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 لسلامال
 بسم هللا للدمحن للدحيم

....يرفع هللا الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ﴿
 (.11)سورة اجملادلة : ﴾درجت وهللا مبا تعملون خبري

هللا امللك احلق وال جتعل ابلقران من قبلي فتعلى ﴿
)سورة طه  ﴾أن يقضى اليك وحيه وقل رب زدين علما

:114.) 
وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلوها إال ﴿

 ﴾العاملون
 (.43)سورة العنكبوت :  

 صدق هللا العظيم
 قال ملك ابن دينار:

إّنك إذا طلبت العلم لتعمل به سرك العلم.وإذا {
 . }لغري العمل به مل يزدك إال فخراطلبته 
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 إهرلء
إىل أيب احملبوب حسن البصري وأمي احملبوبة نور بييت، الذان  -1

ربياين صغريا حفظهما هللا وأبقهما يف سالمة الدين والدنيا 
 واآلخرة.

إىل إخواين املكرمني وأخوايت املكرمات أخي حمرمنشة وأخي  -2
الدين وأخيت حنيفا أخي سالم حسن الدين وأخي رمحة و 

أخي و أخي رمضان وأخيت سيت فاطمة وأخي خريا الدين و 
صربي وأخي خريينشة وأخي عبد هللا رضى وأخيت سكينة 
وأخي شوال فطرا، هم جدارء يف حيايت و تثريون عن دفاع يف 

 حيايت بعد والدي.
إىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية الذين أدوا  -3

 االئق ابلتقدير واإلجالل.واجبتهم 
إىل مجيع أصدقائي الذين ساعدوين يف تعلم و إجناز هذه  -4

 الرسلة.
م شكرا جزيال هذه الرسالة أهدي إليكم وأقول إليك 

اسأل هللا السالمة والعافية وعسى زادان هللا علما جزاكم هللا خريا. و 
 وحرصا.
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 للشكد و لللقريد
 بسم هللا للدمحن للدجيم

املمنّت على عباده املؤمنني مبا دهّلم عليه من  احلمد هلل
معرفته، وشرح صدورهم لإلميان به و توحيده.أشهد أن ال اله اال 
هللا. وأشهد أّن حممدا عبده ورسوله وخريته من خلقه وحجته على 

 عباده أمينه على وحيه أرسله رمحة للعاملني وقدوة للمسلمني.
لة لعبده الضعيف ابذن هللا الذي أيخذ رمحة واسعة وسه 

لتيقية يقرة   Bingoتطبيق لعبة ابملوضوع "  لتتّم هذه الرسالة
لللمايي  لى  لفمردال  يف لفمرةسة لإلبلرلئية لحلكويية 

. وهبذه الرسالة هي تشرتط أن أتخذ جامعة "بنر أتشيه 6
الرانريي اإلسالمية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني على الطالبة 

 .(S.Pd)للحصول على شهادة البكالوريوس 
تقول الباحثة شكرا جزيال ملدير اجلامعة مث عميد كلية 
الرتبية وأتهيل املعلمني وأيضا إىل رئيس قسم تعليم اللغة العربية 

ألساتذة الذين علمواين علوما عظيما وانفعا لديين وألمة يف وكل ا
هذا الكون. وكذلك شكرا كثريا إىل رئيسة املدرسة اإلبتدائية 

بند أتشيه واملدرس مادة اللغة العربية والتالميذ يف  6احلكومية 
 الفصل اخلامس الذين قد ساعدوا الباحثة يف كتابة هذه الرسالة.
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رسالة إبشراف املشرفني الكرميني وتتم أشراف كتابة هذه ال
مها الدكتور خباري مسلم، املاجستري وسبحان، املاجستري. فتقدم 
الباحثة أفضل الشكر هلما الذان قد أنفقا أوقاهتما الثمينة 
وتوجيهما ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة إشرلفا حسنا كامال 

 .من أول إىل آخره، لعل هللا ابركهما و حسنهما خريا كثريا
مث من الواجب على الباحثة أن تقدم شكرا واحرتاما عظيما 
الوالديها احملبوبني الذين ربياها تربية جيدة ولعل هللا جيزيهما 
أبحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة "رب اغفريل ولوالدي وارمحهما  

 كما ربياين صغريا".
مث بعد ذلك تقدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد 

فكارهم يف إمتام كتابة هذه الرسالة وابركهم هللا يف ساعدوها أب
الدنيا وآلخرة. أخريا، تدعوا هللا أن جيعل هذا العمل مثرة انفعة 
وترجو من القارئني نقدا بنائيا لتكميل هذه الرسالة ألن كل بين 
آدم خطاء، عسى أنتكون  هذه الرسالة انفعة للباحثة وللقارئني 

 .مجيعا
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 يسلخىص للبحث
 

لرتقية قدرة التالميذ على املفردات يف املدرسة  Bingo:تطبيق لعبة  عنوان البحث
 بند أتشيه 6احلكومية 

 اهلدايننور االسم الكامل  :
  180202044:       رقم القيد

بند أتشيه وجدت  6وبناء على مالحظة يف املدرسة االبتدائية احلكومية 
الباحثة أن التالميذ يف فصل اخلامس يتناقصون القدرة املفردات وهم قلة املفردات يف 

واد كل املواد الدراسية. وعدم قدرة املدرس لالستخدام الطريقة والوسائل املوافقة ابمل
الدراسية، اعتمد التعلم على كتاب املواد حىت تشعر ابمللل يف التعلم أيضا، كذلك 
اختالفات يف اللغة اإلندونسية  من حيث نطق الكالم والقواعد. بناء على املشكلة 

لرتقية قدرة التالميذ على املفردات. أما منهج  Bingoحتاول الباحثة تطبيق لعبة 
يف هذا البحث هو املنهج التجرييب. واجملتمع البياانت  البحث اليت تستخدم الباحثة

هذا البحث هو اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي واالستبانة. واعتمدت الباحثة 
قدرة لرتقية  Bingoمن نتائج البحث أن تطبيق لعبة ،  SPSS 26حتليل البياانت بـ

وى الداللة ، أن نتيجة مستTest -املفردات على التالميذ بواسطة حتصيل ت
(Sig.) (0،000 )< (0،05 على نتائج هذا البحث تدل أن الفرض الصفر .)
(Ho) مردود والفرض الفرض البديل (Ha)  مقبول. واستجابة التالميذ على تطبيق

هذه لعبة لرتقية قدرة التالميذ على املفردات اجيابية هم خيرتون موافق شدة وموافق 
%. مث نتيجة عملية التعلم يف الفصل بتطبيق 8% وإجابة سلبية ابلنسبة 92ابلنسبة 

 % هذه تدل ممتازا. 100-81% بني 90هذه لعبة 
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ABSTRAK 

 

Research  : The Aplication of Bingo Games to 

     Improve Students”s Ability Againts  

     Mufrodat at Madrasah Ibtidaiyah  

     Negeri 6 Banda Aceh    

Full Name  : Nurul Hudani 

Student’s Number :180202044 

 

