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 إستهالل
        

َزْلَنُه قـُْرآناً َعَربِّياً َلَعلَُّكْم تـَعْ    ( 2)يوسف:  ْونَ ِقلُ ِإناَّ أَنـْ
 . " أرشدواول اهللال رسعنه قال: مسع النيب رجال قرأ فلحن فق اهللعن أىب الدرداء رضى 

 أخاكم" 
 ( يح ()) صحيح اإلسناد وخير جاه: تعليق احلافظ الذهىب يف التلخص: صح

ص \ 2 ج – ) املستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهىب ىف التلخيض
477 ) 

ومن أحب  عرب:" من أحب اهلل تعاىل أحب رسوله: ومن أحب الرسول العرىب أحب ال
حب أ: ومن العجمعلى أفضل العرب و العرب أحب العربية, الىت نزل هبا أفضل الكتب 

 العربية عىن هبا وثابر عليها وصرف مهته إليها" 
 (  ربية) أبو منصور الثعاليب النيسابوري ىف مقدمة فقه اللغة وسر الع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 إهداء
 إهداء إلى والدي ووالدتي

 املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق
 والوفاء

 يف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري وعرفت
 تقدمة إجالل واحرتام

 إلى أساتذي الذين أدين لهم بالكثير
 إجالالا و تقرير 

 إلى من هم عندي في مقام االبن واالبنة
 ىملمودة وتقريرا ورغبة يف التقدم العا

 إلى الذين يعتقدون بأن النحو العربى لم ينضح ولم يحترق
 ؤمنوايوالذين لم 

 إلى الذين يحرصون على اللغة العربية حرصهم على
 وجود األمة وبقائها

 ارة أسهمت وتسهم في حدمة اإلنسانرسل حض
 شكر وتقدير

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 شكر وتقدير
, لنوالازيل جاحلمد هلل على كل حال, وأشكره على فضله املتوال, وأسأله 

وعلى آله  رين,والثبات يف احلال واملال, وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاك
 عد: ب, أما لدينوأصحابه الغر امليامني, والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ا

احلمد هلج بنه أبحث, فله سبحاوقد من اهلل علي باالنتهاء من إعداد هذا ال
 –ين ويشرف طائكوالثناء, فلك احلمد يا ريب حىت ترضى, على جزيل نعمائك وعظيم ع

فضل يف  ان هلملذين كاأن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل  –بعد محد اهلل تعاىل 
ال إدوهم كن حييخروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت, ومل 

 العمل اجلاد املخلص. ومنهم:
ية سالم اإل, مدير جبامعة زاوية تشوت كاالبصري إبراهيم مساحة الدكتور

 احلكومية لنجسا. 
امعة زاوية باجل سلتدرياعميد بكلية الرتبية وعلم املاجستري,  إقبال ة الدكتورمساح

 لنجسا.بتشوت كاال اإلسالمية احلكومية 
رتبية وعلم لية الية بكرئيس قسم تعليم اللغة العربمساحة حمّمد فضلى, املاجستري, 

 التدريس جبامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا.
باحثة اد الذى أف, املاجستري, املشرف األول البرهان الدين سيهوتانجمساحة 

لبحث افكرة  دايةبعليمًا وعليمًا ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ 
 دير.والتق لشكراإلنتهاء منه, فله من اللغة خري اجلداء ومن الباحثة عظيم حىت ا

ن هساىن لعجز مساحة فوجي أستوتى, املاجستري, املشرفة الثانية, فحقًا ي
ث أكرب ا البحد هذشكره وتقديره فقد قدم للبحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعدا

أكرب  البحث هذا ن لتفضله مبناقشةيضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه, وكا
 اجلزاء. ثواب و م الاألثر ىف نفس البحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظي



 

 

الىت  قائهاأصد وال تنسى أن تقدم أخلص الشكرا لسائر اعضاء أسرهتا ولسائر
 ا. قد شجوها تشجيعا وساعدها مساعدة نافعة عسى اهلل أن جيزيهم خري 

عاملني يف كل اللريا ثة يف هذه الفرصة الثامنة أن تشكر شكرا كثوال تقيم الباح
 يفعدوها ين سات كاال لنجسا الذتشو مكتبة يف جامعة اإلسالمية احلكومية زاوية 

لدعاء  إىل ا لشكرا. وتقدمت الباحثة ا البحثاحلصول على املراجع والكتب إلمتام هذ
يا تنا يف الدناربّنا . "ال وبه نستعنيكل املسلمني واملسلمات. وأخريا تسأل اهلل يف كل ح

العظيم.  العلي اهللبحسنة ويف األخرة حسنة و قنا عذاب النار" ال حول وال قّوة إال 
 صدق اهلل العظيم آمني. 

 
   م2019 لنجسا,

  
  

 الباحثة 
   

 
 
 
 
 

 
 





 

 

 لص البحثستخم
  ـب  ردات  تعليم املفيف وفعالية تطبيقهالعبة وصل احلرف اآلخر  م,2019 ,فوجا فيتالوكا

MTs Swasta Terpadu Langsa,  سترياملاج, برهان الدين سيهوتانج :األولاملشرف ,
 .املاجستري فوجي أستوتى, :ةالثاني ةواملشرف

 لعبة وصل احلرف اآلخر تعليم املفردات  :األساسيةالكلمات 
يهدف هذا البحث إىل التعرف . و جيدا تعلما املفردات تعلم علىتساعد الطلبة لعبة  إن

 MTs Swasta  بـ لعبة وصل احلرف اآلخر يف تعليم املفردات تطبيق فعالية على: 

Terpadu Langsa   . بـ قدرة الطلبة  على تعلم املفردات بلعبة وصل احلرف اآلخر  MTs 

Swasta Terpadu Langsa   .وأما جمتمع يف  ,التجريبهو منهج  وأما منهج هذا البحث
 أكثر الفصل عدد ألنّ  .البط180  وعددهم ,الثاين الفصل طلبة مجيعهذا البحث 

 ,يف الصف الثاين العينة يف هذا البحث هو الطلبةوأما  .فصل 2 الباحثة فأخذت
 33( كمجموعة التجريبية وعددهم 8¹وأما الصف الثاىن ) ,طالب 66 وعددهم

طالب. واستخدمت  33( كمجموعة الضابطة وعددهم 8²والصف الثاىن ) ,طالب
واإلختبار جلمع البيانات واملعلومات. وبعد حللت الباحثة املقابلة, و املالحظة, الباحثة 

 MTsبـيف تعليم املفردات  وصل احلرف اآلخر لعبةب تطبيقإن  وصلت إىل النتائج:

Swasta Terpadu Langsa ودليل على هذا فعالية ,( درجةt احلساب )أكرب من  5,65
(t اجلدول )باستخدام  على تعليم املفردات قدرة الطلبةأما  .فالفروض مقبول 4,04

 البنتائج الطألن  .ممتاز MTs Swasta Terpadu Langsa  بـ بلعبة وصل احلرف اآلخر 
الطلبة وصل اىل  2%(, و 81,81)وصل اىل مستوى ممتاز  الطلبة 27أن  يف اإلختبار

%(,   9,09الطلبة وصل اىل مستوى جيد ) 3%(, و 6,06)مستوى جيد جدا 
لعبة بإستخدام املفردات  وهذا وهذ يدل على أن نتائج الطلبة يف اإلختبار على تعليم 

 .ممتاز MTs Swasta Terpadu Langsa  بـ وصل احلرف اآلخر 
 

 



 

 

ABSTRAK 

Puja Pitaloka, 2019. Permainan Menyambung Huruf Akhir, Dan  Penggunaannya 

Dalam Pembelajaran Mufradad Di MTs Swasta Terpadu Langsa Pembimbing: 1 

Burhanuddin Sihotang, MA, Pembimbing: 2) Fuji Astuti, MA . 

 

Kata kunci : Permainan Menyambung Huruf Akhir, Pembelajaran Mufradat 

 

Permainan menyambung huruf akhir merupakan salah satu pemainan yang dapat 

membantu siswa terhadap pembelajaran Mufradat. Penelitiaan ini bertujuan untuk 

mengetahui: efektivitas penggunaan permainan menyambung huruf akhir dalam 

pembelajaran mufradad di MTs Swasta Terpadu Langsa, dan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran mufradad dengan  menggunakan permainan menyambung 

huruf akhir dalam pembelajaran mufradad di MTs Swasta Terpadu Langsa. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eskperimen. 

Penelitian dilakukan di MTs Swasta Terpadu Langsa . populasi dari penelitian ini 

meliputi siswa kelas dua di MTs Swasta Terpadu Langsa dengan jumlah siswa 

180 orang. karena jumlah kelas lebih banyak maka peneliti mengambil 2 kelas 

saja.  Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas dua dengan jumlah 

siswa 66 orang, Adapun kelas dua  (VIII¹) kelompok experiment dengan jumlah 

siswa 33 0rang, dan kelas dua (VIII²)  kelompok kontrol dengan jumlah siswa 33 

orang, dan peneliti menggunakan: observasi, dan wawancara, dan tes. Setelah 

peneliti menganalisis data maka peneliti menemukan hasil penelitian yaitu: 

penggunaan permainan menyambung huruf akhir, dalam pembelajaran mufradad 

di MTs Swasta Terpadu Langsa efektif, berdasarkan hasil t hitung 5,65 lebih besar 

dari t tabel 4,04 maka  hipotesis dalam penelitian ini diterima,  dan ini dibuktikan  

bahwa permainan ini efektif.  Adapuan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

mufradad dengan  menggunakan permainan menyambung huruf akhir, dalam 

pembelajaran mufradad di MTs Swasta Terpadu Langsa istimewa, berdasarkan 

hasil tes:27 siswa mendapat nilai istimewa (81,81%), 2 siswa mendapat nilai baik 

sekali (6,06%), 3 siswa mendapat nilai baik (9,09%), dan ini dibuktikan dari hasil 

tes siswa dengan menggunakan permainan menyambung huruf akhir, dalam 

pembelajaran mufradad di MTs Swasta Terpadu Langsa .    
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 لص البحثستخم
  ـب  ردات  تعليم املفيف وفعالية تطبيقهالعبة وصل احلرف اآلخر  م,2019 ,فوجا فيتالوكا

MTs Swasta Terpadu Langsa,  سترياملاج, برهان الدين سيهوتانج :األولاملشرف ,
 .املاجستري فوجي أستوتى, :ةالثاني ةواملشرف

 لعبة وصل احلرف اآلخر تعليم املفردات  :األساسيةالكلمات 
 
يهدف هذا البحث إىل التعرف . و جيدا تعلما املفردات تعلم علىتساعد الطلبة لعبة  إن

 MTs Swasta  بـ لعبة وصل احلرف اآلخر يف تعليم املفردات تطبيق فعالية على: 

Terpadu Langsa   . بـ قدرة الطلبة  على تعلم املفردات بلعبة وصل احلرف اآلخر  MTs 

Swasta Terpadu Langsa   .وأما جمتمع يف  ,التجريبهو منهج  وأما منهج هذا البحث
. وأما العينة يف هذا البط180  وعددهم ,الثاين الفصل طلبة مجيعهذا البحث 

(  8¹وأما الصف الثاىن ) ,طالب 66 وعددهم ,يف الصف الثاين البحث هو الطلبة
( كمجموعة الضابطة 8²والصف الثاىن ) ,طالب 33كمجموعة التجريبية وعددهم 

واإلختبار جلمع البيانات املقابلة, و املالحظة, طالب. واستخدمت الباحثة  33وعددهم 
 وصل احلرف اآلخر لعبةب تطبيقإن  وبعد حللت الباحثة وصلت إىل النتائج:واملعلومات. 

( tدرجة ), ودليل على هذا فعالية MTs Swasta Terpadu Langsaبـيف تعليم املفردات 
قدرة الطلبة على أما  .فالفروض مقبول 4,04( اجلدول tأكرب من ) 5,65احلساب 

 MTs Swasta Terpadu Langsa  بـ بلعبة وصل احلرف اآلخر باستخدام  تعليم املفردات
 81,81)وصل اىل مستوى ممتاز  الطلبة 27أن  يف اإلختبار البنتائج الطألن  .ممتاز

الطلبة وصل اىل  3%(, و 6,06)الطلبة وصل اىل مستوى جيد جدا  2%(, و
%(,  وهذا وهذ يدل على أن نتائج الطلبة يف اإلختبار على  9,09مستوى جيد )

 MTs Swasta Terpadu Langsa  بـ لعبة وصل احلرف اآلخر بإستخدام املفردات  تعليم 
 .ممتاز
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 األول فصلال
 العام اإلطار

 

 :مقدمة -أ
مني ألهنا لغة اللغة العربية مكانة عالية ومصدر من املصادر اإلسالمية للمسل

الر, تلك ايات الكتاب لغة رسول صلى اهلل عليه وسلم.كقوله تعال: اإلسالم والعربية 
 .1(2-1املبني انا انزلناه قراناعربيا لعلكم تعقلون )يوسف: 

العربية مدة من املواد الىت تعلم ىف املدارس واجلامعات ىف العامل اللغة تعليم  أن
اإلسالمي، وكذلك ببالد إندونسيا من معيار جناح املتعلم ىف تعلم اللغة العربية هي 

والكالم والكتابة  ,هي مهارة اإلستماع الوصول إىل كفاءة وقدرة عن اربع مهارات
 .2والقراءة

عند الطلبة  والرغبة التعليم تستطيع أن تنمى الدافع يف عملية عبةق الإن تطبي
كذلك تساعد املدرس على إجاد فعالية من اجلوانب النفسية عند الطلبة   والدوافع

تستطيع عبة الو ل اسنوير وزكي الدين ". وكما قا3وتوضيح املعلومات وجناح عملية التعليم
 .4اسي وتوضيح شيئا صحيحاأن تدفع الطلبة للتعليم وتساعد على تكوين املفهوم األس

تساعد لعبة  هذه, و لعبة وصل احلرف اآلخر هى لغة العربيةيف تعليم ال األلعابإن من 
 املفردات  تعلما جيدا. تعلم  علىالطلبة 

أن املدرس عدم استخدام  MTs S Terpadu Langsa  بـة وبعد مالحظة الباحث
, وهبذه اللغة العربية يف عملية التدريس، ورغبة الطلبة يف تعلم لعبة وصل احلرف اآلخر

                                                             
 69(, ص. 1992)بندوغ:  )تفسري القرآن, 2-1سورة يوسف: القرآن الكرمي  1
. (، ص2003 ,بة)القاهرة : مكت نبااملرجع ىف تعليم اللغة اجلف، و ونس وحممد عيد الرؤ يفىت على  2

87 

3 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 20 
4 Anawir Dan Bsyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 

h. 13 
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تكاسل عند . وهذه احلالة اليت تؤدي إىل الاملدرسة ضعيفة خصوصا يف تعليم املفردات
 هبا. س يف ترقية قدرهتماح التدريجنوعدم  الطلبة يف تعلم املفردات

لتنمية  ف اآلخرلعبة وصل احلر تريد الباحثة   انطالقا من خالل هذا البيان 
الباحثة آخذت اللغة العربية. لذلك على تعلم  بة على فهم املفردات ودافعهمقدرة الطل

  بـ  تعليم املفرداتيف  تطبيقها فعاليةو ة وصل احلرف اآلخر لعب "البحث هذا عنوان 

MTs Swasta Terpadu Langsa ." 

