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 امللخص
 

تطبيق وسائل البطاقة و ألعاب .  2019. الفي لطفي عزيزة،
اللغوية لرتقية فهم الرتاكيب النحوية يف الصّف سوروغان 
مستوى سفينة النجا ذوى الشكل  مبعهد "دار اهلدى" 

  .2019-2018طااناتن فونوروغو السّنة الّدراسّية ماايك 
 الدكتور أندوس احلاج حسن املاجستري.  ااملشرف 

 
تطبيق وسائل البطاقة، ألعاب اللغوية، فهم الكلمة األساسية: 

 الرتاكيب النحوية
كان ملعهد دار اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو   

الصاحل وتطوير طرق الطريقة السلفية احلديثة حلفظ طرق القدمية 
لذلك ، توجد يف معهد دار اهلدى ماايك طااناتن  .اجلديدة األصلح

فونوروغو أنشطة السلفية أو القدمية مثل املدرسة الدينية مفتاح اهلدى، 
و تالوة ويكتون و تالوة سوروغان. تالوة سوروغان نّفد يف كل مرة 

خمتلفة من بعد صالة املغرب. كانلتالوة سوروغان يتكون من أنواع 
الفصول ، واحد منها هو مستوى سفينة النجا ذوى الشكل. مستوى 



 

 من سوروغان سفينة النجا ذوى الشكل  هو مستوى املسفلة 
يف تالوة سوروغان، هناك عدة أنواع من اجلوانب اليت يتم  .سوروغان 

تقييمها ، وهي القدرة على قراءة معاين فيغان و فهم املراد و فهم  
 .الرتاكيب

كيف تطبيق وسائل البطاقة و    (1أسئلة البحث يعين:)و  
ألعاب اللغويةلرتقية فهم الرتاكيب النحوية يف الصّف سوروغان 
مستوى سفينة النجا ذوى الشكل  مبعهد "دار اهلدى" ماايك طااناتن 

( كيف ترقية فهم  2؟ )2019-2018فونوروغو السّنة الّدراسّية 
البطاقة وألعاب اللغويةيف  الرتاكيب النحوية بعد استخدام وسائل

الصّف سوروغان ملستوى سفينة النجا ذوى الشكل  مبعهد "دار 
 ؟  2019-2018اهلدى" ماايك طااناتن فونوروغو السّنة الّدراسّية  

نوع البحث يف هذا البحث هو حبث سيجعل الباحثة  
اإلجرائ الصّفي.  حبث اإلجرائ الصّفي هو حبث عاكس لباحث 

ثبوت العقلّي من حبثهم لفعل الفعل، متعمق الفهم الذى جعل لرتقية 
هذا   لبحوث، مع حتسن احلال حيث التدريس الذى جيعل يف الفصل.

 لنموذج كيميس و م ج تغارد، يعين حبلزوين.البحث جعل البحث اب



 

استنادا البياانت و التحليل نتائج البحث اإلجرائي تؤخذ  
ويةلرتقية فهم الرتاكيب تطبيق وسائل البطاقة و ألعاب اللغاخلالصة: 

النحوية يف الصّف سوروغان مستوى سفينة النجا ذوى الشكل  
-2018مبعهد "دار اهلدى" ماايك طااناتن فونوروغو السّنة الّدراسّية 

بُدأت مع وضع خطة التعلم مث نفذ الدوران. للدور األول . 2019
ُتستخدم بطاقات الرتكيب و الدور الثاين ُتستخدم أوراق صيد 

إلعرب. مث أجريت تقييمات خمتلفة ملعرفة مدى فعالية استخدام و ا
ترقية فهم الرتاكيب النحوية بعد استخدام وسائل البطاقة وألعاب 

ويعترب  اللغوية يف الصّف سوروغان ملستوى سفينة النجا ذوى الشكل
انجحاً  أو فعااًل، يتميز بزايدة نتائج تعلم الطالب يف بداية الدور  

فعالية الطالب  % يف الدور  الثاين.و87.5% إىل 50من األول  
يف بداية الدور  األول فعالية الطالب يف املناقشات و  يف طرح الرأي

 % يف الدور  الثاين.87.5إىل    %62,5من  
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 الباب األول 

 املقدمة

 ﴿ أ ﴾ خلفية اليحث 

لمات اليت يعرب هبا العرب اللغة العريبة هي الك
عن أغراضهم، و قد و صلت إلينا من طريق النقل. و 
خفظها لنا القران الكرمي و األحاديث الشريفة، و ما 
رواه الثّقات من منثور العرب و منظومهم. ملا خشي 
أهل العربية من ضياعها، بعد أن إختلطوا ابألعجام، 

ا أصوال  دونّوها يف املعاجم )القواميس( و أصّلوا هل
حتفظها من اخلطأ. و تسمي هذه األصول العلوم 
العربية. فالعلوم العربية هي العلوم اليت يتوصل هبا إىل 

و هي ثالثة عشر عصمة اللسان و القلم عن اخلطأ. 
علما:  الصرف و اإلعراب)جيمعها اسم النحو(، و  
الرسم، و املعاين، و البيان، و البديع، و العروض، و  

ض الشعر، و اإلنشاء، و اخلطابة، و القوايف، و قر 

1 



 

اتريخ األدب، و منت اللغة. و أهم هذه العلوم 
 1الصرف و النحو. 

العريبة. ألن عليه   و الصرف من أمهة العلوم
املعّول يف ضبط صيغ الكلم، و معرفة تصغريها و  
النسبة إليها و العلم ابجلموع القياسية و السماعية و 

لمات من إعالل أو الشاّذة و معرفة ما يعرتي الك
إدغام أو إبدال، و غري ذلك من األصول اليت جيب 
علي كل أديب و عامل أن يعرفها، خشية الوقوع يف 
أخطأ يقع فيها كثري من املتأدبني، الذين ال حّظ هلم  
من هذا العلم اجلليل النافع. و اإلعراب) وهو ما 
يعرف اليوم ابلنحو( علم أبصول تعرف هبا أحوال 

لعربية من حيث ما يعرض هلا يف حال الكلمات ا
تركيبها. فبه نعرف ما جيب عليه أن يكون اخر  

 
التوفقية:  ،)املكتبة جامع الدروس العربيةمصطفي الغاليين،  1

2003 )6 . 



 

الكلمة من رفع، أو نصب، أو جّر، أو جزم، أو لزوم 
 2حالة واحدة، بعد انتظامها يف اجلملة. 

كان ملعهد دار اهلدى ماايك طااناتن  
فونوروغو الطريقة السلفية احلديثة حلفظ طرق القدمي 

لذلك ، توجد  .وتطوير طرق اجلديد األصلحالصاحل 
يف معهد دار اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو أنشطة  
السلفية أو القدمية مثل املدرسة الدينية مفتاح اهلدى،  
و تالوة ويكتون و تالوة سوروغان. تالوة سوروغان 
نّفد يف كل مرة بعد صالة املغرب. كانلتالوة سوروغان  

ن الفصول ، واحد منها هو يتكون من أنواع خمتلفة م
مستوى سفينة النجا ذوى الشكل. مستوى سوروغان  

  من سفينة النجا ذوى الشكل  هو مستوى املسفلة 
يف تالوة سوروغان، هناك عدة أنواع من  .سوروغان

 
 . 7،جامع الدروس العربيةمصطفي الغاليين، 2



 

اجلوانب اليت يتم تقييمها ، وهي القدرة على قراءة 
 3معاين فيغان و فهم املراد و فهم الرتاكيب.

ىل مالحظات الفصول الدراسية ،  استنادًا إ
وجد الطالبات صعوبة يف تطبيق الرتاكيب النحوية و 
الصرفية يف كتاب سفينة النجا. وبناًء على 
املالحظات ، فهم الطالب قواعد النحوية الذي مت  
تدريسه يف املدرسة الدينية مفتاح اهلدى. كان النحو 
يدرس يف املدرسة الدينية مفتاح اهلدى كانوا حنو 
اجلرومّية والعمريطى و الفية ابن مالك. ، كان فهم 
الطالبات فيما تتعلق ابلنحو كافياً ، ولكن ألهنّن كان 
تعرف القواعد فقط ، شعرت فاذا تالوة سوروغان 
أبهنا قادرة على جعل الطالبات مفهوًما لتطبيق 
الرتاكيب النحوية و الصرفية. فإن احلقيقة هي أن 

صعوابت يف تطبيقها يف  الطالبات ال تزال تواجه 
كتاب سفينة النجا. املشاكل املتعلقة يعين أقّل لفهم 

 
 حاصل مقابلة 3



 

الطالبات هي األساليب املستخدمة ورتيبة وغري مثرية 
بناء على املشاكل، سيقوم الباحثة   4لالهتمام للتعلم.

بتطبيق وسائل البطاقة و اللعبة اللغة لرتقية فهم 
 الطالبات.

م والتعلم هي اإلعالم كأداة يف عملية التعلي
حقيقة ال ميكن إنكارها. لوجودها كان معىن مهم 

أن ختلق . 5للغاية لتسهيل فهم الطالب يف مادة التعلم
ماضياإلعالم بطاقات جًوا ممتًعا. سوى استخدام 
وسائل البطاقة، فإن خطة الباحثة للدورة التالية هي 

هي األنشطة اليت ألعاب اللغة  استخدام ألعاب اللغة.
ساعدة بعضها البعض أو تتنافس بني حتدث مل

الطالب لتحقيق األهداف اليت حتددها قواعد معينة. 
هلا هدف مزدوج ، وهي احلصول على ألعاب اللغة 

 
 حاصل مالحظة 4

 Media Pembelajaran Bahasaحممد خليل هللا، 5
Arab  ، :يوغجاكارات(Aswaja Pressindo،2012،)16 . 