Based on observations at Madrsah Ibtidaiyah Negeri 6 

Banda Aceh City, researchers found that the lack of 

student’s ability to master mufrodat, at least student’s 

vocabulary knowledge (mufrodat) of each Arbic language 

learning material. Learning that is only glued to the Package 

Book.It is also difficult to use Arabic vocabulary because of 

differences in Indonsian and Arabic both in terms of 

prounounciation,structure. Researchers conducted 

experimental research and collected research data using 

Pree-test and Post-test and qustionnnaires. For data analysis, 

research used SPSS 26, This is based on the results of the T 

test with a significance level (sig.) (0.000) > (0.05). Thus, 

based on this value, Hypothesis Zero (Ho) is rejected and 

Hypothesis a (Ha) is accepted. And student responses to the 

application In this game, 92% of those who strongly agree 

and agree and 8% disagree. And the results of the 

implementation of learning activities with Bingo range from 

81-100% which means very good. 
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ABSTRAK 
 

 

Judul Penelitian  : Penerapan Permainan Bingo Untuk  

     Meningkatkan Kemampuan Mufrodat  

     Murid Di Sekolah Madrsah Ibtidaiyyah  

     Negeri 6 Banda Aceh 

Nama Lengkap        : Nurul Hudani 

NIM          : 180202044 
 

Berdasarkan observasi di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kota 

Banda Aceh peneliti menemukan bahwa kurangnya kemampuan murid 

dalam menguasai mufrodat, sedikitnya pengetahuan kosakata (mufrodat) 

murid pada setiap materi pembelajaran Bahasa Arab. Kemudian 

kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan metode dan media 

yang sesuai dengan materi pembelajaran, pembelajaran yang terpaku 

pada Buku Paket. Juga sulitnya menggunakan kosakata Bahasa Arab 

karena perbedaan antara bahasa Indonesia dengan Bahasa Arab baik dari 

hal pelafalan ataupun struktur. Dari permasalahan di atas Peneliti 

mencoba untuk Meningkatkan Kemampuan murid terhadap Penguasaan 

Mufrodat dengan menggunakan Metode Permainan Bingo dalam 

pengajaran Mufrodat. Peneliti melakukan penelitian Eksperimen dan  

mengumpulkan data penelitian dengan Pree-test dan Post-Test dan 

angket. Untuk analisis data peneliti menggunkan SPSS 26, dari hasil 

penelitian Penerapan Permainan Bingo Mampu Untuk Meningkatkan 

Kemampua Mufrodat terhadap murid. Hal ini berdasarkan hasil Uji T 

dengan tingkat Signifikasi (sig.) (0,000) > (0,05). Berdasarkan hasil nilai 

Uji T bahwa Hipotesis Nol (Ho) ditolak dan Hipotesis a (Ha) diterima. 

Dan tanggapan murid atas penerapan permainan ini yang memilih sangat 

setuju dan setuju sebanyak 92% dan yang memilih tidak setuju sebanyak 

8%.Serta hasil aktivitas penerapan pembelajaran dengan Bingo yang 

berkisar 81-100% yang berarti sangat baik 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ 
اللغة ىي آلة نقلت رسائل األفكار كا١تشاعر كحوؿ تعقيدات اٟتياة 

كمن كظائف اللغة أف تكوف جسرا  ٔالثقافية لشخص أك ٣تموعة.
. .  ٕالستيعاب ك نشر تطور العلـو كبذلك ىي إحدل للجهود بنشر العلـو

ك زماف اآلف العلـو كثَتة مثل العلم الطبيعية كالرياضية كاإلجتماعية ك علم 
 كاللغة كاآلخر. النفس

اليـو ازدىار القرف كاحد كعشرين تطلب ليملك كل فرد مهارات 
٥تتلفات لدعم اٟتياة.ك مع ذلك أخرجت كزيرة الًتبية كالثقافة ينبغي 

،بأربعة جللتالميذ عند يف نفسهم ال ٘تلكوف أربعة كفاءات أك يسمى 
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Utama,Cetakan I, 2020, hlm.1 
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IveEmalina,PepitaAsriningTyas,dkk,Evaluasi 
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Malang,UB Press,Cetakan I, 2019, hlm.5 
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كىي التفكَت النقدم ك حوؿ ا١تشاكل ك االبتكار ك ا١تهارة االتصاؿ ك 
  ٖالقدرة على العمل معا.

ا١تهارة االتصاؿ ٖتتاج إىل اللغة، بدكف اللغة ال نستطيع اتصاال 
غَت فصيح ك غَت صحيح. كإحدل اللغة من اللغات اليت تدرس يف 

لسنة  ٚٚٔكزيرة الدين رقم  ا١تدرسة ىي اللغة العربية، على األساس قرار
إحدل اللغة من اللغات األجنبية اليت تدرس منذ فصل األكؿ يف  ٕٗٔٓ

 ٗاإلبتدائية لغة العربية.
اللغة العربية ىي لغة القرآف كاإلسالـ، تستعمل اللغة العربية 
يف العامل منذ القدمي أكثر مائتُت مليوف إنسانا كأكثر من عشرين 

إىل ذلك قاؿ شيخ اإلسالـ ابن  ٘رٝتية. دكلة اليت تستعملها بلغة
 تيمية درجة اللغة العربية عظيمة جدا "إف اللغة العربية من الدين
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معرفتها فرض كاجب، فإف فهم الكتاب كالسنة فرض كال يفهم ك 
 ٙإال باللغة العربية، ك ما ال يتم الواجب".

ألف ذلك من يريد أف يفهم علما شرعيا كالفقو أك أصوؿ 
لذلك كمحاكلة لفهم  فينبغي لو لدراسة اللغة العربية.الفقو 

اإلسالـ بصحيحة، جعل كزير الدين أف اللغة العربية مادة إلزامية 
ألجل ذلك كانت اللغة العربية أستّعد لإلكتساب   يف ا١تدرسة.

اللغة، اليت تضمنت أربعة ا١تهارات: االستماع كفاءة اساسية 
 يسيطر التالميذ أربعة اللكن  ٚالكتابة.كالكالـ كالقراءة ك 

عنصور ألف ا١تفردات ىي  إذا أقل قدرهتم عن ا١تفردات، ا١تهارات
 ا١تهم يف اللغة العربية.

م اللغة العربية بتعلم اللغة األخرل يف أداء تعلال تستول 
عوامل ال بسبب ا١تدرسة اإلبتدائية تعترب أف اللغة العربية صعبة.