 
 

 :البحث سؤال -ب
  اآلتى: السؤال خالل من اإلجابة الباحثة وحتاول

  بـ  تعليم املفرداتة وصل احلرف اآلخر يف لعبتطبيق فعالية  مدى ما -1

MTs Swasta Terpadu Langsa  ؟ 
 MTs  بـ  وصل احلرف اآلخر لعبةباملفردات على تعلم   كيف قدرة الطلبة -2

Swasta Terpadu Langsa  ؟ 
 

  :البحث افهد -ج
  يلى: فيما البحث هذا يف مباحث عن الباحثة قصدت الذي افهد ومن
ة وصل احلرف اآلخر يف تعليم لعبتطبيق فعالية  مدى ما على التعرف -1

 ؟  MTs Swasta Terpadu Langsa  بـ  املفردات
 MTs  بـ  وصل احلرف اآلخر لعبةعلى تعلم املفردات ب  كيف قدرة الطلبة -2

Swasta Terpadu Langsa  ؟ 
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 :البحث اضفر   -د
يف تعليم  تطبيقها فعاليةو ة وصل احلرف اآلخر لعب " البحث اهذ موضوع ان

 هذا يف الباحثة إفرتضت لذيا ضفر  وأما ". MTs Swasta Terpadu Langsa  بـ  املفردات
 MTs Swasta  بـ  ة وصل احلرف اآلخر يف تعليم املفرداتلعبتطبيق  ان هو البحث

Terpadu Langsa   .وصل احلرف  لعبةتعلم املفردات ب قدرة الطلبة  علىوأن  فعالية
 ممتاز.   MTs Swasta Terpadu Langsa  بـ  اآلخر

 
 :البحث أهمية -ه
  :ستستفيد املعلومات من هذا البحث كما يلى   

 :جانب النظرية -1

غة العربية بإستخدام أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية الىت تتعلق بتعليم الل 
 .لعبة وصل احلرف اآلخر

 : جانب التطبيقية -2

أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية الىت تتعلق بتعليم  للمدرسة: (1
 .وصل احلرف اآلخربإستخدام  اللغة العربية

, أن , وللتالميذكون منوذجا للتعليم املفرداتأن ن وللمدّرس:  (2
 دة للتالميذ يف تنمية كفائتهم على فهم اللغة العربية.تكون مساع

 ملكتبة اجلامعة.أن توفر ثورة مراجع الدراسة  وللجامعة:  (3

 
   :البحث حدود -و

ة وصل لعب " بعنوان البحث هذا الباحثة قامت املوضوع: حدود -1
 MTs Swasta  بـ  يف تعليم املفردات تطبيقها فعاليةو احلرف اآلخر 

Terpadu Langsa ." 
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 .". MTs Swasta Terpadu Langsa   بـ منةالبحث يف الصف الثا -2
 -2018 ىالدراس العام ىف البحث هذا جيرى الزمان: حدود -3

 م2019
 

 :المصطلحات تحديد -ز
يم يف تعل هاتطبيق فعاليةو ة وصل احلرف اآلخر لعب " البحث اهذ موضوع إن

 معاىن شرحت أن باحثةال تريد كتابة وقبل " MTs Swasta Terpadu Langsa  بـ  املفردات
 يلي: فيما البحث, هبذا املصطلحات هذا

 لعبة وصل احلرف اآلخر: -1
 والنردة والتماثل شرطرنج ال به يلعب ما وهو لعب من مجع اسم هى لعبة

 األلعاب أنواع من نوع هو وصل احلرف اآلخر لعبة الكلمة فاملراد .5وغريها
 ةبالطل تنميةل استعمله أن ويهدف العربية اللغة تعليم يف يستخدم الىت اللغوية

 .6اإلستماع مهارة على

 :تعليم -2
ان التعلم هو تعديل أو تقوى السلوك من خالل  ,عمر حاملك كما قال

التجربة. عند هلذا الفهم, التعلم هو عملبة, انشاط وليس نتيجة أو هدفية, 
التعلم ليس لتذكر فقط, بل أكثر من ذلك, يعن جتربة. نتائج التعلم ليس 

 يف  تعليم الباحثة وتقصد. 7توكيد من حصول التدريبات ولكن تغري السلوك
 ات.املفرد تعليم

 
                                                             

(, 9831املرح, دار  , )الوياض:األلعب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيةناصف مصطفى عبد العيز,  5
 12ص. 

6 Imam Asrari, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: 

Hilal Pustaka, 2009),  h. 122 
7 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 272 
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 فعالية: -3
 . 8وفيعاال أو مؤثر, نافذ -وفعاال -مفاعلة -يفاعل -فعالية كلمة من فاعل

 تطبيق -4
يطبيق, قال معلوف أما معىن تطبيقية فهو  –التطبيق لغة مصدر من طبق 

 9السعى اىل إستعمالة الشخص أو األسخاص الذين يرغب يف إستعماهلم

                                                             
  361-603(, ص. 1981دار املشرق, لويس معلوف, املنجد يف اللغة واألعالم, )بريوت:  8

 362نفس املرجع, ص.  9



 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 

 :ومبحاثهااأللعاب اللغوية في تعليم اللغة العربية  -أ
 تعريف اللعبة اللغوية: -1

يف  اسعاو يستخدم اصطالح "األلعاب" يف تعليم اللغة, لكي يعطي جماال 
ى عناصر ريب عللتداالنشطة الفصلية, لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة ل

 عض العملياتوّظف بتيضا أوتوفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة. وهي اللغة, 
ب نوعا ح للطالتتيو العقلية مثل "التخمني" إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة, 

ملعلم او اشراف إلضع من اإلختيار للغة اليت يستخدموهنا. وهذه األلوان من األلعاب خت
 ملراقبته ىف األقل.

هناية,  ونقطة ددةد اطلقت كلمة "العاب" على تلك االلعاب اليت هلا بداية حموق
أللعاب, يهة بالشبوحتكمها القواعد والنظم, واطلقت كذلك على كافة أنواع األنشطة ا

 ضا.واليت ليس هلا شكلها املالوف. وسوف يتناول الكتاب بعضا منها اي
 ما يسمى العابا وغري ذلك وال يوجد هناك حد فاصل واضح يف تعليم اللغة بني

ىف  -من الوان النشاط اللغوى. وميكننا أن ننساق مع القول فنقول: إنه ال حاجة بنا 
اىل بذل جهد كبري لتحويل النشاط التعليمي الصفي اىل العاب خمتلفة, او - تعليم اللغة 
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ع حتويل ما يشبه االلعاب. ولكننا نستطيع مع قليل من اخليال, وقدر متواضع من اإلبدا 
 .1معظم النشاط الصفي والتدريبات اللغوية اىل العاب او ما يشبه االلعاب

اللعب هو مجيع الناس سواء أكنوا  صغارا أم كبارا, هم أيضا يعرفون أن اللعب 
شيئا مضطرين اىل القيام به, بل  –على النقيض من العمل  –متعة, ويعترب الكبار اللعب 

األطفال يلعبون عندما ال يكون هناك أي شيء آخر  حيبون أن يقوموا به, كذلك فإن
ينشغلون به, أي عندما يكونون مرتاحني من الناحيتني اجلسمية والنفسية, لذا فإن لعب 

 .2االطفال هو أكثر من جمرد ترويح او عبث, بل هو عملية هامة يف سبيل النمو
 أهمية األلعاب في تعليم اللغة العربية: -2

ن ليم ينبغي أوالتع تعليمتعليم اللغة العربية, أن عملية المن املبادئ السائدة يف 
م االلعاب استخداب -لتتم يف مرح وهبجة. وميكن تلبية هذا احلافز النفسي على وجه اكم

 داخل فصول اللغة. 
املكثف  اآليل دريبتعّلم اللغة عمل شاق, يكّلف املرء جهدا يف الفهم ويف الت

هد ة. وهذا اجلملختلفا ا, وللتنمية املتواصلة ملهاراهتللتمكن من استعمال اللغة اجلديدة
دة دعيم عة وتمتطلب يف كل حلظة طوال برنامج تعليم اللغة, ويف حاجة اىل تفذي

ارات  احلو مل يفسنوات, لتوفري القدرة للدارس على معاجلة اللغة يف إطارها الكا
 واحملادثات والقراءة والتعبري املكتوب.

وااللعاب اللغوية من افضل الوسائل الىت تساعد كثريا من الدارسني على 
مواصلة تلك اجلهود ومساندهتا, والتخفيف من رتاية الدروس وجففها. توفر كثري من 

                                                             
 31, ص. ....,اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية األلعب عبد العيز,ناصف مصطفى 1

(, 1279, )جدة: دار اخلرجي للنشر , أساليب تعليم القراءة والكتابة للمبتدئنيمسيح أبو مغلي,  2
 86ص. 
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كما أن  –مثلها يف ذلك مثل التدريبات املعروفة  –االلعاب جماال واسعا يف التدريب 
 بعضها ال حيقق شيئا يذكر.

نا هو مقدار التدريب, حيث يكون الدارسون متطلعني اىل اختبار والذي يهّم ه
قيمة لغتهم اجلديدة يف مواقف واقعية حية, بينما ال يلمسون ذلك عند استعماهلم هلا 
بطريقة آلية  يف تدريب تقليدي عادي, يبعث على السام ويثىن من عزائم الدارسني, 

نسحاب قبل الوصول اىل مستوى ويولد لديهم شعورا بضالة مثرته فيضطرهم اىل اال
 .3معقول من الدرراسة. ومن هنا نشأت احلاجة اىل ضرورة إكساب املعىن للغة املتعلمة

ن مستوى ماليه  صلواوالرتمجة املفيدة للمعىن تبدو يف استجابة الدارسني ملا و 
غهتمام شة والالدهو بطريقة إجيابية, حينما يتناوب مشاعرهم املرح والتنافس والغضب 

 ا.والفصول,  حينئذ سيكون النص ذا معىن واضح هلم وذا هدف بني ايض
عىن, موذات  افعةتساعد االلعاب املعلوم على إنشاء نصوص تكون اللغة فيها ن

ا مأن يفهموا  ال بد ذلك تولد لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة واإلسهام. ولكي يتم هلم
جهات  ا عن و عربو يكلموا ويكتبوا لكي يقوله او يكتبه اآلخرون, وال بد أيضا أن يت

ا, ستكون يكتبوهنو هنا نظرهم. وهكذا فإن معىن اللغة الىت يسمعوهنا ويقرأوهنا ويتكلمو 
 أوفر حيوية وأعمق خربة وأيسر تذّكرا.

النظر  ة ميكنللغ ومىت أصبحت األلعاب وسيلة إلثراء التدريب الداليل اهلادف
دّرب عليها يالىت  اللغوية خرية املعلم, ومددا للمادةباعتبارها مركزا لذ –حينئذ  –اليها 

 هناية يفب, أو لغياالدارسون, ال أن يقتصر استخدامها على األيام الىت يكثر فيها ا
 الفصول الدرسية. 

                                                             
 9, ص. ...,األلعب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيةناصف مصطفى عبد العيز,  3
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وميكن للمعلم املتطّلع, أن خيطط يف منهجه الستخدام االلعاب كوسيلة ممتعة 
 .4ب التقليدية املعروفةومفيدة لتعزيز ما مت دراسته بوسائل التدري

 :في تعليم اللغة العربية خصائص اللعبة الجّيدة   -۳
قد  . ولكنا لعبةأن تكون ممتازة من حيث  كوهن -بطبيعة احلال –ميكن للعبة 

للغة. عليم اتائل ال تعترب وسيلة نافعة ومفيدة من حيث كوهنا وسيلة مساعدة من وس
حلروف غري ار حول تدو  فهناك بعض االلعاب تعترب مبثابة عائق. ومن بينها االلعاب الىت

ود من دد حمدعيها , او الىت يشرتك فاملرتبة او الىت تدفع اىل تكوين أمناط خاطئة
طلب عددا  لىت تتاعاب الدارسني بينما يظل اآلخرون يتفرجون. ومن بينما ايضا تلك االل

الىت  اللعاباذلك ككبريا من املفردات والىت ال ميلكها سوى أهل اللغة. ومن بينما  
 .الصةخلاغاز تعتمد على املعلومات اجلغرافية او التارخيية باإضافة اىل االل

و صميم اند توهذه هي األسس العامة الىت ينبغي أن نضعها يف اعتبارنا ع
 تطويع لعبة ألحد فصول اللغة :

  إطاروعية يففموضاللعبة اللغوية نشاط تعاوين, مثري للعزائم لتحقيق أهدا (1
 من النظم والتعليمات.

ه ال هو أن ملهماوهذه التعليمات والنظم سهلة الوضع, يسرية الصياغة, ولكن 
حافزة,  ا قوةهلكون بد يف تصميم األلعاب اللغوية من مراعاة املوضوعية, وذلك بأن ي

 ويكون للنشاط نقطة هناية.

                                                             
 11-10, ص.نفس المرجع 4
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مهية الك من بالرغم ما لذ –وال ينبغي ذلك أن تكون جذابة وممتعة فحسب 
للعبة, اكملوا أم قد بل ال بد من وجود هناية حمددة, يدرك عندها الالعبون أهن –ايضا 

 أهنم حققوا االنتصار والفوز. او
ومبا أن اهلدف هو تشجيع االستخدام اللغوي لالغراض االتصالية,  (2

وليس دراسة اللغة من اجل اللغة, ففي مثل هذه االلعاب تكون اللغة هي الوسيلة الىت 
تتحقق هبا االهداف املوضوعية. فاللغة هنا اداة لالستعمال وليست مادة للتدريب 

 .5فقدط
ذين ن مأخو صبحو صية تقود اىل فائدة جانبية, هوهي أن الدارسني يوهذه اخلا

جل ورهبة, م من خه هلباملهمة مفتونني هبا, فيتخلون  عن بعض الوعي الذايت, وما يسبب
ة يفرز " مرحليلجا ر و ميه أثناء اختبار لغتهم اجلديدة, والىت قد جتعلهم مقيدين الىما تس

 االتصال الزائف يف الفصل".
شاط ك بالني ذلكن هناك خامتمة حمددة, او نقطة "فوز", فسوف يؤدواذا مل ت

ب لغوي  تدريل اىلاىل التفكك وعدم الرتابط, ويفقد السمات احلقيقية للعبة, ويتحو 
 سّيء التوجيه.
وين وهناك مسة جوهرية اخرى ملعظم االلعاب املوضحة, وهي تك (3

 معلومات واراء متباينة بني الالعبني.
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يعرف فيه احد الالعبني شيئا ال يعرفه الالعب االخر, ووجبت فلو توّلد موقف 
املشاركة يف هذه املعلومات حىت يتم العمل, ستنشأ حاجة ملحة للتفاهم بينهما, وهذا 

 .6سيؤدي بالضرورة اىل حتقيق اإلتصال بني الدارسني
" حيث ارسمو وميكن مالحظة هذا املبدأبسهولة أثناء العمل يف لعبة "صف 

ألخري ان هذا أمبا و ب االول رؤية صورة ال يسمح لالعب الثاين مبشاهدهتا. مبكن لالع
فإن  , لذلكالوليريد أن يرسم صورة قريبة الشبه من الصورة الىت يف يد الالعب ا

 ات املطلوبةملعلومالقي تالالعبني ال بد وأن يتحدثا بطريقة تعاونية تتيح لالعب الثاين 
 لذلك.

 العاب ة منكانا يف فصل اللغة النواع مألوفوهكذا خنلص إىل أن هناك م
ل اكرب عدد لتسجي باريالتنافس واجملازفة, الىت تتمثل ىف التسابق إلكمال عمل, او الت

ز التمييمة و من النقاط. ولكي يتم ذلك ال مناص من توظيف مهارات مثل: املالء
ذه هن مثل مجتة والتعرف والتسلسل والتتابع واالستدالل. وال شك فإن اللغة النا

 االنشطة, ميكن أن تكون مفيدة للغاية.
 وميكن إجياز خصائص اللعبة اللغوية اجليدة يف االتى :

 مالءمة اللعبة ملستوى الدارسني. -أ
 صالحية اللعبة لكافة املستويات. -ب

 إشراك اللعبة ألكرب عدد من الدارسني. -ج
 معاجلة اللعبة الكثر من مهارة او ظاهرة لغوية. -د

 مبوضومدروس حديثا.اتصال اللعبة  -ه
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 سهولة اإلجراء. -و
 .7إذكاء اللعبة لروح املنافسة وجلبها للمتعة واملرح -ز
 استخدام األلعاب في تعليم اللغة العربية: -4

نويعها يف مية وتلتعلإذا مل يكن املعلم معتادا على استخدام األلعاب اللغوية ا
 . ومىتقرراملالصف, فينصح أن يقدمها ببطء, وعلى فرتات كنشاط إضايف للكتاب 

 دهلا بأجزاءن يستبأكن اعتاد املعلم على االلعاب اللغوية, وتوفرت لديه أنواع منها, مي
 املقرر الىت يراها غري مالئمة او ليست جمدية لتالميذه.

ية اللغو  لحاتومن اجلوهري عند اختيار االلعاب مراعاة التعبريات واملصط
علم , جيدر باملناسبةة املوعقب اختيار اللعب املدروسة, وكذلك أشكال االشرتاك يف اللعبة.

ستخدام اىل ا علمأن يوضح طبيعتها واهدافها وقواعدها للدارسني. وقد يضطر ذلك امل
ويش ن التشوع منلغة التالميذ, فإهنم إن جهلوا ما جيب أن يعملوه فسينتج بينهم 

 واالضطراب.
من  ت ولكندياالتحوكثري من املعلمني يرون ضرورة جتّنب إثارة املنافسات و 

تحقيق لريفة, الش املمكن أن جتري معظم االلعاب يف هذا الكتاب, بروح من املنافسة
 منجزات لغوية رائعة, وليس هبدف إنزال اهلزمية باالخرين.