 

ألعاب اللغة  اإلاثرة واكتساب مهارات لغوية معينة. 
لعاب هي طريقة لتعلم جوانب اللغة من اللعب. األ

يًضا ليست أنشطة فقط للمتعة ، ولكن هناك أاللغة 
عناصر من التعليم والتعلم هتدف إىل وصف فرص 

يف هذه الدراسة اللعبة   6الطالب لتطبيق  ما تعلموه. 
 .اإلعراب املستخدمة هي سلم األفعى و صيد

من املشاكل واألفكار  بعد رؤية العديد
لتحسينها يف حالة الرتاكيب النحوية يف الصّف  
سوروغان مستوى سفينة النجا ذوى الشكل ، أراد  

بطاقة   وسائل تطبيقالباحثة حبث إجرائ صّفي  يعىن 
لرتقية فهم الرتاكيب النحوية يف ألعاب اللغة و 

الصّف سوروغان مستوى سفينة النجا ذوى  
دى" ماايك طااناتن  الشكل  مبعهد "دار اهل

 

 Metode، فتح اجمليب و نيل الرمحوايت6 
Permainan- Permainan Edukatif dalam Belajar 

Bahasa Arab ( ، :يوغجاكاراتDiva Press ،2012 ،)32 . 



 

. أريد  2019-2018فونوروغو السّنة الّدراسّية 
من هذا البحث، أن األساليب و وسائل اإلعالم 
املستخدمة أن ترقية من فهم الرتاكيب النحوية يف 

 غان مستوى سفينة النجا ذوى الشكلالصّف سورو 
 

 ﴿ ب  ﴾  حتديد البحث 

بعد اإلدالء ابملالحظات ، يتضمن التعرف 
على املشكالت يف الصف سوروغان ملستوى  

 سفينة النجا ذوى ذوى الشكل  ما يلي: 
ضعف الطالقة قراءة معىن فيغان بشكل  (1

 صحيح  
ضعف فهم املواد املتعلقة ابملشاكل القانونية    (2

 يف احلياة اليومية 
الفهم الضعيف للرتكيب وتطبيقه يف كتاب   (3

 سفينة النجا ذوى ذوى الشكل



 

تنوعة املوجودة ،  من بني املشاكل امل 
حيدها الباحثة من حيث فهم الرتكيب وتطبيقه  
الضعيف ، ألنه بناء على املالحظات املوجودة يف 
سفينة النجا ذوى ذوى الشكل هي أصعب 
جانب جيب فهمه. وابلنسبة للصف ، يتم 
استخدام فصل سفينة النجا ذوى ذوى الشكل، 
ألنه هو الفصل األول من طبقة سوروغان، لذلك  

ون من السهل تطبيق دورة حبث إجراّئ سيك
 صفّي.

 
 
 

 ﴿ ج  ﴾ أسئلة البحث 



 

لرتقية ألعاب اللغة كيف تطبيق وسائل البطاقة و  .أ
فهم الرتاكيب النحوية يف الصّف سوروغان  
مستوى سفينة النجا ذوى الشكل  مبعهد "دار 
اهلدى" ماايك طااناتن فونوروغو السّنة الّدراسّية  

 ؟ 2018-2019
ترقية فهم الرتاكيب النحوية بعد استخدام  كيف  .ب 

يف الصّف سوروغان  ألعاب اللغة وسائل البطاقة و 
ملستوى سفينة النجا ذوى الشكل  مبعهد "دار  
اهلدى" ماايك طااناتن فونوروغو السّنة الّدراسّية  

 ؟  2018-2019
  

 
 
 البحث ﴿د ﴾ أهداف 



 

مهارة  لرتقية ألعاب اللغة بطاقة و وسائل  لتطبيق  .أ
فهم الرتاكيب النحوية يف الصف سوروغان  
ملستوى سفينة النجا ذوى ذوى الشكل  مبعهد  
"دار اهلدى" ماايك طااناتن فونوروغو السّنة  

 .2019-2018الّدراسّية 
لتحسني فهم الرتكيب النحوية يف الصف    .ب 

سوروغان ملستوى سفينة النجا ذوى ذوى الشكل   
فونوروغو السّنة   مبعهد "دار اهلدى" ماايك طااناتن

بعد استخدام بطافة  2019-2018الّدراسّية 
 وألعاب اللغة.

 
 
 
 فوائد البحث﴿ ه ﴾   



 

من املتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة فوائد مباشرة  
 وغري مباشرة ، من بني أمور أخرى: 

 تطوير العلوم  .أ
كمصدر للمعلومات واملراجع يف تطوير حبوث العمل 

 الصفية
 للمؤسسات .ب

كمدخالت للمؤسسات لتحسني ممارسات التدريس 
 حبيث تزيد جودة فهم الطالب.

 للطالبج. 
. زايدة نتائج فهم الطالب لنظام االنضباط يف  1

فصل سوروجان مبستوى صرباتون جناة  
 بريهارات 



 

حتيز الطالب بوسائل إعالمية مرحة وألعاب . 2
مرتبطة ابالنضباط يف صنف سوروجان  

 برهارات مبستوى جنارة 
  الباحثة د. للمعلمني أو 

. لديك الفرصة إلجراء البحوث العمل الفصول 1    
 الدراسية بشكل صحيح 

لتحسني   الباحثة كمدخالت للمعلم او .2
 ممارسات التدريس حبيث تزيد جودة فهم الطالب 

 
 ﴿ و ﴾ تنظيم كتابة تقرير البحث

لتسهيل تركيب البحث العلمى، فقسمت  
 تقرير البحث إىل مخسة أبواب،الباحثة 

 و هي:   



 

: املقدمة و هي   الباب األول 
حتتوى على خلفية  
البحث و حتديد 
البحث و أسئلة 
البحث و أهداف 
البحث و فوائد 
البحث و تنظيم  
كتابة تقرير  

 البحث.
: كان اإلطار   الباب الثاين 

النظرى و هو  
تعريف الرتكيب و  
موقع النحو يف 
طرق التدريس و  



 

أهداف تدريس 
تعريف  النحو و 

وسائل اإلعالم و 
فوائد وسائل 
اإلعالم و أهداف 
وسائل اإلعالم و 

ألعاب تعريف 
و فوائد  اللغة 

و ألعاب اللغة 
ألعاب مبادئ 

و سلم اللغة 
األفعى و صيد 

 هيكل مث اإلعراب 



 

  فروض  و التفكري
 .البحث

منهج   كان :   الباب الثالث
البحث، حيتوى 
على نوع البحث 
و مفعول و املكان 
البحث و املتغري 
البحث و 
اإلجراءات البحث 
و جدوال البحث 

 .اإلجرائي
  عرض كان :   الباب الرابع

  البياانت العامة 
مبعهد "دار اهلدى"  



 

ماايك طااناتن  
 حيتوىفونوروغو 

 اتريخ معهد على
"دار اهلدى" ماايك  
طااناتن فونوروغو،  

 و  جغرافها وموقف
 أحوال و   منظمتها
 طالهبا  و  أساتذهتا 

 اخلاصة البياانت  و
 خلفية على حتتوى

تطبيق خطوات  و
ألعاب بطاقة و 

لرتقية فهم اللغة 
الرتاكيب النحوية 



 

يف الصّف 
سوروغان مستوى  
سفينة النجا ذوى  
الشكل  مبعهد 
"دار اهلدى" ماايك  
طااناتن فونوروغو  
السّنة الّدراسّية  

2018-2019  .
 كل البياانت  مث

   حتليل و الدور
 كل البياانت 

 .الدور
 ،فيها خلامتةا :  الباب اخلامس

 اإلقرتاحات. و البحث هذا من خلالصة



 

 
 
 
 
 

 الثان  الباب
 هيكل و  النظري اإلطار  و السابقة بحوثال

 البحث  فروض  و التفكي 
 

 البحوث الّسابقة﴿ أ ﴾ 
 تائج الدراسات السابقة املتعلقة هبذه الدراسة تشمل: ن

يف قسم اللغة العربية يف  2014-2013لطالب  .1
جامعة اإلسالميية سنن كاليجاغا يوجياكارات ،  
عزيزات احلبيبة بعنوان تطبيق طريقة سوروجان يف فهم 



 

الكتاب األصفر يف فئة الصرف من مدرسة اللقمية 
 اإلسالمية الداخلية يف يوجياكارات. 

ترب خلفية هذا البحث هو أن طريقة السوروغان تع
فعالة يف التعلم يف املدارس الداخلية ، وابلتايل فإن  
الباحثة يعتزم إجراء البحوث. كان اهلدف من هذه 
الدراسة هو معرفة كيفية تطبيق طريقة السروجان يف 

 مدرسة اللقمية اإلسالمية الداخلية يف يوجياكارات. 
تستخدم هذه الدراسة طرق البحث    

إىل أن التعلم  النوعي. تشري نتائج هذه الدراسة 
ابستخدام تطبيق سوروجان يعمل بشكل جيد ، وأن  
الطالب ينشطون يف تعلم وفهم الكتاب األصفر ألن 
عملية التعلم ميكن أن تزيد بشكل فردي من نشاط 
الطالب يف مناقشة املشاكل وحلها ، من خالل 
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تطبيق طريقة سوروغان ميكن أن تؤدي إىل عمليات 
 تعلم متنوعة

ه هي معا مناقشة سوروغان وفهم أوجه التشاب 
الكتاب األصفر. والفرق يكمن يف املنهجية اليت 
تستخدم النوعية ومكان البحث يف مدرسة اللقمية 

 7اإلسالمية الداخلية يف يوجياكارات. 
 