                                                             

 ،المستقيماقتضاء الصراط ناصر بن عبد الكرمي العقل،  ٙ
  ٖ٘ٗ، ص.ٜٔٗٔالرياض: دار شيبليا، 

تطوير منهج التعليم وتقويم اللغة العربية ترمزم ننرسي،   ٚ
 ٚٓٔا١تمتاز، ص.بند أتشيو: للناطقين بغيرىا، 
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جهة منط اللغة يف ا٢تجاء ي، من يعٍت اختلف عن اللغة اإلندكنس
قلما التالميذ يستعملوف ا١تفردات حينما ك  القواعد.نطق ك الك 

 يتحدثوف اللغة العربية يف الفصل.
قّل ا١تدرس عن استعماؿ الطريقة ككسائل العوامل األخرل ي

أقل ا١تدرس  تطوير ا١تفردات عند التالميذ.الصحيحة لتدريس ك 
ٔتناسب اٟتاجة أيضا، ال كسائل ا١توافقة باستعماؿ طريقة ك 

مث ٘تثيل مواد الدرس الذم يعلق  استطاع ا١تدرس يف االبتكار.
ة العربية ك على الكتاب كأف يسئموا التالميذ حىت ال حيتموا اللغ

 با٠تصوص يف ا١تفردات.

Bingo  ىي لعبة ا١توافقة لًتقية ا١تفردات، كاف التالميذ
هل خاصتو يف جيدكف خربة جديدة يف تعلم كيأخذكا العلم بس

ذكر ا١تفردات. ىذه لعبة تستطيع أف تتطور فهم ا١تفردات 
الطالب اليت يف تعلم اللغة العربية. ٕترهبا أيضا موافق ْتاجة 
كقدرة، كفقا هبذا األساس فالباحثة ٖتتاج ْتثا عن "تطبيق لعبة 

Bingo  لًتقية قدرة التالميذ على ا١تفردات يف ا١تدرسة اإلبتدائية
 ند أتشيو".ب ٙاٟتكومية 
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 البحثاسئلة  -ب 
يف تعلم  Bingoكيف كاف تأثَت استخداـ طريقة لعبة  (ٔ

ا١تفردات يف الفصل ا٠تامس يف ا١تدرسة اإلبتدائية 
بند أتشيو ترقية قدرة التالميذ على سيطرة  ٙاٟتكومية 
 ا١تفردات؟

كيف استجابة التالميذ يف الفصل ا٠تامس عند  (ٕ
يف ا١تدرسة يف تعلم ا١تفردات  Bingoاستخداـ لعبة 

 ؟بند أتشيو ٙاإلبتدائية اٟتكومية 
كيف التحصيل الدراسي عند التالميذ يف الفصل  (ٖ

 يف ا١تدرسة؟ Bingoا٠تامس عن استخداـ طريقة لعبة 
 أىداف البحث -ج 

 أما أىداؼ ىذا البحث :
عند  Bingoلعبة استخداـ على تأثَت للتعرؼ  -ٔ

درسة اإلبتدائية ا١تالتالميذ يف الفصل ا٠تامس يف 
 تشيو.أبند  ٙاٟتكومية 
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للتعرؼ على استجابة التالميذ يف الفصل ا٠تامس  -ٕ
م ا١تفردات يف يف تعل Bingoعند استخداـ لعبة 

 بند أتشيو. ٙدرسة اإلبتدائية اٟتكومية ا١ت
للتعرؼ التحصيل الدراسي عند التالميذ يف الفصل  -ٖ

درسة ١تايف  Bingoا٠تامس عن استخداـ طريقة لعبة 
  .بند أتشيو ٙاإلبتدائية اٟتكومية 

 أىمية البحث -د 
 أما أمهية ىذا البحث كما يلي :

 النظرية. -ٔ
مسامهة األفكار اليت ٕتد أف تأمل أف تستطيع منفعة ك 

طريقة للبحث عن ابتكارات جديدة تثرل علما ك
إجيدىا يف تعلم ا١تفردات ٓتاصة يف ا١تدرسة ك 

 اإلبتدائية.
 العملية -ٕ

 التالميذ( أ
 زيادة سيطرة على ا١تفردات اٞتديدة. 
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 ا١تدرس( ب
ن الطرؽ ا١توجودة يف عملية تكوف طريقة جديدة م

أثر كبَت يف ترقية قدرة التالميذ على تم اليت ٢تا التعل
 ا١تفردات.

 الباحثة( ج
تدريسية كالسلوكية يف عملية ا١تهارات اللتطور القدرة ك 

 م.تعل
 حدود البحث -ه 

 ا١تكايناٟتد  (أ 
درسة اإلبتدائية ا١تقامت الباحثة بإجراء يف 

 بند أتشيو للفصل ا٠تامس. ٙاٟتكومية 
 اٟتد ا١توضوعي (ب 

لًتقية  Bingoلعبة "تطبيق  موضوع البحث:
درسة ا١تقدرة التالميذ على ا١تفردات يف 

 بند أتشيو". ٙاإلبتدائية اٟتكومية 
 اٟتد الزماين (ج 
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السنة الدراسية لبحث يف ت الباحثة ىذا اثحد
ٕٕٓٔ-ٕٕٕٓ. 

 البحثالفروض  -و 
ال  Bingo: إف تطبيقا لعبة (Ho)الفرض الصفر  -ٔ

يستطيع أف يرّقي قدرة التالميذ على سيطرة ا١تفردات 
 بند أتشيو. ٙدرسة اإلبتدائية اٟتكومية ا١تيف 

يستطيع أف  Bingo: تطبيق لعبة (Ho)الفرض البديل  -ٕ
يرّقي ترقية قدرة التالميذ كعلى سيطرة ا١تفردات يف 

 بند أتشيو. ٙدرسة اإلبتدائية اٟتكومية ا١ت
 معاني المصطلحات -ز 

قبل أف تبحث الباحثة عن األشياء ا١تتعلقة هبذه 
الرسالة ترل الباحثة حاجة يف بياف معاين ا١تصطالحات 

 ليفهم القارئُت ماقصدة الباحثة. 
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  Bingoلعبة   (أ 
لعاب اللغوية"، ككل ما لعبة عند اللغة العربية "األ

م اللغة العربية كما أما إصطالحا اللعبة يف تعل ٛيلعب بو.
"النشاط الذم يفعلوا التالميذ  G.Gibssقاؿ ج.جيبس 

 Bingoأما ك  ٜتساعد على ىدؼ التعليم بشرط".كصفاتو 
أكثر بية جنفردات اللغة األمم طريقة ٤تتملة ٞتعل تعل ىي

أيضا باإلضافة إىل إثارة لالىتماـ كتركزا على التالميذ ك 
دؼ اكتسب سركرا ا٢تتلك األلعاب اللغوية ٘ت التعاكف.

الكتابة( مهارة اللغة )االستماع كالكالـ كالقراءة ك ٦تارس ك 
    ٓٔالقواعد.اصر اللغة ٔتا يف ذلك ا١تفردات ك كأيضا عن

                                                             

8
 المعجم الوسيط، الجزء األول،إبراىيم أنيس كاآلخركف،  

 .ٚٙٔالقاىرة: دار ا١تعارؼ، بدكف السنة، ص.