او  تساويةمدات ومن اخلطأ أن نسمح للدارسني بالتباري, وليست لديهم استعدا
ىت على ذلك ح ينطبقويؤدي اىل اإلحباط. و متقاربة, اذ إن ذلك تنتج عنه آثار عكسبة 

 املسابقات الفردية يف العاب التبادل او التحدي.
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سينمو  للغويةارته فالطالب غري القادر سيستسلم وييأس, والطالب املتفوق يف قد
 اخلجول سر فال بد للدا منوا زائفا. ومن اخلطأ إجبار أي فرد على االشرتاك يف االلعاب,

 ءة "  لصغارللقرا عدادن " اإلعداد لالشرتاك" مشاهبة ملرحلة " اإلمن أن مير مبرحلة م
 ني.املسجلام و األطفال. وميكن أن يكلف الدارسون املرتددون بالقيام بدور احلك

وإذا طالت اللعبة, او صعب  تغلب فريق على آخر, ينصح بإيقافها وتغيريها اىل 
وذلك قبل أن يتعب منها  – شأهنا يف ذلك شأن كافة األنشطة الفصلية -لعبة أخرى

 . 8الدارسون. وهبذه الطريقة جيددون نشاطهم ويستعيدون تركيزهم
 

 ومباحثهاتعليم المفردات   -ب
املفردات من   وعند لويس معلوف أن . "يفرد –املفردات تؤخذ من كلمة "فرد 

فردات عند عبد اهلل أما امل .فرودا" و معناه تفرد به و عمله وحده –يفرد  –فرد "كلمة 
أو أكثر و تدل على  حرفني الغاىل و عبد احلاميد عبد اهلل هي الكلمة الىت ترتكب من 

ة فنا أن املفردات كلممن التعاريف السابقة عر  .معىن واحد، اما فعل، إمسا، حرف / أداة
املفردات  لغة. وس القائمة على نفسها وهي إحدى عناصر الىت حيتاج اليه الطالب ىف در 

ملستخدمة لمات االك أيضا هي مجع الكلمات اليت تشكل اللغة اليت عرفها اإلنسان. مجع
نواع املفردات حتتوى اال أنواع املفردات و أّم ا .ىف صناعة اجلملة و التواصل مع اآلخرين

  األتية
رادف هي الكلمات الىت معانيها متساوية ولكن قيمتها متفرقة، املثال: فامل 

لكلمة  التضاد هي الكلمة الىت تتضمن معىن املنعكس أو املعاندة حسنة لطيفة، مجيلة، 
ثري تطبيق  فقري –بليد، غين  –قريب، ذكى  –ضعيف، بعيد  –قوي :األخرى، املثال 

نظرية تعلم حبث الشريكة على قدرة طالب الصف السابع يف استيعاب مفردات جملة 
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متساوية ولكن معناها  رتك هي الكلمات الىت املشتقدير السنة األوىل، العدد الثاين، 
أمهيها تدريس املفردات اللغة العربية قد خيتلف خرباء تعليم اللغات الثانية، ىف   متفرقة 

تعليم املفردات البد للمعلم أن يهتم بعض احلالة اآلتيةحتديد املعىن، للمبتدئني ينبغى 
املفردات ىف السياق، كثري من املفردات  على املعلم أن يعلم معىن املناسب ىف سياق فقط

ال تستطيع أن تفهم بصحة دون معرفة إستخدامها ىف اجلملة. البد أن يعلمها ىف 
الرتمجة ىف تعليم املفردات، يعلم معىن الكلمة بطريقة  السياق حىت ال يسوء فهم الطالب

نقص البديهة منها : ي بترمجتها إىل لغة األم هي أسهل الطريقة، ولكن حيتوى بعض عيو 
الطالب عند إستخدامها ىف العبارة، ضعف احلفظ ىف ذاكرة الطالب، وليس كل 

 .9توجد املناسبة ىف اللغة األم للغة األجنبية  املفردات
 
 تعريف تعليم المفردات -1

قال الدكتور علي القامسي يف تعريفه بأنه ))دراسة املفردات ومعانيها يف لغة 
يهتم علم املفردات من حيث األساس باشتقاق األلفاظ واحدة أو يف عدد من اللغات، و 

ومعانيها، وأبنيتها ودالالهتا املعنوية واإلعرابية، والتعابرياالصطالحية، واملرتادفات وتعدد 
   10،املعاين((

فهو علم يدرس املفردة، ويبحث يف جزئياهتا، ويبني أصوهلا، وحيلل بنيتها، 
ويقابلها مبدلوهلا ومعناها، ويظهر املعىن وجيليه. وقد وجد اتفاق بني القدماء واحملدثني، 

 . التعريفوبني العرب والغربيني على هذا 

                                                             
9Goh,http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2012/Vol8No2/2.pdf, diakses 10   

Agustus, 2018) 
 

, (1991)مطابع جامعة امللك سعود،  ،  الطبعة الثانية، علم اللغة وصناعة املعجمعلي القامسي،  10
 3ص.
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من العرب واملسلمني قدميا من مجلة اهتمامهم باللغة  باملفردات يعد االهتمام
العربية واليت متثل املفردات روحها وعمودها الفقري،"ومن مث بدأت حركة واسعة جلمع 

ماء إليهم يف اللغة من مصادرها األوىل على ألسنة العرب اخللص، فذهب الرواة والعل
بيئاهتم يف اجلزيرة العربية، وأخذوا يسمعون ويدّونون ذلك وفق أصول ومبادئ حكموها 
يف املادة املسموعة واملدونة واليت عرفت بنظرية االحتجاج.ووصل إلينا من هذا اجلمع كم 
هائل من املفردات والكلمات اليت وردت إلينا يف صورة رسائل لغوية هي نواة املعاجم 

 11.ية اليت ظهرت الحقا عليها"اللغو 

أم اللغة تعلم اللغة يف فردات أساس يف تعلم لغات العامل، سواء ملإن تعلم ا
أجلنبية، وبدوهنا ال ميكن لدارسي اللغات إتقان املهارات اللغوية اأخلرى الثانية، أم اللغة 

وممارستها بنجاح. ولذا تُ َعدُّ اسرتاتيجيات تعلم املفردات إحدى املهارات الفرعية اليت 
ا هال أثر بارز يف تنمية قدرات الدارسين على اكتساب املفردات لّلغِة اهلدف، بل إهن

تعّد دائرة مهمة ملتعلمي اللغة، وإن قلة الذخرية اللغوية لدى دارسي اللغة تؤثر سلًبا يف 
 ..12تعلمها، ومنها يف تعلم اللغة العربية

فالتعليم إذن هو  تتكون عبارة تعليم املفردات من كلمتني، تعليم ومفردات.
م من بناء معرفته عملية تنظيم مواقف التعلم يف غرفة الصف أو غريها ما ميكن املتعل

بنفسه مع توجيه املعلم وإرشاده، فالتعليم هو عملية نقل للمعلومات واملعارف من 
الذي يسعى إىل اكتشاف ما يتعلمه من خالل  5الكتب أو من املعلم إىل املتعلم املتلقي

 يبين معرفته الذاتية من خالل اخلربات القبلية.ممارسة التفكري العلمي ل

                                                             
ة العربية ، الطبعة األوىل، )بريوت :املؤسساملعىن دراسة يف املعاجم العربيةذاكرة عيسى برهومة،   11

 .16-17ص., (2005للدراسات والنشر 

12Goh,http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2012/Vol8No2/2.pdf, diakses 10   

Agustus, 2018) 
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للغة، افردات موعة أما املفردة: هي وحدة معنوية صغرى )مونيم( تنتمي إىل جمم
ن قول بأن الومن هنا ميكوهي جمموعة مفتوحة تكون قاموس املفردات يف كل لسان 

يف ذهنه من  جيولا معن  املفردات أهم عناصر الرتكيب اللغوي، يستعملها املتكلم للتعبري
 أفكار.

 فهم ه إىلإن الغرض من تعليم املفردات ليس تعلم نطقها فحسب بل تعدا
ستخدام  من اعلمنيمعناها، هلذا فإن اهلدف من تعليم املفردات يكمن يف متكني املت

 الكلمة املناسبة يف املكان املناسب.
 
 تعليم المفرداتأهداف  -2

علم املفردات، أدت جبموعها إىل ظهور وقد عدد العلماء بواعث كثرية لظهور 
 13هذا العلم، ولعل أمهها مايلي:

ث      اين االخ      تالط ب      ني الب      وادي العربي      ة وحواض      رها من      ذ مطل      ع الق      رن ال -أ
ن للغوي  و اهلجري؛حي  ث ب  دأ يقل  ص م  ورد امل  ادة اللغوي  ة الص  حيحة، فعم  ل ا

ت    ب كعل    ى مج    ع اللغ    ة  مم    ا وج    د يف أي    ديهم م    ن رواي    ات وت    دوينها يف  
 ورسائل.

 سرب اللحن وفشوه مما ألزم وضع مرجع للكالم الصحيح.ت -ب

مص نفات  ج ة إىلكثرة األعاجم الوافدين إىل احلواض ر اللغوي ة مم ن ك انوا حبا -ج
 تضم هلم اللغة بشواهدها الكثرية مفسرة.

مواجه ة املس  لمني مش كلة فه  م ال  نص الق رآين، والس  يما ح ني ك  انوا جي  دون  -د
يف بع     ض اآلي     ات ألفاظ     ا ال يعرف     ون معناه     ا فيس     ألون عنه     ا مث يقي     دون 

 .14تفسرياهتا إىل جانبها خالل النصوص حىت يتذكر منها عند التالوة
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 :من أهم افرتاضات هذه الطريقة ومبادئها التدريسية ما يليو 
نصب يب أن جيلذلك كالم، أما الكتابة فهي متثيل جزئي للكالم. و اللغة أساًسا   -1

 كتابة.ءة واللقراااالهتمام يف تعليم اللغات األجنبية على الكالم، وليس على 
 ماع، مثالستجيب أن يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معني هو: ا -2

 يقول ما وال، مثأم علالكالم، مث القراءة، مث الكتابة. وهذا يعين أن يستمع املت
 استمع إليه، مث يقرأ ما قال، مث يكتب عما قرأ.

يستمع  م. فهواأل طريقة تعلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل لغته -3
  الكتابة.مثقراءة م الأوال، مث حياكي ما استمع إليه، مث يذهب إىل املدرسة ليتعل

 ن طريقعغوية العادات الل أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية هي تكوين  -4
 املران على القوالب.

 . وهذا يعىنم عنهالتعلإن ما حيتاج إليه املتعلم هو تعلم اللغة األجنبية، وليس ا -5
 للغوية.االهتا حتليو أنه حباجة إىل التمرن على نطقها، وال إىل معرفة قوانينها 

 الرتمجة تضر تعلم اللغة األجنبية، وال داعي الستخدامها. -6
   .15مدرس للغة األجنبية هو الناطق األصلي املدربأفضل  -7

 
 
 
 

 أنواع المفردات -3
 : 16تتنوع املفردات من أربعة انواع 

                                                                                                                                                                       
، اجلزء الثاىن، )جامعة أم املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى رشدى أمحد طعيمة، 14

 .618- 616القرى: بدون السنة(،  ص.
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 أوهلا نوع على حسب املهارات اللغوية: ميكن أن تقسم كالتاىل:
   وهذه تنقسم إىل نوعني: اإلستماع understanding vocabulary  مفردات للفهم (1

ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها و فهمها عندما 
والقراءة ويقصدبذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع  يتلقها من أحد املتحدثني.

 الفرد التعرف عليهاوفهمها عندما يتصل هبا على صفحة مطبو عة.

  ني: عادي  ةوه  ذا أيض  ا تنقس  م إىل قس  مspeaking vocabulary مف  ردات للك  الم  (2
informal  .و يقص  دهباجمموع الكلم  ات ال  يت يس   تخدمها الف  رد يف حيات  ه  اليومي   ة 

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيفظها الفردو اليستخدمها إال   formal وموقفية
 يف موقف معني أو عندما تكن له مناسبة.

ويقصد  اديةعوهذا أيضا تنقسم إىل نوعني:writing vocabulary   مفردات للكتابة (3
هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف االتصال الكتىب الشخصى 

و يقصد هبا جمموع الكلمات  وموقفية مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات....احل.
اليت يستخدمها الفرد يف مواقف االتصال الكتاىب الرمسى مثل تقدمي طلب للعمل 

 أو استقالة أو كتابة  تقرير....احل.
 nonسياقية وتنقسم كامنة إىل قسم ني:potential vocabulary  مفردات الكامنة (4

text   ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من السياق  لدى وردت
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها إستنادا إىل  analysis وخليلية فيه.

 خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروفها أو ما نقص.

 و ثانيها نوع على حسب املعىن: ميكن أن تقسم املفردات كالتاىل:
ويقصد هبا جمموع املفردات األساسية اليت  content vocabulary كلمات احملتوى (1

 رسالة مثل األمساء و األفعال...احل.تشكل صلب ال
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 ط املفرداتويقصد هبا جمموع املفردات اليت ترب  function wordsكلمات وظفية (2
أدوات لعطف و ر واواجلمل و اليت يستعان هبا على إمتام الرسالة مثل حروف اجل

 اإلستفهام و أدوات الربط بشكل عام.

 تنقل معىن الاملفردات اليت ويقصد هبا جمموع cluster words   كلمات عنقودية (3
 نقل منتعدة معينا وهي مستقلة بذاهتا و إمنا حتتاج إىل كلمات أخرى مسا

ىن ون مبعت تكخالهلا إىل املستقبل املعىن خاصا مثل ) رغب ( فهذه الكلما
 عن. أحب يف قولنا : رغب يف و تكون مبعىن انصرف يف قولنا : رغب

 ىل:إن  أيضا أن تقسم املفردات : و ميك و ثلثها نوع على حسب التخصص
تخدمها ويقصد هبا جمموع الكلمات العامة يسservice words  كلمات خادمة (1

 صية.لتخصاالفرد يف مواقف احلياة العادية أو استخداماهتا الرسم غري 

 ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت  special content wordsكلمات التخصصة (2
 لكلماتا باة يف جمال معني. وتسمى أيضتنقل معاىن خاصة أو تستخدم بكثر 

 . local wordsاحمللية
 فردات إىل:: وأخريا ميكن أن تقسم امل أربعها نوع على حسب اإلستخدامو 

م ن  الف رد ويقصد هبا جمموع الكلمات ال يت يك ون  active wordsكلمات نشيطة (1
 بكثرة. استعماهلا يف الكالم أو يف الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرؤها

و يقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيتفظ الفرد   passive wordsكلمات خاملة (2
هبا يف رصيده اللغوى و إن مل يستعملها.و هذا النوع من املفردات يفهم الفرد 

 . 17دالالته وإستخدامته عندما يظهرله على الصفحة املطبوعة أو يصل إىل مسعه

 
 أسس اختيار المفردات -4
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بإعداد املفردات  -تعليم املفردات – يقوم املعلم قبل البدء بالعملية التعليمية
املناسبة اليت حيتاجها الطالب الناطق باللغة أو غري الناطق هبا، وهذا االختيار يقوم وفق 

أمهها التواتر الذي نعين به درجة شيوع املفردة يف االستعمال مثل مفردات أسس عدة 
التعارف وعبارات التحية، أعضاء اجلسم )قدم، يد، وجه وأذن،...(، وكذا املفردات اليت 
تتعلق بالوسائل التعليمية املوجودة يف غرفة الصف ) السبورة، املكتب، املصطبة، شاشة 

 العرض،....(.
املفردات على أساس التوزع أي تعليم املفردات اليت تستعمل يف  كما يتم اختيار

أكثر من دولة عربية، لذا على معلم اللغة أن خيتار املفردات حبسب احتياجات متعلميه 
 فيبدأ بتعليم املفردة األكثر أمهية وهذا ال يعين أن يقصي املفردات العامة.

عريب كمفردة حاسوب عوض  وعلى املعلم أيضا أن يعلم املفردات ذات األصل ال
 كمبيوتر، تلفاز عوض تلفزيون.

 
 أهمية تعليم المفردات -5

يكتسب علم املفردات أمهية بالغة بني علوم اللغة، بل ميثل قاعدهتا ومرجعها 
األول واألخري، وقد اكتسب هذه املكانة باعتباره العلم الذي خيتص بدراسة املفردات، 

تقاق كلماهتا، وحتديد أبنيتها،وبيان مرتادفاهتا وجتلية معانيها،وتطوير ألفاظها، واش
ومتضاداهتا، ومتييز الدخيل من األصيل، واملهمل من املستعمل فيها، وقبل ذلك كله هو 

 مجع مفردات اللغة،وتسهيل الوصول إليها من الدارسني والباحثني.
ميكن أن نستنتج من ذلك كله أن علم املفردات من العلوم اليت ال ميكن أن 

غى عنها يف البحث اللغوي، ويعترب خطوة أساسية يف الصناعة املعجمية، ويف املعاجم يست
والقواميس، فلذلك لزم على الباحثني أن يعنوا به، وأن يسامهوا يف تطويره، خصوصا يف 

 تقريب مفردات اللغات املتباينة، وتسهيل تعلمها ووضع معجم هلا
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ردة لكل مففللغة اأهم العناصر يف متثل املفردات وجود اللغة نفسها، إذ تعد 
ا و جنسها وكذألكلمة انوع مفهوم معني، وهلا دور يف إجياد اللغة فالدور واملفهوم يتعلق ب

ل عاهبا للحصو ن استيمبد الباستعماهلا يف اجلملة؛ ومبا أن املفردات من أهم العناصر اليت 
اب اللغة الكتس جدا مهمافإن تعلمها يعد  -خاصة مهارة الكالم – على املهارة اللغوية

 اللغة. هيالذي تبىن علوإثراء الرصيد اللغوي وميكن أن يقال عن املفردات أهنا األساس.
ربية  بالعاطقنيتكمن أمهية تدريس املفردات للطلبة العرب عامة و لغري الن

 : خاصة يف النقاط اآلتية
 ة.مسليالنطق السليم للحروف العربية ما ميكن الطالب من القراءة ال 
 سلوهبم أسني رى حتتعويدهم على استعمال اللغة الفصيحة كتابة وأداًء بعبارة أخ

 يف التعبري الكتايب و التعبري الشفهي.