لطالب اجلامعة اإلسالميية احلكوميية فونوروغو   .2
املتخّصصني يف تعليم اللغة العربية يف 

، إيكا دوي رمحوايت بعنوان تطبيق  2018/ 2017
األساليب احلثية ابستخدام الوسائل املرئية يف تدريس 

 

  Penerapan Metode Sorogan Dalamعزيزة احلبيبة، 7 
Memahami Kitab Kuning di Kelas Shorof Pondok Pesantren Al- 

Luqmaniyah Yogjakarta  ( ، :يوجياكاراتUIN Sunan Kalijaga 

Yogjakarta  ،2014  ) 



 

القواعد لتحسني نتائج تعلم اللغة العربية لطالب قسم 
اإلسالميية يف املدرسة  2-العلوم يف الصف عشر

، 2018 -2017احلكوميية األوىل العام الدراسي 
خلفية املشكلة يف هذه الدراسة هي أنه مت العثور على 
بعض الطالب الذين مل يفهموا قواعد أو قواعد اللغة 

 العربية حىت ال يفهموا النص الذي يتم تدريسه. 
إن صياغة املشكلة يف هذه الدراسة هي:    
ألساليب احلثية ابستخدام ( ما إذا كان تطبيق ا 1)

الوسائل البصرية يف تعليم القواعد ميكن أن يزيد معرفة 
الطالب يف دروس اللغة العربية لطالب الصف يف  
قسم العلوم يف املدرسة اإلسالميية احلكوميية األوىل 

(  تطبيق 2) 2018  -2017العام الدراسي 
األساليب االستقرائية ابستخدام الوسائل البصرية يف 

عليم القواعد ميكن أن حيسن نتائج التعلم يف دروس ت



 

 2-اللغة العربية لطالب قسم العلوم يف الصف عشر
األوىل العام يف يف املدرسة اإلسالميية احلكوميية 

هذه الدراسة ابستخدام 2018 -2017الدراسي 
طريقة البحث يف العمل الطبقي مع منوذج كيميس و 

د االستنتاج الذي  تغارد ، ومها النموذج اللوليب. وج
توصلت إليه هذه الدراسة أن تطبيق األساليب احلثية  
ابستخدام الوسائل البصرية يف تعليم القواعد ميكن أن 

 8حيسن معرفة الطالب ونتائج التعلم.
 

 
تطبيق الطريقة اإلستقرائية ابستخدام الوسائل  ايكا ديوي رمحوايت، . 8

لرتقية نتيجة تعليم اللغة العربية لطالب الصف  2البصرية ىف تدريس القواعد   
األول قسم علوم الطبيعية مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل فونوروجو  

اإلسالمية احلكومية   كلي اجلامعة  )فونوروجو:،201٨ -201٧السنة الدراسية 
 (   2٠١٨فونور وجو، 

 



 

اجلامعة اإلسالميية احلكوميية مولنا مالك إبراهيم  .3
، ليلة الرزق  2015ماالنج طالب ختصص يف عام 

ئل التعلم لثعبان السلم لزايدة إتقان بعنوان تطبيق وسا 
املفردات اللغوية للغة العربية لطالب الصف الرابع يف 
املدرسة اإلبتدايية بليتار رجينسي. اخللفية يف هذه 
الدراسة هي عدم وجود وسائل اإلعالم املستخدمة يف 
املدرسة اإلبتدايية حىت جيد الطالب صعوبة يف فهم 

 املفردة
(  1راسة هو: )اهلدف من هذه الد  

التعرف على عملية التخطيط للتعلم ابستخدام سالمل  
اللعب بوسائط اإلعالم لتحسني إتقان املفردات 
العربية يف طلبة الصف الرابع مرييلول اجلديد كولوميان 

( معرفة عملية تنفيذ وسائل لعبة 2بليتار رجينسي ، )
سالمل الثعابني لتحسني إتقان املفردات العربية لطالب 



 

( معرفة نتائج  3لصف الرابع املدرسة اإلبتدايية ،) ا
تقييم التعلم ابستخدام وسائل لعبة سالمل الثعابني 
لتحسني إتقان املفردات العربية يف طالب الصف 
الرابع املدرسة اإلبتدايية.طريقة البحث املستخدمة هي  
البحث النوعي. نتائج الدراسة هي ألعاب سلم ثعبان 

ت اللغوية للطالب. املنظور هو  ميكنها زايدة املفردا
استخدام كل من البحوث العمل الفصول الدراسية 
وألعاب سلم ثعبان. بينما يرتبط االختالف مبفردات 

 9التعلم ومواقع البحث.
 
 
 

 

، تطبيق وسائل التعلم لثعبان السلم لزايدة إتقان املفردات  ليلة الرزق9  
،)  اللغوية للغة العربية لطالب الصف الرابع يف املدرسة اإلبتدايية بليتار رجينسي

 (  2015بليتار: اجلامعة اإلسالميية احلكوميية مولنا مالك إبراهيم ماالنج، 



 

 اإلطار الّنظريّ ﴿ ب  ﴾  
 وسائل التعليم  .1

كان وسائل التعليم معاين عديدة، علي املثال  
ابلنسبة للمعين إعطاء معاين واسعة و ضيقة. أما 

الواسع، وسائل التعليم فهو كل شخص أو مادة أو 
حدث يوفر فرضا للطالب إلكتساب املعرفة و املهارة 
و املواقف. إنطالقا من هذا الفهم، ال تكون الوسائط 
يف شكل كاينات فحسب، بل ميكن أن تكون يف  

م. أن تكون املعلمون  يصورة أشخاص أو أحدث التعل 
و بئة املدرسة وسائط. إن املعين و الكتب املدرسية 

الضيق ملا يعنيه تعلم الوسائط هو وسيلة غري شخصية 
ملعلمون الذين يلعبون دورا يف عملية ا يشتخدمها

التعليم و التعلم للوصول إيل اهلدف. و ابلتايل مييل 
هذا الفهم إيل افرتاض أن شكل الوسائط هو أداة 



 

لتفاط رسومية، أو صورة بيانية أو إلكرتونية إل
 10ية أو اللفظية أو إعادة ترتيبها. املعلومات البصر 

الغرض الرئيسي من استخدام الوسائط هو أن  
املعلومات اليت يتم توصيلها أن يستوعبها الطالب إيل 
احلد األقصي كمتلقني للمعلومات. و ابلتايل ستكون  
املعلومات أكثر دقة و سهولة ابلنسبة للطالب 

احلاجة إيل متبعة عملية طويلة جتعلها  للمعاجلة دون 
 11مشبعة.

 
 
 
 
 
 

 وسائل البطاقة و ألعاب اللغة .2
 وسائل  ال  (أ

 
 ،)مالنج:  Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوّهاب رشدى، 10

UIN Malang Press ،2009  ،)26   

 28نفس املرجع،  11



 

 وسائل  ال تعريف  (1
كلمة وسائل اإلعالم أتيت من الالتينية وهي  
صيغة اجلمع. حرفيا تعين وسيط أو مقدمة.  
الوسائط يف العربية هي الوسائل ، مما يعين 

املرسل إىل رسالة وسيطة أو رسالة تسليم من 
مستلم الرسالة. وحبسب عبد العليم إبراهيم ، 

 فإن وسائل اإلعالم هي الوسائل التوضيحيه. 
من املعاين املختلفة ، ميكن استنتاج أن  
الوسائط هي كل ما ميكن اإلحساس به  
والذي يعمل كوسيط أو أداة لالتصال أو 
التعليم والتعلم هبدف حتفيز الطالب وشعورهم 

 12حتدث عملية التعلم. واستعدادهم حىت

 
-Media Pembelajaran Bahasa Arab  ،23حممد خليل هللا، 15

24. 



 

 
 فوائد وسائل اإلعالم (2

لدى وسائل التعّلم الفوائد األساسية ملساعدة  
الطالب على فهم املواد التعليمية اليت يتم  
تقدميها. ولكن وفقا لبعض اخلرباء ، فإن  
وسائل اإلعالم التعليمية لديها فوائد واسعة  

 تشمل:
 وفقا لسودايان و رفاعي 

إاثرة لالهتمام ،  سيكون التدريس أكثر  (1
 وابلتايل تعزيز الدافع للتعلم

سيتم تعريف املادة التعليمية بشكل أكثر    (2
وضوحا حىت يتمكن الطالب من فهمها  
بشكل أفضل ومتكينهم من إتقان وحتقيق 

 أهداف التعلم



 

 ستكون طريقة التدريس أكثر تنوًعا )ج( 
 يقوم الطالب مبزيد من أنشطة التعلم )د(

 محالكوفقا لعمر 
 زايدة انتباه الطالب  (1
 وضع األسس املهمة لتطوير التعلم  (2

توفري اخلربات اليت ال ميكن احلصول  )ج(
عليها بسهولة عن طريق وسائل أخرى 
وتساعد على زايدة الكفاءة والتنوع يف  

 13التعلم.
 

 أهداف وسائل اإلعالم  (3

 
-Media Pembelajaran Bahasa Arab ،27حممد خليل هللا،  16

28  .   



 

الغرض الرئيسي من استخدام وسائل التعلم 
املعلومات اليت يتم توصيلها  هو أن الرسالة أو 

ميكن استيعاهبا إىل أقصى حد ممكن من قبل 
الطالب كمتلقني للمعلومات. وابلتايل  
ستكون املعلومات أسرع وأسهل على الطالب 
احلصول عليها دون احلاجة إىل اخلضوع لعملية 

 14طويلة جتعلها مشبعة.
 بطاقة ال (ب

عادة ما تكون البطاقات مصنوعة من   
ورق صعب أو مسيك ، ويف كل واجهة وخلف هناك  
كلمات أو عبارات أو مجل أو تعبريات. ابلنسبة 
حلجم البطاقة ميكن تعديله حسب رغبة املعلم ، فإن 

 
   Media Pembelajaran Bahasa Arab، عبد الوّهاب رشدى 17

  28(، UIN Malang Press  ،2009 :،)مالنج



 

الشيء املهم هو أن الكتابة على البطاقة جيب أن 
 15يراها الطالب الذين هم يف اخللف.