9
األلعاب اللغوية في تعليم اللغات ناصف مصطفى عبد العزيز،  

 ٖٓٔ، ص.ٜٚٛٔالرياض: دار ا١تريح، األجنبية، الطبعة األولى، 
10

 Fathul Mujib & Nailur Rahmawati, Metode Permainan-

Permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab, Yogyakarta: 

Diva Press, 2013, hlm.32 
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وية ىي إحدل من األلعاب اللغ Bingoلعبة فلذلك 
م مفردات اللغة اليت ٢تا النشاط بطريقة ٤تتملة ٞتعل تعل

تماـ كتركزا للتالميذ كالساعدة جنبية أكثر إثارة لالىاأل
  لعبة.ارسة اللغة كشكل ا٢تدؼ من ىذه ٦تك 

 ا١تفردات (ب 

يت ٢تا معٌت ا١تفردات ىي كلمة أك أكثر كال
كاصطالح األخرل ٔٔإسم أك أدات. فعل أك

ليات للتعبَت عن شيء ا١تفردات ىي أساس كل عم
لن ٗترج بالتحدث، كباإلظهار التعبَت يصبح اٞتملة ك 

ىي مهم ات إذا مل يكن لديها ا١تفردات ك التعبَت 
فا١تفردات ىي كلمة أك لفظية   ٕٔللحياة الناس.

تتكوف من حرفُت أك أكثر تستخدـ لوصف شيء 
                                                             

أسس إعداد الكتب  عبد الغاىل ك عبل ٛتيد عبد ا، ناصر ٔٔ
  .ٛٚ، ص.ٜٜٔٔالرياض: دار الغاىل، التعليمية لغير الناطقينباعربية، 

طرق التدريس اللغة العربية في طرق عبد العزييز عبد اجمليد،  ٕٔ
 ٕٓٚ، ص.ٜٔٔٔ، القاىرة: دار ا١تعارؼ، الطبعة الثالثةتدريسها، 
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ما يف شكل أفعاؿ أك أٝتاء أك أحرؼ، كتستخدـ 
اليت تتحدث هبا الناس أيضا كعنصر من اٞتمل 

 للتعبَت عن نيتو.

 الدراسة السابقة -ح 
هبا تساعد  إف الدراسات السابقة ىي أمور ضركرم،ك

معرفتو جوانب ا١تختلفة بُت ١تقارنة نتائج البحث ك االباحثة 
كبُت  تلك الدراسات للذين سبقوا الباحثة عن البحث عنها،

اليت   ككذلك البحوث ىذه الدراسات اليت تقـو الباحثة بو،
 كانت سبق البحث عنها كىي على الًتتيب اآليت:

( ٕٙٔٓىنا نور كاحدة سودرجات ) (ٔ
"Upaya Meningkatkan Pemahaman Kosakata Bahasa 

Inggris Melalui Metode Permainan Bingo Pada Siswa 

Kelas III Laboratorium PGSD FIP UNJ Jakarta 

Selatan."ٖٔ 

                                                             
13

Hana Nurwahidah Sudrajat, Skripsi: “Upaya 

Meningkatkan Pemahaman Kosakata Bahasa Inggris Melalui 

Metode Permainan Bingo Pada Sisea KelasIII SD Laboratorium 

PGSD FI UNJ Jakarta Selatan, Jakarta: UNJ, 2016  
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أىداؼ البحث: ١تعرفة زيادة عن فهم ا١تفردات 
لدم التالميذ  Bingoعن اللغة اإلنكلزية بالطريق اللعب 

ا١تدرسة اإلبتدائية صف الثالث عن تدريس اللغة 
 اإلنكلزية.

منهج ْتثو: كاف ا١تدخل ا١تستعمل عن ىذا البحث 
ىو ا١تدخل البحث العملي يف الفصل.كطريقتو يف ٚتع 

 حظة كاإلختبار.البيانات ىي ا١تال
: أف نتائج البحث كضع الباحث نتائج مؤكد ْتثو

%.معنها نتائج ىذا ٓٛ% من قصد ٘ٛبالتحصيل 
البحث يدؿ زيادة فهم ا١تفردات اللغة اإلنكلزية عند 

 التالميذ.
عالقة الدراسة السابقة بالدراسة اٟتالية سواء ١تعرفة 

تقسيم استطاع التالميذ عن ا١تفردات يف دراسة اللغة.أما 
ىذه الرسالة استخداـ ا١تنهج البحث كأما دراسة السابقة 
بالبحث العملي يف الفصل أما ىذه الرسالة دراسة 
ٕتريبة.كأما يف رسالة السابقة دراسة اإلنكلزية.ك ارادت 
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كاف ٦تكن   Bingoالباحثة أف تبُت أف استخداـ طريقة لعبة 
  تطبيقها يف تعليم اللغة العربية.

 Meningkatkan"( ٕ٘ٔٓزين الدين ) (ٕ

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pealajaran Fiqh 

Melalui Penerapan Strategi Bingo".ٔٗ 
أما أىداؼ البحث يف رسالة زين الدين ىو ترقية ك 

نتائج الدرس عن مادة الفقو كأيضا لًتقية نشاط التالميذ 
 .Bingoيف درس الفقو هبذه السًتتيجية 

ىذا منهج ْتث رسالتو: أف ا١تدخل ا١تستعمل 
البحث ىو مدخل الكمي الوصفي التجرييب بأسلوب 

ئج درس امث طريقة ٚتع البيانات نت اإلجرائي يف الفصل.
 مالحظة نشاط التالميذ.الفقو باختبار ك 

على درس  Bingoئج ْتثو: بتطبيق سًتتيجي انت
الفقو لو أثر كبَت،كالباحث ىذه الرسالة ٚتع البيانات 

 باختبار كمالحظة.

                                                             
14

 Zaenudin, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Fiqh Melalui Penerapan Strategi Bingo” APII, 

Vol.10, No.2, Agustus 2015. 
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رابطة بُت الدراسة السابقة بالدراسة اٟتالية يف سواء ك 
ٚتع البيانات باإلختبار دؼ لًتقية فهم يف الدرس ك ا٢ت

الدراسة باختالؼ الدراسة السابقة ك  القبلي كالبعدم.
لسابقة تطبيق لعبة يف درس ا لعبة،ة عن تطبيق ىذه اٟتالي

نتائج الدراسة يف ىذا الدرس أما اٟتالية ستجرب ك الفقو 
الباحثة يف درس اللغة العربية ك لًتقية ا١تفردات عن 

 التالميذ.
 طريقة كتابة الرسالة -ط 

يف الكتابة كالتأليف ىذا البحث تعتمد الباحثة على 
طريقة التأليف اٞتارية ا١تقررة يف قسم تعليم اللغة العربية 
بكلية الًتبية كتأىيل ا١تعلمُت ّتامعة الرانَتم اإلسالمية 

 اٟتكومية بند أتشيو، يف الكتاب: 
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 Bingo البحث عن لعبة -أ 
 تعريف لعبة (أ 

إف لعبة ىي كلمة مألوفة  إما لإلبتدائي أك ا١تتوسطة أك 
الطفولة مرحلة ألف مرحلة ، كخاصة يف مرحلة الطفولة للعايل

ٕتعل اللعبة حالة معينة يف الشخص للحصوؿ على  اللعب.
اللعبة ىي إحدل  ٘ٔا١تمتعة أك اإلرتياح من النشاط اللعب.

