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 شعار
                            

            

 (195-192)الشعراء، اآلايت : 

 

الرسول العريب أحب العرب، ومن أحب " من أحب هللا تعاىل أحب رسوله، ومن أحب 
العرب أحب العربية، الىت نزل هبا أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب 

 العربية عىن هبا واثبر عليها وصرف مهته إليها "

 ) أبو منصور الثعاليب النيسابوري ىف مقدمة فقه اللغة وسر العربية (

 

 تعّلموا العربّية فإّّنا من دينكم

 وظات()حمف

 

 من سار على الّدرب وصل

 )حمفوظات(

 

 



 

ب  
 

 إهداء
 إىل والدي

لنيل آمل والتفاؤل لواجهة احلياة املليئة من التحدايت وعلمين أن  الذي ربين على التقدم
 أقول كلمة حق بدون خوف

 

 وإىل والداتى الكرمية

 اليت أفاضت مهمتها عين

 

 وإىل أخيت وأخي

 الىت ربياين ابلقيام األعمال اخلرية

 

 وإىل السادة أستاذيت

 الذين حثوين لطلب العلوم واملعرفة وشجعوين للتقدم ىف الفكر

 

 وإىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها

 

 



 

ت  
 

 شكر وتقدير

سول هلل وعلى وأسلم على ر  ،على فضله املتوال هوأشكر  حال،احلمدهلل على كل 
 أما بعد: ،ىل يوم الديناوالتابعني ومن تبعهم إبحسان  ،آله وأصحابه أمجعني

 ا البحث, فله سبحانه أهلج ابحلمدمن إعداد هذعلى ابالنتهاء من هللا وقد 
على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين بعد  ،لك احلمد ايريب حىت ترضىوالثناء،ف

خروج هذا ىف ن هلم فضل والعرفان إىل الذين كامحد هللا تعاىل أن أتقدم ابلشكر والتقدير 
عمل اجلاد الالبحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيئ طلبت, ومل يكن حيدوهم إال 

 امللخص. ومنهم:

 امعة االسمامية احلكومية لنجسا.جبمدير ، مساحة الدكتور احلاج ذوالقرنني 

 امعةجبوعلم التدريس الرتبية ،عميد كلية املاجستريأمحد فوزى  الدكتور مساحة
 .االسمامية احلكومية لنجسا

وعلم كلية الرتبية بتعليم اللغة العربية  بقسمرئيس ، ة حممد فضلي املاجستريمساح 
 امعة االسمامية احلكومية لنجسا.جبالتدريس 

، املشرف االول الذى أفاد الباحثة علميا ملاجستريبرهان الدين سيهواتنج اة مساح 
د هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت وعمليا ووجه خطواته ىف كل مراحل إعدا

 اإلنتهاء منه، فله من هللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير. 

، املشرف الثاىن، فحقا يعجز لساىن عن شكره املاجستريخري األمر  مساحةو 
وتقديره فقد قدمت للباحثة كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل 

مه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا بعل
البحث اكرب األثر ىف نفس الباحثة فله مين خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم الثواب 

 واجلزاء.



 

ث  
 

اللغة  ىف قسم تعليمإىل األستاذ املعلمني كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير  
ا قدموه من العلوم واملعارف كل الشكر والتقدير على م  ةحثاالب فلهم من. العربية

 خري اجلزاء. جيع وجزاهم هللا عىنشوالت

أما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان له بعد هللا تعاىل فضل إمتام هذا  
لديت احلبيبة اوو  ،لعلم واملعرفة واالخماص يف العملالبحث مبا غرسه يف نفسي من حب ل

 ىف حياتى. يل ئها املستمر خري معنياي وكان دعقيطوق فضلها عنالىت 

إىل  هم يف إخراج هذا العمل املتواضعسا وكل من ىوأصدقائ ىوزممائ ئىوألشقا 
وهللا  ،شكرا وعظيما التقديرا واالمتناانهلم مجيعا خالصا ال،خري الوجود ولو بكلمة تشجيع

 ويل التوفيق.

 

 م 2018...............لنجسا، .....                 

 الباحثة 
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 إقرار الطالبة

 : موتيا فطرى  اإلسم الكامل 

 1022013010:   رقم القيد

   Sidorejo, kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa:   العنوان 

قسم اللغة  ىف S.Pdإقرار أبن هذه الرسالة الىت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة 
 لنجسا حتت العنون:اإلسمامية احلكومية العربية كلية الرتبية وعلم التدريس جبامعة 

 " MTsS Terpadu Langsaلعبةمن أان يف تعليم اللغة العربية بـإستخدام "

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريى أو أتليف األخري. وحررت 
 هذا االقرار بناء على رغبىت اخلاصة والجيربىن أحد على ذلك.

 

 م 2018لنجسا، ....................                 

 الباحثة 
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خ  
 

ص البحثلستخم  

 MTsS Terpaduإستخدام لبعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية بـ .م 2017 ،موتيا فطرى

Langsa .:خري األمر :واملشريف الثايناملاجستري، برهان الدين سهواتنج  املشريف األول 
 .املاجستري

.اللغة العربية تعليم ،من أان لعبة الكلمات األساسية :  

عملية التعليم تفاعل بني املدرس والّطماب. وإّتصال املتبادل حيّدث لتحقيق 
أهداف التعليم. يف عملية الّتعليم املدّرس وطّالب مها من املكوانت الميكن فصلها.كان 
املدّرس شخص مهّم والّدور يف الّتعليم، لذلك املدّرس ميلك القدرة ليقول شيئا وتعريف 

: ومشكلة هذا البحث هييم إحدىه بتطبيق األلعاب الّلغوية. الوسائل الىت تسهل التعل
استخدام هل  ؟ MTsS Terpadu Langsaتطبيق لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية بـكيف 

 ؟. فعالية MTsS Terpadu Langsaاللغة العربية بـم يتعلىف  من أان لعبة

. وأما اجملتمع يف هذا الكمي مبدخل املنهج التجريب هوهذا البحث  ومنهج
يف هذا البحث أما و فصول  5 الىت تتكون من ىف الصف الثاين لبةالطالبحث هو مجيع 

 33 همبعدد VIII.bو فصل  VIII.aمن فصل  لبة، وهي طالباحثة فصلني كالعينةأخذت 
. (purposive sampling)القصدية  سلوب الغرضية أوأبالعينة  وقامت الباحثة اختيار .طالبا

نتائج أ ما  ومن األدوات جلمع البياانت يف هذا البحث هي املماحظة، املقابلة، وإلختبار.
فعالية يف تعليم اللغة العربية . والدليل على هذا هذا من أان  ستخدام لعبةاب البحث

. وهذا حال يدل على أن عملية التدريس وتعلم 4،189وجدت أن كفائة الطلبة بنتيجة 
 هي فعالية وأتثرية ىف تعليم اللغة العربية.هذا من أان  ستخدام لعبةاب
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ABSTRAK 

Meutia Fitri, 2017. Penggunaan Permainan Man Ana Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab di MTsS Terpadu Langsa. Pembimbing 1: Burhanuddin Sihotang, 

MA dan Pembimbing 2: Khairul Amri, M. Pd 

Kata Kunci : Permainan Man Ana, Pembelajaran Bahasa Arab. 

Proses pembelajaran adalah proses yang didalamnya terdapat interaksi 

antara guru dan murid. Didalam proses pembelajaran guru dan siswa merupakan 

dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Guru adalah seseorang yang sangat 

penting dan berperan baik sebagai pengajar. Oleh karena itu seharusnya 

mempunyai kemampuan dengan apa yang akan disampaikan dan mengetahui alat 

atau media yang mempermudah pembelajaran. Rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: “ Bagaimana penerapan permainan man ana pada pembelajaran bahasa 

arab di MTsS Terpadu Langsa? Dan apakah penggunaan permainan man ana pada 

pembelajaran bahasa arab di MTsS Terpadu Langsa efektif?” 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini berlangsung selama lima kali pertemuan. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas dua yang terdiri dari lima 

kelas dan peneliti mengambil dua kelas sebagai sampel yaitu kelas VIII a dan 

kelas VIII b dengan jumlah 33 siswa. Dan teknik pemilihan sampel yang 

digunakan peneliti adalah purposive sampling. Adapun instrumen yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan test. 

Hasil penelitian dengan menggunakan permainan man ana efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab. Dan 

penggunan permainan man ana efektif dalam meningkatkan pembelajaran siswa, 

adapun deskripsi dari hasil penelitian didapat bahwa kemampuan siswa meningkat 

dengan hasil 4,189. Dan hal ini menunjukan bahwa kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan permainan man ana efektif dan berpengaruh dalam 

meningkatkan pembelajaran Bahasa Arab. 
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 ولالفصل األ

 اإلطار العام

 :مقدمة  . أ
فاعل بني املدرس والّطالب. وإّتصال املتبادل حيّدث لتحقيق أهداف عملية التعليم ت

التعليم. يف عملية الّتعليم املدّرس وطّالب مها من املكوانت الميكن فصلها.كان املدّرس 
شيئا وتعريف الوسائل شخص مهّم والّدور يف الّتعليم، لذلك املدّرس ميلك القدرة ليقول 

 الىت تسهل التعليم إحدىه بتطبيق األلعاب الّلغوية خاص يف تعليم اللغة العربية.

األلعاب اللغوية هلا دور كثري يف عملية التعلم و التعليم. لذلك جيب على املدرس أن 
 احلديثة، ليطّبقها مناسب مبدة التعلم يفاأللعاب اللغوية  املناسبة و يقدر على إختيار 

 يطبقوا األلعاب اللغوية يف عملية اّل وجدان كثريا من املدرسني أ املدرسة. ولكن يف احلقيقة
على التعلم، حىت أغراض من التعلم  لبةالطالتعليم اللغة العربية و تعلمها. وهذا مل يشّجع 

 .اللغة العربية ال يبلغ ابلكامل

وإبستخدام الوسائل املدرس جيب أن يكون حقا يستطيع على إختار وحدد الطريقة 
لعبةمن أان يف تعليم اللغة العربية إستخدام التعليمية. ولذلك حذبة كاتب ليبحث " 

 " MTsS Terpadu Langsaبـ

 

 البحث سؤاالب. 