 ألعاب اللغة  (ج
 تعريف ألعاب اللغة (1

األلعاب عبارة عن مواقف أو ظروف معينة  
عندما يسعى شخص ما للحصول على املتعة 
أو االرتياح من خالل نشاط أو نشاط  
اللعب. تلعب األنشطة كوسيلة للتنشئة 

لعبة اللغة هي لعبة حتتوي  .16االجتماعية
على عنصر تعليمي يتم احلصول عليه من 

 
-Media Pembelajaran Bahasa Arab ،27حممد خليل هللا،  18

28.   

Permainan  -Metode Permainan فتح اجمليب و نيلى رمحواتى، 16

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab يوغجاكارات(،: DIVA Press 
،2012،)26 



 

جزًءا من  شيء موجود ومتماسك ويصبح 
اللعبة نفسها. إىل جانب أن اللعبة ميكن أن  

 17توفر حتفيزا إجيابيا. 
هو احلصول على ألعاب اللغة الغرض من 

املتعة وممارسة املهارات اللغوية والعناصر 
ليس لعاب اللغة اللغوية. اهلدف الرئيسي لأل

جمرد احلصول على املتعة ، ولكن لتعلم  
 18والعناصر اللغوية.املهارات اللغوية 

 فوائد ألعاب اللغة (2
األلعاب يف التعلم إذا مت استخدامها حبكمة ،  

 قم إبنتاج األشياء التالية: 

 
Permainan  -Metode Permainanفتح اجمليب و نيلى رمحواتى، 17

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab ،29  . 

 .33،نفس املرجع18



 

ختلص من اجلدية اليت ميكن أن تعوق   (1)
 عملية التعلم

 القضاء على اإلجهاد يف بيئة التعلم  (2)
 ةيددعوة الطالب للمشاركة اجل  (3)
 حتسني عملية التعلم  (4)
 بناء االبداع الذايت  (5)
 الوصول إىل اهلدف بدون وعي  (6)
حتقيق التعلم الغذائي من خالل   (7)

 اخلربة
 19تركيز الطالب كموارد التعلم.  (8)

 
 ألعاب اللغة( مبادئ 3

 
 .  36،نفس املرجع19



 

األلعاب ليست أهدافاً ، وإمنا تعين حتقيق األهداف  
هتدف إىل  ألعاب اللغة ، أال وهي حتسني التعلم. 

احلصول على املتعة وممارسة املهارات والعناصر  
اللغوية. إذا كانت اللعبة ختلق املتعة ، ولكنها ال  
تكتسب مهارات وعناصر معينة ، فإن اللعبة  

ميكن أن  ليست لعبة اللغة ، والعكس صحيح. 
إذا كان النشاط حيتوي ألعاب اللغة يطلق عليه 

على كل من عناصر املتعة وممارسة مهارات اللغة أو  
عناصر لغة معينة. املتطلبات اليت جيب تلبيتها يف  

هي تشجيع وممارسة املهارات اللغوية ألعاب اللغة 
 20أو عناصر اللغة. 

 
 

 ermainan Edukatif Pendukung Pفتح اجمليب و نيلى رمحواتى،20

Pembelajaran Bahasa Arab 2:يغجاكارات(، DIVA Press  ،2013  ،)
39-41 . 



 

 ( صيد اإلعراب1)
 21املفردات.يف اإلشارة األصلية إىل صيد 

 الغرض (1)
 حتدد هذه اللعبة إعراب الكلمة     

 األدوات الالزمة  (2)
األدوات املطلوبة هي طاوالت      

 الصيد والقرطاسية
 كيف تلعب (3)

يعطي الطالب إشارة وفًقا     
لألمر يف عمود اجلملة وفًقا  

 لإلشارة اإلعراب 
 

 تراكيب النحوية  .3

 
 .  172،نفس املرجع21



 

 الرتكيب تعريف  (أ
اجلوانب اليت مت ، كان أحد سوروغانيف   

تقييمها هو الرتكيب ، أي تطبيق النحو و الصرف. 
الرتكيب هي قواعد اللغة اليت ولدت بعد اللغة ، وقد 
مت استخدامها من قبل املستخدمني. لذلك يتم دراسة 
الرتكيب حبيث يتمكن مستخدمو اللغة من نقل 
تعبريات اللغة ويكونوا قادرين على فهمها بشكل 

شكل مكتوب أو يف شكل صحيح ، سواء يف 
 .22خطاب 

وتسمى الرتكيب أيضا القواعد ، وهو   
تطبيق النحو و الصرف. حتدث النحو عن أحكام 
احلروف والكلمات واجلمل ، وعن الصوت النهائي 

 
 Bahasa Arab  PembelajaranStrategiسيف املسطفى،  22 

Inovatif  مالنج( ،: UIN-Maliki Press ،2011 ،)92 . 



 

للكلمة. يف حني يتحدث الصرف حول التغيريات يف 
شكل األفعال. يف قواعد اللغة اإلندونيسية ، فإن علم 
الصرف هو نفسه تقريبا مثل علم التشكل أو علم 

ل الكلمة. بينما النحو هو جزء من القواعد اليت شك
النحو 23تشرح أساسيات عملية تشكيل اجلمل. 

قواعد يعرف هبا و ظيغة كّل كلمة داحل اجلملة، و  
 .24ظبط أواخر الكليمات، و كيفية إعراهبا

ختتص قواعد الصرف ببنية الكلمة     
العربيية و كل ما يطرأ عليها من تغيري سواء ابلزايدة أو  
ابلنقص. و معظم الكلمات العربية ثالثة، احلروف. و  

 
 Permainan  -Metode Permainanفتح اجمليب و نيلى رمحواتى،23

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab ،:160(، 2012،)يوغجاكارات-  
161  . 

،) بريوت:  ملجص قواعد اللغة العربية،  نعمة،  فؤاد   24
  .   17دار الثقافة اإلسالميية(،



 

لذا اعترب علماء الصرف أن أصول الكلمات ثالثة 
أحرف. ووضعوا نظاما لظبط بنية الكلمة و قابلوها 

 25)فعل(.عند ورهتا ابلفاء و العني و الالم 
 موقع النحو يف طرق التدريس   (ب

تدرس النحو ميثل قضية حتتلف حوهلا    
طرق تعليم اللغة الثانية. النحو يف بعضها ميثل 
األساس األول حيت صار مكّوان من مكوانت طريقة 
امسها )طريقة النحو و الرتمجة(. و هو يف بعضها 
األخر اليعلم و إمنا تكتسب مفاهيمه من خالف  

ا )طريقة مباشرة(. و هو يف بعضها األخر اللغة ذاهت
يرجاء إيل ما بعد مستوى املبتدئن  )السمعية(. و  
هكذا تتفاوت مكانة النحو يف طرق تعليم  اللغة  
الثانية. و ال يعدم القارئ أن جيد بني كتب طرق 

 
 7،نفس املرجع 52



 

تعليم اللغة الثانية حديثا عن تدرس النحو  عند 
 احلديث عن كل طريقة.

 
 

 تدريس النحوأهداف ج(  
إّن اللغة الصحيصة تعبري صادقا سليم    

ابلنطق أو الكتابة، و فهم سليم عن طريق االستماع 
و القراءة. لذا ميبغ أن يتم الرتكيز على فهم النصوص  
املقروءة و املنطوقة و على تعبريا و لذلك أيضا فإنه 
ينبغى وضع قواعد النحو يف موضعها الصحيص 

فهم املسلمني مع االستساغة و  ابلنسبة للتعبري و ال
 التذوق يف مجيع األحوال.  

و من هنا أيضا نقول إن هدف تدرس ليس   
حتفيظ الطالب جمموعة من القواعد اجملردة أو 



 

الرتاكيب املنفردة. و امنا مساعدة على فهم  
التعبري اجليد و تذوقه. و تدربه على أن ينتجه  

 صحيحا بعد ذلك.

ف تدريس  و جيمل لنا صالح جماور أهد
 القواعد النحوية يف ثالثة 

( ألهنا مظهر حضاري من مظاهر اللغة و  1
 دليل على أصالتها 

( ألهنا ضوابط حتكم استعمال 2
 اللغة

( ألهنا تساعد على الفهم  3
 26اجلمل.
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 هيكل الّتفكي ﴿ ج  ﴾ 
استناداً إىل األساس النظري ، فإن اإلطار    

فإن فهم الذهين هو: إذا مت استخدام بطاقة، 
الطالب يف الصف سوروغان ملستوى سفينة النجا  

 ذوى ذوى الشكل.
 

 البحث فروض ﴿ د ﴾ 
الفرضية هي إجابة مؤقتة لصياغة مشكلة   

البحث ، حيث مت ذكر صياغة هذه املشكلة يف 
شكل سؤال. الفرضية املقرتحة من هذا البحث 
ستكون زايدة يف فهم الرتاكيب يف الصف سوروغان 

 ملستوى سفينة النجا ذوى ذوى الشكل.
 
 



 

 الثالث  الباب
 منهج البحث

 نوع البحث﴿ أ ﴾ 

نوع البحث يف هذا البحث هو حبث سيجعل الباحثة 
إجرائ صّفي.  حبث إجرائ صّفي هو حبث عاكس 
لباحث الذى جعل لرتقية ثبوت العقلّي من حبثهم 
لفعل الفعل، متعمق الفهم لبحوث، مع حتسن احلال 

 حيث التدريس الذى جيعل يف الفصل. 
 و كلمة القفلة الذى يتعّلق ببحث إجرائ صّفي هو: 

صود هو حبث إجرائ صّفي قدم عاكس، و املق (1
ابلعامل التأمل بسبب إجرائ حينما يفعل املدرس  

 لواجبة التدريس يف الفصل.