ا١تستخدمة يف التعلم اليت ٕتعل عملية التعليمية ٦تتعة  طريقةال
 ٙٔكتستفز ٛتاسة الدراسة كتسهل التالميذ يف فهم الدرس.
اراد الناس  اللعبة اسم من اللعب كىي حالة خاصة عند ما

 اللعبة عند اللغة العربية ٚٔسركرا كارتياحا من  األنشطة اللعب.

                                                             
15

Fathul Majib dan Nailur Rahmawati, Metode 

Permainan-Permaian Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab, 

Yogyakarta: Diva Press, 2011, hlm.26.  
16

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004, hlm.162. 
17

 Atabik Ali, Kamus Al-Asri, Yogyakarta: Multi Karya 

Grafika, 2013, hlm.258. 
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أف لعبة  G.Gibsقاؿ  ٛٔككل ما يلعب بو. ٝتي باأللعاب اللغوية،
لتدريج  يف تعلم اللغة ىو النشاط الذم يقـو هبا التالميذ كا١تدرس

عملية التعليم كالتعلم كي يشعر التالميذ بالفرح كالسركر أثناء 
كانت طريقة  عن مهمة اللعبة، Susanto كجاء من ٜٔالدرس.

التدريس ١تناسبة يف مرحلة الطفولة مثل يف الدرسة اإلبتدائية، مث 
لتضمن ا١تادة يف الذاكرة بفًتة الطويلة كالتقوية االستنتاجات يف 

 ٕٓكجيعل أف يعيش الفصل جوا تعليميا هبيجا.هناية التعلم 
عبة ىي تبحث حالة لالرتياح كا١تمتعة بالنشاط لبذلك 

 يع أف يفهم الفهم أكاللعب كاستعمل الشيء الذم يستط
إلفادة السحنة دركس الشعور كغَت سأـ كفيو جزء من اا١تعلومات ك 

لعبة يف تعلم الك  يف التدريس بشرط خاص لغرض الدرس. طريقةال

                                                             

دار القاىرة: ، المعجم الوسيطبراىيم أنيس كاآلخركف ,إ ٛٔ
  .ٓٚٙٔ، ص.بدكف السنة ا١تعارؼ،

عليم اللغات األلعاب اللغوية في تناصف مصطف عبد العزيز،  ٜٔ
  .ٖٓٔص. ،ٜٙٛٔدار ا١تريج،  :رياضال األجنبية،

20
 Anggani Sudon, Sumber Belajar dan Alat Permainan 

Untuk Anak Usia Dini, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm.1. 
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اللغة أمور ضركرم ك٢تا تأثَت كبَت على التالميذ كلديهم الدافع 
للتفاعل كتواصل ككذلك على حفظ كسيطرة ا١تفردات بوقت 

 للتالميذ ا٠تاجلُت يف التعلم. ةطويل كتوفَت الفرص
 أىمية لعبة في تعلم اللغة العربية (ب 

األلعاب يف تعلم اللغة العربية قادرة ا١تساعدة يف اشراؾ   
مس يف عملية التعليم كالتعلم. كمن خالؿ األلعاب اٟتواس ا٠ت

فهي قادرة مساعدة التالميذ على فهم التعلم ا١تكثف الذم 
طريقة ليسمح باستخداـ اللغة من حيث تطوير مهارات التعلم با

 ٕٔمن الطرؽ اللعبة.
 (Petricia Richard Amtua)كما ذكرت فًتسيا ريشرد أمتوا 

أف اللعبة كثرا ما دعابة كترفيو ديكن استخدامها لتقوية األفكار أك 
إضافة ترقيو بنفسو كأمر مهم أف اللعبة تستطيع أف ٘ترس االتصاؿ 

 ٕٕكىو أمر مهم على التالميذ يف التعلم اللغة.

                                                             

األلعاب اللغوية في تعليم ناصف مصطف عبد العزيز،  ٕٔ
  .ٜٓ، ص.ٜٙٛٔدار ا١تريج،  :رياضال ،اللغات األجنبية

22
Patricia Richard Amato, Making It Happen, New York: 

Longman, 1988, hlm 87. 
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 ٖٕلغوية يف تعلم اللغة كما التالية :لمهية االلعاب اأكمن 
١تمارسة ا١تهارة اللغوية األربعة قدـ األلعاب اٞتيدة ٣تاال ت -ٔ

 .حىت يقدر التالميذ استخداـ اللغة حسب سياؽ الكالـ
األلعاب اللغوية تؤثّر التالميذ يف عملية التعليم كالتعلم  -ٕ

 لفًتة طويلة.
يف  دافع األلعاب اللغوية التالميذ للّتفاعل كالتواصلي -ٖ

 ٦تتعة ك٤تفزة.عملية التعلم 
 .ميذ يف التعلمزيادة اىتماـ التال -ٗ
 .تقّلل القلق أثناء التعلم -٘
غوية ٕتعل التالميذ يتعلموف ا١تيكانيكا لاأللعاب ال -ٙ
 األسئلة.ألجوبة ل

 األلعاب اللغوية ٖتسُت الفصاحة اللغة. -ٚ

                                                             

أىمية األلعاب اللغوية في تدريس اللغة سالمي ٤تمود،   ٖٕ
 http://jural –kompetensi.blogspot.com متاح على ٕٛٓٓالعربية، 

 ٜٕٔٓ/ ٜ/ٖٔتاريخ الدخوؿ
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لذلك تعد األلعاب اللغوية إحدل الطرؽ اليت استخدامها 
تلقائيا مساعدة التالميذ على فهم ا١توضوع كتدريب أنفسهم 

كبشكل مكثف ليكونوا قادرين على استخداـ اللغة اٞتديدة 
كتضمن مساعدة اٟتواس ا٠تمس كديكن أف تقلل من تابة 

  التعلم.
أف أمهية األلعاب اللغوية للنمو العقلي كالفكرم لدم 
التالميذ، فمن خالؿ اللعب يتم ٖتقيق النمو العقلي كالبدين 

ذ سعداء ألنو إذا كاف للطفل كمن خالؿ اللعب جيعل التالمي
األطفاؿ سعداء فيمكن أف يساعد ذلك يف تنمية ا١تهارات يف 
أنفسهم على حد سواء مهارات اللغوية كالتفكَت كالتنظيم. كال 
ديكن إنكار أف اللعب ىو أمهية كظيفة لألطفاؿ ألهنم يقضوف 
معظم كفهم فيو كلتوفَت التعلم اٞتيد جيب على ا١تدرس دخوؿ 