 :كما يلى  الذى تريد أن تبحث الباحثة يف هذا البحث فهو نالؤاسالأما 



2 
 

 ؟MTsS Terpadu Langsaبـتطبيق لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية كيف . 1

 MTsS Terpaduاللغة العربية بـم يتعلىف  من أان استخدام لعبةهل . 2

Langsa؟فعاليه 

 البحث هدفاج. 

 يهدف هذا البحث إىل التعرف األتى :

 MTsS Terpaduبـ تطبيق لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية على التعرف. 1

Langsa 
 MTsSاللغة العربيةبـم يتعل من أان ىف فعالية استخدام لعبة التعرف على. 2

Terpadu Langsa 

 البحث ضافر د. 

 : االبحث يف هذا البحث مه ضنيفر ا أم

 MTsS Terpadu Langsaاللغة العربيةبـم يتعل يف جيد من أان ستخدام لعبةاإن . 1

اللغة تعليم ىف  لبةترقية قدرة الطىف فعالية  من أانستخدام لعبةا إن. 2
 MTsS Terpadu Langsaالعربيةبـ
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 البحث أمهيةه. 

 : البحث فهما مهمتاوأّما 

 بةللطل. 1
 للوسائل لعبة اللغوية. يم اللغة العربيةالتعليف  لبةالطلرتقية قدرة 

 للمدرس. 2

 .لعربيةيف التعليم اللغة ا من أانأن يقدر ابستخدام لعبة 

 للباحثة. 3

 لعبة من أان.أن يعرف فعالية من اللغة العربية إبستخدام 

 حدود البحثو. 

 تعليم اللغة العربية قامت الباحثة هذه الدراسة يف : احلدود املوضوعية. 1

 MTsSبـ جترى هذا البحث خصة ىف الفصل الثالث : احلدود املكانية. 2

Terpadu Langsa 
 2018/ 2017: جترى هذا البحث ىف العام الدراسى  احلدود الزمانية . 3

 ملصطاحلاتحتديد از. 

من أان على تعليم اللغة  ستخدام لعبةإهو "  ا البحثكان موضوع هذ
 MTsS Terpadu Langsaالعربيةبـ

 :يح بعض حتديد املصطلحة كما يلىوحيسن ابلباحثة أن توض
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 إستخدام. 1
إستخداما، وهو فعل  -يستخدم -إستخدام لفظ مصدر من إستخدم

  1الثالثى املزيد معناه اختذه خادما.
عملية التعليمية على يف  من أاناستعمال لعبة فالباحثة تريد معىن استخدام هو 

 .تعليم اللغة العربية

 لعبة من أان. 2
هي خيّمن املفردات ابإلجياب السئلة الوصفية من أان. يسأل املدرس بللغة 

 2إندونسية والطالب خيّمون اإلجياب بللغة العربية.

 تعليم اللغة العربية. 3

تعليما وعالمة، ومعناه : الصنعة وغريها  -يعّلم -مصدر من ّعلمتعليم 
. وإصطالحا : "إيصال العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطرقية 3ماجعله يعلمها"

قومية وأبيسر السبل وهي الطريقة االقتصادية الىت توفر لكل من املعلم واملتعلم 
 4".الوقت واجلهد ىف سبيل احلصول على العلم واملعرفة

                                                           
)بريت:دار  ، مؤسسة دار املشرق الطبعة الثامنة و العشرون،املنجد ىف اللغة و اإلعالملوس معلوف، 1 
 1811 (، ص.1987املضرق: 

2
 Fathul Mujib dan Nailul Rahmawati,  Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 

belajar Bahasa Arab, cet I, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011)h. 95 
دار املشرق(، ، )بريوت :املنجد ىف اللغة واإلعالم، الطبعة األربعونمؤسسة دار املشرق الكاثوليكية، 3 

 27ص. 

(، ص. 1983، )بريت : دار املعارف : العربية لغري الناطقني هباتعليم اللغة حممد علي السمان، 4 
12 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 تعريف اللغة العربية -أ 
إذ نظران من حيث اللغة العربية هي كلمة ترتكب من كلمتني اللغة العربية كما 

"اللغة ذكرت الباحثة يف معاىن املصطلحات. ووصف دكتور أمحد فؤاد حممود علينا: 
اللغو: أى  لها لغى، أو لغو. واهلاء عوض، ومجعها لغى ولغات، وقبل يف تفسريأص

 1الكالم الباطل الذين ال فائدة فيه".
وأما تعريف اللغة يف تعليم وتعلم هو أصوات أو رموز ذات دالالت متعددة 
يستخدمها اإلنسان واجملتمع للتعبري عما يف النفس وعن حاجات اجملتمع الذى يعيش فيه 

الدكتور حممد  واللغة أداة للتعبري بعرض األفكار واإلنفعاالت واملكتوب منها ووصف
رجب فضل هللا عن املفهوم الشامل اللغة يف التعريف التاىل: " اللغة نظام عرف مكون 
من وعالمات يستغملها الناس يف اإلتصال ببعضهم البعض، ويف العبري عن أفكارهم أو 

، وتدركها األذن فتؤدى إىل دالالت هي األصوات الىت حيدثها جهاز النطق اإلنساىن
  2ه يف اجملتمع املعني واللغة هبذا اإلعتبارهلا جانب إجتماعى وأخر نفس."إصطالحية معين

واللغة العربية تسمى لغة الضاد، لغة اإلعجاز، واللغة اخلالدة ووصف الدكتور بدر 
 3الّدين ابو صاحل هي: "هي الكلمات الىت كان يعرب هبا العرب".

                                                           
1
 41م.ص.1992ا، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهفؤاد حممود علينا،  أمحد  

علم الكتاب، بدون ، االجتاهات الرتبية املعاصرة يف تدريس اللغة العربيةحممد رجب فضل هللا،  2
 21سنة، ص، 

 15، )بريوت: دار املشرق العريب، لبنان(، ص، املدخل إىل اللغة العربيةبدر الّدين ابو صاحل،   3
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عليها امساعهم، ودارت عليها ونسبت هذه اللغة إىل العرب ألهنا لغتهم الىت فتقت 
رحى بياهنم يف التعبري عن أغراضهم. واللغة العربية لغة اإلسالم والعرب، وهى لغة الرسول 
صلى هللا عليه وسلم ولغة صحابته رضى هللا عنهم وأمته املهدية اليت أضاء نورها فمأل 

ط الفرد ابجلماعة، اخلافقني، ولغة الثقافة العربية اإلسالمية. واللغة عامل من عوامل رب
وكل اللغة وطائف املهمة لكل أجناس وإجتماعية نفسه، ومن وظيفته هي إدارة اإلتصال 

 وموصل يف معاملة اإلنسانية اليومية.
ولذلك اللغة ضرورية شديدة لكل الناس، وقد وصف الدكتور حممد رجب فضل 

وأفراد مجاعته من انحية  هللا بقوله على مايلى:" واللغة أداة لإلتصال بني الفرد من انحية
  4أحرى وذلك ليقض حاجاته اليومية، ويعرف مالديهم من أفكار ومعلومات".

 أهداف اللغة العربية -ب 
وتشمل اللغة العربية مركزا جغرفيا مهما يف العامل، وهلا اتريخ طويل وكثري من الكتب 

الطالب أن  لكىما، اإلسالمّية مكتوبة هبا، فتدريس اللغة العربية مبدرسة هلا األهداف مه
يقدروا ويفهموا من الكتب اإلسالمية والقرآن الكرمي واحلديث وغريها. كما وصف 

 الدكتور حاج تيار يوسف والدكتور سيف األنوار، أن األهداف اللغة العربية هي: 
لكى الطالب يقدروا أن يفهموا القرآن الكرمي واحلديث ملركزا حكم  .1

 اإلسالمية والتعليم اإلسالمّية.
يقدر أن يفهم كتب الدينّية والثقافة اإلسالمية الىت مكتوب يف اللغة  .2

 العربية. 
 لكى مياهر التكلم وإنشاء يف اللغة العربية. .3

                                                           
 15، ص، مرجع سابقرجب فضل هللا،  حممد 4
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 5لبناء اللغوى العربية يعىن أن ماهر. .4

وبقدرة اللغة العربية يقدر أن يفهم القران والكتاب مكتوبة هبا. حىت معرفة احلكم 
 والثقافة اإلسالمية.

 م اللغة العربيةيتعل أمهية -ج 

اللغة العربية إحدى لغة العاملية مبكانة رفيعة بني اللغات احلية يف العصر احلاضر، 
 واللغة العربية لغة اخللود والدوام مادامت السماوات واألرض.

حفظت حبفظ القران الكرمي بوعد هللا تعاىل: "               

." 
6

 

العربية فهي اللغة الواحدة اليت تعد لغة الثقافة والعلوم الدين، ولذاكان  اللغة  وأما
لزم على كل مسلم أن تعريف هذه اللغة ملكانتها الدينية والعملية، كما ذكر الدكتور 
بدرالدين ابو صاحل فما يلى: " أن نفس اللغة العربية من الذين معرفتها فرض واجب فإن 

الكتاب والسنة فرض واليفهم إاّل يفهم اللغة العربية وما اليتم الواجب إاّل به فهو  فهم
 واجب".

أما أمهية تعلم اللغة العربية لكل املسلمني ليفهموا الكتاب اإلسالمية مكتوبة 
هباوالسنة والقرآن الكرمي ملنابع التعليم اإلسالمية والدستور املسلمني. أماأسباب أمهية اللغة 

 العربية عدة مؤثرات منها:
                                                           

5 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metode Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,(Jakarta: 

Remaja Wali Press),h.190 

 
6
9القرآن الكرمي، سورة احلجر، اآلية:      
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األثر الدين: أن بني اللغة العربية والعقيدة اإلسالمية ترابط عضواي وثيقا ال مياثلة "
ترابط حرىف أى جمتمع من اجملتمعات األخرى القدمية واملعاصرة، فإهنا لغة اإلسالم 

، ويتلون  واملسلمني يف مجع يقاع الدنيا، ولغة كتاب املبني، هبا يؤدى املسلمني صالهتم
اإلسالم  7كتاب رهبم، وأحاديث نبيهم، ويلبون يف حجهم، ويتضر عون يف دعائهم".