44 



 

فعل لفاعل إجرائ، و املقصود هو خّط، فعل و حتّل  (2
للمدرس الذى يريد أن يكسر مسائل التعليم يف 

 الفصل. 
لرتقية كيفّية التعليم، و هو أّمل هذا البحث ترقية   (3

ه التعليم إىل حّد أهلية الذى جعل  كيفّية أنواع وجو 
 كمال أو مؤثرا. 

جعل نظامّي، خمطط حماسبة الضمري. و هو كّل  (4
و   خطوة الذى جعل هبذا البحث جعل بربانجمي

ّن عارف وجوه حباجة إىل فرق و أحسن  وىف اإلفاقة ألأ
 لتحّقق أهلية.



 

مبقتضى احلال و القريين، و هو هذا البحث جعل يف  (5
لفصل و مّدة التعليم معلوم إىل  حال و قريين معلوم،

 27حّد نتيجة أو حاصل إمّنا وّجه لقرين ال غري.

لنموذج كيميس و م ج تغارد،  يف هذا البحث جعل البحث اب
 يعين حبلزوين.
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2دور   
 

 و قس عليه

 صورة منعكسة 
 مالحظة 

 

 التنفيذ
 

2التحطيط   
 

1دور   

 نتيجة صورة منعكسة

 

 صورة منعكسة 

 مالحظة

 التنفيذ

1التحطيط   

 حتديد املشكلة



 

تبعل طرز كيميس و م ج تغارد، تنفيد حبث إجرائ يشتمل 
 علي بضع خطواة، يعين:  

صورة منعكسة األوىل، و هو حّد اإلستعمال عن    (1
الرّأي الذى نفع ليجمع إخبار عن احوال مّتصل 

 مبوضوع البحث. 
التحطيط، تفّرعه علي حاصل اإلستعمال عن الرّأي   (2

صورة منعكسة األوىل. يف التحطيط كان إجزاء 
 لتحسن أو لرتقية ادب أو طريقة كحّل أنواع املشكلة.

ق لتحطيط قبله. تنفيد اإلجزاء تنفيد اإلجزاء، مواف  (3
عملية تدريس الفصل مثل احلقيقة من نظري أو 

 طريقة التدريس لتحسني أو لرتقية حاصل التعليم.
مالحظة، هي املالحظة املباشرة على اإلجراء يف حبث  (4

إجرائ صّفي. و قصد من املالحظة هي لتعرف كائن 
 أو ال تغرّي ابإلجراء. 



 

ناعّي، و تفسري علي صورة منعكسة، يعين حتليل، ص  (5
إخبار يف اإلجراء. هي قسم مهّم من هذا البحث 
يعين ليفهم طريقة و حاصل. يعين مغرّي لعاقبة من 

 28اإلجراء.
 

 ﴿ ب ﴾أساليب مجع البياانت
يف هذه الدراسة ابستخدام تقنيات مجع    

البياانت ، أي املالحظة. تعترب املراقبة كتقنية جلمع 
حتديًدا من تقنيات مجع  البياانت ذات خصائص أكثر 

البياانت األخرى. إذا كانت املقابلة أو الشخص 
املستعلم يتواصل دائًما مع األشخاص ، فإن املالحظة  
ال تقتصر على األشخاص فحسب بل أيًضا على 
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أشياء أخرى. وسيتم استخدامها هي مراقبة املشاركني 
ة  واملراقبة املنظمة. تلعب املراقبة دورًا كنوع من املالحظ

حيث يلعب الباحثةون دورًا نشطًا يف األنشطة قيد 
الدراسة. يف حني أن املراقبة املنظمة هي نوع من  
املالحظة اليت مت تصميمها بشكل منهجي حول ما 

 29سيتم مالحظته ، ومىت وأين يقع.
 

 ﴿ ج ﴾ أساليب حتليل البياانت
و   milesيستخدم هذا التحليل حتليل البياانت 

huberman  يتم حتليل البياانت اليت مت .
 احلصول عليها ابستخدام التحليل الوصفي.

 

 
  Alfabeta،)ابندوع: nMetode Penelitian Pendidika،سوغييونو29
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يتم تنفيذ حتليل البياانت النوعية ابستخدام تقنيات   .أ
من خالل   hibereksالتحليل التفاعلي اليت طورهتا 

 ثالث مراحل:
 .حتفيض البياانت  (1

حتفيض من 
)تقليل   البياانت 

مجع 
 البيانت

عرض 
 البيانت

 استنتاج البياانت

ختفيض  
 البياانت 



 

البياانت( ، فإن  
البياانت اليت يتم  
احلصول عليها من 
امليدان كثرية جًدا ،  
جيب تسجيلها بعناية  
وتفصياًل. كما سبق  
ذكره ، كلما طالت  
مدة الباحث يف  
امليدان ، كلما زادت  
البياانت اليت مت  
احلصول عليها  
ستكون أكثر تعقيًدا  

 وتعقيًدا

 عرض البياانت  (2



 

،   بعد ختفيض البياانت 
فإن اخلطوة التالية هي  
سلوك البياانت الطبية.  
من خالل عرض 
البياانت ، سيسهل  

 ذلك فهم ما مت فهمه. 

 االستنتاجات: الرسم / التحقق (3
التحليل الثالث هلذه البياانت  

 يؤدي إىل إمتام التحقق

نتائج حتليل اختبار التعلم بنوعية وصفية مع اعتبارات  .ب 
إحصائية بسيطة مث مقارنة النسبة املئوية اليت مت 
احلصول عليها من قبل )ما قبل االختبار( تنفيذ  
اإلسرتاتيجية ارض اسوار وبعد التطبيق )بعد 



 

مع االختبار(. الصيغة املستخدمة إلجياد املتوسط 
 و التايل: على النحنسبة جناح التعلم 

 معادلة البياانت املتوسطة (1

𝑋 =
∑𝑋

𝑁
 

 :معلومات   

X  القيمة = متوسط 

∑X عدد القيم املوجودة = 

N .30= العديد من الطالب لديهم 

يف مرحلة اخلالصة ، تستخدم 
هذه البياانت نسبة مئوية ، ميكن تلخيص  
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معايري الطالب يف كتابة املقاالت يف 
 اجلدول التايل.

𝑝

=
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟(𝐹)

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟()
𝑥 100% 

 

من نتائج النسبة املئوية اليت مت احلصول عليها ، ميكن أن نرى  
 31كيف قدرة الطالب يف مرحلة التنفيذ. 

بعد معرفة النتائج يتم تصنيف الطالب 
 حسب اجلدول أدانه
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مستوى اإلتقان 
 (%)أو القدرة

 جودة
 

قيمة  
 امليزانية 

 مالحظات 

66,7%-
100% 

 أقل جناحا 9-6 جيد جدا 

33,4%-
66,6% 

 جناحا 6-3 جيد

 مل تنجح 3-0 انقص 05-33%
 

 مالحظات:

تتمثل نتائج النسبة املئوية لقدرات الطالب يف 
عدد املؤشرات اليت يقدمها الطالب وفًقا للمبادئ 

الطالب ،  التوجيهية لتقييم مهارات الكتابة لدى 



 

مقسوًما على عدد املؤشرات اليت تتضاعف بنسبة 
100 .٪32 

 

 ﴿ د ﴾ موضوع اإلجراّئ الصفيّ 
هذا البحث موضوع يعين مهارة فهم الرتاكيب النحوية 
يف الصف سوروغان ملستوى سفينة النجا ذوى  

 الشكل.
 
 

 ﴿ ه ﴾ وضع حبث إجراّئ صفيّ 

 
 . 161نفس املراجه، 32



 

هذا البحث، وضع الطالبات يف يف الصف  
سوروغان ملستوى سفينة النجا ذوى الشكل، كانت   

 إثين عشر طالبات مؤنّثا جامعة.
 

 ﴿ و ﴾ متغّي البحث
 متغرّي البحث كان ميغرّي عملي و نتيجة 

: و تعاون يف يعمل بطاقة و   متغرّي عملي (1
 ألعاب.

: ترقية مهارة فهم الرتاكيب  متغرّي نتيجة (2
 النحوية.

 
 
 

 إجراّئ صفّي كل دور﴿ ز ﴾ إجراءات التنفيذ حبث 



 

يف هذا النموذج البحثي الفصلي الذي يستخدمه  
كيمز و ماك اتغارت ، سيتم إجراءمها يف الدوَرين. 
أما فيما يتعلق إبجراءات تنفيذ اإلجراءات الصفية 

 لكل الدور فسيتم شرحها أدانه.  
 دور األول ال

 التحطيط  (1
جتميع إعداد التدريس مع موضوع نوع    (أ

 اجلملة.
إعداد موارد التعلم وأنواع بطاقات     (ب 

 الوسائط اليت سيتم استخدامها. 
إعداد أدوات التقييم اليت سيتم استخدامها   (ج

 لقياس فهم الطالب.
 إعداد معايري احلد األدىن من الكمال. (د



 

التحضري لعملية مجع البياانت أثناء   (ه
 البحث.

 
 التنفيد (2

يطلب املعلم من الطالب االستماع إىل   (أ
 املعلم حول املوضوع املراد مناقشته. 

يطلب املعلم من الطالب مراقبة كيفية    (ب 
 عمل البطاقة.

ج( يطلب املدرس من الطالب ممارسة بطاقة  
 نوع اجلملة. 

 د( تتم عملية اللعبة أثناء ختمني اجلملة. 
ه( بعد االنتهاء من الطالب ، يُطلب من 

 ير املواضيع اليت متت مناقشتها.الطالب تقد
 املراقبة (3



 

أ(  مراقبة نشاط الطالب وفهمهم فيما يتعلق 
 ابجلمل من نوع البطاقة. 

ب( مراقبة الزايدة يف استيعاب الطالب من 
 خالل أسئلة اختبار ما بعد.