 ىو عامل اللعب.عامل األطفاؿ ك 
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 Bingoتعريف لعبة  (ج 
ىي لعبة ٢تا  Andrew finch) ) Bingoؿ أندرك فنج اق
تركزّم ك  اجتذابتعلم ا١تفردات األجنبية أكثر  مليةعل عٕتالقدرة 

ليبحث  فرصة العب تفتحىي لعبة بسيطة  التالميذ. حوؿ
لعبة لاألجوبة على لوحة ببسيطة من األسئلة العلمات ا١ت

أف االساسية الفكرة من  Morgan ك Richardsonذكر  ٕٗ.ا١تعينة
ىذه لتدفع التالميذ عن مراجعة ا١تفردات كسيطرة قصد 

 ٕ٘.ا١تفردات
ىي لعبة قددية كمفضلة يف فصوؿ اللغة  Buttner شرح

 "Bingo" لوحة كتكتب كلمةيف يف ىذه لعبة كجدت  األجنبية،
كٖتتوم  ٕ٘إىل  ٔكلكل يكتب عليها العدد انةتضع على ا٠ت

بعضها صورة كاحدة التالميذ يتخذكف االسئلة من بطاقة األسئلة 

                                                             
24

Andrew Finch, Meaningful Vocabulary Learning 

Interactive Bingo, Taiwan: Kyungpook National University, 

2006.hlm 7.  
25

KimberlyLopez, Teaching Vocabulary, من مقتبس  

http://woordard.iatech.edu/~kklopez/EDCC1424/Vocabulary%20

Handout.pdf  22ص. 2222يناير  71في تاريخ  

http://woordard.iatech.edu/~kklopez/EDCC1424/Vocabulary%20Handout.pdf
http://woordard.iatech.edu/~kklopez/EDCC1424/Vocabulary%20Handout.pdf
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فيها كيذكركف مفرداهتا ك ينبغي أف جيد  مث جييبوف بالصورة ا١تناسبة
 ٕٙبًتتيب  إما عموديا أك أفقيا أك قطريا. انةالتالميذٜتسة ا٠ت

 Bingo ق لعبةإف طريقة تطبي (Ningtias)قالت ننجتياس 
باستخداـ الورقة أك  Bingo ىي تصنع التالميذ لوحة األلعاب

مث  مع صندكؽ فضاء فارغ. x٘٘الورؽ ا١تقول ٦تا جيعلها ْتجم 
يقـو ا١تدرس بطرح أسئلة حوؿ ا١تفردات اليت مت تعلمها كفقا 

عندما يقرأ الالعب  للمادة كاختار التالميذ بقرائة األسئلة.
لوحة اللعبة اليت مت توفَتىا اليت  يفاألسئلة حياكؿ على إجابات 

كعند ما  تم تعديلها كفقا لألسئلة كإلجابات باألرقاـ ا١تتاحة،يمل 
على  تصل إىل منط ا١تربعات ا٠تمسة إما أفقيا أك رأسيا كجييب

يدؿ الفوز يف  "Bingo"األسئلة مث يصرخ التالميذ بكلمة 
  كما يلي: Bingoاأللعاب كأما شكل لوحة  ٕٚاللعبة.

                                                             
26

Amy Butner, Aktivitas Permainan dan Strategi 

Penilaian Untuk Kelas Bahasa Asing, Jakarta: Indeks, 2013, 

hlm.134.  
27

Puspa Aprilia Ningtias,  من مقتبس  

http://digilib.unila.ac.id/5937 The Efect Of Bingo Game in 

Teaching Vocabulary at The First Grade of SMA YP.UNILA. 

Journal Research of Universitas Lampung. يناير،  71في تاريخ ، 

  73.22، الوقت 2227
 

http://digilib.unila.ac.id/5937
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ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 
ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ 

ٔٔ ٕٔ  ٖٔ ٔٗ 
ٔ٘ ٔٙ ٔٚ ٔٛ ٜٔ 
ٕٓ ٕٔ ٕٕ ٕٖ ٕٗ 

  
فرصة لزيادة التالميذ ىي لعبة بسيطة توّفر  Bingo بةإذف لع

على معلومات حوؿ ا١تواد اليت يتم تدريسها كخاصة مواد تعلم 
ىذه اللعبة ىو ٖتسُت مهارات  ا١تفردات حيث يكوف الغرض من

كتستخدـ ىذه اللعبة باستخداـ لوحة  ا١تفردات للتالميذ.
أك الورقة  HVSكاليت استخدامها مع  x ٘ Bingo٘األلعاب 

ئة األسئلة من كل امث يعد ا١تدرس أسئلة كخيتار تلميذا بقر . ا١تقول
آخر يبحثوف إجابة كيتم ٖتديدىا مث بعد ذلك إذا   والفرقة كصديق

كانت اإلجابات مرتبة إما رأسيا أك أفقيا أك قطريا يصرخ التالميذ 
"Bingo" .٦تا يدؿ على انتصار اللعبة 
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 أٝتا اٟتياكانات

 Bingoأنواع لعبة  (د 

 ٕٛمن أنواع متنوعة كىي: Bingoيكوف لعبة 
ىذه النوع يستعمل  Bingo (Picture Bingo)صورة  (7

  الصورة ليصف ا١تفردة ا١تعينة ك ينبغي لالعب إجابتو.

 
 

 
 

 

 
 دجاجة

 
 طَت

 
 منلة

 
 ٝتك

 
 غنم

 
 إكز

 
 فأرة

 
 بعوضة

 
 

 فراشة
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Siswa Aktif, Jakarta: Nuansa, 2012, Cet. VI, hlm.266 
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 منلة أرنب بطّة ٚتل غزاؿ

 
 كرد

 
 ذبابة

 
 ضفضعة

 
 سرماف

 
 ثعباف

 
 كزغة

 
 حصاف

 
 درفيل

 
 منر

 
 أسد

 
يتخذ ىذا النوع  Bingo (Synonim Bingo) مرادؼ (ٕ

 مرادفا لتوضح الكلمة اليت جييبها.
 Bingoىو نوع كلمة  Bingo (Bingo Kata)كلمة  (ٖ

ب كصفها للعثور مة جيحيث يستخدـ ىذه النوع كل
 .على كلمة أخر

يتخذ ىذا النوع  Bingo  (Antonym Bingo) مضد (ٗ
 مضدا ليشرح الكلمة يينبغي لالعبُت إجابتها.

يتخذ ىذا النوع  Bingo (Translation Bingo) ترٚتة (٘
 الًتٚتة ليصف كلمة أجوبة.
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ىذا النوع يتخذ  Bingo (Bingo Mencocokan) مركب (ٙ
الصورة بالصورة أك الكلمة بالصورة ليوصف األجوبة 

 الذم ينبغي الالعب إجابتها.
ٚ) Bingo ٕٓ  األسئلة(Bingo 20 Pertanyaan)  أم

يستخدـ سؤاال لوصف الكلمات اليت جيب على 
 الالعبُت اإلجابة عليها.