 .مطابق ابللغة العربية ألن كتاب مكتوبة هبا

األثر احلضارى: لغة العربية هي الوعاء الذي جيمع تراث العراب الفكرى "
ا يف لغة، واحلضارى فهى لغة البالغة والصاحة، وألثرها احلضارى جاء القران معجز 

ليتحدى أصحاب اللغة العربية لغة تفوقوا فيها، وكتب هلا اخللود بذلك، وقد استوعبت 
اللغة الكثرية من األلفاظ الىت دخلتها من اللغات األخرى، وأصضعتها هلا، فأصبحت 

 حبق لغة احلضارة والتقدم".

اخلالدة. اللغة العربية تسمى لغة الضاد، ولغة اإلعجاز، واللغة الفصحى، واللغة 
ونزل القران الكرمي معجز يف هذه االغة، ولذلك أنتشرت اللغة العربية إنتشارا واسعا، اللغة 

 التعبدية للمسلمني يف مجع بقاع العامل.

األثر القومى : أن بني اللغة العربية وبني الوجود العرىب تالزما وضحا يف املاضى "
ضارى يف مواجهة النكبات والغزوات واحلاضر واملستقبل يف املاضى حفظت له وجوده احل

وساعدته أن يستأنف هذه الوجود بعد كل هجمة أو تعثر". وكانت اللغة العربية أهنا لغة 
العقيدة والثقافة، ولغة اإلسالمية والعرب، وهي لغة الرسول، وهذه األسباب من أمهية 

واملراد  فة اإلسالمية.تعلم اللغة العربية لكل املسلمني ليفهموا التعاليم اإلسالمية والثقا

                                                           
 32،ص، مرجع سابقفؤاد حممود عليان،  أمحد 7 
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املدرس إىل  ابلطريقة ىف التعليم هي اخلط الىت تسلكها املدرس ىف عملية التعليمية أللقاء
ذهن الطالب ليكفل النحاج منها، وقد قال الدكتور حممود عبد لبقادر أمحد: " ويقصد 

حقق ابلطريقة التدريس األسلوب الذى سيتخدمه املعلم ىف معاجلة النشاط التعليمى لي
 8وصول املعارف إىل طالبه أبيس السبل، وأقل الوقت والنفقات".

 مفهوم لعبة اللغوية -د 

لعبة اللغوية تعترب وسيلة جديدة استفادات منها برامج تعليم اللغات ىف السنوات 
إجيابية ىف كثري من البالد الىت هتتم بتطوير نظم تعليم األخرية، وثبتت تطبيقاهتا نتائج 

لغاهتا. وقد يظن البعض أن من )الرتف( اللغوي استخدام األلعاب ىف التدريس، ولكن 
املتأمل للجو البهيج الذي تضفيه األلعاب على دروس اللغة، واآلاثر الطيبة الىت ترتكها 

بال شك جبدوى منور، سيقتنع ىف نفوس الدارسني وما يطرأ على لغتهم من تطور و 
استخدام األلعاب اللغوية كامل. ملطف من جفاف الدروس وتعب التدربيات، 
وكوسيلة لتنمية مهارات اللغة وتوفري فرص االتصال بني الدارسني ىف مواقف اجتماعية 

 طبيعية مرحة.

تعليم اللغة عمل شاق، يكلف املرء جهدا ىف الفهم وىف التدريب اآليل املكثف 
تمكن من استعمال اللغة اجلديدة، وللتنمية املتوصلة ملهاراهتا املختلفة. وأللعاب لل

اللغوية من أفضل الوسائل الىت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة تلك اجلهود 
 ومساندهتا، والتخفيف من راتية الدروس وجفافها.

                                                           
 198، الطبعة الثانية،ص، طرق تعليم اللغة العربية حممود عبد لبقادر أمحد،  8
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األنشطة يستخدم اصطالح لعبة ىف تعليم اللغة، لكي تعطى جماال واسعا ىف 
وتوفري  الفصلية، لتزويد املعلم والدراس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة،

احلوافر لتنمية مهارات اللغوية املختلفة. وهي أيضا توظف بعض العمليات العقلية مثل 
التخمني إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، وتتيح للطالب نوعا من االختبار 

يستخدموهنا. وهذه األلوان من األلعاب ختضع إلشراف املعلم أو ملراقبة ىف للغة الىت 
 األقل.

ىف  G. Gibbsومن أفضل ما قيل ىف حتديد العبة اللغوية ما قاله ج.جيبس 
تعريفها: إهنا نشاط يتم بني الدارسون متعاونني أو متنافسني للوصول إىل غايتهم ىف 

 9إطار القواعد املوضوعية.

نشاط الوحيد الذي اليهدف اإلنسان حني ميارسة إىل غرض حمدد اللعب هو ال
سوى املتعة الناجتة عن اللعب ذاته. فهو كالفن ىف رأى كانت سرور أو ارتياح بال 
هدف، أومتعة خالصة من أي غرض. ولشد ما تفتقد هذه املتعة ىف ممارستنا اللعب ىف 

 10قريبا.جمتمعاتنا العربية، ىف كل األعمار، وىف كل مستوالت ت

 أمهية لعبة ىف درس اللغة -ه 

من املبادئ السائدة ىف تعليم اللغات األجنبية، أن عملية التعليم والتعلم ينبغى أن 
تتم ىف مرح وهبجة. وميكن تلبية هذا احلافز النفسى على وجه أكمل ابستخدام األلعاب 

                                                           
األلعاب اللغوية ىف تعليم اللغات األجنبية مع أمثلة لتعليم العربية انصف مصطفى عبد العزيز،  9  

 13ه(، ص. 1401، )الرايض: امللمكة العربية السعودية، النطقني هبا لغري
، )القاهرة: مكتبة 1، ط.اللسانية دراسة صوتية تركيبيةاأللعاب الكالمية أمحد عبد اجمليد هريري،  10    

 21(، ص. 1999اخلاجنى، 
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فس، حبيث داخل فصول اللغة. ولدى الدارسني وخباصة الصغار منهم روح عليه ىف التنا
ميكن ألي نوع من التدريب أن يتحول إىل منافسة أو مسابقة، يتعلم املشرتكون من 
خالهلا دون أن يفطنوا إىل ماحيدث هلم، وىف ذلك كما ال خيفى تعويد هلم على التلقائية 

 ىف استخدام اللغة.

يكلف املرء جهدا ىف الفهم وىف التدريب اآليل املكثف  ،تعلم اللغة عمل شاق
للتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، وللتنمية املتواصلة ملهارات املختلفة. وهذا اجلهد 
متطلب ىف كل حلظة طوال برانمج تعليم اللغة، وىف حاجة إىل تفذية وتدعيم عدة 

ها الكامل ىف احلوارات سنوات، لتوفري القدرة للدارس على معاجلة اللغة ىف إطار 
 واحملاداثت والقراءة والتعبري املكتوب.

واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل الىت تساعد كثريا من الدرسني على مواصلة 
 تلك اجلهود ومساندهتا، وختفيف من راتية الدروس وجفافها.

مثلها ىف ذلك مثل تدريبات -توفر كثريا من األلعاب جماال واسعا ىف التدريب
 كما أن بعضها ال حيقق شيئا يذكر. -املعروفة

والذي يهم هنا هو مقدار التدريب، حيث يكون الدارسون متطلعني إىل اختيار 
قيمة لغتهم اجلديدة ىف مواقف واقعية حية، بينما ال يلمسون ذلك عند استعماهلم هلا 

ارسني، ويولد بطريقة الية ىف تدريب تقليدي عادي، يبعث على السأم ويثين من عزائم الد
لديهم شعوار بضآلة مثرته فيضطرهم إىل االحنساب قبل الوصول إىل مستوى معقول من 

 الدراسة. ومن هنا نشأت احلاجة إىل ضرورة إكساب املعىن للغة املتعلمة.
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ىف املشاركة تساعد األلعاب املعلم ىف تعليم اللغة، تولد لدى الدارسني الرغبة 
البد أن يفهموا ما يقول أو يكتوبه األخرون، والبد أيضا واإلسهام. ولكي يتم هلم ذلك 

أن يتكلموا ويكتبوا لكي يعربوا عن وجهات نظرهم. وهكذا فإن معىن اللغة الىت 
 يسمعوهنا ويقرأوهنا ويتكلموهنا وتكتبوهنا، ستكون أوفر حيوية وأعمق خربة وأيسر تذكرا.

 ويكمن اجلوهر احلقيقي للعبة ىف:

 ي للتفوق على اآلخرين وبزهمروح التنافس األخو   .1
 مشاهدة اآلخرين ومتابعتهم ىف املسابقات املختلفة وتشجيعهم.  .2
 حث النفس على حتسني إمكاانهتا الذاتية.  .3
 التعاون مع األقران إلجناز عمل معني أو لتحقيق انتصار ما.  .4

وىف األلعاب اجلماعية أو ىف اجملموعات، سيسر التنافس والتعاون جنبا إىل جنب. 
فهناك جمموعات وفرق أخرى حناول التغلب عليها، كما أن هناك أصدقاء نساعدهم 
على االنتصار على الفرق املنافسة. وهكذا يكون للفرد دور مهم ىف نظر اآلخرين. 

ة، وهناك نظرايت خمتلفة وأراء قيلت حول تلك وللعب وظائف خمتلفة من الناحية الرتبوي
الوظائف: فرأى يرى أن من وظائف اللعب أنه يستخدم على أساس أنه استجماع من 

 11عناء العمل.