 صورة منعكسة  (4
تفكر يف نتائج عملية التعلم ابستخدام نوع  

سواء  وسائط بطاقة اجلملة اليت مت إجراؤها 
 كانت هناك حاجة إىل الدور الثاين أم ال. 

 
 
 
 
 
 



 

 الدور الثان 
 التحطيط  (1

جتميع إعداد التدريس مع موضوع نوع    (أ
 اإلعراب.

إعداد موارد التعلم وأنواع صيد اإلعراب    (ب 
 اليت سيتم استخدامها. 

إعداد أدوات التقييم اليت سيتم استخدامها   (ج
 لقياس فهم الطالب.

 األدىن من الكمال.إعداد معايري احلد  (د
التحضري لعملية مجع البياانت أثناء   (ه

 البحث.
 التنفيد (2

يطلب املعلم من الطالب االستماع إىل   (أ
 املعلم حول املوضوع املراد مناقشته. 



 

يطلب املعلم من الطالب مراقبة كيفية    (ب 
 عمل البطاقة.

ج( يطلب املدرس من الطالب ممارسة صيد  
 اإلعراب.

 أثناء ختمني اإلعراب.د( تتم عملية اللعبة 
ه( بعد االنتهاء من الطالب ، يُطلب من 

 الطالب تقدير املواضيع اليت متت مناقشتها.
 املراقبة (3

أ(  مراقبة نشاط الطالب وفهمهم فيما يتعلق 
 ابإلعراب من نوع صيد. 

ب( مراقبة الزايدة يف استيعاب الطالب من 
 خالل أسئلة اختبار ما بعد.

 صورة منعكسة  (4



 

نتائج عملية التعلم ابستخدام نوع وسائط تفكر يف 
صيد اإلعراب اليت مت إجراؤها سواء كانت هناك 

 حاجة إىل الدور الثالثة أم ال
 جدوال البحث﴿ ط ﴾ 

إجراّئ صفّي سيعمل بشهر فربايري أّما جدول حبث  
 و مارس، كذلك:

 جنس النشاط منرة
 األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 8 

         إعداد 1

تشكيل  
 خّطط البحث

√        

جعل إعداد  
 التدريس  

√        



 

        √ جعل األدة 

         تنفيذ 2

جعل الدور  
 األول

 √ √      

جعل الدور  
 الثاين

   √ √    

تشكيل  3
 التقرير 

        

تشكيل  
 مفهوم التقرير 

      √  

 √        مثايل التقرير 

 
 



 

 الرابع الباب 
 نتيجة البحث اإلجزائي

 ﴿ أ ﴾ عرض البياانت العامة
 اتريخ معهد دار اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو  .1

كان لدى معهد دار اهلدى اإلسالمية  
الداخلية يف بداية إنشائها فهم بسيط للغاية ، وهو  
مكان التعليم الذي يدرس العلوم اإلسالمية حتت 

مدرسة دار اهلدى  أتسست  .إشراف معلم أو كاي
اإلسالمية الداخلية اليت تطبق السلفية والنظام 

 .حتت رعاية 1968والطريقة احلديثة يف عام 
 .هاشم صليح احلاج

كان التحدي الذي واجهه يف ذلك الوقت 
ملدة   .هو االفتقار إىل البنية التحتية لدعم التعليم

عمل هاشم صليح احلاج جبد للتغلب  .سنة 13
فقط بدأ   1980حوايل عام  .هذه العقبةعلى 

بدأت املدارس الداخلية   .هذا اجلهد يؤيت مثاره 66 



 

اإلسالمية يف التقدم كثريًا ، سواء من الناحية  
 .املادية أو الكمية أو اجلودة 

 حنو إدارة املؤسسة  .أ
التعلم من التجربة ، العديد من 

املدارس الداخلية اإلسالمية كانت مشهورة  
ت بعد وفاة مقدمي ولكن بعد ذلك غرق

كان هاشم صليح احلاج  .وفقا ل .الرعاية
دون النظر يف االهتمام ، أن مقدمي الرعاية 

الذين مروا على خط الوريثني هم سبب 
  1983املشكلة ، وتوقع ذلك ، منذ عام 

متت إزالة نظام إدارة ورثة مدرسة دار اهلدى  
الصعود اإلسالمية ، واستبداهلا إبدارة نظام  

 .املؤسسة
تطوير التعليم يف مدرسة دار اهلدى اإلسالمية   .ب 

 الداخلية



 

استجابة لتحدايت ومطالب العصر وتشجيعهم على 
لعب دور نشط يف تنفيذ الربامج احلكومية لبناء  

ودستور عام  فاجناسيالأشخاص جيدين على أساس
. أنشأت مدرسة دار اهلدى الصعود  1945

يف البداية   .اإلسالمية مدرسة السلفية املهدية املفتوحة
، مل يكن املستوى التعليمي ملدرسة مفتاح اهلدى 

خمتلًفا عن أكواخ السلف ، بدًءا من الصف املدرسي  
التحضريي أو مستوى التعليم يف ابتدية سنتان ،  

ومستوى التعليم بثالث سنوات يف تسناوية ومدرسة  
عالية املدرسّية ملدة اثلث سنوات ، لذلك إذا كنت 

مدرسة مفتاح اهلدى املدرسّية   ترغب يف التخرج من
حىت اآلن   1999/2000،اثمن سنوات مث تبدأ يف 

 املناهج التعليمية 
خضعت مدرسة مفتاح اهلدى لتغيري أويل يف التعليم 
بدأ من ابتدائية إىل عالية إىل تعليم كان عمره ست  
 .سنوات مث اتبع مع فصل آخر هو برانمج التخصص



 

بعد الظهر وخاصة  يتم عقد املدارس يف فرتة ما 
يف حني  .املوضوعات الدينية مع نظام السلفية النقي

أن اتقان نظام التعليم الذي ميكن أن تليب احتياجات  
 التنمية البشرية اجليدة ، 

أنشأت مؤسسة دار اهلدى اإلسالمية الداخلية يف  
إبذن من احلكومة أو دائرة األداين يف    1989عام 

مسياً يف شكل مدرسة  مقاطعة جاوة الشرقية تعليماً ر 
كالمها   .تسناوية ومدرسة دار اهلدى يف الصباح

يستخدم مناهج وزارة الدين اليت مت تنقيحها يف عام  
 ، وكالمها حص   1994

يف نفس العام ، يف عام   .على مكانة معرتف هبا
، افتتحت مؤسسة دار اهلدى اإلسالمية    1994

الداخلية مؤسسة تعليمية جديدة يف شكل مدارس 
  .33ا الدينيةعلي
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املوقف اجلغراىف و منظمة معهد دار اهلدى   .2

 ماايك طااناتن فونوروغو
هوية مدرسة دار اهلدى اإلسالمية الداخلية ،  
وكذلك بياانت هوية معهد دار اهلدى ماايك  

 :طااناتن فونوروغو اإلسالمية الداخليةهي كما يلي
: معهد دار اهلدى االسالمية   االسم .أ

 الداخلية
 : خاصة  احلالة      

 عنوان .ب 
 : جاوة الشرقية  حمافظة

 : بونوروغو  رجيينسي / املدينة 
 : بونوروغو   املنطقة

 واناتن :ط قرية / كيلوراهان 
 .:شارع أر ه جواندا  الطريق

 38السادس / 



 

  0352:  اهلاتف / الفاكس 
461093 /486964 

 63411:   الرمز الربيدي
ماايك اإلسالمية   املوقع اجلغرايف ملعهد دار اهلدى

الداخلية، مدرسة دار اهلدى اإلسالمية الداخلية  
الواقعة جغرافياً يف مدينة بونوروغو ، ابلتحديد يف  

ماايك هاملت ، قرية تواناتن   38رقم  ivشارع إير 
، مقاطعة بونوروغو ، بونوروجو رجينسي ، مقاطعة  

 .جاوة الشرقية
دى  تعد مدرسة دار اهلدى اإلسالمية الداخلية إح

املدارس الداخلية اإلسالمية اليت تعترب اسرتاتيجية  
حدود املوقع   .للغاية ألهنا تقع يف قلب بونوروجو

 :هي
 مينور رونوجااين  .: جى اجلانب الشمايل

 : مكتب وزارة الدين  اجلنوب
 سوبرابتو  .: جى اجلانب الشرقي



 

األشعة حتت  .: جى اجلانب الغريب
 .34السادس احلمراءجواندا قانغ 

 
 الرؤية والرسالة واألهداف .3

كما هو احلال مع املؤسسات التعليمية األخرى ،  
لدى مدرسة دار اهلدى اإلسالمية الداخلية رؤية  

رؤية ورسالة وأهداف مدرسة دار   .ورسالة يف تطويرها
 :اهلدى اإلسالمية الداخلية هي كما يلي

 رؤية 
 أ( املعرفة

 ب( اخلريية
 ق ج( اإلميان جبد األخال

مهمة مدرسة دار اهلدى اإلسالمية الداخلية هي  
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تعزيز ثقافة املعرفة واإلحسان والتقوى وأخالق الكرمية  
 .لروح السنرتي يف خدمتهم للمجتمع

اهلدف الذي يتعني حتقيقه من قبل مدرسة دار اهلدى  
اإلسالمية الداخلية هو تثقيف الطالب الذين 

م شخصية  يتمتعون ابملعرفة واخلريية واألتقياء وهل
تلتزم مدرسة دار اهلدى اإلسالمية الداخلية   .أخالقية

بنظام السلفية احلديثة ، ابعتبارها شعار مدرسة دار  
 اهلدى اإلسالمية الداخلية 

جْلَدأْيدأ   اْلُمَحا َفظَُة َعَلى اْلَقدأميْأ الصَّالأحأ َواأْلََخُد ابأ
 اأْلَْصَلحأ 

واختاذ  معىن: "احلفاظ على العناصر القدمية اجليدة 
 "35أشياء جديدة أفضل

 