تنمية الرصيد اللغوي وحسن توظيف املفردات يف سياقات مناسبة، وما جيعل 
الدارس متمكنا من هذا هو تعلم املفردات من خالل السياق، ألن حفظ واستظهار 

 -الطالب الذي يتعلم اللغة العربية أو أي طالب يتعلم لغة ثانية -م املفردات جيعله قوائ
يعرف العديد من املفردات واملصطلحات وال حيسن توظيفها أو قد ال يفهمها يف 

 .18سياقاهتا
 وسائل تعليم المفردات ومباحثها -6

عل التالميذ إستطاعة التكلم باللغة جلدى الوسائل حتعليم املفرادت هو إ
األجنبية أو لتطوير قدرة الكالم والقدرة على حفظ املفردات الكثرية.و ذلك مناسب ملا 

إن تعليم املفردات مطلب اساسى من مطلب تعليم "وصفه حممود امساعيل صيىن بقوله 
 ."19اللغة وشرط من شروط إجادهتا

                                                             
 .618-616،  ص.نفس املرجع 18

) الرياض: جامعة  ,، اجلزء الثاىنالعربية لغري الناطقني هبااملرجع يف تعليم اللغة   حممود إمساعيل، 19
 80ص. (، 1990امللك سعود 
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م الطالب نطق حروفها فحسب أو فهم ليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعل
معناها مستقلة فقط أو معرفة طريقة االشتقاق منها أو جمرد وصفها يف تركيب لغوى 
صحيح.إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على هذا كله 

سب، باإلضافة إىل هذا  هو قدرته على أن يستخدم الكلمات املناسبة يف املكان املنا
 : 20وأهم األغراض يف تعليم املفردات هي كما يلى

 تنمية  قدرة الدارس على التعبري الوظيفي، و هذا يعىن: أوال: 

لرسائل اكتابة اص و تنمية ثروة لغة الدارس على احملادثة و املناقشة و قص القص -أ
 وكتابة التقارير و امللخصات و غريها.

 ادثة ون حممالنشاط اللغوى  إفصاح لغة الدارس على القيام جبميع ألوان -ب
 ين.اآلخر  إىل مناقشة و كتابة الرسائل والبد من إقدار الدارس على التحدث

عبري عن درته على التمية قهاتن: تنمية الثروة اللغوية للدارس على التعبري اإلبداعى، منثانيا
غة اللألمل بح وااألفكار و األحاسيس واالنفعاالت والعواطف ومشاعر احلزن و الفر 

 الساليمة.
سواء كان التعبري وظيفيا أو إبداعيا، فإنه البد من تدريب الدارس على و  

 ت والبحث عنملكتبااياد الرجوع إىل املصادر و املعرفة و املعلومات، و تعويدهم على إرت
 الكتب و املرجع يف املفردات الصعبة عندهم.

حفظ املفردات الكثرية  وإذا نريد أن نتكلم و نتعلم بسرعة ومباشرة فيحتاج اىل
جبانب قواعد اللغة.و يعتمد جناح املعلم يف تدريس املفردات على اسرتاجتية مفهوم تعليم 
املفردات، وكيفية تقدميه وفهم هدفه وتعليمها للدارسني.أن مسيطرة مفردات اللغة العربية 

                                                             
 268: بدون سنة (، ص. ، ) القاهرة : دار املشرقتدريس فنون اللغة العربية أمحد على مدكور، 20
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هلة وفصيحة ميكن أن يقوم بطريقة اإلستماع و التلفيظ والقراءة، لقدرة نطقها بسرعة وس
 فيحتاج إىل الطريقة والوسيلة املناسبة يف تعليمها.

 :21لوسائل التعلمية إىل ثالثة أقسامانقسمت ا
ها يت يستفاد منبالوسائل اإليضاح البصارية، وهي ال فالقسم األول ما يسمى 

لدوريات و ت و اجملالعن طريق نافذة العني، وأمهها الكتاب املدرسي وغري املدرسى و ا
ة غنطة، اللوحة اململلوحاالنشرات على إختالفهاوالسبورة  وملحقتها واللوحات اجلدارية ) 

ملسلسلة بة، واملركاالوبرية، اللوحة اإلخبارية ولوحة اجليوب(.والصور ) املنفردة، 
طاقات بقة، بملطاا(والبطاقات )بطاقات احلروف واملقاطع والكلمات واجلمل، بطاقات 

وسائل مسى ب ين مااألِسئلة واألجوبة.....احل (. والقسم الثاالتعليميات، بطاقات 
لتسجيالت ياع وااملز اإليضاح السمعية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها

 لسمعيةاضاح الصوتية واألسطوانات وغريها.والقسم الثالث مايسمى بوسائل اإلي
ركة الصور املتحو تلفاز ال ن، و أمههاالبصارية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق العني واألذ

 والدروس النموذجية املسجلة  و التمثيليات املتلفزة....احل.
بالنسبة إىل فوائد الوسائل, فقد أمجعت آراء بعض املهتمني هبا على استنتاج 

 : 22الفوائد التالية
ت ستجاباامن  توافر األساس املادي احملسوس للتفكري اإلدراكي و من مث تقلل -أ

 ب اللفظية اليت ال يفهمون معناها.الطال

 تثري اهتمام الطالب إىل درجة كبرية . -ب
                                                             

: دار ، الطبعة االوىل ) بريوتتدرسيهاخصائص العربية و طرائق   نايف حممود  معروف، 21
 346-345 (، ص.1985النفائس

) الرياض:  جامعة امللك سعود املعينات البصرية يف تعليم اللغة حممود إمساعيل صيىن وآخرون، 22
 5 م(، ص. 1984
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 جتعل خربات الطالب باقية ألثر-ج

 توافر خربات واقعية تثري النشاط الذاتى للطالب. -د
 تساعد على تفكري املنسق املستمر. -ه

 تسهم  يف منو املعىن ومن مث تزيد ثروة الطالب اللفظية. -و

 احلصول عليها عن طريق أدوات ووسائل أخرى.توافري خربات متنوعة يصعب  -ز

لذالك فاستخدمت الباحثة وسيلة لوحة اجليوب اليت إفرتضتها الباحثة أهنا 
موافقة و سهلة يف تعليم املفردات عند الطلبة، و إهتمام كبري لنجاحهم يف تعليم اللغة 

على اإلستماع العربية. حقيقة، إن تعليم املفردات يهدف إىل أن يكون التالميذ قادرين 
والتلفيظ إليها حىت يقدروا على التكلم  بااللغة العربية جيدا، لذالك على املعلم أن خيتار 

 الطريقة والوسيلة املناسبة باملادة املدروسة حىت يكون التعليم ناجحا.
من خالل عرض اسرتاتيجيات اخلطاب فيما سبق من هذا البحث، فإنه 

يندرج  ما ن االسرتاتيجيات يف عملية تعليم املفردات،بإمكان معلم العربية أن يستثمر م
ضمن اإلسرتاتيجية املباشرة ومها: اإلسرتاتيجية التوجيهية واإلسرتاتيجية التضامنية، لذا 
فعلى مدرس اللغة العربية كلغة أجنبية وخاصة يف املستويات األوىل من تعليم العربية أن 

يت تشمل النوعني السابقني من خيتار من النصوص ما حيتوي على املفردات ال
اسرتاتيجيات اخلطاب وحبذا لو يتمثل الدور التوجيهي أو التضامين يف عملية التعليم، 
فهو هبذا يقوم بعملية متثيل الدور يف اخلطاب ويف نفس الوقت يلقن متعلميه املفردات 

 والرتاكيب مبعانيها يف السياق الذي ترد فيه، 
األدوار اليت يؤديها املشرتكون يف اخلطاب وكيفية كما ميكنهم من معرفة طبيعة 

تبادهلا وانتقاهلا من متحدث آلخر وكيف يتحول املتحدث إىل مستمع والعكس، فبهذا 
 يستطيع املتعلمون بناء خطاباهتم وفق إسرتاتيجية معينة يفرضها موقف حمدد.

جية إن اختيار نوعني من االسرتاتيجيات ال يعين اإلقصاء الكلي لإلسرتاتي
اإلقناعية واإلسرتاجتية التلميحية لكنهما ال يالئمان املتعلمني املبتدئني يف اللغة بل جندمها 
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عند املتكلمني األصليني للغة العربية غري أنه ميكن اعتماد اإلقناع أي تلقني األساليب 
ربية من تعليم الع -احلجاجية كأدوات التعليل وغريها للطلبة يف املستوى املتوسط واملتقدم 

ألنه يعد من االسرتاتيجيات املباشرة، لكن اإلسرتاتيجية التلميحية تلقن يف املستويات  -
 املتقدمة ملا تتطلب من أساليب بالغية كالتشبيه واجملاز، والكناية،...اخل.

اليت  فرداتض املوعلى هذا االختيار سنعرض جمموعة من النماذج التطبيقية حتوي بع
ع ربية ليستطيغة الع اللنوع اخلطاب وميكن تلقينها ملتعلم مبتدئ يفتسهم يف الداللة على 

 بناء خطاباته وفق إسرتاتيجية معينة
فنالحظ أن املفردات: جتندوا إلنقاذ، فتح الطرق، نقل املصابني، التكافل، التآزر 
والتضامن، تكاد تكون داللتها مغلقة فهي كلها تعرب عن التكافل ما أكسبت اخلطاب 

نية دلت على نوع اإلسرتاتيجية اليت اعتمدها مؤلف النص من خالل املفردات حلة تضام
اليت يرتكب منها، ويف هذا النوع من التمارين يقوم األستاذ حبذف املفردات وتعويضها 
بفراغات مث يطلب من املتعلم أن ميأل الفراغات باملفردات املناسبة )املقرتحة( ليمتحن 

توظيفها يف مكاهنا املناسب ليحصل على خطاب قدرته على استعمال املفردة و 
 .23متماسك

 
 

  وصل الحرف اآلخر لعبة  -7
 لعبة وصل الحرف اآلخرمفهوم  -1

 والنردة والتماثل شرطرنج ال به يلعب ما وهو لعب من مجع اسم هى لعبة

 والتعلم التعليم عملية أن األجنبية, العربية اللغة تعليم يف السائدة املبادئ ومن وغريها,

 -أكمل وجه على التفسي احلافز هذا تلبية وميكن وهبجة. مرح يف تتم أن ينبغي

                                                             
23 http://brahmiblogspotcom.blogspot.com/2011/05/blog-post_1917.html, diakses 10   

Agustus, 2018) 

http://brahmiblogspotcom.blogspot.com/2011/05/blog-post_1917.html
http://brahmiblogspotcom.blogspot.com/2011/05/blog-post_1917.html
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 يف عالية منهم الصغار وخباصة الدارسني ولدى اللغة. فصول داخل األلعاب باستخدام

 يتعلم مسابقة, أو منافسة إىل يتحول أن التدريب من نوع ألي ميكن حبيث التنافس,

 تعويد خيفي ال كما ذلك ويف هلم, حيدث ما ىلإ يظنوا أن دون خالهلا من املشرتكون

 .24اللغة استخدام يف التلقائية على هلم

 وذات ةنافع فيها اللغة تكون خصوص كتابة على املعلم األلعاب تساعد

 أن بدال ذلك هلم يتم ولكي واالسهام. املشاركة يف الرغبة الدارسني لدى تولد معىن,

 اآلخرين. يكتبه أو يقوله ما يفهموا

اليل التدريب إلثراء وسيلة األلعاب أصبحت ىتوم  النزر ميكن للغة اهلادف الّد

 عليها يدّرب الىت اللغوية للمادة ومددا املعلم, لذخرية مركزا باعتبارها حينئذ إليها

  .25الدارسيون

 الىت اللغوية عاباألل أنواع من نوع هو وصل احلرف اآلخرلعبة  الكلمة فاملراد

 يمتعل يف طلبةال قدرة يةلرتق استعمله أن ويهدف العربية اللغة تعليم يف يستخدم

 . املفردات
 

 وصل الحرف اآلخر لعبةأهداف  -2
ة يف تعليم لرتبوينية ايلي قائمة بأهم هذه الفوائد كما أوردها مؤلفا التقوفيما 

 اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
 ات.واألصو تساعد على معاجلة مشاكل النطق وحسن لفظ الكلمات  (1
 تؤكد شخصية املتعلم وتقضي على خجله (2

                                                             
 64ص.  5 ، ص..... حممود إمساعيل صيىن وآخرون، 24

 21, ص. ...,األلعب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيةناصف مصطفى عبد العيز,  25
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 معرفةو لكل تساعد على ربط أجزاء املعلومة ببعضها وربط األجزاء با (3
 نسبة األشياء.

 بأقل ردةتعلم املعلم الصحيحة للعبارات واملفردات الغاضمة واجمل (4
 األخطاء, وأقصر األوقات وتنمي مفردات املتعلم.

من  املهارة إىل أكرب عدد تساعد على نقل املهارات من صاحب (5
 .ثقايفاملتعلمني بإدراك حسي متقارب بغض النظر عن املستوى ال

ين ملكاتساعد على جلب إىل غرفة الصف أى تزكي احلس الزماين وا (6
 لدى املتعلم.

ك يؤدي ا وذلتسبهتقوي شعور املتعلم بأمهية املعلومات واملعارف الىت اك (7
 إىل تعرزيزها.

 واملتعلم.توفر وقت ل من املعلم  (8
 .26تيسر وتسهل عملييت التعليم والتعلم (9

عليمية من ئل التلوسااخيفى على املمارس لعملية التعليم والتعلم ما تنطوي عليه 
ة للخربة لطبيعياوف لظر أمهية كربى يف توفري اخلربات احلسية اليت يصعب حتقيقها يف ا

 على الواقع اعتمد ا ماذاإليضاح إ، وكذلك يف ختطي العوائق اليت تعرتض عملية التعليمية
 . نفسه

، وتتحدد أغراضها اليت تؤديها يف املتعلم من طبيعة التعليمية أللعابوتنبع أمهية ا
، تعليمية اليت يراد للطالب تعلمهااألهداف اليت يتم اختيار الوسيلة لتحقيقها من املادة ال

ليمية اليت يتم اختيارها للمراحل مث من مستويات منو املتعلمني اإلدراكية ، فالوسائل التع

                                                             
 13, ص. نفس املرجع 26
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اليت خنتارها للصفوف العليا ، أو املراحل  طريقلدنيا ختتلف إىل حد ما عن الو التعليمية ا
  ة ، كاملرحلة املتوسطة والثانويةالتعليمية املتقدم

 من كثري يف تتفقق مشارهبا اختالف رغم الرتيفات, هذه ان املرء يالحظ

 غةالل طبيعة يمت الىت اخلصاص استخالص إىل من بقليل تقود الىت املشرتكة السمات

  نساناإل تشارك الىت األخالى اهلل خملوقات عند االتصال وأنظمة أدوات. عن البشرية
 .27األرض ظهر على احلياة
 وصل الحرف اآلخرلعبة ب تعليم المفردات  خطوات -3

 لي: كما ي  يف تعليم املفردات وصل احلرف اآلخرأما خطوات لعبة 
 طالب اسم أو فعليلفظ  -أ

يت لمة الن الكمالطالب الثاين بكلمة مماثلة تبدأ باحلرف األخري يلفظ  -ب
 يتحدث هبا الطالب األول

ألخري احلرف اطالب ثالث عن الكلمة اليت يتم التعرف عليها يف  لفظي  -ج
 من الكلمة اليت يتحدث هبا الطالب الثاين

أن تتم اللعبة يف  ، ميكنيكون لدى الطالب الفرصة عدة مراتحبيث 
، بعد كل كلمة ميكن جمموعات صغرية، باإلضافة إىل ذلك، إضافة إىل اإلثارة من اللعبة

 .28مثله ديك, وكتاب ،كلمتني  أن يتبعها
 

  وصل الحرف اآلخرلعبة  وعيوبا  مزايا -4

                                                             
 42-41ص.  ,نفس املرجع 27

28Imam Asrari, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: 

Hilal Pustaka, 2009),  h. 122  
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جله ختؤكد شخصية املتعلم وتقضي على  وصل احلرف اآلخرلعبة   (1
 خصوصا يف تعليم املفردات

ربط و بعضها تساعد على ربط أجزاء املعلومة ب وصل احلرف اآلخرلعبة  (2
 األجزاء بالكل ومعرفة نسبة األشياء.