ورأى اثن يرى تفسرية على أنه تنفيس عن خمزون الطاقة الزائدة. ورأى اثلث يرى 
حلياة البالغني،  أن اللعب وخصوصا عند األطفال هو تدريب على املهارات الالزمة

                                                           
األلعاب ، ىف أمحد عبد اجمليد هريري، 10)مرتجم(، ص.  سيكولوجية اللعبسوراان ملري،   11

 23(، ص. 1999، )القاهرة: مكتبة اخلاجنى، 1، ط.الكالمية اللسانية دراسة صوتية تركيبية
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وابلتاىل فهو الذي يصل بتلك املهارات إىل درجة االكتمال. ويرى دكتور على عبد 
الواحد واىف أن وظيفة اللعب األساسية، أى اهلدف األصلى الذى رمت إليه الطبيعة إذ 
زودت ضغار اليوان ابمليل إىل األلعاب، هو اإلعداد للحياة املستقبلة من الناحيتني 

وظائف أخرى  12النفسية، وأن الوظائف األخرى ليست إال وظائف اثنوية.اجلسمية و 
 اثنوية للعب تشمل أمورا أخرى كثرية منها:

اللعب ينقذ اإلنسان من امللل والضجر وضيق الصدر وما إىل ذلك من  .1
اإلحساسات األملية الىت يسببها ىف العادة عند بعض الناس خلوهم من األعمل 

 هذه األعمال جلميع أوقاهتم.اجلدية أو عدم استغراق 
اللعب ينسى اإلنسان مالدية من آالم جسمية أو نفسية أو خيفف من وطأهتا   .2

عليه، فكثريا ماهتون األلعاب على املرض احتمال أوجاعهم، وكثريا ما تلهى 
 اجلنود احملاربني أغانيهم وجلباهتم اللعبية عن التفكري فيما حييط هبم من أهوال.

ائز الفردية ويقل من حد ما تطرف منها، ويعمل على إرهاف اللعب يعدل الغز  .3
الغزائز اإلجتماعية. فال خيفى أن طائفة كبرية من األلعاب تشعر الطفل ابحلاجة 
إىل اجلماعة، وتعوده اخلضوع للقانون، وإيثار املصلحة العامة، واملنافسة الربيئة 

هر اإلعداد للحياة واحتمال الغلبة، ويصح اعتبار هذه الوظيفة مظهرا من مظا
 املستقبلة.

لبعض أنواع األلعاب أثر كبري ىف صيانة التقاليد اإلجتماعية وختليدها بنقلها من  .4
السلف إىل اخللف. وذلك كاأللعاب القصصية والغنائية واألسطورية، وكاأللعاب 

                                                           
 23ىف أمحد عبد اجمليد، ص.  22، ص. اللعب والعملاىف، على عبد الواحد و   12
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الىت حياكي هبا الصغار ما يفعله الكبار ىف األفراح واملالمت والتحية واملصافحة 
 عانقة واالستقبال وقرى الضيوف وأداء الشعائر الدينية.وامل

 لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية -و

 تعريف وفوائدها -1

لعب من أان هي صياغة تعريفات عن أشياء أو أشخاص أو مهن. إخرت 
جمموعتني من الدارسني متساويتني ىف العداد. يقول أحد الدارسني ىف اجملموعة 

أو لشخص، وعلى الدارس املقابل ىف اجملموعة األخرى إعطاء األوىل تعريفا لشيء 
الكلمة املناسبة. إذا كانت الكلمة صحيحة أتخذ اجملموعة نقطة. بعد انتهاء 
اجملموعة األوىل من إلقاء التعريفات يبدأ أفراد اجملموعة الثانية تعريفاهتم ليجيب عنها 

للعبة حتسب جمموع نقاط كل من األفراد املقابلني ىف اجملموعة األوىل. ىف هناية ا
 13اجملموعتني ملعرفة الفائزين.

 بعض الفوائد من استخدام لعبة من أان هي:

 حث على التالميذ ليشاهد ويشرتك ىف هذه اللعبة. (أ 
 مراجعة املفرادت املدروسة.  (ب 
 تنمية قدرة الطلبة على اختبار أفكارهم وفهم الدروس.  (ج 
 يسهيل املدرس لتدريس.  (د 

 

                                                           
 161-160ص.  ،األلعاب اللغوية ىف تعليم اللغات األجنبيةانصف مصطفى عبد العزيز،   13



15 
 

 خطوات تطبيقها -2
 وأما خطوات تطبيقها فيما كما يلي:

 املدرس يفرق الطلبة ىف عدة اجملموعات. (أ 
 يقول أحد الدارسني ىف اجملموعة األوىل تعريفا لشيء أو لشخص. (ب 
 الدارس املقابل ىف اجملموعة األخرى إعطاء الكلمة املناسب. (ج 
 إذ كانت الكلمة صحيحة أتخذ اجملموعة نقطة. (د 
لقاء التعريفات يبدأ أفراد اجملموع. الثانية بعد إنتهاء اجملموعة األوىل من إ (ه 

 تعريفاهتم ليجيب عنها األفراد املقابلني ىف اجملموعة األوىل.
 14ىف هناية اللعبة حتسب جمموع نقاط كل من اجملموعتني ملعرفة الفائزين. (و 

 مزااي وعيوهبا -3
 لكل األلعاب اللغوية املزااي والعيوب، فيما يلي مزااي لعبة من أان هي:

 مساعدة املعلمني ىف التدريس. (1
 قامت وسائل بسهولة. (2
 مراجعة املفرادت املدروسة. (3
 تدريب الطلبة على التعاون ىف حل املشكالت. (4
 مساعدة ملعاجلة املشكالت مثل امللل والكسل وغريها. (5

 وأما عيوهبا:

 تطلب كثريا من الوقت. (1
 أن يصبح بعض الطلبة يعتدون على اآلخرين. (2

                                                           
 161نفس املرجع، ص.   14
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 جعل الطالب يلعب أيضا. بيئة التعلمية أحياان (3

انطالقا مما سبق البيان، رأت الباحثة أن مزاي لعبة من أان وعيوهبا ليست اثبتة  
كما سبق وضحت الباحثة على اإلطالق . قد يكون املدرس جيد مزااي هذه اللعبة 
وعيوهبا األخرى وفق الظروف الفصلية واملواد الدراسية والطلبة. لذلك، جيب على 

م ابستعدادت كاملة شاملة قبل أن يستخدم هذه اللعبة ىف عملية املدرس أن يقو 
 التعلم من الوسائل التعليمية واملصادر الدرسية واألوقات وغريها.
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 الفصل الثالث
 جية البحثمنه

 
 ج البحثمنهأ. 

. املنهج التجرييب يعىن إستخدمت الباحثة ىف هذه الدراسة مبنهج البحث التجرييب
املنهج احملاولة ليدرس أتثري من متغري خاص ملتغري آخر، من خالل االختبار ىف شروط 

 1اخلاصة الىت خلق عمدا.

ستخدام مشروع البحث تصميم جمموعة الضابطة االختبار اهذا البحث سوف 
القبلي و االختبار البعدي ابستخدام تقسيم جمموعات البحثة و هي جمموعة البحث 

 . من أانو جمموعة البحث الضابطة بدون استخدام لعبة  من أانالتجربية ابستخدام لعبة 

 جمتمع البحث و عينته و أسلوب اختيارها  ب. 
 MTsS Terpaduبــ  ىنىف الصف الثا لبةيع الطمجىف هذا البحث كان اجملتمع 

Langsa  182عددهم مجيعافصول و  5الىت تتكون من  2018/ 2017ىف العام الدراس 
يف هذا احلال ال أتخذ الباحثة مجيع اجملتمع، ولكن أتخذ الباحثة بعض من و . طالبا

أخذ مجيع  وال عملّي و فّعالاجملتمع كالعينة البحث. ألن تذكر حمدود الوقت، عطية 
 اجملتمع. إذا حال العينة املنتخب قد انب عن احلال اجملتمع.

                                                           
1
 Abdurrahman Fathani, Metodologi Penelitian & Tekhnik Penyusunan Skripsi, 

(Jakarta:Rineka Cipta,2006), hal. 99. 
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العينة هي جزء من اجملتمع، العينة يف هذا البحث أخذ ابستخدام اسلوب العينة 
هذا ويف  يعىن أخذ العينة ابلعمد. (purposive sampling)الغرضية أو القصدية 

كمجموعة  VIII.b من فصل لبة، وهي ط صول ف 5 البحث أخذت الباحثة فصلني من
على  2طالبا، 33بعدد طلبة ضابطةكمجموعة   VIII.aطالبا، وفصل 33بعدد التجريبية

 النظرى أن الفصلني لرتقية سواء يف قدرهتم.

 متغريات البحث ج.

 من هذا اتبع متغريو  "من أانستخدام لعبة امن هذا البحث هو " مستقلمتغري 
 ". اللغة العربيةالبحث هو "ىف تعليم 

 د. أدوات البحث
 املالحظة . 1

حيث الباحثة كالناظر مطلق. ال   non-participantاملالحظة يعىن املالحظة 
األنشطة  باشرةمتقوم الباحثة اباملالخظة و تشرتك يف عملية التعلمية يف الفصل. 

 التعلمية الىت تتعلق بني املدرس والتالميذ ىف عملية التعلمية ىف الفصل.

 املقابلة. 2
ة العربية والطلبة ة إىل مدرس اللغاملقبلة يعىن املقبلة مباشرة ويعطى بعض األسئل

 MTsS Terpadu Langsaبــ  يف الصف الثاىن

 

 

                                                           
2
 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Universitas Negeri 

Malang, 2007), h. 96. 
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 اإلختبار. 3

تعطى القبلى و اإلختبار البعدى.  اإلختبار يف هذا البحث تستخدام الباخثة
أن يتعلموها قبل  اإلختبار القبلى ملعرفة قدرهتم على اللغة العربية الباحثة للطلبة

اإلختبار البعدى ملعرفة قدرهتم على  . وتعطى الباحثة للطلبةابستخدام لعبة من أان
 .تعلموها ابستخدام لعبة من أاناللغة العربية بعد أن ي

 مصادر البياانت. ه
 ومصادر البياانت يف هذا البحث تتكون من:

 MTsS Terpadu Langsaمدرس اللغة العربية بـ  .1

 MTsS Terpadu Langsaطلبة الصف الثاىن بـ  .2

 MTsS Terpadu Langsaمنهج الدراسة املستخدمة به بـ  .3

 و. وأساليب مجع البياانت

 . املالحظة1

جلمع البياانت عن أنشطة الطلبة ىف التعليم اللغة تستخدام الباحثة املالحظة 
العربية. وتقوم الباحثة ابملالحظة األنشطة التعلمية اليت تتعلق بني املدرس والتالميذ 

 ىف علمية التعلمية ىف الفصل.
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 . املقابلة2

تستخدام الباحثة ابملقابلة لنيل اإلرشادات والتعليقات من اخلبري ىف جمال تعليم 
ربية، وجلمع املعلومات عن إستخدام لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية من اللغة الع

 مدرس اللغة العربية ىف هذه املدرسة.