 إدارة معهد دار اهلدى ماايك طااناتن فونوروغو    .4
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يف مؤسسة تعليمية ، هناك حاجة إىل هيكلة  
لتسهيل تقسيم املهام داخل املنظمة ، وكذلك يف  

مع هيكل يف املدارس   .املدارس الداخلية اإلسالمية 
تعمل سلطة كل وحدة مًعا  .الداخلية اإلسالمية

 .وتساعد على حتقيق األهداف املعلنة
تتألف إدارة مدرسة دار اهلدى بوتري اإلسالمية الداخلية من 

 .عدة مؤسسات 
 إدارة معهد "دار اهلدى" اإلسالمية 

 36ماايك تواناتن بونوروجو 

 : عبد سامع هاشم احلاج مقدم الرعايةاملعهد
 مظفر احسان .: الدوكتور رئيس القسم

 احلاج: عبد الواحد  
 أنياتون نعمة احلاجة  : 
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 : أومي إجناتون انفغة  الرئيس
 الفيا يولياان بوتري  : 
 : قمرية  
 :داين والداتون  
 : بنت منيفة  األمني
 أولني هنى  : 

 : نور العزيزة امني الصندوق
 سييت فاطيمة الزهرة  : 

 احلقول
 : فاطمة الرزقية   العبادة
 ذرة العزة  :  التعليم

 :مكفية الكلية  األمن

 : آن الفريدا   النظافة

 : أغوستينا بورانماساري   الصحة



 

بنية     وسائل و
 التحتية

 : زلفياان قطرون ندا

 : سييت نور قمرية  بنكات 

 : كوىن زلفا عناييت  املطبخ

 

 اخلاصة﴿ ب ﴾ عرض البياانت 
تطبيق بطاقة و ألعاب اللغة لرتقية خلفية و خطوات  .1

فهم الرتاكيب النحوية يف الصّف سوروغان مستوى  
سفينة النجا ذوى الشكل  مبعهد "دار اهلدى" ماايك  

.  2019-2018طااناتن فونوروغو السّنة الّدراسّية  
 مث البياانت كل الدور 

  الدور األول (أ
يف وصف    األول يرؤية عملية األنشطة يف الدور



 

خطوات البحث يف الفصل األول للدور على النحو 
 :التايل

 التخطيط (1
مع موضوع نوع   اعداد عملية التدريس ترتيب .أ

 اجلملة
قم إبعداد مصادر التعلم ووسائط   .ب 

 بطاقةتركيباخلفية اليت سيتم استخدامها
إعداد أدوات التقييم اليت سيتم استخدامها لقياس  .ج

 حتسني فهم الطالب
احلد األدين من االكتمال الكفاءة   حتضري .د
(KKM ) 
 حتضري عملية مجع البياانت أثناء البحث .ه

 اإلجراءات (2
يطلب املعلم من الطالب االستماع إىل املعلم حول  .أ



 

 املوضوعات اليت متت مناقشتها
يطلب املعلم من الطالب مالحظة طريقة عمل   .ب 

 لعبة بطاقة الغموض الغامضة
الطالب ممارسة لعبة   يطلب املعلم من .ج

 بطاقةتركيب. 
 تتم عملية اللعبة أثناء ختمني نوع اجلملة .د
بعد االنتهاء ، طلب من الطالب قبول املوضوع   .ه

 الذي متت مناقشته
 املالحظة  (3

مراقبة نشاط الطالب من خالل إعطاء عالمة   .أ
 .( على ورقة مراقبة منظمة√اختيار )

اء ومناقشات نشاط الطالب يف طرح / التعبري عن آر 
 ٪ والعدد62.5طالب أو  5



 

طالبات ، كما يف اجلدول  8ويبلغ العدد اإلمجايل 
4.1 
 
 4.1اجلدول 

 1بياانت من األنشطة البحثية للطالب يف الدور 

 اجلملة تقدير

 الناحية 

 االسم

ا
ل
ر 
ق
 م

 ب  أ

أنريا مفاحتة  √ √ 2 جيد  
 النافسة

1 

أزورا تريا   √ √ 2 جيد
 روساليندا 

2 

دوي نور   √ - 1 نقص 3 



 

 حسنة
 4 حبيبة املواقفة √ √ 2 جيد
إينيس ويدايان   √ √ 2 جيد

 فوتري
5 

عّز أولياء   - √ 1 نقص
 احلنيفة

6 

مرأة الفران  √ √ 2 جيد
 فردوشى

7 

ولدة األقين   - √ 1 نقص
 كيس

8 

 :الوصف لكل جانب
 أ. فعالية الطالب يف طرح الرأي

 الطالب يف املناقشاتب. فعالية 
 :حول التقييم



 

 جيد :  2
 نقص : 1
 مقبول : 0

 :احلد األقصى لعرض نشاط الطالب هو
 مكتمل

∑

𝑁
× 100% =  

5

8
× 100% = 62,5% 

 سجل قيمة خمرجات التعلم
تزيد قيمة اكتساب خمرجات التعلم بعد الدور األوىل 

ابستخدام بطاقة سر الغموض من فهم الطالب 
العدد اإلمجايل لثمانية طالبات  ٪ أو يف 50بنسبة 

طالبات ، وميكن رؤية ذلك   4أكملن ما يصل إىل 
 .4.2يف اجلدول 

 
 
 



 

 4.2اجلدول 
 بياانت عن قيمة نتائج تعلم الطالب يف الدور األوىل

 الرقم االسم القئمة تقدير
 1 أنريا مفاحتة النافسة 50 نقص
 2 أزورا تريا روساليندا  75 جيد
 3 حسنة دوي نور  75 جيد
 4 حبيبة املواقفة 55 نقص
 5 إينيس ويدايان فوتري  80 جيد
 6 عّز أولياء احلنيفة  45 نقص
 7 مرأة الفران فردوشى 80 جيد
 8 ولدة األقين كيس 45 نقص

 
قيمة األفراد ميكنهم معرفة متوسط   4.2معلومات من اجلدول 

 :الفصل



 

505

8
× 100% = 63% 

 :التعلميف حني أن نسبة اكتمال 
4

8
× 100% = 50% 

 التفكري (4
استناًدا إىل البياانت اليت مت احلصول عليها من 

اإلجراءات واملالحظات يف إجراء أحباث العمل يف 
سوروغان مستوي سفينة النجا ذوي   الفصل

يف هذه الدور األوىل ،  .الشكللتحسني فهمالرتكيب
  %50طالب أو  5بلغ نشاط الطالب اجلدد 

٪ بينما بلغت نسبة اكتمال  63وملعدل الفصل 
وابلتايل ، جيب أن يستمر   .٪50الطالب اجلدد 

 .نشاطبحث إجرائ  اهلذا مع الدور الثاين
 



 

 الدور الثان  (ب 
رؤية عملية األنشطة يف الدور الثاين يف   

وصف خطوات أنشطة البحث العملي يف الفصل 
 :الثاين على النحو التايل

 التخطيط (1
 مع موضوع اإلعراب  اعداد عملية التدريس ترتيب .أ

قم إبعداد مصادر التعلم ووسائل اإلعالم اليت  .ب 
 سيتم استخدامها 

إعداد أدوات التقييم اليت سيتم استخدامها لقياس  .ج
 حتسني فهم الطالب

احلد األدين من االكتمال الكفاءة   حتضري .د
(KKM ) 
 حتضري عملية مجع البياانت أثناء البحث .ه

 اإلجراءات (2
يطلب املعلم من الطالب االستماع إىل املعلم حول  .أ



 

 املوضوع املراد مناقشته 
يطلب املعلم من الطالب مالحظة كيف تعمل   .ب 

 لعبة الصيد
 يطلب املعلم من الطالب ممارسة ألعاب الصيد .ج
 تتم عملية اللعبة أثناء ختمني اجلملة .د
قبول املوضوع  بعد االنتهاء ، طلب من الطالب  .ه

 الذي متت مناقشته
 

 املالحظة  (3
مراقبة نشاط الطالب من خالل إعطاء عالمة   .أ

 .( على ورقة مراقبة منظمة√اختيار )
مدى فعالية الطالب يف طرح / التعبري عن اآلراء  

  8٪ والعدد اإلمجايل  87.5طالب أو  7واملناقشات 
 .4.3طالب ، كما يف اجلدول 



 

 4.3اجلدول 
 نشطة البحثية لطالب الدور الثاين بياانت من األ

 اجلملة تقدير
 الناحية 

 الرقم االسم
 ب  أ

 1 أنريا مفاحتة النافسة √ √ 2 جيد  
 2 أزورا تريا روساليندا  √ √ 2 جيد
 3 دوي نور حسنة  √ √ 2 جيد
 4 حبيبة املواقفة √ √ 2 جيد
 5 إينيس ويدايان فوتري  √ √ 2 جيد
 6 أولياء احلنيفة عّز  √ √ 2 جيد
 7 مرأة الفران فردوشى √ √ 2 جيد
 8 ولدة األقين كيس - √ 1 نقص

 :الوصف لكل جانب
 أ. فعالية الطالب يف طرح الرأي



 

 ب. فعالية الطالب يف املناقشات
 :حول التقييم

 جيد :  2
 نقص : 1
 مقبول : 0

 :احلد األقصى لعرض نشاط الطالب هو
 اكتمال

7

8
× 100% = 82,5% 

 سجل قيمة خمرجات التعلم
ميكن أن تزيد قيمة اكتساب نتائج التعلم بعد الدور الثاين 
ابستخدام ألعاب الصيد من فهم الطالب بنسبة تصل إىل 

طالب أو ما جمموعه ، وميكن مالحظة ذلك يف  8
 .4.4اجلدول 



 