ات املفردتعلم املعلم الصحيحة للعبارات و  وصل احلرف اآلخرلعبة  (3
 تعلم.ت املفردامالغاضمة واجملردة بأقل األخطاء, وأقصر األوقات وتنمي 

احب املهارات من ص تساعد على نقل أن وصل احلرف اآلخرلعبة  (4
ر النظ بغض املهارة إىل أكرب عدد من املتعلمني بإدراك حسي متقارب

 عن املستوى الثقايف.
أى  تساعد على جلب إىل غرفة الصف أن وصل احلرف اآلخرلعبة  (5

 تزكي احلس الزماين واملكاين لدى املتعلم.
ت ملعلومااتقوي شعور املتعلم بأمهية  أن  وصل احلرف اآلخرلعبة  (6

 املعارف الىت اكتسبها وذلك يؤدي إىل تعرزيزها.و 
 لم.توفر وقت من املعلم واملتع أن  وصل احلرف اآلخرلعبة  (7

 .29تيسر وتسهل عملييت التعليم والتعلم أن  وصل احلرف اآلخرلعبة  (8
 

                                                             
 13, ص. نفس المرجع 29
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 الثالث فصلال
 البحث منهجية

 
 البحث: منهج -أ

األول, تتبع الباحثة يف   لة البحث كتبتها الباحثة يف الفصلاعتماد على أسئ
كتابة هذا البحث باملدخل الكّمى. وإن املنهج الذي إنتهجتها الباحثة يف هذا البحث 

 الظواهر أو احلوادث لبحث غالبا يبالتجر  املنهج هذا ستخدميو  يب،التجر  منهجهو 
 ملعرفة بدقة والظواهر احلوادث تلك ةالباحث الحظتو  املعينة، الظروف ىف الصادرة
  .1أسباهبا

 إىل الطلبة تقسيم هي التجرييب البحث ىف ةالباحث ستخدمهات الذي والطريقة
 جملموعات تصميم وهذا. 2للضابط وأخر للتجربة فصل عشوائيا، تقسيما ،اجملموعتني

 موعةاجملو  .الضابطة موعةاجملو  التجربة موعةاجمل اجملموعتني، إىلة الباحث تاجحتو . 3متكاملة
تتعرض للمتغري  التجريـيب أو املتغري  الىت موعةاجمل هي  Experimental groupةيبيالتجر 

وهي  Controlled groupموعة الضابطة . واجملاملستقل ملعرفة تأثري هذا املتغري عليها
ن، ىف هذا . إذ4للمتغري التجرييب وتبقى حتت ظروف عاديةتتعرض اجملموعة اليت ال

وصل احلرف اآلخر يف تعليم لعبة   يستخدم يعىن اجملموعة الىت ةيبالبحث، اجملموعة التجر 
وصل احلرف اآلخر اللعبة ال يستخدم  الىت جمموعة فهي الضابطة موعةاجمل وأما ،املفردات

   .يف تعليم املفردات

                                                             
1 Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi, (Bandung : Angkasa, 1987), h. 

130 
2 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid IV. Cet. Ke-3, (Yogyakarta: Yayasan 

Penerbit Fakultas Psikologi. Universitas Gajamada,1985), h. 55 
3 Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Social Dasar Dan Aplikasi, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2001), h. 81 

 أساليبه، الرياض:البحث العلمي: مفهومه،أدواته، ، عبد الرمحن عدس واألصدقاءذوقان عبيدات و  4
  278ص.(, م1997 دار أسامة للنشر والتوزيع،)
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 امهتقدر  عرفةمل بني الفصلني القبلي ختباراإل ةالباحث قومت ةيالتجرب وقبل
 يف فرداتتعليم امل وصل احلرف اآلخر يفلعبة ستخدام اب ةالباحث قومت مث كفاءهتما،و 

  الفصلىف ملفرداتوصل احلرف اآلخر يف تعليم العبة تستخدام  وال ،يبيالتجر  الفصل
ما إ ةموعجملكل ال بعديال اإلختبار ةالباحث قومت ،استخدم يف هذا انتهاء وبعد. الضابطة

 .الضابطة موعةاجملإما يف و  ةيالتجرب موعةاجمليف 
الباحثة يف ستخدم تإذن، الكمي، ا البحث هو املدخل إن املدخل املستخدم هلذ 

لتجريبية، يف جمموعة ا وصل احلرف اآلخر يف تعليم املفرداتلعبة  عملية التعليم والتعلم
البحث يسمى بالكمي ألن البيانات وكذلك هذا  ها.تستخدام أما جمموعة الضابطة ال

مقدر هذه تكون علي صورة عديدة أو يعطي وصفا رقميا يوضح  ةالباحث تاج إليهحت
 . 5رطباهتا مع الظواهر املختلفة األخرىا الظاهرة أوحجمها ودرجات

 
 :اختيارها وأسلوب وعينته البحث مجتمع -ب

 MTs Swasta بـ VIII فصل البالط مجيع هو البحث هذا ىف اجملتمع أما 

Terpadu Langsa من متنجانس جزء هي العينة أن حني يف  طالبا, "180 " وعددهم 
 مراعاهتا. يتعني اليت اجملتمع

 فصل كل من املختارة بالعينة الباحثة فقامت العينة, لتحديدا الدراسة هذه يف
 purposive) اإلجنلزي اللغة ىف يقال أو القصدية أو الغرضية بالعينة طريقة على

sampling) ـب يسمى اإلندونسية اللغة وىف(Sampling pertimbangan)  طريقة هي 

واستند أخذ العينات على االعتبار عند أخذ العينات بطريقة حبيث يتم  تعىن الغرضية
أولئك الذين لديهم خربة.  -حتديد التمثيل من قبل الباحثني على أساس النظر يف الناس 

أخذ العينات يف هذه الطريقة هي أفضل كما هو احلال استنادا إىل جتربة خمتلف 

                                                             

 187ص.  , نفس املرجع5
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 60 وعدهم ,الثاين الصف يف الطالب هو البحث هذا يف العينة وهذا .6األطراف
  البحوث. إلجراءا ناملمك الطالب

 التجربية اجملموعة يسمى اجملموع وهذا جمموعني. إىل الطالب الباحثة وتقسم
KELOMPOK EXPERIMENT الضابطة واجملموعة الطالب, (33) وعددهم KELOMPOK 

KONTROL الطالب. (33) وعددهم 

 

 

 البحث: متغيرات -ج
 هناك متغريان يف هذا البحث ينبغي ذكرمها، ومها ما يلي:   

 (Independent Variableاملتغري املستقل ) -1
 فرداتيم امل تعلوصل احلرف اآلخر يفلعبة املتغري املستقل يف هذا البحث هو 

يف  ملستقلاري ويهدف البحث كما سبق ذكره إىل معرفة مدى تأثري هذا املتغ
 .ئة الطالب يف تعليم املفرداتاملتغري التابع وهو كفا

 (Dependent Variableاملتغري التابع ) -2
. ويف ها ملستقلاري املتغري التابع هو نوع الفعل أو السلوك النحتاج عن املتغ

 غةلى اللب ع، وهي قدرة الطاليف تعليم املفرداتالبحث هو نتيجة الطالب 
 فرداتيم املوصل احلرف اآلخر يف تعللعبة  العربية عن افكاره بتستخدام

 لرتكيب الكلمة الصحيحة يف اجلملة.
 

 :البحث تواأد -د
يف  ةحثالبخدم اأدوات اليت تستخدم يف مجع بيانات ومعلومات البحث تستأما 

 هذا البحث األساليب اآلتية:
 

                                                             
6Moch, Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,…,  h. 98 
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 املالحظة -1
 ستخدمت هى أدة من أدوات البحث جلمع البيانات أواملعلومات.املالحظة 

 قومملوجودة من نشاطات املدرس الذي ستاملالحظة جلمع البيانت عن الظواهر ا ةالباحث
من  لظواهر املوجودة من نشاطات الطالب. وكذلك اVIIIبعملية التعليم يف الفصل 

باملالحظة حينما تنفذ هذه  ةقوم الباحثتمامهم هبذه العملية التعليمية. تاشرتاكهم واه
جرة الدراسة. وأدوات املالحظة املستخدمة هي منط املالحظة التجرييب التدريسية يف ح

 .املباشرة والتقرير امليداين
 املقابلة -2

 والوسؤال لوجه وجها خالل من تتم اليت البيانات جلمع تقنية هي املقابلة
 هلذه تنتمي ال الباحثة أن للمقابلة بالنسبة أما الرأي, وأهل الباحثة بني مباشرة واإلجابة

 البيانات احلرة. اجلواب كان ان مقابلة هو احلرة( )مقابلة منظم غري املقابالت من الفئة
 هي منط املقابلة. اهتوأداوة املقابلة املستخدم تعلق. مل الباحثة أن مقابلة

 االختبار -3
 .يف جانب أو أثر من جوانب السلوك االختبار هى أدة تقيس الفرق بني األفرد

وصل احلرف  بلعبة فرداتالبيانات املتعلقة تعليم املتستخدم الباحثة االختبار جلمع 
هذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي.  اآلخر يف تعليم املفردات

 MTs بـ فرداتقدرة الطالب يف تعليم املوتستخدم الباحثة االختبار القبلي ملعرفة 

Swasta Terpadu Langsa   كما تستخدم الباحثة االختبار البعدي ملعرفة قدرة الطالب
وصل للعبة عن  خداهها عملية تعليم املفرداتبعد است ومشكالهتم يف تعليم املفردات

كما تقوم الباحثة ار القبلي يف الدراسة التمهيدية  تقوم الباحثة بإختباحلرف اآلخر 
 بإلختبار البعدي أن متت إجراءات التدريس.
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 :البيانات أسلوب جمع -ه
 جلمع الباحثة قبل من تنفيذها طريقة أو أسلوب هو البيانات مجع أسلوب 
  يلي: فيما على الدراسة هذه يف البيانات مجع أسلوب إن البيانات.

 مالحظة -1
 املالحظة من الفئة هلذه تنتمي ال الباحثة أن البيانات ومجع املالحظة أساليب

 هنا الباحثة وتقوم .وصل احلرف اآلخر تعلم املفردات املباشرة الباحثة أن املباشرة
 أيضا. والتعلم التعليم وأحوال فيها واملدرسني والطلبات املدرسة أحوال مبالحظة

 مقابلة -2
 تعليم حبالة املتعلقة البيانات جلمع املدرسة رئيس مع املقابلةب الباحثة تستخدم

 عن العربية اللغة مدرس مع البيانات جلمع واملقابلة املدرسة. هذه واحوال العربية اللغة
 .وصل احلرف اآلخرتعلم املفردات  يف موافقة

 إختبار -3
وصل  عبةل علقة تعليم املفرداتتستخدم الباحثة االختبار جلمع البيانات املت

 . وتستخدمالختبار يتكون من االختبار األول واالختبار الثاىنهذا ا احلرف اآلخر
. تقوم الباحثة بإلختبار القبلي واالختبار الباحثة االختبار القبلي ملعرفة قدرة الطالب

 ., جمموعة الضابطة والتجربيةتنيالبعدي يف اجملموع
واالختبار البعدي  , اآلخروصل احلرف  عبةل االختبار القبلي يعين اختبار دون

بار قبلي ملعرفة قدرهتم تقدم الباحثة للطلبة اإلخت. وصل احلرف اآلخر عبةبليعىن اختبار 
وتقدم اإلختبار البعدي  وصل احلرف اآلخر عبةبلالعربية قبل أن يتعلموها  على املفردات

لعربية املستخدمة ا ه االختبارات تناسب باملادة املفرداتوهذ موا املفرداتأن يتعل هلم بعد
 اإلختبارواستخدام الباحثة  MTs Swasta Terpadu Langsa  بـ بالطال VIIIيف الفصل 

 .تعليم املفردات سؤاال يف  من خالل, وتكوين قيمة اجواب املباشرة, الشرح
 :أسلوب تحليل البيانات -و
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( أن أنشطة حتليل البيانات بتقنية اإلحصاءات  أو الوصفي Suparmanيقول )
. 7بثالثة أساليب الواقعة يف نفس الوقت يعىن خبة البيانات ويؤخذ اخلالصة يف اآلخرة

ولتحصل البيانات تكتب الباحثة واجلدول خالصة بالبيانات الىت يتعلق هذا البحث. مث 
حيث أن اخلالصة اخلاصة  (deduktif)رّتب مجع البيانات والبحث بالطريقة القياسية 

حتليل تللك البيانات وتطورة بالعالقات املعينات البحث.  مثيئخذ من فكرة العامة. 
مقبولة. فإذا كانت البيانات  وجتمع البيانات األخرى باإلستمرار حىت تكون البيانات

 .8مقبولة فسوف تكون نظرية
 واتفسار  جتبولتن أسلوب فهى البيانات تصنيف يف املستخدم األسلوب أما

 لرموز:ل باالبيانات. إستخدم األسلوب إلدخال البيانات احملسوبة إىل اجلدو 
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رة قدف من التعليم لتنمية وكفاءهتا للحصول على اهلدلعبة ملعرفة فعالية هذه 
 :9ت –وهذا شكل الرمز إختبار  (tes-tت ) -بالرمز اختبار الطلبة يف تعليم املفردات

 1

2






N

d

N

x

Md t 

 البيان:

dM  ( اختبار = متوسطة االحنراف بني االختبارين)القبلي والبعدي 

dX   : احنراف نتيجة كل الطلبة، والرموز املستخدمة =d - dM 

d
2

x∑ اجلملة املربعة من احنراف نتيجة كل الطلبة = 

                                                             
7 Suparman ,  Statistik Sosial, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1990), h. 45. 

 335, ص. نفس املرجع 8
9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet. 13 (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006) , h. 349-350  



31 

 

N  عدد أفراد العينة = 

 d.b    =  التعيني ب - N1  

 

 :النجاح معاير -ز
 لنجاح األدين باملعيار يسمىّ  ما إىل فنحتاج الطالب كلّ  جناح وملعرفة

 الصعوبة ودرجة للطالب, األساسية الكفاة إىل بالنظر املدّرس تقريره مث الذي الطالب
 .10التعليمية والوسائل للمادة,

 كانت وإذا ناجحون فهم املقياس هذا من على الطالب نتيجة كانت إذا
 تقدير باستخدام جاحالن معيار الباحثة وتقرر ينجحوا. مل فهم منه أدىن أو به متساوية
 يلى: كما املعيارية الدرجة أساس على الطلبة مستوى

 3.1جدول 
 11معاير نجاح الطلبة في اإلختبار

 (%) املؤية النسبة الدرجات مدى املستوى الرقم
 %100-%85 100-85 ممتاز 1
 %84-%70 84-70 جدا جيد 2
 %69-%60 69-60 جيد 3
 %59-%50 59-50 مقبول 4
 %49-%10 49-10 مردود 5

 وهو عليمالت إجراءت تنفيد يف املدرس جناح معاير الباحثة تقررت وكذلك
 صممت كما جيد مستوى إىل وصل التدريس خطة يف املقررة النشاطات من 80%

 املالحظة. منط يف الباحثة

                                                             
10 Khairuddin, et all, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konseb Dan 

Implementasinya di Madrasah, (Yogyakarta, Pilar Media, 2000), h. 234  
11 Keterangan Nilai (kkm)  MTs N Pereulak 



31 

 

 
  :الدراسة تنفد راحلم  -ح

 اآلتية: املراحل يف الدراسة بتنفيذ الباحثة تقوم
  اإلستعداد -1
  .املفردات تعليم يف إعداد حثةالبا إستخدامت -2
 MTs Swasta Terpadu Langsa بـ  يةامليدان باملالحظة الباحثة مالحظة -3
 .MTs Swasta Terpadu Langsa بـ رئيس إىل الباحثة استأذنت -4
 عبةل باستخدام الطلبة قدرة ملعرفة الطلبة إىل اإلختبار الباحثة قامت -5

 .MTs Swasta Terpadu Langsa بـ يف تعليم املفردات وصل احلرف اآلخر
 MTs Swasta بـ املفرداتتعليم  العميقة الحظةبامل الباحثة قامت -6

Terpadu Langsa 
 
 
 

 



 

 بعاالفصل الر 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 

   Mts S Terpadu Langsa  محة عنل -أ
 تاريخ نشأة مدرسة -1

احد املدرسة من املدارس اإلسالمية بأتشية,   Mts S Terpadu Langsaكان   
م, وأما رئيس  2010السنة  Mts S Terpadu Langsa وتقع يف قرية فيابوجق برامو فبىن 

 ا وكان املدرسون يف هذه املدرسة كثرياً. -د-ف-املدرسة حممد. حسني أبد الغاىن, س
إقامة هذه املدرسة مركازا للتعليم والتعلم يف العلوم الدينية اخلاصة والعلوم و 

 العامة.
 Mts S بـالمباني والوسائل الدافعة لترقية غرض التربية والتعليم  -2

Terpadu Langsa 
  4.1جدول

  Mts S Terpadu Langsa بـالمباني والوسائل الدافعة لترقية غرض التربية والتعليم 
 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
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 1 سهولة الرياضة 9
 1 ملعب الّسلة 11
 1 املقصف 13

 
الوسائل يف اجلدول السابقة ميكن إستعملها, لكي توجد عدة وسائل واحوال 

 الميكن إستعماهلا يف عملية التعليم.
 