عند  هاللتطبيق اليت اعتمدت الباحثة Bingoمن األنواع 
. إذا يستعمل Bingoالتالميذ اإلبتدائية ىو نوع الثانية كلمة 
 يتالة سيطرة  ا١تفردالتالميذ ىذا النوع أسهل فهم سرعة ك 

كا١تعلومات اليت  بقائم ذاتو أك مساعدة الصورة. يدرسهم
 يتعلموهنا ٔتساعدة الصور ا١تلتفة.

 و عيوبها Bingoمزايا لعبة  (ه 

  Bingoلعبة مزايا  (ٔ
كتذكر الباحثة  كثَتة، Bingoلعبة مزايا من  تكان

 بعضها كما يلي:
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 مناسبة لكل عمر. -ٔ
 يدافع التالميذ كيف يلعبها. -ٕ
 ا١تفردات الصعوبات.تساعد لتسهيل  -ٖ
 ترقية القدرة يف اجملتمع مع األصدقاء. -ٗ
 .ديارس التالميذ لتفكَت بسرعة -٘
 ذ أكثرمبدعُت كحاركُت أثناء الدرس.التالميليكوف  -ٙ

 Bingoلعبة عيوب  (ٕ
 كما يلي: Bingoلعبة بعض عيوب من 

 تاج كقتا طويال ألف التالميذ كثَتكف.ٖت -ٔ
 يف اإلجابة كاٟتظ. يعتمد على سرعة التالميذ -ٕ

  Bingoخطوات تطبيق اللعبة  (و 

 كما يلي:  Bingoخطوات نشاط اللعبة 
ا١تدرس يبدأ بالكالـ مث يرعى التالميذ لالىتماـ عن  -ٔ

 األسئلة ا١تواد الدراسي.
 ا١تدرس يعد األسئلة . -ٕ
 نقسم الفرقة.ا١تدرس ي -ٖ
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التالميذ لتوزيع الورقة، مث أمر ا١تدرس  يأمر ا١تدرس -ٗ
التالميذ بتشكيل ٜتس خانة ك سطر حىت صارت 
ٜتسة ك عشرين خانة كأمر ا١تدرس بكتابة أرقاـ يف  

بينما ا١تدرس تصور ٜتسة ك عشرين خانة  كل خانة.
يف السبورة كتدؿ على أحد التالميذ الذم يستطيع 

 اؿ.قراءة السؤاؿ مث صرح اسم التالميذ برقم كسؤ 
اآلخركف يف كل فرقة قبل إجابة االسئلة ىم  أصدقاء  -٘

يقولوف " نعم...نعم...نعم..." كاإلشارة إف كانت 
إجابة من السؤاؿ صوابا أما إذا كانت إجابة من 

السؤاؿ خطأ ىم يقولوف " ال...ال... ال..."  
 كاإلشارة أف اإلجابة غَت صحيحة.

لسؤاؿ تبقى كاف التالميذ ال يقدر على إجابة ا  اذا -ٙ
اللعبة مستمرة كلو توجد الفرقة مل تستطيع إجابة 

 األسئلة.
أخَتا يذكر ا١تدرس الفرقة اليت تقدر الفائزة على إجابة  -ٚ

 السؤاؿ.
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ىذه خطوات يستطيع استعما٢تا مناسبة باٟتاجة كخصوصا 
 التالميذ حىت يسهل ا١تدرس تطبيقها يف تعليم ا١تفردات.

 قدرة المفردات -ب 
 القدرةتعريف  (أ 

 -يف اللغة كلمة "قدرة" ىي مصدر من الفعل قدر
القوة على الشيء ك  يقدر أم الطاقة أك الغٌت  أك الثراء أك

درة كاف معجم الكبَت اللغة اإلندكنسي ق ٜٕالتمكن منو.
قاؿ ستفن ؼ لبنس ك ٘تنيت  ٖٓٔتعٌت كفاءة كامكانية كقوة.

قدرة ( StepenP.Robins dan Thimonty A.Juddeأ حدغا )
ن ٤تد زي يعٍت استطاعة بشر ليفعل عمال متنوعا يف كظيفة.

وة يف نفس اإلنساف قأف قدرة ىي استطاعة أك كفاءة ك 
أنواع القدرة يف التدريس قاؿ بنجمن س ك  باجتهاد نفس.

بلـو ينقسم القدرات إىل ثالثة ىي قدرة العاطفية 
                                                             

القاىرة: دار ، المعجم الواسيطاآلخركف،إبراىيم  أنيس ك  ٜٕ
 ٙٗ٘السنة، ص. غَت ،ا١تعارؼ

30
Poerwadarminta W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm 321. 
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(Afektif) القدرة ا١تعرفية ،(Kognitif)ركية ، كأيضا القدرة اٟت
(Psikomotorik).ٖٔ 

ىي مهارة أك القدرة خاصة من حيث التدرس 
عاطفية العرفية ك ا١ت ٔتا يف  ثالثة إىل اتقاف، إمكانية أك حيتاج

تهم كاجبقياـ  علىركية يف كل شخص حىت يتمكنوا اٟتك 
يعٍت جوانب  ٖعلى عافيد كالشيء الذم بالصحيحة.

العربية ىي القدرة يف التعلم ك با٠تصوص تعلم اللغة 
 ا١تفردات.

 كأمهيتها  تعريف ا١تفردات (ب 
حيتاج الناس االتصاؿ يف حياة بدكنو ال يقدركف 

ككذلك ال يستطيع التحدث بكالـ  الناس تفكرا منتظما.
مع ذلك أف ا١تفردات ىي إحدل  حسن أماـ اآلخرىن.

عنصور مهمة من العناصر لكي يستطيع الناس اتصاال،ك 
خطوة األكىل اليت تستطيع  ىي مهمة جدا يف الكالـ.ىي

 الناس لتعرؼ اللغة عرب ا١تفردات،كذلك يف اللغة العربية.
                                                             

31
Tony Setiabudhi dan Hardywinoto,Unggul Berotak 

Prima, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hml.7 
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ت اسم كانها كاحدة كٚتعها ا١تفردات، ك مفردة معن
ا١تفردات ىي  أما اصطالحا. يفرد -ا١تفعوؿ من فعل افرد

يستطيع ا١تتكلم سبيل ضمنت ا١تعٌت كسبيل للتفكَت، ك 
بالكلمات حىت يوصل الكالـ هبا مث يفكر أف يًتجم فكره 

لغة الكذلك معٌت ا١تفردات يف قاموس العاـ  ٕٖإىل ما يريد.
النوع من  كىي أصغر نوع من الكالـ. اإلندكنسية أهنا

 كقيل أيضا  أف اللغة العربية ٢تا غٍت عن ا١تفردات، .لغةال
 ٖٖالسيما عن ا١تفاىم ا١تتعلقة بثقافة كيف حياة اليومية.