 
 4.4اجلدول 

 بياانت عن قيمة نتائج تعلم الطالب يف الدور األوىل
 الرقم االسم القئمة تقدير
 1 أنريا مفاحتة النافسة 80 جيد
 2 أزورا تريا روساليندا  85 جيد
 3 دوي نور حسنة  75 جيد
 4 حبيبة املواقفة 80 جيد
 5 إينيس ويدايان فوتري  85 جيد
 6 عّز أولياء احلنيفة  70 نقص
 7 مرأة الفران فردوشى 90 جيد
 8 ولدة األقين كيس 75 جيد

 



 

من   4.4ميكن العثور على معلومات من اجلدول 
 :القيم الفردية يف متوسط الفصل

640

8
× 100% = 80% 

 :يف حني أن نسبة اكتمال التعلم
7

8
× 100% = 87,5% 

 انعكاس (4

استناًدا إىل البياانت اليت مت احلصول عليها من 

اإلجراءات واملالحظات يف إجراء أحباث العمل يف 

ينة  النجا لتحسني يف فئةسوروغان مبستوىسف  الفصل

فهمالرتكيب. يف هذه الدور الثاين ، بلغ نشاط  

وملعدل الفصل %87,5طالب أو   7الطالب 

بينما بلغت نسبة الطالب اكتمال   80%



 

وابلتايل ال حيتاج نشاطبهذحث اإلجرائ  87,5%

 .الصفي إىل املتابعة مع الدور الثالثة 

 

 

 ﴿ج﴾  حتليل البياانت كل الدور 
 الدور األول  .1

الدور األول ، نقلت األستاذة التعلم  يف 
ابستخدام وسائط بطاقة الغموض بعد االستماع  
إىل السانرتي ، مث مارس الطالب تصحيح بطاقة 
الغموض األخري من أسئلةالرتكيب. أما ابلنسبة  

لتطبيق بطاقة التاركيب فهو يتكون فقط من  
مث طُلب من الطالب  .تكوين اجلملة ونوع اجلملة



 

قات اليت مت مجعها وجيب ختمينها  اختيار البطا
 .بشكل صحيح

بعد تطبيق وسائط بطاقةالرتكيب، اتضح أنه ال يزال  
 .هناك العديد من الطالب الذين مل ينشطوا يف التعلم
بناًء على البحث الذي مت ، مت احلصول على نتائج  

 :البحث كما هو موضح يف اجلدول التايل
 4.5اجلدول 

 األولنتائج البحث يف الفصل 

% 
مجلة  
 اجليد

مجلة  
 الطالبات 

 الرقم الناحية 

62,5% 5 8 

فعالية الطالب 
و   يف طرح الرأي

فعالية الطالب 
 يف املناقشات 

1 



 

 2 القيمة 8 4 50%
 

الرتمجة الشفوية يف الدور األوىل ، مل يتمكن  
الطالب واملعلمون من حتقيق أقصى قدر من الوقت 

 .شرح أكثر لفهمها املتاح بينما حتتاج املادة إىل 
واستخدام وسائط بطاقةالرتكيباليت مل يتم استخدامها  

يف النسبة املئوية لنشاط الطالب مبا   .إىل احلد األقصى
٪   62.5يف ذلك القدرة على طرح فقط بلغت 
٪ ابلطبع   50والنتائج التعليمية اجلديدة وصلت إىل 

 .جيب أن تستمر حبلول الدور الثاين
 الدور الثان  .2

التعلم ، تتمثل الدور الثاين لألنشطة املنفذة يف  يف 
يف هذه الدور   .التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتفكري

الثاين ، يُطلب من الطالب استخدام لعبةللصيد 



 

اإلعراب حيث يتم إعطاء الطالب ورقة حتتوي  
على أعمدة كلمات موجودة يف كتابسفينة النجا،  

ملءإعرابوفًقا بعد توزيعها ، مث يُطلب من الطالب 
لإلشارة املقدمة بعد إعطاء الطالب شرح اإلجابة  

الصحيحة حىت تتمكن من تذكر وتطبيق وفقا  
 .إلدخاإلعراابلصحيح

 بعد تطبيقها 
مكن لوسائل البحث عن الورق أن حتول الطالب إىل 

بناًء على البحث الذي مت ، مت احلصول   .تعلم نشط
 :التايل على نتائج البحث كما هو موضح يف اجلدول

  
 4.6اجلدول 

 نتائج البحث يف الفصل الثاين

% 
مجلة  
 اجليد

مجلة  
 الطالبات 

 الرقم الناحية 



 

87,5% 7 8 

فعالية الطالب 
و   يف طرح الرأي

فعالية الطالب 
 يف املناقشات 

1 

 2 القيمة 8 7 87,5%
 

التفسري يف الدور الثاين ، متكن الطالب 
الوقت يف النهاية  واملعلمون من حتقيق أقصى قدر من 

ابإلضافة إىل  .تصبح املادة املوضحة مفهومة
االستخدام األقصى لوسائل اإلعالمبطاقة الرتكيب 

يف النسبة املئوية لنشاط   .والصيد ، يتم استخدامه
الطالب مبا يف ذلك القدرة على طرح األسئلة وصلت 

 %87,5إىل 
ابلطبع ال   %87,5ونتائج التعلم وصلت إىل 

 واصلة حبلول الدور الثالثة حيتاج إىل م



 

 
 
 

 البياانت بني الدورَين مقارنة .3
أظهرت نتائج البحث العملي للفصل الدراسي يف 
دورتني يف فهم املفاهيم يف مستوى صف الصفينة  

واليت كانت ذات صلة فقط بوسائط  
تشري مجيع   .بطاقةتركيبوصيداإلعرابنتائج مرضية

لى طرح اجلوانب إىل زايدة ، سواء يف القدرة ع
 .ومناقشة ونتائج تعلم الطالب

استخدام بطاقات اإلعراب اإلعالمية واأللعاب اللغة 
يف شكل روبواتت الصيد إىل أقصى حد يف التعلم ، 

يؤدي إىل زايدة يف قدرة الطالب على 
 .فهمالرتكيببحيث ميكن زايدة نتائج التعلم

أظهرت التحسينات اليت حدثت يف الدور الثاين  
لقدرة الطالب على فهم املفاهيم يف مستوى صف  



 

الصفينة واالستجابة لوسائط الرتكيب و روبواتت  
الصيد زايدًة كبرية ، نظرًا حلالة الفصول الدراسية  

 .املواتية ، كان الطالب أكثر نشاطًا وكان اجلو لطيًفا
 :دورين على النحو التايلميكن مقارنة البياانت بني ال

% 
مجلة  
 اجليد

 الدور
مجلة  

 الطالبات 
 الرقم الناحية 

62,5% 5 1 

 
8 

فعالية الطالب 
و   يف طرح الرأي

فعالية الطالب 
 يف املناقشات 

1 
87,5% 7 

2 

50% 4 1 
 2 القيمة

87,5% 7 2 
بشكل عام ، تشري نتائج الدراسة إىل زايدة يف القدرة  
على طرح األسئلة يف املناقشة ونتائج تعلم الطالب يف 
املشاركة يف تعلمالرتكيبفي فصل اللغة السوروغانية من 



 

الفصل، وهي تستحق فقط الربكة الفرضية مقبولة( أن  
"هناك زايدة يف فهم الطالب ملستوى السفارة يف 

وأنه يستحق فقط أن تطبق بطاقات الفصل سوروغان 
 تركيب وسائل اإلعالم واأللعاب اللغوية
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 اخلامسالباب 
 اخلامتة

ينكون اإلختتام من اخلالصة و االقرتاحات.  
اخلالصة هذا البحث هونتائج البحث الىت جتيب أسئلة 

البحث. و اعطت االقرتاحات اىل مؤسسة لتحّسن كيفية 
 ابلبحث كهذا اإلجرائي.الربّية 

 ﴿ أ ﴾ اخلالصة
ابعتبار عملية البحث يف الصّف سوروغان  
مستوى سفينة النجا ذوى الشكل  مبعهد "دار 
اهلدى" ماايك طااناتن فونوروغو بتطبيق وسائل 
البطاقة و ألعاب اللغة لرتقية فهم الرتاكيب النحوية 

 لطالب وجد اخلالصة كما يلي:
تطبيق وسائل البطاقة و ألعاب اللغة لرتقية فهم  .1

الرتاكيب النحوية يف الصّف سوروغان مستوى  



 

سفينة النجا ذوى الشكل  مبعهد "دار اهلدى"  
-2018ماايك طااناتن فونوروغو السّنة الّدراسّية  

بدأت مع وضع خطة التعلم مث نفذت . 2019
دورتني. للدور األول تستخدم بطاقات الرتاكيب 

ور الثاين تستخدم أوراق صيد اإلعرب. مث  والد
أجريت تقييمات خمتلفة ملعرفة مدى فعالية  

 .استخدام
ترقية فهم الرتاكيب النحوية بعد استخدام وسائل   .2

البطاقة وألعاب اللغة يف الصّف سوروغان ملستوى  
ويعترب انجحاً  أو   لشكلاسفينة النجا ذوى 

 بداية فعااًل، يتميز بزايدة نتائج تعلم الطالب يف
% يف الدور   87.5% إىل 50الدور  األول  من 

فعالية  و  فعالية الطالب يف طرح الرأي والثاين 



 

يف بداية الدور  األول من الطالب يف املناقشات 
 % يف الدور  الثاين 87.5إىل  62,5%

 االقرتاحات ﴾ ب ﴿
تقّدم الباحثة اإلقرتاحات بقدر اىل نتائج البحث  

 االتية: 
 املدرس .1

ينبغي على املدرس أن يعطي  .أ
 اإلحتبارات و التمرينات إىل الطالب

 للطالب .2
ينبغي على الطالب أن يدركوا الصعوبة  .أ

اليت يوجهها عند عملية تعليم الرتكيب  
 وحفظا صحيحا.

ينبغي على الطالب أن يتعلمو ابجليد   .ب 
   كل اإلجتهاد
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