 . اإلختبار 3

وتستخدم الباحثة جمموعة من األسئلة مكتوبة لقياس كفاءة الطلبة ىف فهم تعليم 
 وبعدها فيما يلي:اللغة العربية قبل تطبيق املنتج وهو مواد اللغة العربية املطورة 

االختبار القبلي ملعرفة قدرة الطالب ىف تعليم اللغة العربية قبل أن تعلمواها أ( 
 ابستخدام لعبة من أان.

                االختبار البعدي ملعريفة استخدام لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية ب( 
 وملعريفة نتيجة بني اجملمعة
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 البياانتأسلوب حتليل  .ز

 (eksperimen research)أسلوب البحث املطبق ىف هذا البحث هو دراسة جتريبية 
أسلوب حتليل البياانت هلذا البحث هو  يهدف ملقارنة العالقة القوية بني املتغريات.
 3. (t-test)ت -اإلحصاء االسداليل. وتقوم الباحثة ابالختبار

 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦 

√(
Σ𝑥2+ Σy2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
) (

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
)

 

 

 معاين :

= Mx املقياس املعديل من فرقة التجربة 
= My املقياس املعديل من فرقة الضابطة 
 Σ𝑥² =عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة 
Σ𝑦² = عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة 

 =NX  عدد الطلبة يف فرقة التجربة 

=Ny  عدد الطلبة يف فرقة الضابطة 
 
 
 

                                                           
3
 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rinekha Cipta, 

2002),  h. 112. 
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 تنفيذ البحث ح. مراحل

 وهذه اإلجراءات تقوم الباحثة بتنفيذها ابخلظوات اآلتية:

تستأذن الباحثة من رئس املدرسة أن تقوم ابلبحث عن إستخدام لعبة من  (1
  MTsS Terpadu Langsaبـ أان يف تعليم اللغة العربية 

الباحثة توجيهات وإرشادات من مدير املدرسة عن إستخدام لعبة  تكتسب (2
  MTsS Terpadu Langsaبـ من أان يف تعليم اللغة العربية 

 حتديد وتعيني جمموعتني وهي اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة. (3
 MTsSبـ املدخل املستخدم يعين إستخدام لعبة من أان يف تعليم اللغة العربية  (4

Terpadu Langsa تطبيقة. وبدون 
 MTsS Terpadu Langsaبـ تعليم إستخدام لعبة من أان يف تعليم اللغة العربية  (5

 التجريبية وتعليم بدون إستخدامه جملموعة الضابطة.
تقوم الباحثة ابملالحظة العميقة خالل إستخدام لعبة من أان يف تعليم اللغة  (6

 يف مجع املعلومات للتقومي.ألهنا املدخل  MTsS Terpadu Langsaبـ العربية 
أن تقوم الباحثة يف مجع املظاهر التعليمية الذي يشمل عملية التعليم،  (7

حصيلة التعليم وأن يقام ابتقومي أثناء الدرسة وهنايتها، ألن االختبار إحدى 
 الوسائل يف مجع املعلومات للتقومي 

 تصمم الباحثة خطة التدريس (8
تقوم الباحثة ابالختبار القبلي والبعدي هلاتني اجملموعتني ومها جمموعة  (9

 MTsS Terpaduبـ التجريبية إستخدام لعبة من أان يف تعليم اللغة العربية 

Langsa الضابطة اليت ال تطبيقها. واجملموعة 
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 الفصل الرابع

 الدراسات امليدنية

 

 حملة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية - أ

 اتريخ املدرسة  -1
لقد حبثت الباحثة ىف الباب السابق ما تتعلق ابلبحث امليداين عن إستخدام لعبة 

البياانت اجملموعة منها  ومن MTsS Terpadu Langsa  من أان ىف تعليم اللغة العربية بـ
 حتقيقا جلمع الفروض اليت افرتهتا الباحثة ىف الباب األول.

وإلجراء هذا الباب فقد قامت الباحثة ابلبحث امليداين اعتمادا على رسالة اجلامعة 
 اإلسالمية زاوية جوت كاال لنجسا.

MTsS Terpadu Langsa جاس مدرسة اليت تقع ىف القرية فيابوجوك بريمو لن كانت
كيلو مرتا من مركز املدينة، تقع ىف شارع اإلسالميك سنتري، وسعة   7الغرب مسافة 

 هكتار.  4األرض 

ميالدية، وكان رئيس املدرسة  2006سنة  ىف MTsS Terpadu Langsaأساست 
 فيه هو الدكتوراندوس حمّمد أبدول غاين.
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 حالة الطلبة ومدرسني -2

طالبا. ويستطيع أن ينظر إىل  MTsS Terpadu Langsa 485وعدد الطالب ىف 
 اجلدوال التايل:

 4.1دول اجل 
 MTsS Terpadu Langsaعدد الطلبة بـ 

 عدد الطلبة الفصل رقم
1 

2 

3 

 األول الفصل

 الفصل الثاين

 الفصل الثالث

163 

169 

153 

 485 اجملموع
 

مدرسا. وأّما مدرس اللغة العربية بـ  MTsS Terpadu Langsa 31وأّما املدرسون بـ 
MTsS Terpadu Langsa 1مدرسا. 3 هي 

 

 

 

                                                           
 1   Profil MTsS Terpadu Langsa 
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 4.2دول اجل
 MTsS Terpadu Langsaاملباين والوسائل الدافعة لرتقية عرض الرتبية والتعليم بـ 

 اجملموع املباىن رقم

 1 مدرسة 1

 3 غرفة التعليم 2

 1 غرفة رئيس املدرسة 3

 1 غرفة املدرس 4

 1 الشؤون اإلدارية 5

 1 معمل العلوم 6

 1 معمل الكوبيوتر 7

 1 املكتبة 8

 1 سهولة الرايضة 9

 1 ملعب الّسلة 10

 1 املقصف 11
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 ومناقشة نتائج الدراسة: عرض - ب
 .MTsS Terpadu Langsaلعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية بـ  تطبيق -1

 MTsSبـ  اباإلختبار القبلى والبعدى للطلبةوىف هذا البحث امليداين قامت الباحثة 

Terpadu Langsa يتعلمون ىف الفصل الثاين. قبل إجراء التطبيق فقدمت الباحثة  الذي
ىف تعليم اللغة العربية.  بة لكى عرفت الباحثة كفاءة الطلبةاإلختبار القبلى إىل الطل

دريس ابلطريقة املباشرة أى واإلجراء عملية إستخدام لعبة من أان إستعملت الباحثة أوال ت
هذه تطبيق لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية. ىف الباحثة بنفسها كمدرس اللغة العربية مث 

 لإلجابة على األسئلة عن املواد الدراسية على شكل الشفهية. لعبة يطلب الطلبة

تعرض  العربيةمن أان ىف تعليم اللغة وأما خطوات تعليم اللغة العربية ابستخدام لعبة 
 يف اجلدول اآليت :

 4.3اجلدول
 اللقاء األول

 نشاط الطالب نشاط املدرس
 النشاط األول:

  دخلت الباحثة إىل الفصل إبلقاء السالم
وترتيب الفصل وتنظر إىل مجيع الطلبة بكشف 

 الغياب.
 النشاط األساسى:

  تعريف الباحثة امسها وشرحت الباحثة اهلداف
 من حضور الفصل.

 
  الطلبة ينظرون إليها ويردون

 السالم
 
 سمعون الطالب ما قالت ي

 الباحثة
  جيب اللطلبة األسئلة من
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  الباحثة الفرصة لطالب أن يقدموا تسمح
 األسئلة مما يغمض هلم.

 تقدم الباحثة ابإلختبار القليب 
 اخلامتة :

  اخريا اختتمت الباحثة إلقاء السالم قبل خروج
 الفصل

 اإلختبار القبلي
 
 
  يردون السالمالطلبة 

 

 4.4اجلدول
 الثانيةاللقاء 

 نشاط الطالب نشاط املدرس

 النشاط األول:
  دخلت الباحثة إىل الفصل إلقاءهم ابلسالم وتنظر إىل

مجيع الطلبة وترتيب الفصل وتسجيل الطلبة بكشف 
 الغياب.

  تشرح الباحثة إىل الطلبة عن أهداف التعلم وفائدته يف
 عملية اليومية.

 األساسى:النشاط 
  تلقي الباحثة بعض املفردات اجلديدة من النص عن

" ويلفظ الباحثة املفردات اجلديدة يومياتنا يف املدرسة"
بلفظ صحيح، مثل: معمل العلوم، معمل اللغات، 

 الرايضيات، العلوم الطبيعية.
 " :يومياتنا يف تكتب الباحثة املادة على السبورة

 
  الطلبة ينظرون إليها

 ويردون السالم
 سمعون الطالبي 

 ما تشرح الباحثة
 
 

  يطبعون الطالب ما
تلفظ ما تلفظ 

 الباحثة
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 الكلمة واجلملة.الباحثة معىن " وتشرح املدرسة
 
 

 اخلامتة:
 أتمر الباحثة  على الطالب أن يذكر الدرس هذا اليوم 
 اخريا اختتمت الباحثة إلقاء السالم قبل خروج الفصل 

  يفهمون الطالب
الكلمة عن معىن 

 واجلملة
  يعمل الطالب ما

 أتمر الباحثة
  الطلبة يردون

 السالم
 

 4.5اجلدول
 الثالثةاللقاء 

 نشاط الطالب نشاط املدرس

 النشاط األول:
  إلقات السالم وتنظر إىل مجيع الطلبة وترتيب الفصل

 وتسجيل الطلبة بكشف الغياب.
 تسئل الباحثة إىل الطالب عن املوضوع املاض 

 األساسى:النشاط 
  يف هذا املقابلة تستمر الباحثة املادة املاضى 
 يفرق الباحثة الطلبة ىف عدة اجملموعات 
  حتتوى أتمر الباحثة على كل رئيس الفرقة ليأخذ غالف

