠٠%  ٩٠%  نسبة مثوية  

  ٣٠  ٢٧  عدد الطالب الكامل  

  ٠  ٣  عدد الطالب غري كامل  

  

 :وصفه يف شكل رسوم نبانية، كما لو انه مت تنفيدهإذا مت 
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  الرسم البياىن ٤.٨

  خمطط مقارنة يف الدور االّول و الدور الثاين

  

  
 

تزداد ، بناء على البيا�ت الىت حصلت عليها الباحثة السابق       

نتائج تعلم الطالب بشكل مرٍض للغاية ، وميكن مالحظة ذلك يف 

والذي يوضح أن نتائج الدور شهدت ز�دة جيدة  الرسم البياين أعاله

العربية مع لتعليم أللعاب اللغوية يف ا� جًدا �ستخدام طريقة احملاضرة

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

االولىالدور الثانيالدور

كامل

كاملغیر



٧٣ 
 

 
 

أ مدرسة الثانوية مفتاح العلوم   السابع يف الفصل" لبيتيف ا"موضوع 

  .و ماديونفادينان دولو ر ك
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  اخلامس بابال

  اخلامتة

  نتيجة. ﴿أ﴾

  .كما �يلستنتاج  اال، ميكن احبث إجرئي وصفيبناء على نتائج  

م ييف تعل ويةلعاب اللغ�ألبدأت عملية تطبيق طريقة احملاضرة  .١

على طالب الصف السابع أ يف  ةاللغة العربية اليت أجراها الباحث

ديون بشرح او مفكرادينان دولو العلوم  مفتاح  الثانويةمدرسة 

، مث مع شرح  ةستخدمها الباحثتاليت س طريقةاألهداف وال

بدأ تاملادة، عند االنتهاء من شرح املادة، س. املوضوع يف البيت

اليت مت  ةاليت مت اختيارها وفًقا للمهار  ويةلعبة اللغة الباحث

الطالب الذين يفوزون يف  ةتار الباحثختسليمها، يف اللعبة، ت

كون هلا تعبة وجوائز للفائزين سلاللعبة ومينحون اجلوائز، بل

  .�لتأكيد �ثري على الطالب للرتكيز على ما يتعلمونه

نتائج التعلم احملّسنة لطالب الصف السابع أ يف مدرسة  إرتفاع .٢

و ماديون من خالل تطبيق فو كرادينان دولوم  مفتاح العل الثانوية

من خالل نتائج  ويةب اللغالعالعربية بأل اللغةيف اضرة احملطريقة 

تعلم الطالب اليت تتحسن من الدور األول إىل الدور الثاين، أي 
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قيمة ٪ إىل متوسط ٩٠بنسبة اكتمال  ٨١قيمة من متوسط 

حصل على إرتفاع نتائج التعلم  .٪ ١٠٠مع نسبة اكتمال  ٨٤

 .من الدور االول اىل الدور الثاىن ٪ ١٠

 

  اتاقرتاح. ﴾ب﴿

العديد من االقرتاحات  ةالباحث ت، قدم تعلمبناًء على نتائج ال  

  :على النحو التايل

  للطالب  .١

احملاضرة  طريقةبعد حضور تعليم اللغة العربية �ستخدام     

، يصبح الطالب أكثر محاسة ومحاًسا يف  ويةلعاب اللغ�أل

  .ميالتعل

  ؤسسات التعليميةللم .٢

 طريقةخالل النظر يف نتائج تعلم اللغة العربية �ستخدام     

، �لطبع جيب تطويرها مع ابتكار أللعاب اللغوية�احملاضرة 

م اللغة العربية، من خالل تطبيق هذه يأكثر نشاطًا يف تعل

، �مل أن تكون وسيلة للتعلم املرح لز�دة حتسني  الطريقة

  .كفاءة املعلم
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  ني للمعلم .٣

ينبغى عليهم ثرقية معرفتهم ىف استخدام طرق التعليم     

وجيب على . الوقت للتعاون مع األلعاب اللغوية حني، املتنوعة

، قيمة جيدة حىت يكون م منح مكافآت يف شكل مدحاملعل

  الطالب أكثر حتمًسا 

  للباحثني .٤

، دوديةللباحث املهتم يف نفس ا�ال، مع كل القيود واحمل    

م استخدام نتائج هذه الدراسة كمرجع للباحث يف �مل أن يت

لذلك، من املتوقع أنه إذا قام الباحث �ختبار . املستقبل

، ال املعرفة العلميةجوانب أخرى حىت يتمكنوا من استكمال 

  .حبث إجرئي صفيسيما يف جمال 
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 قائمة املراجع

  

 املراجع العربية  . أ

املكتبة : بريوت.  جامع الدروس العربية. الغالييىن، مصطفى

  ٢٠١٤التوفيقية، 

اجلامعة : فونوروجو ،قواعد اللغة العربية، دمحم ودمحم منري،نصر هللا

  .٢٠٠٨، فرس  احلكومية فونوروجو

الكتاب املدرسي للمستوى ختضري ، ، و دمحم خمالصمنري، دمحم

اجلامعة اإلسالمية : ، فونوروجو اإلبتدائي يف تعليم اللغة العربية

  .٢٠١٢احلكومية فونوروجو فرس ، 

  

  املراجع األجنبية  . ب

 Desain Pembelajaran Berbasis Penelitianأسعد، �سوكي، 

Tindakan Kelasفونوروجو اجلامعة احلكومية: ، فونوروجو ،

٢٠٠٩ .  