 :حالة المدرسين والطلبة - 3
 هذه ولتضيع .مدرس 3 عددهم املدرسة هذه يف العربية غةالل املدرسون وأما

 اآلتية: اجلدوال يف الباحثة قدمتها األحوال
  4.2لجدو 

 Mts S Terpadu Langsa  مدرسين اللغة العربية بـأحوال ال
 لقاب امساء املدرسني رقم
 ا -د -ف -س  روضة هاننة 1
 ا –د  -ف -س رمحي سنيت 2
 غ -ا -س م. روسلي 3
 

 من كلية الرتبية رسون يف هذه املدرسة كلهم متخرجون: أن مد1ل يدل اجلدو 
 
 
 

  4.3جدول
 Mts S Terpadu Langsa ـبعدد الطلبة في المدرسة 
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 جمموع الطلبات عدد الطالب عدد الفصل عدد الفصل رقم

1 1 
2 
3 

5 
5 
5 

72 
72 
68 

91 
97 
85 

163 
169 
153 

 485 273 212 15 جمموع
 

 البيانات: عرض  -ب
 والتعلم ,التعليم وأحوال املدرسة, مبالحظة هنا الباحثة تقومف املالحظة, أما

 الفصل. يف
 4.4ل: جدو 

 حصيلة المالحظة حول اإلجراءات التدريس
   Mts S Terpadu Langsa بـ مع مدرس اللغة العربية

 عملية نشاطات املدرس رقم
 ال نعم

تعليم عند عملية اللغة اإلندونيسية يستخدم املدرس  1
 املفردات

  

   فرداتتعليم املينقسم املدرس إىل فقرة يف  2
   فرداتيف تعليم امل يستخدم املدرس اللعبة 3
   فرداتجعل املدرس دورا نشاطا يف تعليم امل 4
   فرداتدورا نشاطا يف تعليم املالطلبة  5
   اللعبة باستخدام ملفرداتا تعليم يف الطلبة يرغب 6

   جبيدا فهما الطلبة تفهم 
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   تعليم املفردات على مشكالت لطلبةا يواجه 7
 

 عروفامل من فرداتامل فهم على الطلبة قدرة لتنمية هبا الباحثة أن البيانات من
م  تعلييفإىل فقرة  ينقسم املدرس أن عرفنا قد وجبدول اإلندونيسية, اللغة يستخدم أن
من     Mts S Terpadu Langsa بـ يف تعليم املفردات املدرس نشاطات فردات, وأنامل

 املالحظة ووجدت الباحثة البيانات اآلتية:
رس اللغة م املدستخديولكن   درس اللغة العربية يف تعليم املفرداتوال يستخدم امل
شاطا ورا ندرس دعل املوقامت الباحثة أن املدرس ال ج ,فرداتاإلندونيسية يف تعليم امل

ف وصل احلرو  ةما لعبسيال تخدم املدرس العبة يف تعليم املفرداتال يس يف تعليم املفردات
 الىت لغويةلا األلعاب أنواع من نوع العبة هذه إن يستطيعون ال املدرسون آخر, 

 .داتاملفر  على الطلبة قدرة لرتقية استعمله أن ويهدف املفردات, تعليم يف يستخدم
على  اعد, وتسوتساعد على معاجلة مشاكل النطق وحسن لفظ الكلمات واألصوات

 .لفعليةتركيب اجلملة ا
يف الفصل  نشاطاتعن حصيلة املالحظة  الطلبة من املالحظة ووجدت الباحثة 

يف تعليم  جبيدا فهما الطلبة تفهمواحىت ال , فرداتامل تعليم يف الطلبة يرغبإن ال 
 يواجهمقبول وضعيف,  أكثر هّن بنتيجةودليل على هذا من نتائج اختبار قبلي  فرداتامل
 لرتقية قدرة الطلبة على فهم املفرداتوهذه احلالة  تعليم املفردات, على مشكالت لطلبةا

 وصل احلرف اآلخرخصوصا العبة س ليستخدم اللعبة يف تعليم املفردات جيب على املدر 

وتساعد على معاجلة مشاكل  .املفردات تعليم على الطلبة قدرة ترقيةألن هذه لعبة 
 .1النطق وحسن لفظ الكلمات واألصوات

 البيانت عن المقابلة عرض  -2

                                                             
 MTs S Terpadu Langsa بـاملصدر البيانات مالحظة مع مدرس اللغة العربية  1
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ع مشخصية ة الالبيانت من ميدان البحث بطريقة املقابل وقد مجعت الباحثة
 الباحثة هاتتسلم الىت البيانت أما MTs S Terpadu Langsa  املدرس اللغة العربية بـ

 يلي: كما فهى وحتليلها
مع ية الشخص ابلةوأما نتائج البحث على تعليم اللغة العربية, فهو كما املق

 مدرس اللغة العربية, عن عملية التعليم هى:
 ؟يف الفصلاستعداد املدرس قبل يدرس  كيف (أ

درس امل : استعدادروضة هاننة صف الثاىن كما قالقد أجاب مدرس ال 
درس  إستعداد املو ة, ربيالع املادة, وحيتار املدرس املادة املناسبة يف تعليم اللغة

ة اعداد ن مدرسا: رمحي سنيت يف تعليم اللغة العربية. وقالت املادة املفردات
ليم يف تع تاج، والطرق الىت حتقبل تدريس اعداد ختطيط الدرس، والوسائل

ادة, رس املد املداستعدا روضة هاننة كما يقالروسلي:  وقال  لغة العربية.ال
ادة س  املر داملوإستعداد  ة,وحيتار املدرس املادة املناسبة يف تعليم اللغة العربي

 .يف تعليم اللغة العربية املفردات

 هل لعبة الىت مرارًا يستخدم املدرس يف تعليم املفردات؟ (ب

يف تعليم   إجابة عن سؤال مل تستخدم املدرس العبة روضة هاننةكما قالت 
 وقالت يف هذه املدرسة, وقالت وصل احلروف آخر السيما لعبة فرداتامل

ولكن قد تستخدمت يف  العبة يف تعليم املفردات: مل تستخدم رمحي سنيت
  عن سؤال مل تستخدم املدرس العبة إجابروسلي  قالمث  .2القواعدتعليم 

 .يف هذه املدرسة وصل احلروف آخر السيما لعبة يف تعليم املفردات
 ؟فرداتهم املف درة الطلبة يف على ق املدرس لعبة الىت يستخدمكيف تأثر  (ج

على  املدرس لعبة الىت يستخدم يأثر : إجابة عن روضة هاننة كما قالت
فردات إن تستخدم اللعبة ينمي قدرة الطلبة على قدرة الطلبة يف تعليم امل

                                                             
  MTs S Terpadu Langsaبـ  مدرس اللغة العربية املقابلة مع 2
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 لعبة الىت يستخدم: إجابة عن رمحي سنيت وقالت .فهم املفردات جيدة
غة العربية خوصوصا يف تعليم يأثر على قدرة الطلبة يف تعليم اللاملدرس 
مهارات القرأة, الكالم,  اللعبة ينمي قدرة الطلبة على  ألهنا املفردات

العربية, وينمي قدرة الطلبة على قواعد اللغة العربية يف  السماع, والكتابة
 املدرس لعبة الىت يستخدمروسلي:  مث قال .يرتكب اجلملة املفيدة الصحيحة

ال تاثر على قدرة الطلبة ألن  مل تستخدم مدرسون اللعة يف تعليم 
 املفردات.

 ؟كيف قدرة الطلبة يف تعليم املفردات (د

, عن أن قدرة الطلبة يف تعليم املفردات ممتاز: إجابة روضة هاننةكما قالت 
يفهم جبيد, وبعض منهم مل  ري منهم يستطيعون على فهم املفرداتألن كث

: إجابة عن رمحي سنيت حىت قدرهتم ضعيف. وقالت املفرداتعن تعليم 
ري منهم يستطيعون , ألن كثال أن قدرة الطلبة يف تعليم املفردات ممتازسؤ 

 ال أن قدرة الطلبةإجابة عن سؤ  روسلي: مث قال .جبيد على فهم املفردات
 يستطيعون على فهم املفرداتمل ري منهم , ألن كثيف تعليم املفردات ضعيف

 .جبيد

 ؟كالت الىت تواجهها يف تعليم املفرداتهل املش (ه

ألن رغبة  غري يكون املشكالت يف تعليم املفردات: روضة هاننةكما قالت 
ؤال : إجابة عن سرمحي سنيت . وقالتفردات رعبتة كثريةالطلبة يف تعليم امل

الطلبة ال يشرتكون يف تعليم ألن بعض  يكون املشكالت يف تعليم املفردات
روسلي: يف هذه  مث قال .ة يف تعليم املفردات, وقلة رغبة الطلباملفردات

 املدرسة رغبة الطلبة على فهم عليم املفردات نقض.

 ؟املدرس يف تعليم املفرداتماذا طريقة الىت يستخدم  (و
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ا تستخدمت ىت مرارً إجابة عن سؤال عن طريقة ال :روضة هاننةكما قالت 
طريقة , و شرةملبااهى طريقة السمعية والشفوية, وطريقة  يف تعليم املفردات

 يفباشرة قة املتستخدمت طريقة الغناء, وطريرمحي سنيت: . وقالت البصرية
ىت مرارًا لاإجابة عن سؤال عن طريقة  :روسلي مث قال .فرداتتعليم امل

وطريقة  هى طريقة السمعية والشفوية, تستخدمت يف تعليم املفردات
 .وطريقة البصرية, املباشرة

 ؟املدرس يف تعليم املفرداتالىت يستخدم  ماذا وسائل (ز

ىت مرارًا تستخدمت ال إجابة عن سؤال عن وسائل :روضة هاننةكما قالت 
رمحي سنيت: . وقالت هى وسائل الصورة, وسائل البطاقة يف تعليم املفردات

عن إجابة  :روسلي مث قال .فرداتيف تعليم امل مت وسائل السبورةتستخد
ىت مرارًا تستخدمت يف تعليم املفردات هى وسائل الصورة, وسائل ال وسائل
 .3البطاقة

 

 البيانات عن اإلختبار:عرض  -3
 ذا االختبار. هداتملفر اات املتعلقة بتعليم تستخدم الباحثة االختبار جلمع البيان

ضابطة وعة الجملمايتكون من االختبار القبلى واالختبار البعدي يف اجملموعتني هي 
قبل  يم املفرداتلى تعلعطلبة عرفة قدرة الوتستخدم الباحثة االختبار القبلى مل والتجريّبية.

ر البعدي الختبااباحثة يف اجملموعتني. وتستخدم ال وصل احلرف اآلخرأن يتعلموها بلعبة 
يف  آلخرااحلرف  وصل بعدى أن يتعلموها بلعبة رفة قدرة الطلبة على تعليم املفرداتمل

 اجملموعة التجريّبية و وسائل األخرى يف اجملموعة الضابطة.
لى علطلبة درة اقللمجموعة الضابطة ملعرفة  االختبار القبليوقامت الباحثة 

 ما يلى:والنتيجة في   MTs Swasta Terpadu Langsa  بـالعربية  ليم املفرداتفهم تع

                                                             
  MTs S Terpadu Langsaبـ  مدرس اللغة العربية املقابلة مع 3
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 4.5ل: جدو 
 الضابطةنتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة 

 البيان النتيجة إسم الطلبة الرقم
 جيد 60 أفدال سلسابال 1
 مقبول 55 أفضل حليم 2
 جيد جدا 80 عني الّرمحى 3
 جيد جدا 70 عئشة 4
 مقبول 55 عئشة جت كيال 5
 مقبول 45 عئشة فوزا 6
 مقبول 45 أمري املؤمنني 7
 جيد جدا 65 أربيا قلم 8
 مقبول 55 جوت النساء 9
 مردود 0 ديسى مؤتريا لستاري 10
 مقبول 55 غناء فريوز 11
 جيد 65 م. بغوس هرينتو 12
 مقبول 55 م. رفلى 13
 مقبول 50 م. شربيىن 14
 جيد  60 م. توفيك إروان  15
 جيد 60 م. عبد املعىت 16
 مردود 0 م. فوزان 17
 جيد 65 مويس سرة 18
 جيد جدا 70 ناديال فطريا 19
 جيد 65 نيل املنا 20
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 مردود 30 نزو فرتى مرزوكي 21
 جيد 60 نور إخلص 22
 جيد 60 نور عني 23
 جيد 65 نورليس ماور زاىن 24
 جيد 60  نزيل نور 25
 مقبول 55 نغسيخ موليا أكتفيا 26
 قبولم 50 مولنا رجا 27
 ردودم 0 سرميل 28
 ممتاز 100 فطري سوجى 29
 مردود 40 أفرليا ترى 30
 مردود 0 النفوس زكية 31
 جيد 60 سوفيا نور زهر 32
 مردود 20 مزّمل 33

 1790 العدد
 مقبول

  54,24 المعدل
 

رة الطلبة فمن نتائج هذا اإلختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة ظهرت أن  قد
طلبة على فهم تعليم يف املستوى مقبول. ومن هنا فإن قدرة ال على فهم تعليم املفردات

 بصفة العامة مقبول. املفردات
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 4.6ل: جدو 
 نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطةتحليل 

 (%) املؤية النسبة الطلبة عدد الدرجات مدى املستوى الرقم
  %0 - 100-85 ممتاز 1
  % 12،12 4 84-70 جدا جيد 2
  % 33،33 11 69-60 جيد 3
 % 30،3 10 59-50 مقبول 4
 % 21،21 7 49-10 مردود 5

 %100 33 اجملموع
 

إعتمادا على اجلدول, درجة نتائج الطلبة يف إختبار القبلى يدل ان قدرة الطلبة 
 33،33من الطالبة وصل اىل مستوى جيد جدا,  و %  12،12  موعة الضابطةاجمل يف

% من الطالبة وصل اىل مستوى   30،3% من الطالبة وصل اىل مستوى جيد, و 
 قدرة أن على يدل هذا%من الطالبة وصل اىل مستوى مردود,  21،21 ومقبول, 

 مقبول. العربية املفردات فهم على  موعة الضابطةاجمل يف الطلبة
اجملموعة الضابطة   قد حللت الباحثة عن نتائج الطلبة يف إختبار القبلى يف 

فهم تعليم لبة على للمجموعة التجربية ملعرفة قدرة الط االختبار القبليوقامت الباحثة 
 والنتيجة فيما يلى:   MTs Swasta Terpadu Langsa بـ املفردات

 4.7ل: جدو 
 بيةيالتجر نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة 

 البيان النتيجة إسم الطلبة الرقم
 جيد 67 أنيس مستورا 1
 جيد 68 أوال أوليا 2
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 مقبول 59 بلقيا شفر 3
 مقبول 56 كوت عني مرضية 4
 مقبول 58 كسح  ديال نوفتا 5
 جيد 67 ديوى رتنا فينوال 6
 جيد 68 فطمة الزهر 7
 مقبول 58 فطىي ماهرا 8
 جيد 67 غاىل أتيا فطرا 9
 جيد 69 حلدا أغوستنا  10
 مقبول 55 م. بليا يكال داشى 11
 مقبول 56 موليا نوفيتا 12
 مقبول 55 مولدا خرييا 13
 جيد جيد 70 مردة ميا 14
 مقبول 55 خمسل مينا 15
 مردود 46 م. ريهان 16
 جيد 69 م. رفكى 17
 مقبول 55 موتيا أفرياىن 18
 مقبول 57 نديا محدي 19
 مقبول 57 نزال دوى يوزى 20

 جيد جدا 70 نورة مولديا 21
 جيد 65 نور الفطنة 22
 مقبول 56 فوجوت مريا سندار 23
 جيد 60 فوترى أزحرى 24
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 مقبول 59 نابيال زهوا فرتى 25
 مردود 47 واتى رتنا 26
 مردود 47  الدين شول رزكى 27
 مقبول 59  رزكا شانيا 28
 جيد 68 أنندى ديوي سوجى 29
 جيد 60 رمضاىن شفا 30
 مقبول 57 األزم علو 31
 مردود 45  ديفا 32
 جيد  65 ميسرة 33

  1969 العدد
,6659 المعدل مقبول  

 

فمن نتائج هذا اإلختبار القبلي يف اجملموعة التجربية ظهرت أن  قدرة الطلبة 
طلبة على فهم تعليم . ومن هنا فإن قدرة اليف املستوى مقبولاملفردات على فهم تعليم 

 .بصفة العامة مقبول املفردات
 4.8جدول: 