يف  األسئلة هايقرأاملكتب مث  على اتالبطاق على
 إىل أعضائها. اتالبطاق

  أحد الدارسني ىف اجملموعة األوىل تعريفا لشيء يقول

 
   الطلبة ينظرون إليها

 ويردون السالم
 
 
  الطلبة يسمعون ما

 تكلم الباحثة
 
 
 
  الطلبة يفعلون ما
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 أو لشخص.
   املقابل ىف اجملموعة األخرى إعطاء الكلمة الدارس

 املناسب.
  الكلمة صحيحة أتخذ اجملموعة نقطة.إذ كانت 

 اخلتمة:
   أخربات الباحثة الطالب أن يتعلمون اجليدة

 والنشيطة
 اخريا اختتمت الباحثة إلقاء السالم قبل خروج الفصل 

 أتمر الباحثة
 
 
 
 
  الطلبة يردون

 السالم

 

 4.6اجلدول
 الرابعةاللقاء 

 نشاط الطالب نشاط املدرس

 النشاط األول:
  إلقات السالم وتنظر إىل مجيع الطلبة وترتيب الفصل

 وتسجيل الطلبة بكشف الغياب.
  املوضوع املاضتسئل الباحثة إىل الطالب عن 

 النشاط األساسى:
  يف هذا املقابلة تستمر الباحثة املادة املاضى 
 يفرق الباحثة الطلبة ىف عدة اجملموعات 
  حتتوى أتمر الباحثة على كل رئيس الفرقة ليأخذ غالف

يف  األسئلة هايقرأاملكتب مث  على اتالبطاق على
 إىل أعضائها. اتالبطاق

 
 إليها   الطلبة ينظرون

 ويردون السالم
 
 
  الطلبة يسمعون ما

 تكلم الباحثة
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  اجملموعة األوىل تعريفا لشيء أحد الدارسني ىف يقول
 أو لشخص.

   املقابل ىف اجملموعة األخرى إعطاء الكلمة الدارس
 املناسب.

  الكلمة صحيحة أتخذ اجملموعة نقطة.إذ كانت 
 اخلتمة:

   أخربات الباحثة الطالب أن يتعلمون اجليدة
 والنشيطة

 اخريا اختتمت الباحثة إلقاء السالم قبل خروج الفصل 

  الطلبة يفعلون ما
 أتمر الباحثة

 
 
 
 
  الطلبة يردون

 السالم

 

 4.7اجلدول
 اخلامسةاللقاء 

 نشاط الطالب نشاط املدرس

 النشاط األول:
  إلقات السالم وتنظر إىل مجيع الطلبة وترتيب الفصل

 وتسجيل الطلبة بكشف الغياب.
 الباحثة عن املادة يف اللقاء املاضية أعّدت  سألت

 الباحثة املادة املاضية قليل.
 

 النشاط األساسى:
  تشرح الباحثة الطالب أن هذا اللقاء هو اللقاء

 األخرية

 
  الطلبة ينظرون إليها

 ويردون السال
  جيبون الطالب ما سألت

 الباحثة
 

 
  جيبون الطالب األسئلة

 يف اإلختبار البعدي
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  أتمر الباحثة الطالب أن جييبوا اإلختبار البعدي
 وجتيب الطالب

 اخلتمة:
  اخريا اختتمت الباحثة إلقاء السالم قبل خروج

 الفصل
 

 
 
 الطلبة يردون السالم 

 

 MTsS Terpaduاللغة العربية بـم يتعلمن أان ىف  فعالية استخدام لعبة -2

Langsa 
ىف هذا البحث قامت الباحثة ابإلختبار القبلى واإلختبار البعدى للطلبة ىف 

يتعلمون ىف الصف الثامن ملعرفة  الذين MTsS Terpadu Langsaاملرحلة الثانوية بـ 
ووجدت الباحثة إن إستخدام لعبة من أان قد إرتفعت فعالية استخدام هذه اللعبة. 

ؤثر ىف تعليم اللغة العربية، وإستخدام هذه ونتيجة اإلختبار البعدى الطلبة جيد وت
لعبة فعالية. هذه الفعالية يعرفها ابرتفاع نتائج الطلبة بعد إستخدام هذه لعبة عن 

 نتائج الطلبة قبل إستخدام هذه لعبة.

 و أما ملعرفة فعالية عن اللعبة من أان ونتيجة هذا اإلختبار كما يلي:
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 البياانت عن اإلختبار - أ
اباالختبارين املكتواب هو اإلختبار القبلى واإلختبار البعدى  قامت الباحثة

لقياس كفاءة الطلبة ىف تعليم اللغة العربية. ويكون اإلختبار من مخسة أسئلة وكل 
والضبط األجوبة والكتبة.  األجوبة الصحيحة قيمتها عشرون ىف تعليم اللغة العربية

 ن تفصل تلك النتائج، وهي:نظر إىل النتائج الىت حصل إليها تريد الباحثة أ
 نتائج االختبار القبلى   (1

ىف الفصلني  2017اكتوبر  18قامت الباحثة ابإلختبار القبلى ىف التاريخ 
 التجربية والضابطة.

باحثة املقدار وأما التفسري والتعيني ىف حتليل البياانت اجملموعة، فيستعمل ال
 ىف تعليم اللغة العربية كما يلي: ملعرفة قدرة الطلبة

 4.8دول اجل

 معيار النجاح 

 التقدير النتيجة  الرقم 
 ممتاز 85-100 1
 جيد جدا 75-84 2
 جيد 65-74 3
 مقبول 55-64 4
 راسب 5-54 5
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 4.9دول اجل

 نتيجة اإلختبار القبلى للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة بةإسم الطل رقم
 جدا جيد 80 أدند أزهر 1
 مقبل 60 أقيم سلطان حنفا 2
 مقبل 60 أشفا فربينا 3
 راسب 40 جهوميد أمحد 4
 مقبل 60 جوت الدل فسها 5
 مقبل 60 جوت إندر رمحدن 6
 مقبل 60 إيف أفلزر 7
 راسب 40 هردل أمام 8
 راسب 40 إرزين 9
 جدا جيد 80 كرسم كهريين 10
 مقبل 60 حممد خليص 11
 مقبل 60 أرايحممد دوفا  12
 جيد 70 حممد نوفندر شهفرتى 13
 جيد 70 حممد رزق ريند 14
 مقبل 60 مهري النساء 15
 مقبل 60 مريس أدليا 16
 مقبل 60 مويل إقلما 17
 راسب 40 نبيل فرنس 18
 راسب 40 نداية النساء 19
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 مقبل 60 ندير فضل 20
 جدا جيد 80 نيا فطراي 21
 مقبل 60 نوفا رمحدن 22
 راسب 40 نورا جنون أنوار 23
 راسب 40 نور خلصا 24
 مقبل 60 نرز الزهرا 25
 مقبل 60 فرت الزهرا 26
 جدا جيد 80 رفة احلسن 27
 جيد 70 ست فورت 28
 مقبل 60 شلفيانور 29
 راسب 40 ت.م الفريب 30
 مقبل 60 ت.م أوليا 31
 مقبل 60 ت.م حمرر 32
 راسب 40 ت. ست القسرتى 33

 1910 اجملموع
 مقبل

 57،88 معدل الدرجة
 

الطلبة انلوا فمن نتائج هذا اإلختبار القبلى ىف اجملموعة الضابطة، ظهرت أن 
أي يدل على أن كفائة الطلبة ىف تعليم اللغة العربية بصفة العامة  57،88الدرجة املعدلة 

 مقبول.

 4.10اجلدول 
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 الضابطةتفسري نتيجة اإلختبار القبلى للمجموعة 

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم 
 - - ممتاز 85-100 1
 %12،12 4 جيد جدا 75-84 2
 %9،09 3 جيد 65-74 3
 %51،51 17 مقبول 55-64 4
 %27،27 9 راسب 5-54 5

 %100 33 اجملموعة
 

%( 12،12وجدت الباحثة ىف اجلدول السابقة أن الطلبة ىف اجملموعة الضابطة )
%( منهم ىف 51،51%( منهم ىف درجة جيد، و)9،09درجتهم درجة جيد جدا، و)

 %( منهم ىف درجة راسب27،27درجة مقبول، و)

 4.11اجلدول 

 نتيجة اإلختبار القبلى للمجموعة التجربية

 التقدير النتيجة  اسم الطلبة رقم
 مقبول 60 أغوس فرادان 1
 جيد جدا 80 عني سلسبيل 2
 مقبول 60 أندراي كلوس 3
 راسب 40 أرد فرمنا 4
 جيد جدا 80 انسا روزا 5
 راسب 40 أمساء احلسن 6
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 مقبول 60 بل كوسوما 7
 مقبول 60 جوت سيما 8
 راسب 40 جوت ألف رحم 9
 مقبول 60 إرنوتى 10
 مقبول 60 فهر الرز 11
 مقبول 60 فتيا 12
 راسب 40 فوزا أ.س 13
 راسب 40 فرتاي مرندا 14
 مقبول 60 هيكل 15
 مقبول 60 حياة الكمل 16
 راسب 40 حداية إرفان 17
 مقبول 60 لند نسرينا 18
 مقبول 60 حممد أكرب  19
 راسب 40 حممد الفرز 20
 مقبول 60 حممد خري النسائ 21
 مقبول 60 حممد تغوه الفتا 22
 جيد 70 موىل فريزو 23
 جيد 70 نور أين 24
 مقبول 60 نور الفجر 25
 مقبول 60 فرت وحيوين 26
 راسب 40 رزية النبيل 27
 مقبول 60 رفك معمر 28
 مقبول 60 زرق انندا 29
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 مقبول 60 سبينا 30
 مقبول 60 سوج رمحدن 31
 مقبول 60 ت.م رفق رزيز 32
 راسب 40 ألف فضل 33

 1860 اجملموع
 مقبول

 56،36 معدل الدرجة
 

اجملموعة التجربية، ظهرت أن الطلبة انلو الدرجة فمن نتائج هذا اإلختبار القبلى ىف 
 أي يدل على أن كفائة الطلبة ىف فهم القراءة بصفة العامة مقبول. 56،36املعدلة 