  .٢٠٠٤غراسيندو، : ، جاكر�Strategi Belajar Mengajarغوال و، 
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 :، ماالنجPembelajaran Bahasa Arab، و أخرون، عبد احلميد

  .٢٠٠٨،  اجلامعة االسالمية احلكومّية ماالنج فرسالطيعة

، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  ،هرماوان، اجيف

  .  ٢٠١٤رمياجا روسداكار�، : �ندونج

، Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktik، اهلدى مفتاح

  .٢٠١٥فوستاكا فيالجار، : جوكجاكر�

 Metode Permainan-Permainanونيل الرمحةويت،  فتح ا�يب

Edukatif dalam Bahasa Arab.ديفا فرس: ، جوغجاكار� ،

٢٠١١ .  

 Permainan Edukatif Pendukungونيل الرمحة واتى،  فتح ا�يب

Pembelajaran Bahasa Arab ديفا فرس: جوغجاكار� ،.٢ ،

٢٠١٢ .  

 Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas Itu، مصليح، مسنور

Mudah .٢٠٠٩، بومي اكسارا: جاكر�.  

: ،�ندونغ Penelitian Tindakan Kelasالدين و أرما ليندا، ز فائ

  .٢٠١٤ألفابىت 
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، Media Pembelajaran Bahasa Arab ، رشدي، عبد الوهاب

  .٢٠٠٩، اجلامعة احلكومية ماالنج فرس: نجماال

 Al’ab Lughowiyyah Teknik Pembelajaran ،سيف هللا، حسن

Bahasa Arab yang Menyenangkanسان : ، جوغجاكار��

  ٢٠١٠فوبليسينج ، 

: جاكار� ، Penelitian Tindakan Kelasوينا،  سنجا�،

  .٢٠٠٩كنجا�، 

، ألفابتا: ، �ندونج Metode Penelitian Pendidikanسوغييونو، 

٢٠١٦ .  

 Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah أمحد، سوسانتو،

Dasar ٢٠١٣فر�د ند� ، : ، جاكر�.  

 Strategiزيين، هشام، برماوى مونيت وسكار أيو العر�ين، 

Pembelajaran Aktif، إنسان مدين، فوستاكا : جوغجاكار�

٢٠٠٨.  

 ١٧املنعقدة بتاريخ  ٢مالحظات مقدم البالغ يف وقت من املبتدئ 

  .٢٠١٨نوفمرب،  ١ -سبتمرب 

  



 
 

 

 ترمجة احلياة

 
بقرية بيربيك جيوان  ١٩٩٦ينايري  ٣يف سيت فاطمة ولدت 

. ماديون و هي البنت األوىل من سيد أمحد و سيدة سىت أسريعة 

خترجت ىف املدرسة اإلبتيدائية روضة اهلدى بيربيك جيوان ماديون سنة 

  

استمرت الدرسة ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ىف معهد 

السنة  السالىف سبل اهلدى كمبانج ساويت كبونسارى ماديون فيها ىف

و التحقت ىف املدرسة الثانوية احلكومية كمبانح ساويت  

و التحقت �جلامعة  .٢٠٠١٤رجوسارى كبونسارى ماديون سنة 

وأخدت ختّصصها ىف كلية  ٢٠١٥اإلسالمية احلكومية فونوروجو سنة 

وأملها أن تكون مرأة صاحلة . اللغة العربية حىت األن الرتبية قسم تعليم

والوطن، ساملة سعيدة ىف الدين و الدنيا و األخرة وأن �فعة للّدين 

  آمني . �جحة ىف األمل و كل األمور و �جحة ىف املستقبل

ولدت      

ماديون و هي البنت األوىل من سيد أمحد و سيدة سىت أسريعة 

خترجت ىف املدرسة اإلبتيدائية روضة اهلدى بيربيك جيوان ماديون سنة 

٢٠٠٨  

استمرت الدرسة ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ىف معهد      

السالىف سبل اهلدى كمبانج ساويت كبونسارى ماديون فيها ىف

٢٠٠٨ 

رجوسارى كبونسارى ماديون سنة 

اإلسالمية احلكومية فونوروجو سنة 

الرتبية قسم تعليم

�فعة للّدين 

�جحة ىف األمل و كل األمور و �جحة ىف املستقبل تكون



 
 

 

 