 تحليل نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية
 (%) املؤية النسبة الطلبة عدد الدرجات مدى املستوى الرقم

  %0 - 100-85 ممتاز 1
  % 12،12 4 84-70 جدا جيد 2
  % 33،33 11 69-60 جيد 3
 % 30،3 10 59-50 مقبول 4
 % 21،21 7 49-10 مردود 5
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 %100 33 اجملموع
 

إعتمادا على اجلدول, درجة نتائج الطلبة يف إختبار القبلى يدل ان قدرة الطلبة 
 33،33من الطالبة وصل اىل مستوى جيد جدا,  و %  12،12اجملموعة التجريبية   يف

% من الطالبة وصل اىل مستوى   30،3% من الطالبة وصل اىل مستوى جيد, و 
 قدرة أن على يدل هذا%من الطالبة وصل اىل مستوى مردود,  21،21 ومقبول, 

 مقبول. العربية املفردات فهم على  موعة الضابطةاجمل يف الطلبة
قد حللت الباحثة عن نتائج الطلبة يف إختبار القبلى يف اجملموعة  

لبة الضابطة والتجريبة وقامت الباحثة االختبار البعدى للمجموعة التجربية ملعرفة قدرة الط
 والنتيجة فيما يلى: MTs Swasta Terpadu Langsa بـ على فهم تعليم املفردات

 
 4.10ل: جدو 

 ي للمجموعة الضابطةاإلختبار البعدنتيجة 
 البيان النتيجة إسم الطلبة الرقم
 مقبول 55 أفدال سلسابال 1
 جيد 60 أفضل حليم 2
 جيد 80 عني الّرمحى 3
 جيد جدا 70 عئشة 4
 مقبول 55 عئشة جت كيال 5
 مردود 45 عئشة فوزا 6
 مردود 45 أمري املؤمنني 7
 مقبول 55 أربيا قلم 8
 جيد 65 النساءجوت  9
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 مردود 0 ديسى مؤتريا لستاري 10
 مقبول 55 غناء فريوز 11
 جيد 65 م. بغوس هرينتو 12
 مقبول 55 م. رفلى 13
 مقبول 50 م. شربيىن 14
 جيد 60 م. توفيك إروان  15
 جيد 60 م. عبد املعىت 16
 مردود 0 م. فوزان 17
 جيد 65 مويس سرة 18
 جداجيد  70 ناديال فطريا 19
 جيد 65 نيل املنا 20
 مردود 30 نزو فرتى مرزوكي 21
 جيد 60 نور إخلص 22
 جيد 60 نور عني 23
 جيد 65 نورليس ماور زاىن 24
 جيد 60  نزيل نور 25
 قبولم 55 نغسيخ موليا أكتفيا 26
 مقبول 50 مولنا رجا 27
 ردودم 0 سرميل 28
 ممتاز 100 فطري سوجى 29
 مردود 40 أفرليا ترى 30
 ردودم 0 النفوس زكية 31
 جيد 60 سوفيا نور زهر 32
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  مردود 30 مزّمل 33
 مقبول 1800 العدد

 59,400 المعدل
 

طلبة فمن نتائج هذا اإلختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة ظهرت أن  قدرة ال
تعليم طلبة على فهم . ومن هنا فإن قدرة اليف املستوى مقبول على فهم تعليم املفردات

 .بصفة العامة مقبول املفردات

 4.11جدول: 
 تحليل نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 (%) املؤية النسبة الطلبة عدد الدرجات مدى املستوى الرقم
  % 3،03 1 100-85 ممتاز 1
  % 12،12 2 84-70 جدا جيد 2
  % 33،33 13 69-60 جيد 3
 % 30،3 8 59-50 مقبول 4
 % 21،21 9 49-10 مردود 5

  %100 33 اجملموع
 

يدل ان قدرة الطلبة إعتمادا على اجلدول درجة نتائج الطلبة يف إختبار البعدى 
من  %  12،12  من الطالبة وصل اىل مستوى ممتاز, % 3،03 موعة الضابطةاجمل يف

% من الطالبة وصل اىل مستوى جيد,  33،33الطالبة وصل اىل مستوى جيد جدا,  و
%من الطالبة وصل اىل  21،21 و% من الطالبة وصل اىل مستوى مقبول,   30،3و 

 املفردات فهم على  موعة الضابطةاجمل يف الطلبة قدرة أن على يدل هذامستوى مردود, 
 .مقبول العربية
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 4.12ل: جدو 
 بيةيالتجر ي للمجموعة نتيجة اإلختبار البعد

 البيان النتيجة إسم الطلبة الرقم
 ممتاز 87 مستوراأنيس  1
 ممتاز 85 أوال أوليا 2
 ممتاز 86 بلقيا شفر 3
 ممتاز 85 كوت عني مرضية 4
 ممتاز 89 ديال نوفتا كسح 5
 ممتاز 90 ديوى رتنا فينوال 6
 جيد 69 فطمة الزهر 7
 ممتاز 94 فطىي ماهرا 8
 ممتاز 88 غاىل أتيا فطرا 9
 ممتاز 91 حلدا أغوستنا  10
 ممتاز 95 يكال داشىم. بليا  11
 ممتاز 85 موليا نوفيتا 12
 ممتاز 90 مولدا خرييا 13
 ممتاز 85 مردة ميا 14
 ممتاز 88 خمسل مينا 15
 ممتاز 89 م. ريهان 16
 ممتاز 92 م. رفكى 17
 ممتاز 90 موتيا أفرياىن 18
 ممتاز 86 نديا محدي 19
 ممتاز 96 نزال دوى يوزى 20
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 جيد جدا 84 نورة مولديا 21
 جيد  65 نور الفطنة 22
 ممتاز 90 فوجوت مريا سندار 23
 ممتاز 90 فوترى أزحرى 24
 ممتاز 90 نابيال زهوا فرتى 25
 ممتاز 89 واتى رتنا 26
 ممتاز 90  الدين شول رزكى 27
  جيد 69  رزكا شانيا 28
 جيد 69 أنندى ديوي سوجى 29
 ممتاز 89 رمضاىن شفا 30
 جيد  69 األزم علو 31
 ممتاز 90  ديفا 32
 جيد جدا 80 ميسرة 33

 ممتاز 2824 العدد
 85,57 المعدل

  
طلبة فمن نتائج هذا اإلختبار البعدي يف اجملموعة التجربية ظهرت أن  قدرة ال

طلبة على فهم تعليم يف املستوى ممتاز. ومن هنا فإن قدرة ال على فهم تعليم املفردات
 بصفة العامة ممتاز. املفردات

 
 
 



60 

 

 4.13جدول: 
 تحليل نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 (%) املؤية النسبة الطلبة عدد الدرجات مدى املستوى الرقم
 % 81،81 27 100-85 ممتاز 1
 % 6،06 2 84-70 جدا جيد 2
 % 9،09 3 69-60 جيد 3
 % 0 - 59-50 مقبول 4
 % 0 - 49-10 مردود 5

 %100 33 اجملموع
 

إعتمادا على اجلدول درجة نتائج الطلبة يف إختبار البعدى يدل ان قدرة الطلبة 
%   6،06من الطالبة وصل اىل مستوى ممتاز,  و  %  81،81اجملموعة التجربية  يف

% من الطالبة وصل اىل مستوى  9،09من الطالبة وصل اىل مستوى جيد جدا, و
 الطلبة قدرة أن على يدل هذامردود,  , مقبول,مستوى وصل اىل منهم أحد الو جيد,

 ز.ممتا فرداتملا فهم علىاجملموعة التجربية   يف
 4.14جدول 

 تحليل نتيجة االختبار البعدي لمجموعة الضابطة والتجريبية

 التقدير النتجة الرقم
 الفصل التجريبي الفصل الضابطة

 عدد
 تالميذال

النسبة 
 لمئوية

 عدد
 تالميذال

النسبة 
 المئوية

 % 81،81 27  % 3،03 1 ممتاز 85-100 1
 % 6،06 2  % 12،12 2 جيد جدا 70-84 2
 % 9،09 3  % 33،33 13 جيد 60-69 3
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 % 0 - % 30،3 8 مقبول 50-59 4
 % 0 - % 21،21 9 مردود 10-49 5

 %100 33 %100 33 العدد 
 

حصال درجة من جمموعة التجريبة  الطلبة 27تمادا على اجلدول السابق أن اع 
من اجملموعة لتجريبة حصليا على  الطلبة 2من اجملموعة الضابطة و الطلبة  1، وممتاز

وعة التجريبة من اجملمالطلبة  2من اجملموعة الضابطة و الطلبة 2، وجدا درجة جيد
ال   التجريبةجملموعة من ا الطلبة و, من اجملموعة الضابطة 13حصال على درجة جيد, و 

 من اجملموعة الضابطة 9و  , من اجملموعة الضابطة 8و حصال على درجة مقبول, 
 الحصلوا على درجة مردود.جملموعة التجريبة من ا الطلبةو  , حصال على درجة مردود

 
 4.15جدول 

 للفصل التجربية نتائج الطلبة في االختبارين )القبلي والبعدي(تحليل 
 D بعدي قبلي الرقم

 
𝐃𝟐 

1 67 87 -20  400 
2 68 85 -17  289 
3 59 86 -27  729 
4 56 85 -29  841 
5 58 89 -31  961 
6 67 90 -23  529 
7 68 69 -1  1 
8 58 94 -36  1296 
9 67 88 -21  441 
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10 69 91 -22 484 
11 55 95 -40 1600 
12 56 85 -29  841 
13 55 90 -35  1225 
14 70 85 -15 225 
15 55 88 -33 1089 
16 46 89 -43  1849 
17 69 92 -23  529 
18 55 90 -25  625 
19 57 86 -29  841 
20 57 96 -39  1521 
21 70 84 -14  196 
22 65 65 -0  0 
23 56 90 -34 1156 
24 60 90 -30  900 
25 59 90 -31 961 
26 47 89 -42  1764 
27 47 90 -43  1849 
28 59 69 -10 100 
29 68 69 -1 1 
30 60 89 -29 841 
31 57 69 -12  144 
32 45 90 -45  2025 
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33 65 80 -15  225 
 ∑D∑ 18066 =2D= 855  2824 1969 اجملموع

 
 عرفت الباحثة النتيجة األخرية فيما يلي : (Ttes)باستخدام الرمز  

، مث 2D∑= 18066و D=∑ 558من اجلدول السابق اتضحت الباحثة أن 
 أدخلت الباحثة هذه النتيجة حلساب االحنراف املعياري من الفرق بالرمز اآليت:

 

 

83.22

55.521

)90.25(45.547

33

855

33

18066

2












N

D

N
SD

D

D

 

 ( من متوسطة الفرق بالرمز:𝑆𝐸𝑀𝐷املعياري ) مث حساب

𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1
 = 22.83

√33−1
 = 22.83

√32
 = 22.83

5,65
 =4,04 

 باستخدام الرمز: 𝑡0مث حساب 
𝑡

0=
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷

 = 22.83

4,04
 = 5,65 

من احلساب السابق قد وجدت الباحثة بعد ترتيب الرموز أن متوسط الفرق 
(𝑀D بني نتيجة يف االختبار القبلي واالختبار البعدي هو )واالحنراف املعياري  22.83
(𝑆𝐷D)  نتائجوال  22.83هو ( املعياري𝑆𝐸𝑀𝐷 هو )4،04( "وقيمة "ت ،𝑡0  هو )

 بالرمز: df، مث حسب الباحثة 5،65

df = N-1 =33-1 = 32 
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يرجع اىل قيمة "ت" املوجودة يف اجلدول املعترب. وقد اتضحت أن  33والعدد 
 ، وعندتدل على العدد %0،05 ودة يف اجلدول عند مستوى الداللةقيمة ت املوج
رب من كأ t، فعرفت الباحثة أن قيمة 5،65 % تدل على العدد 1،61  مستوى الداللة

 املوجودة يف اجلدول. tقيمة 

اعتمادا على حساب النتيجة األخرية فيها اإلختالف بني نتيجة االختبار القبلي 
ترقية  ة يفيعالف ،وصل احلرف اآلخر لعبة استخداموهذا يعين على واالختبار البعدي. 

 .العربية يم اللغةيف تعل قدرة الطلبة على املفردات

 

 :البحث نتائج وتفسير البيانات تحليل -ج
 MTs  بـ لعبة وصل الحرف اآلخر في تعليم المفردات تطبيق فعالية  -1

Swasta Terpadu Langsa   
يف الدراسة امليدانية اليت قد قامت هبا الباحثة, قد حصلت الباحثة من جتريب 

يف جمموعة التجريبية, يف جتريبة  فرداتيف تعليم امل  وصل احلرف اآلخر لعبةبإستخدام 
 هذه لعبة قدمت الباحثة الفروض:

 4،04( اجلدول tأكرب من ) 5،65( احلساب tان كانت درجة ) -أ
يف   وصل احلرف اآلخر لعبةإستخدام  فالفروض مقبول هذا يدل على 

 فعالية. فرداتتعليم امل
( اجلدول أو متساو  t( احلساب أصغر من درجة )tدرجة )ان كانت  -ب

يف   وصل احلرف اآلخر لعبةاستخدام  ا يدل على فالفروض مردود. هذ
 غري فعالية.  فرداتتعليم امل

يف   وصل احلرف اآلخر لعبةفعرفنا أن فروض السابق مقبول. وهذ يشري إىل ان 
قامت . ى ترقية قدرة الطلبة على املفرداتفعالية. وكانت جتريبها يقدر عل فرداتتعليم امل
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الباحثة استعمال البحث. قد مجعت الباحثة البيانات ووجدت أن حيصل الطلبة على 
 إستخدام. وهذه احلال يدل على أن عملية التدريس وتعليم 5،65حتسني النتائج وهي 

 .فعالية وتؤثر على املفردات فرداتيف تعليم امل  وصل احلرف اآلخر لعبة

 

 MTs  بـ قدرة الطلبة  على تعلم المفردات بلعبة وصل الحرف اآلخر  -2

Swasta Terpadu Langsa 
ة إعتمادا على اجلدول السابق درجة نتائج الطلبة يف إختبار البعدى يدل أن قدر 

 MTs Swasta  بـ بلعبة وصل احلرف اآلخر باستخدام  الطلبة على تعليم املفردات

Terpadu Langsa وصل اىل  الطلبة 27أن  يف اإلختبار البنتائج الطألن  .ممتاز
 3%(, و 6،06الطلبة وصل اىل مستوى جيد جدا ) 2%(, و 81،81مستوى ممتاز )

%(,  وهذا وهذ يدل على أن نتائج الطلبة يف  9،09الطلبة وصل اىل مستوى جيد )
 MTs Swasta  بـ لعبة وصل احلرف اآلخر بإستخدام املفردات  اإلختبار على تعليم 

Terpadu Langsa .ولذلك أن قدرة الطلبة على تعلم املفردات على تدير ممتاز. ممتاز 
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  الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
  وصل احلرف اآلخر لعبةب  لقد حبثت الباحثة ىف الفصول السابقة عما يتعلق

  قدرة الطلبة كيفو   MTs Swasta Terpadu Langsaبـ فرداتاستخدامها يف تعليم املو 
.   MTs Swasta Terpadu Langsa بـ  وصل احلرف اآلخر لعبةب على تعلم املفردات

 فتحسن الباحثة تقدمي نتائج البحث فيما يلي: 
 

 البحث: نتائج -أ

 أما نتائج هذا البحث كما يلي:
 MTs Swastaبـيف تعليم املفردات  وصل احلرف اآلخر لعبةباستخدام إن   -1

Terpadu Langsa ودليل على هذا فعالية ,( درجةt احلساب )أكرب  5,65
 .فالفروض مقبول 4,04 ( اجلدولtمن )

  بـ لعبة وصل احلرف اآلخر يباستخدام  تعليم املفردات قدرة الطلبة علىأما   -2

MTs Swasta Terpadu Langsa 27أن  يف اإلختبار البنتائج الطألن  .ممتاز 
الطلبة وصل اىل مستوى  2%(, و 81,81وصل اىل مستوى ممتاز ) الطلبة

%(,   9,09الطلبة وصل اىل مستوى جيد ) 3%(, و 6,06جيد جدا )
املفردات  وهذا وهذ يدل على أن نتائج الطلبة يف اإلختبار على تعليم 

 ممتاز. MTs Swasta Terpadu Langsa  بـ لعبة وصل احلرف اآلخر بإستخدام 
 
 
 

 :ت البحثاتوصي  -ب
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قبل أن ختتم الباحثة بكتابة هذه الرسالة حتسن الباحثة أن تقدم بعض 
 وهي كما يلي : التوصيات عسى أن تكون نافعة لنا مجيعا,

 للطلبة: -1
وصل احلرف ينبغى على الطلبة نشيط ومسرر تعلم اللغة العربية بإستخدم 

 MTs Swasta  بـ فردات لرتقية قدرة الطلبة على املفرداتتعليم امل يف اآلخر

Terpadu Langsa 
 للمدرس:  -2

 العربية تتكلملبة يف ترقية الكفاءة عوا الطينبغى على املدرسون أن يشج
 يف تعليم اللغة العربية.  على املفردات

وصل احلرف  لعبة ملدرسة عندما يستخدميف هذه اينبغى على املدرسني 
 أن يراعي املوضوعة اللغوية املناسبة. اآلخر

 
 مقترحات البحث:  -ج

رتاحات الىت رأهتا وقبل انتهاء من كتابة هذا البحث, حتسن الباحثة أن يقدم االق
 نافعة تقدميها ولعلها تعود إىل مجيع القارئني املنافع وهى كما يلى:

يرجى على املدرس اللغة العربية ىف هذه املدرسة أن يتمسكوا بالوسائل  -1
يف تعليم  وصل احلرف اآلخر لعبة استخدم التعليمية املوافقة باملادة أو

 .الطلبة على مهارة اللغة العربية لرتقية املفردات

يرجي هذا البحث أن يكون مراجع يف البحث ملن يقوم بالبحوث العلمية  -2
 بعدها.