 4.12اجلدول 

 تفسري نتيجة اإلختبار القبلى للمجموعة التجربية

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم
 - - ممتاز 85-100 1
 %6،06 2 جيد جدا 75-84 2
 %6،06 2 جيد 65-74 3
 %60،60 20 مقبول 55-64 4
 %27،27 9 راسب 5-54 5

 %100 33 اجملموعة
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وجدت الباحثة ىف اجلدول السابقة أن بعض الطلبة ىف اجملموعة التجربية 
%( 60،60%( منهم ىف درجة جيد،و)6،06%( درجتهم درجة جيد جدا، و)6،06)

 منهم ىف درجة راسب. %(27،27منهم ىف درجة مقبول، و)

 4.13اجلدول 

 املقارنة بني نتيجة اإلختبار القبلى للمجموعة الضابطة والتجربية

 التقدير النتيجة الرقم
 للمجموعة التجربية للمجموعة الضابطة

عدد 
 النسبة ملئوية الطلبة

عدد 
 النسبة ملئوية الطلبة

 - - - - ممتاز 85-100 1
 %6،06 2 %12،12 4 جيد جدا 75-84 2
 %6،06 2 %9،09 3 جيد 65-74 3
 %60،60 20 %51،51 17 مقبول 55-64 4
 %27،27 9 %27،27 9 راسب 5-54 5

 %100 33 %100 33 عدد
 

( من طلبة اجملموعة الضابطة 4إعتمادا على اجلدوال السابقة توجد الباحثة أن )
( 2اجملموعة الضابطة و)( من 3( طلبة من اجملموعة التجربية درجة جيد جدا، و)2و)

( 20( من اجملموعة الضابطة و)17طلبة من اجملموعة التجربية على هذه درجة جيد، و)
( 9( من اجملموعة الضابطة و)9طلبة من اجملموعة التجربية على هذه درجة مقبول، و)

 طلبة من اجملموعة التجربية على هذه درجة راسب.
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دى على الطلبة الىت تقيم هبا ىف اللقاء وابلتايل تقدمها الباحثة االختبار البع
 النهائى.

 نتائج االختبار البعدى (2

قامت الباحثة ابالختبار البعدى لتعريف به الكفاءة الطلبة ومدى اآلاثر اإلجيابية 
 MTsSأو فعالية املادة اللغة العربية ابستخدام لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية بـ 

Terpadu Langsa فيما يلي: والنتيجة 

 4.14اجلدول 

 نتيجة اإلختبار البعدى للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة اسم الطلبة رقم
 ممتاز 85 أدند أزهر 1
 جيد جدا 80 أقيم سلطان حنفا 2
 جيد 70 أشفا فربينا 3
 مقبول 60 جهوميد أمحد 4
 مقبول 60 جوت الدل فسها 5
 جيد 65 جوت إندر رمحدن 6
 جيد 70 إيف أفلزر 7
 جيد 70 هردل أمام 8
 جيد 65 إرزين 9
 جيد جدا 80 كرسم كهريين 10
 مقبول 60 حممد خليص 11
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 جيد جدا 80 حممد دوفا أراي 12
 جيد جدا 80 حممد نوفندر شهفرتى 13
 جيد جدا 75 حممد رزق ريند 14
 جيد جدا 80 مهري النساء 15
 جيد جدا 75 مريس أدليا 16
 جيد 70 مويل إقلما 17
 جيد 65 نبيل فرنس 18
 جيد 70 نداية النساء 19
 جيد جدا 80 ندير فضل 20
 ممتاز 85 نيا فطراي 21
 جيد جدا 80 نوفا رمحدن 22
 جيد جدا 80 نورا جنون أنوار 23
 جيد 70 نور خلصا 24
 جيد 70 نرز الزهرا 25
 جيد جدا 75 فرت الزهرا 26
 ممتاز 90 رفة احلسن 27
 ممتاز 90 ست فورت 28
 جيد جدا 80 شلفيانور 29
 جيد جدا 75 ت.م الفريب 30
 ممتاز 85 ت.م أوليا 31
 ممتاز 90 ت.م حمرر 32
 جيد 70 ت. ست القسرتى 33

 جيد جدا 2480 اجملموع
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 75،15 معدل الدرجة
 

فمن نتائج هذا اإلختبار البعدى للمجموعة الضابطة، ظهرت أن الطلبة انلوا 
أى معىن ذلك أن كفائة الطلبة ىف فهم تعليم اللغة العربية بصفة  75،15املعدلة الدرجة 

 العامة جيد جدا.

 4.15اجلدول 

 تفسري نتيجة اإلختبار القبلى للمجموعة الضابطة

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم 
 %18،18 6 ممتاز 85-100 1
 %39،39 13 جيد جدا 75-84 2
 %33،33 11 جيد 65-74 3
 %9،09 3 مقبول 55-64 4
 - - راسب 5-54 5

 %100 33 اجملموعة
%( 18،18وجدت الباحثة ىف اجلدول السابقة أن الطلبة ىف اجملموعة الضابطة )

%( منهم 33،33%( منهم ىف درجة جيد جدا، و)39،39درجتهم ىف درجة ممتاز، و)
 %( منهم ىف درجة مقبول.9،09ىف درجة جيد، و)

 

 4.16اجلدول 
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 نتيجة اإلختبار البعدى للمجموعة التجربية

 التقدير النتيجة اسم الطلبة الرقم
 جيد جدا 80 أغوس فرادان 1
 ممتاز 85 عني سلسبيل 2
 جيد جدا 75 أندراي كلوس 3
 جيد جدا 75 أرد فرمنا 4
 ممتاز 90 انسا روزا 5
 جيد جدا 80 أمساء احلسن 6
 جيد جدا 75 بل كوسوما 7
 جيد 65 سيماجوت  8
 جيد 70 جوت ألف رحم 9
 جيد جدا 80 إرنوتى 10
 ممتاز 85 فهر الرز 11
 جيد جدا 75 فتيا 12
 ممتاز 85 فوزا أ.س 13
 جيد جدا 80 فرتاي مرندا 14
 جيد جدا 75 هيكل 15
 جيد 70 حياة الكمل 16
 مقبول 60 حداية إرفان 17
 مقبول 60 لند نسرينا 18
 جيد 70 حممد أكرب 19
 مقبول 60 حممد الفرز 20
 ممتاز 90 حممد خري النسائ 21
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 ممتاز 90 حممد تغوه الفتا 22
 ممتاز 85 موىل فريزو 23
 ممتاز 90 نور أين 24
 جيد جدا 80 نور الفجر 25
 جيد 70 فرت وحيوين 26
 جيد 65 رزية النبيل 27
 ممتاز 90 رفك معمر 28
 ممتاز 90 زرق انندا 29
 جيد جدا 75 سبينا 30
 جيد 65 سوج رمحدن 31
 جيد جدا 75 ت.م رفق رزيز 32
 مقبول 60 ألف فضل 33

 2520 اجملموع
 جيد جدا

 76،36 معدل الدرجة
فمن نتائج هذا اإلختبار البعدى للمجموعة التجربية، ظهرت أن الطلبة انلوا 

اللغة العربية بصفة أى معىن ذلك أن كفائة الطلبة ىف فهم تعليم  76،36الدرجة املعدلة 
 العامة جيد جدا.

 

 

 4.17اجلدول 

 تفسري نتيجة اإلختبار القبلى للمجموعة التجربية
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 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم
 %30،30 10 ممتاز 85-100 1
 %36،36 12 جيد جدا 75-84 2
 %21،21 7 جيد 65-74 3
 %12،12 4 مقبول 55-64 4
 - - راسب 5-54 5

 %100 33 اجملموعة
%( 30،30وجدت الباحثة ىف اجلدول السابقة أن الطلبة ىف اجملموعة الضابطة )

%( منهم 21،21%( منهم ىف درجة جيد جدا، و)36،36درجتهم ىف درجة ممتاز، و)
 %( منهم ىف درجة مقبول.12،12ىف درجة جيد، و)

 4.18اجلدول 

 الضابطة والتجربيةاملقارنة بني نتيجة اإلختبار البعدى للمجموعة 

 التقدير النتيجة الرقم
 للمجموعةالتجربية للمجموعة الضابطة

عدد 
عدد  النسبة ملئوية الطلبة

 النسبة ملئوية الطلبة

 %30،30 10 %18،18 6 ممتاز 85-100 1
 %36،36 12 %39،39 13 جيد جدا 75-84 2
 %21،21 7 %33،33 11 جيد 65-74 3
 %12،12 4 %9،09 3 مقبول 55-64 4
 - - - - راسب 5-54 5

 %100 33 %100 33 عدد
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( من طلبة اجملموعة الضابطة 6إعتمادا على اجلدوال السابقة توجد الباحثة أن )
( 12( من اجملموعة الضابطة و)13( طلبة من اجملموعة التجربية درجة ممتاز ، و)10و)

من اجملموعة الضابطة  (11طلبة من اجملموعة التجربية على هذه درجة جيد جدا ، و)
( من اجملموعة الضابطة 3( طلبة من اجملموعة التجربية على هذه درجة جيد ، و)7و)
 مقبول. ( طلبة من اجملموعة التجربية على هذه درجة4و)

 4.19اجلدول 

 حتليل نتيجة االختبار القبلى والبعدى بني الفصلني

 الرقم
 للمجموعة التجربية للمجموعة الضابطة

Y y بعدى قبلى
2

X x بعدى قبلى 
2

 

1 80 85 5 25 60 80 20 400 
2 60 80 20 400 80 85 5 25 
3 60 70 10 100 60 75 15 225 
4 40 60 20 400 40 75 35 1225 
5 60 60 0 0 80 90 10 100 
6 60 65 5 25 40 80 40 1600 
7 60 70 10 100 60 75 15 225 
8 40 70 30 900 60 65 5 25 
9 40 65 25 625 40 70 30 900 
10 80 80 0 0 60 80 20 400 
11 60 60 0 0 60 85 25 625 
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12 60 80 20 400 60 75 15 225 
13 70 80 10 100 40 85 45 2025 
14 70 75 5 25 40 80 40 1600 
15 60 80 20 400 60 75 15 225 
16 60 75 15 225 60 70 10 100 
17 60 70 10 100 40 60 20 400 
18 40 65 25 625 60 60 0 0 
19 40 70 30 900 60 70 10 100 
20 60 80 20 400 40 60 20 400 
21 80 85 5 25 60 90 30 900 
22 60 80 20 400 60 90 30 900 
23 40 80 40 1600 70 85 15 225 
24 40 70 30 900 70 90 20 400 
25 60 70 10 100 60 80 20 400 
26 60 75 15 225 60 70 10 100 
27 80 90 10 100 40 65 25 625 
28 70 90 20 400 60 90 30 900 
29 60 80 20 400 60 90 30 900 
30 40 75 35 1225 60 75 15 225 
31 60 85 25 625 60 65 5 25 
32 60 90 30 900 60 75 15 225 
33 40 70 30 900 40 60 20 400 

 17050 660 2520 2480 13550 570 2480 1910 اجملموع
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N   y∑ y
2

∑   x∑ x
2

∑ 

أسلوب التحليل البياانت هلذا البحث هو اإلحصاء االستداليل. وتقوم الباحثة 
 ابلرموز : 2(.t-testت )–اباإلختبار 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦 

√(
Σ𝑥2+ Σy2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
) (

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
)

 

 معاين:

 Mx  =   املقياس املعديل من فرقة التجربة 
  = My   املعديل من فرقة الضابطةاملقياس 

 Σ𝑥²=  عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة 
Σ𝑦² =  عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة 

 NX =    عدد الطلبة يف فرقة التجربة 

=Ny  عدد الطلبة يف فرقة الضابطة 
 

 حيث

  = X1نتائج اإلختبار القبلى للفصل التجريب 

X2 نتائج اإلختبار البعدى للفصل التجريب  = 

  = (x)األخراف من نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل التجريب 

                                                           
2
Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2002), h.112 
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 = Y1اإلختبار القبلى للفصل الضابطة نتائج 

Y2 نتائج اإلختبار البعدى للفصل الضابطة = 

(y) األخراف من نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل الضابطة = 

N  عدد الطلبة لكل الفصل = 

 فنظران :

y∑  =570 x∑ = 660 

y
2

∑  =13550 x
2

∑  =17050 

N  =33           N= 33   

 

𝑀𝑥 = ∑𝑥

𝑛
 

= 660
33  

 20=   

 
(Σ𝑥)²

𝑛
 - Σ𝑥²  =Σ𝑥² 

      = 17050- (660)²

33  
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- 435600
3317050=  

13200-  17050=  

 3850 = 

 

 Σy

𝑛
   =𝑀𝑦 

 570
33    = 

17،27 = 

(Σ𝑦)2

𝑛
  -Σ𝑦²  =Σ𝑦² 

(570)²

33 - 13550=  

 
324900

33- 13550= 

9845،46-  13550=  

  3704،54  = 
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𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦 

√(
Σ𝑥2+ Σy2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
) (

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
)

 

𝑡 =
20 −  17،27

√(
3850+ 3704،54

33+33−2
) (

1
33

+
1
33

)

 

𝑡 =
73،2

√(
3850+ 3704،54

33+33−2
) (

1
33

+
1
33

)

 

𝑡 =
73،2

√(
54،7554

64
) (

2
33

)

 

𝑡 =
73،2

√( 04،118 ) ( 06،0 )

 

𝑡 =
73،2

( 86،10 ) ( 06،0 )
 

𝑡 =
73،2

6516،0
 

𝑡 =4،189 
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، مث 20هو  (𝑀𝑥)من احلساب السابق ظهرت أن املتوسط من اجملموعة التجريبة 

مث حب  4،189هو  (𝑡)وقيمة تـ  17،27هو  (𝑀𝑦)املتوسط من اجملموعة الضابطة 

𝑁𝑥)ابلرمز  df البحث + 𝑁𝑦 − 2)  =df   33)حصل على و + 33 − 2)  =

 (𝑡)ىف اجلدول. نظرت إىل نتيجة قائمة تـ  (𝑡)يرجع إىل درجة تـ  64مث هذا العدد  64

 هوف df) (بـ 0،05فذلك: "مستوي املعنوية  0،05وأخذت الباحثة مستوي املعنوية 

< 4،189جدول، فهو  (𝑡)احلساب أكرب من تـ  (𝑡)" . إذ إن درجة تـ  2،000"

2،000. 

 حتليل وتفسري نتائج الدراسةج. 

لعبة  قد حصلت الباحثة من جتريبىف الدراسة امليدانية الىت قد قامت هبا الباحثة، 

من أان ىف تعليم اللغة العربية لدي ىف جمموعة التجربية، وىف جتريبية هذه الوسيلة قدمت 

 الباحثة الفروض :

اجلدول فالفروص مقبول. وهذا يعىن  (𝑡)احلساب أكرب من تـ  (𝑡)إن كانت درجة تـ  -

 أن جتريب  لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية فعالية وتؤثر.
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اجلدوال أو مستاوين  (𝑡)احلساب أصغر من درخة تـ  (𝑡)إن كانت درجة تـ  -
فالفروض مردود. وهذا يعىن أن جتريب لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية غري فعالية و 

 التؤثر.
فلذلك فروض البحث  2،000أكرب من  4،189احلساب  (𝑡)يجة اإلختبار تـ ألن نت

مقبولة. واخلالصة من ذلك أن لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية املوجه تؤثر. أما مشكلة 
  ىف لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية كثرية جدا. 

ىف  من أانعبة إستخدام لفعرفنا أن فروض السابق مقبول. وهذا يشري إىل أن 
اللغة تعليم يف يقدر على ترقية قدرة الطلبة فعالية وتؤثر. وكانت جتريبها  اللغة العربيةتعليم 

( أبن نتيجة الطالب يف تعلم اللغة 16( واجلدول )11العربية. كما رأينا يف اجلدول )
( أو 2520إىل ) 36،56( أو ابملعدل 2480العربية قد ارتفعت من قبل البحث وهي )

( أبن نتيجة اإلختبار 16( واجلدول )14. ورأينا أيضا يف اجلدول )36،76ابملعدل
( أو ابملعدل 2480ة العربية من الفصل الضابطة وهي )البعدي الطالب يف تعلم اللغ

. وملعرفة فعالية استخدام 36،76( أو ابملعدل2520ومن الفصل التجريبة ) 15،75
درجة ( ووجدت أن tمن أان استخدامت الباحثة يف حتليل البياانت ابإلختبار التاء )لعبة 
. وهذا حال يدل (2,00( اجلدوال )t( أكرب من درجة اتء )189،4( احلساب )tاتء )

اللغة العربية. تعليم  يففعالية و  من أانستخدام لعبة على أن عملية التعليم وتعلم إب
 تؤثر يف تعليم اللغة العربية. من أانإستخدام لعبة و 
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 الفصل اخلامس

 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

 نتائج البحث - أ
وصلت قد MTsS Terpadu Langsaجتريب لعبة من أان ىف تعليم اللغة العربية بـبعد 

الباحثة إىل نتائج األخري. وهذه األعتمادات على النتائج اليت حصلت عليها اجملموعة 
وجدت بينهما الفرق احلق وتغزي إىل أتثري التجربية يف اإلختبارين القبلي والبعدي قد 

 املتغري التجرييب.

ويف إختتام هذ البحث ستقدمها الباحثة عن نتائج مهمة من البحث امليداىن مع 
 اإلقرتاحات وهي:

. رأت الباحثة عند اللغة العربيةم يتعل يف تؤثر هذا من أانستخدام لعبة اإن  -1
. مسرورا الطلبة يتبعون الدروس جيدا وأن ، هذا من أانلعبة م ابستخدام يتعل

جيعلهم  هذا من أانلعبة ستخدام اومن املقابلة مع الطلبة، أكثر منهم يقول أن 
 م اللغة العربية.يعند تعل والنعاس ال يشعر املللو  مسرور

تعليم اللغة هم جيدة وتؤثر يف تقد ارتفعت ونتيجستخدام لعبة من أان اإن  -2
( 11) كما رأينا يف اجلدولوهذا البياانت  . لعبة فعاليةستخدام هذه او ، العربية

قد ارتفعت من قبل ىف تعليم اللغة العربية  (أبن نتيجة الطالب16واجلدول )
 أو ابملعدل( 2520إىل ) 56،36 أو ابملعدل( 2480) البحث وهي
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(أبن نتيجة اإلختبار 16( واجلدول )14ورأينا أيضا يف اجلدول). 76،36
أو ( 2480) من الفصل الضابطة وهياللغة العربية   تعلمالبعدي الطالب يف

. 76،36 أو ابملعدل( 2520) ومن الفصل التجريبة 75،15 ابملعدل
استخدامت الباحثة يف حتليل البياانت من أان  لعبةوملعرفة فعالية استخدام 

أكرب من ( 4،189) ( احلسابt)درجة اتء ( ووجدت أن tابإلختبار التاء )
 .(2,00( اجلدوال )tدرجة اتء )

 لبحثالتوصياات - ب
انطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورة حىت تقدم تقدم التوصيات كما 

 يلي:
الطالب اهتماما كبريا تعليم اللغة العربية خارخ الفصل و  أن يهتم املدرس -1

داخله. ويكثر املدرس تطبيق اللغة العربية مع الطالب ألن ميارسوا كالمهم 
 هبا.

 املدرس أن يدفع الطلبة لتعليم اللغة العربية جبيد.على  -2
 .على املدرس يستخدم الوسائل املناسابة ىف تعليم اللغة العربية -3
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 املقرتحات البحث   -ج

 وقبل انتهاء من كتابة هذا البحث، حتسن الباحثة أن تقدم اإلقرتاحات كما يلي:

تعليم ينبغي على املدرس أن يستعمل الطريقة والوسيلة املناسبة ابملادة يف  -1
 اللغة العربية.

يف عمليمة  إستخدام األلعاب اللغويةاملناسبة و احلديثةينبغي على املدرس أن  -2
 الكسل و غريها.السأم و ،باملللالتعليمية حتىيتمكنالطالباليشعرون

تشجيع الطلبة يف تعليم اللغة العربية أن يتدروا املدرسني و رئيس املدرسة يف  -3
 بتطبيق اهلدية والعقوابت تطبيقا يوافقون هبا الطلبة ولديهم.
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