 
 
 
 
 

 

 والمصادر قائمة المراجع
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 2003, رياض: مكتبة التوبة, اللغة العربية طرائق تعليمحممد بن إبراهيم اخلاطب, 
الوياض: دار املرح, اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية,  اآللعاب,ذيز ناصف مصطفى عبد الع
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 MTs Swasta Terpadu Langsa بـ الطلبة القبلي إلى إختبار

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab     Hari / tanggal :     

Semester  : Ganjil      Waktu  : 90 Menit 

Kelas    : VIII 

 

1. Lingkarilah salah satu kata didalam kurung yang kamu anggap tepat dan benar! 

 معمل العلومندرس ...... يف  -أ

 )العلوم الطبيعّية, الرّياضية, واجلعرفية(

 نتحّدث يف حّصة......عن بعض اآليات القرآنية -ب

 الّفسري( -التاريخ -)الفقه

 يتحّدث يوسف باللغة ..... جيدا!  -ج

 إندونيسيا( -اإلجنليزيّة -)العرب

 وبعد اإلسرتاحة ندرس...., مث نرجع إىل البيت  -د

 ملّدة ربع ساعة( -أربع حصص -أياّم)ستة 

2. Pasangkanlah kosa kata berikut ini ke dalam table berikut ini: 

 -الرّياضية -الفقه -التفسري واحلديث - العقيدة واألخالق -الرتبية الدينية
 -اللغة اإلندونيسية -اللغة اإلجنليزية -اللغة العربية - العلوم اإلجتماعية -العلوم الطبيعّية

 تاريخ احلضارة  اإلسالمية.
 
 



No  Bahasa Indonesia  Bahasa arab  

1.  Tafsir dan Hadis  

2.  Olah Raga   

3.  SKI  

4.  B. Arab  

5.  Fikih  

6.  B. Inggris  

7.  PAI  

8.  IPA   

9.  IPS  

10.  Aqidah Akhlak  

   

3. Susunlah kata-kata berikut dibawah ini, hingga menjadi kalimat sempurna 

dan berilah harakat lengkap. 

 يدرس -التاريخ -أمحد -أ

 احلاديث -الطّالب -يكتب -ب

 يطبخ -الّطعام -أّمي -ج

 لّ املنز  -يعمل -الواجب -د

 أنا -كتاب  -يريد -الفقه -ه



 MTs Swasta Terpadu Langsa بــ الطلبة إلى البعدى إختبار

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab     Hari / tanggal :     

Semester  : Ganjil      Waktu  : 90 Menit 

Kelas    : VIII 

 

1. Susunlah kata-kata berikut dibawah ini, hingga menjadi kalimat sempurna 

dan berilah harakat lengkap. 

 يدرس -التاريخ -أمحد -أ

 احلاديث -الطّالب -يكتب -ب

 يطبخ -الّطعام -أّمي -ج

 لّ املنز  -يعمل -الواجب -د

 أنا -كتاب  -يريد -الفقه -ه
2. Lingkarilah salah satu kata didalam kurung yang kamu anggap tepat dan benar! 

 معمل العلومندرس ...... يف  -أ

 )العلوم الطبيعّية, الرّياضية, واجلعرفية(

 نتحّدث يف حّصة......عن بعض اآليات القرآنية -ب

 الّفسري( -التاريخ -)الفقه

 ..... جيدا!يتحّدث يوسف باللغة   -ج

 إندونيسيا( -اإلجنليزيّة -)العرب



 وبعد اإلسرتاحة ندرس...., مث نرجع إىل البيت  -د

 ملّدة ربع ساعة( -أربع حصص -)ستة أياّم

 

3. Pasangkanlah kosa kata berikut ini ke dalam table berikut ini: 

 -ياضيةالرّ  -الفقه -التفسري واحلديث -العقيدة واألخالق  -الرتبية الدينية
 -اللغة اإلندونيسية -اللغة اإلجنليزية -اللغة العربية -العلوم اإلجتماعية  -العلوم الطبيعّية

 تاريخ احلضارة  اإلسالمية.

No  Bahasa Indonesia  Bahasa arab  

11.  Tafsir dan Hadis  

12.  Olah Raga   

13.  SKI  

14.  B. Arab  

15.  Fikih  

16.  B. Inggris  

17.  PAI  

18.  IPA   

19.  IPS  

20.  Aqidah Akhlak  

 

 

 



 MTs Swasta Terpadu Langsa بـ الطلبة القبلي إلى إختبار

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab     Hari / tanggal :     

Semester  : Ganjil      Waktu  : 90 Menit 

Kelas    : VIII 

 

 
1. Buatlah lah kosa kata baru berdasarkan kosa kata berikut ini dengan 

menyambungkan huruf akhir: 

 

التفسري  -معمل اللغة -معمل العلوم -املكتبة -العقيدة واألخالق -الرتبية الدينية
اللغة  -اللغات -العلوم اإلجتماعية -العلوم الطبيعّية -الرّياضية -الفقه -واحلديث

 الميةتاريخ احلضارة  اإلس -اللغة اإلندونيسية -اللغة اإلجنليزية -العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MTs Swasta Terpadu Langsa بـ الطلبة إلى بعديال إختبار

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab     Hari / tanggal :     

Semester  : Ganjil      Waktu  : 90 Menit 

Kelas    : VIII 

 

 
1. Buatlah lah kosa kata baru berdasarkan kosa kata berikut ini dengan 

menyambungkan huruf akhir: 

 

 الرتبية الدينية .1

 العقيدة واألخالق - .2

 املكتبة – .3

 معمل العلوم - .4

 معمل اللغة - .5

 التفسري واحلديث - .6

 الفقه – .7

 الرّياضية .8

 العلوم الطبيعّية - .9

 العلوم اإلجتماعية - .10

 اللغات – .11

 اللغة العربية - .12

 اللغة اإلجنليزية - .13

 اإلندونيسيةاللغة  - .14

 تاريخ احلضارة  اإلسالمية - .15



RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 

(RPP) 

SatuanPendidikan  : MTs Swasta Terpadu Langsa 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas / Semester :  VIII/1 

MateriPokok                : يومياتنا يف املدرسة   

AlokasiWaktu           : 3 x 40 Menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif denganlingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar 

1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional, dan bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar.  

Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. Mensyukuri nikmat Allah berupa kesempatan belajar bahasa Arab, 

2. menunjukkan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab. 



Kompetensi Dasar 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosia lsekitar rumah dan sekolah. 

2.2  Menunjukkan perilakumotivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman. 

Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. menyebutkan nama benda-benda dalam bahasa Arab dengan benar ketika 

berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitar rumah, 

2. menunjukkan sikap mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa 

Arab setiap hari, 

3. mempraktikkan bahasa Arab dengan benar ketika berinteraksi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah. 

Kompetensi Dasar 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, يومياتنا في المدرسة Dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan:  يومياتنا في المدرسة baik secara 

lisan maupun tulisan.  

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: يومياتنا في المدرسة  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan:يومياتنا في المدرسة  

 

 

 



Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. mengetahui  arti katadalam bahasa Arab dengan benar terkait 

dengan topik يومياتنا في المدرسة  
2. memahami makna kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik 

 يومياتنا في المدرسة
3. membaca dan menulis kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan 

topikيومياتنا في المدرسة  
Kompetensi Dasar 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 

 Dengan memperhatikan struktur teks dan unsure  يومياتنا في المدرسة

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.2  Menunjukkan contoh ungkapan seder hana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang:يومياتنا في المدرسة   Dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

4.3   Menyampaikan berbagai informasi lisan seder hana tentang: 
 يومياتنا في المدرسة

4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: 

 Dalam berbagai struktur bahasa sederhana يومياتنا في المدرسة

secara tepat 

4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik:يومياتنا في المدرسة   
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar sesuai konteks. 



Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. melafalkan kalimatdalam bahasa Arab dengan benar terkait dengan 

topik يومياتنا في المدرسة 
2. memahami penyampaian kata-katadalam bahasa Arab terkait dengan 

topik يومياتنا في المدرسة  
3. menggunakan kata-katadalam bahasa Arab terkait dengan topik  

 يومياتنا في المدرسة
4. mengungkapkan kalimat sederhanadalam bahasa Arab terkait 

dengan يومياتنا في المدرسة 
C. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik dapat: 

1. mengetahui kata-kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik 

 يومياتنا في المدرسة
2. mengetahui makna kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik 

 يومياتنا في المدرسة
3. menyampaikan kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik  

 يومياتنا في المدرسة

4. menulis kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik  يومياتنا في

 المدرسة

 



D. Materi Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
 يومياتنا في المدرسة

التفسري  -معمل اللغة -معمل العلوم -املكتبة -العقيدة واألخالق -الرتبية الدينية
اللغة  -اللغات -العلوم اإلجتماعية -العلوم الطبيعّية -الرّياضية -الفقه -واحلديث

 احلضارة  اإلسالمية.تاريخ  -اللغة اإلندونيسية -اللغة اإلجنليزية -العربية

 
Pertemuan Ke dua 

 يومياتنا في المدرسة

   التفسري الرّياضية  -اإلسالمية  تاريخ احلضارة  -الرتبية الدينية - معمل اللغة 

 

E. Metode Pembelajaran  

Pendekatan : Pendekatan ilmiah (scientifict approach) 

Model : Siklus Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi 

Metode : tanya jawab 

Permainan : menyambung huruf akhir 

  

F. Media dan Sumber Pembelajaran  

1. Media  

a. Papan tulis 

Pertemuan ke-1 

Pendahuluan(10menit)  

1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa 

bersama. 

2. Guru mengondisikan kelas, agar kondusif untuk mendukung proses 

pembelajaran dengan cara meminta peserta didik membersihkan papan 



tulis dan merapikan tempat duduk, menyiapkan buku pelajaran dan buku 

referensi yang relevan serta alat tulis yang diperlukan. 

3. Guru mengajak peserta didik agar selalu mengamalkan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh di dalam kehidupan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. 

4. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi yang akan dipelajari 

beserta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

6. Guru membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait kegiatan yang 

akan dilakukan (termasuk di dalamnya tentang pembagian kelompok kerja 

peserta didik). 

7. Guru menampilkan beberapa permasalahan dalam kehidupan terkait materi 

pembelajaran dalam bentuk permainan menyambung huruf akhir 

KegiatanInti  

Mengamati :(10) 

1. Menuliskan teks mufradat  

2. Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 

3. Menyimak teks sambil memperhatikan model gurumengucapkan  dan 

menirukan pelafalan dan intonasinya. 

4. Membaca teks  sederhana sesuai tema/topik. 

5. Menjelaskan arti dari mufradad. 

Bertanya:(10) 

1. Melakukan tanya jawab sederhana tentang teks mufradat.  

2. Menjawab pertanyaan  pertanyaan yang belum jelas. 

3. Memberikan tugas teng mufradat 

Bereksperimen:(20) 

1. Mencoba melafalkan mufradat . 

2. Mencoba menyebutkan  beberapa mufradat lain . 

3. Melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan. 

4. Mempraktikkan mufradat yang telah di ajarkan guru  

 

 



Mengasosiasi:(10) 

1. Membandingkan  bunnyi irama yang dilafalakan guru dengan irama lain  

2. Menentukan irama yang diajarkan guru  

3. Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 

Mengkomunikasikan:(15) 

1. Menjelaskan makna kata dari arti mufradat 

2. Menyusun kalimat dari mufradad  

KegiatanPenutup (5menit)  

Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok 

melakukan refleksi untuk: 

1. mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil 

yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung; 

2. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

3. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya; 

4. menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. 

Pertemuan ke-2 

Pendahuluan(10menit)  

1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa 

bersama. 

2. Guru mengondisikan kelas, agar kondusif untuk mendukung proses 

pembelajaran dengan cara meminta peserta didik membersihkan papan 

tulis dan merapikan tempat duduk, menyiapkan buku pelajaran dan buku 

referensi yang relevan serta alat tulis yang diperlukan. 

3. Guru mengajak peserta didik agar selalu mengamalkan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh di dalam kehidupan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. 

4. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi yang akan dipelajari 

beserta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 



6. Guru membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait kegiatan yang 

akan dilakukan (termasuk di dalamnya tentang pembagian kelompok kerja 

peserta didik). 

7. Guru menampilkan beberapa permasalahan dalam kehidupan terkait materi 

pembelajaran dalam bentuk permainan menyambung huruf akhir 

8. Menjelaskan kepada siswa bahawa mereka harus menyebutkan satu kata 

ynag diawali dengan huruf terakhir dri kata yang diucapkan siswa 

sebelumnya. Siswa yang salah satu tidak dapat menemukan kata dalam 

batas waktu tertentu mendapat hukuman atau hadiah berupa tugas tertentu 

(menurut keseakatan kelas) 

KegiatanInti  

Mengamati :(10) 

1. Seorang siswa mengucapkan satu kata yang ada dalam teks   يومياتنا في

 المدرسة
2. Siswa kedua mengucapakan kata sejenis yang diawali dengan huruf 

terakhir dari kata yang diucapakan siswa pertama  

3. Siswa ketiga mengucapakan kata yang diawali dengan huruf terakhir dari 

kata yang diucaakan siswa ke dua 

Bertanya:(10) 

1. Melakukan tanya jawab sederhana tentang teks mufradat.  

2. Menjawab pertanyaan  pertanyaan yang belum jelas. 

3. Memberikan tugas tentag mufradat 

Bereksperimen:(20) 

1. Mencoba melafalkan mufradat . 

2. Mencoba menyebutkan  beberapa mufradat lain . 

3. Melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan. 

4. Mempraktikkan mufradat yang telah di ajarkan guru  

Mengasosiasi:(10) 

1. Mencari mufradar lain dari mufradat yang diajarkan guru  

2. Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 



Mengkomunikasikan:(15) 

1. Menjelaskan makna kata dari arti mufradat 

2. Menyusun kalimat dari mufradad  

KegiatanPenutup (5menit)  

Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok 

melakukan refleksi untuk: 

1. mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil 

yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung; 

2. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

3. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya; 

4. menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. 

Penilaian:  

a. Teknik: Tes 

b. Bentuk: Uraian 

 
1. Buatlah lah kosa kata baru berdasarkan kosa kata berikut ini dengan 

menyambungkan huruf akhir: 

 الرتبية الدينية .1

 العقيدة واألخالق - .2

 املكتبة – .3

 معمل العلوم - .4

 معمل اللغة - .5

 التفسري واحلديث - .6

 الفقه – .7

 الرّياضية .8

 العلوم الطبيعّية - .9



 العلوم اإلجتماعية - .10

 اللغات – .11

 اللغة العربية - .12

 اللغة اإلجنليزية - .13

 اللغة اإلندونيسية - .14

 تاريخ احلضارة  اإلسالمية - .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA 

ARAB PENGAJAR DI MTS SWASTA TERPADU 

LANGSA 

  
1- Bagaimana persiapan yang ibu lakukan sebelum mengajar bahasa arab 

khususnya tentang pembelajaran mufradat?. 
2- Adakah permainan tertentu yang ibu gunakan dalam mengajar bahasa arab 

didalam pembelajaran mufradat? 
3- Bagaimana pengaruh permainan yang ibu gunakan dalam mengajar bahasa 

arab terhadap kemampuan siswa dalam memahami bahasa arab didalam 

pembelajaran mufradat ? 
4- Bagaimana kemampuan siswa didalam memahami bahasa arab didalam 

pembelajaran mufradat? 

5- Adakah kendala-kendala yang ibu hadapi di dalam  mengajar bahasa arab 

didalam pembelajaran mufradat? 

6- Metode apa saja yang ibu gunakan  di dalam  mengajar bahasa arab 

didalam pembelajaran mufradat? 

7- Media Metode apa saja yang ibu gunakan  di dalam  mengajar bahasa arab 

didalam pembelajaran mufradat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 بحث تطبقي
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