ا١تفردات بالكلمات.ا١تفردات يف معجم ا١تنور ٝتيت 
 جزء من الكلمات يف سياؽ الكالـ حىت تكوف معاف

                                                             

 للناطقين بلغات أخرى،تعليم اللغة العربية ٤تمود كامل،   ٕٖ
 .ٔٙٔص ،ٜٛ٘ٔالسعودية: جامعة القرل، 

فعالية لعبة تطابق الصور والكلمات لترقية "مأتنا، مقاؿ،   ٖٖ
 22المدرسة اإلبتدائية الحكومية سيطرة المفردات عند التالميذ ب

 .ٖٚ، ص.ٕٕٓٓتشيو جامعة الرانَتم، أد بن ،"تشيو بسارأ
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عند  ٖٗأجزاء اللغة.كالكلمات ىي جزء أصغر من  سياقية.
(Vallet) على الكلمات عندىا معٌت  ا١تفردات ضمنت

شرح عبد اٟتميد عن  الناس لالتصاؿ هبا. هالستعميمعُت. ك 
 ٖ٘كأكثر معنا ٢تا.ة تشمل من كلمات مفردات اللغة العربي

الكلمة اليت تشمل عن حرفُت أكثالثة أحركؼ أك أكثر تدؿ 
ا١تفردات ىي بواسطة لتحمل على ا١تعٌت ك  على مقصد.

كىي اٞتماعة الكلمة  ىي اٞتماعة الكلمة أك على مقصد.
الناس كا١تصدر لبناء ٚتل  أك اٞتمل الذم يشتعمل

 ٖٙجديدة.
ىي  رداتالسابقة ندرؾ تعريف ا١تف فمن البيانات

الئحة الكلمات اليت تتكوف من حرفُت أك ثالثة أحركؼ 
كتستعمل الظاىر يف الذىن مث تفصح يف الذىن لالتصاؿ 

                                                             
34

 Munawwir Warson Achmad dan Fairuz Ahmad, Kamus 

Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap, Jakarta: Pustaka 

Progresif, 2012,  hlm.135 
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هبا مث خنرج بالصغة ٚتل جديدة مناسبة سياؽ الكالـ اليت 
 يفهمها الناس.

يف تعليم اللغة،كأما  الريب أف ا١تفردات ىي مهمة
  ٖٚأمهية ا١تفردات يف تعليم فيما يلي:

أ( تعلم ا١تفردات ىو شرط أكؿ لغَت الناطقُت يف  
 .دىاعلم اللغة العربية ك شرط إجيات

ب( اللغة ىي ٣تموعة من الكلمات حىت ال ديكن  
الناس فهم لغة قبل معرفة معاين الكلمات أك 

 ا١تفرداهتا.
ج( يسهل التالميذ لتعلم اللغة العربية.ىذا تدؿ  

عنصر أف تعلم ا١تفردات أمر مهم بسببها 
 من العناصر يف اللغة.

 
                                                             

تعليم اللعربية لغير الناطقين مناىجو رشدم أٛتد طعيمة،   ٖٚ
، ٜٜٛٔ : منشورات ا١تنظمة اإلسالـ للًتبية كالعلـو كالثقافة،رمص وأسالبو

 ٜٗٔص.
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 :م ا١تفرداتأىداؼ تعل  (ج 
التعرؼ على ا١تفردة اٞتديدة للتالميذ إما من  -ٔ

 ٖٛمواد القراءة أك فهم ا١تسموع.
٦تارسة نطق ا١تفردات بصيغة صحيحة ألف  -ٕ

النطق ىو دليل صحيح يف اٟتدكث على 
  ٜٖاستطاعة التكلم ك القراءة بشكل سليم.

فردات، ىذه إما سواء الفهم عن ا١تعٌت ا١ت -ٖ
داللة أك معجم كيستخدمهما يف سياؽ 

  ٓٗٚتلة مأكدة.
                                                             

األجنبية ة مدخل إلى طرق تعليم اللغة العربيأزىر أرشاد،   ٖٛ
، ٜٜٛٔجوجن فاندائج، مطبعة " األحكاـ" أك ، لمدرسي اللغة العربية

 ٜٗص. 

ة األجنبية مدخل إلى طرق تعليم اللغة العربيأزىر أرشاد،   ٜٖ
، ٜٜٛٔبعة "األحكاـ" أك جوجن فاندائج، مط، لمدرسي اللغة العربية

 ٜ٘ص. 

 ة األجنبيةمدخل إلى طرق تعليم اللغة العربيأزىر أرشاد،   ٓٗ
، ٜٜٛٔ، مطبعة " ألحكاـ" أك جوجن فاندائج، لمدرسي اللغة العربية

 ٜ٘ص. 
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من البيانات السابقة توضح أف ىدؼ تعليم 
ا١تفردات ىي التعرؼ على مفردات اٞتديدة مث ٦تارسة نطق 

 اللغة با١تتبوع السليم ك فهم ا١تعٌت.
 ٔٗاساس إختيار ا١تفردات.  (د 

 التواتر -ٔ
غَتىا، مادامت الكلمة شائعة االستخداـ على 

 .متفقة معها ا١تعٌت
 التوازع أك ا١تدل -ٕ

تفضل الكلمة اليت تستخدـ يف أكثر من بلد 
  عريب على تلك اليت توجد يف بلد كاحد.

 ا١تتاحية -ٖ
تفضل الكلمة اليت تكوف يف متناكؿ الفرد 
جيدىا حُت يطلبها. ك اليت تؤدم لو معٌت 

                                                             

المراجع في تعليم اللغة العربية رشدم أٛتد طعيمة،   ٔٗ
 .ٕ٘ٔص. ٖٖٗٔ، معة القرلالرياض: جاللناطقين بلغات أخرى، 
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٤تددا. كيقاس ىذا بسؤاؿ الناس عن الكلمات 
 اليت يستخدمنها يف ٣تاالت معينة. 

 األلفة -ٗ
تفضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد 
على الكلمة اجملهورة نادرة اإلستخداـ.على 
سبيل مثاؿ كلمة "نور" تفضل بال شك على 

 الكلمة "ضوء" ك إف كاف متفقُت يف ا١تعٌت.
 الشموؿ -٘

الكلمة اليت تغظي عدة ٣تتلة يف كقت تفضل 
كاحد على تلك اليت ال ٗتدـ إال ٣تالة 
٤تدكدة.فكلمة "بيت" أفضل يف رأينا من 

 الكلمة "دار".
 األمهية -ٙ

تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند 
الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد ال 

 حيتاجءىا أك حيتجها قليال.
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  العربة -ٚ
هباذا ا١تنطق العربية على غَتىا ك  تفضل الكلمة

اعتماد على رأم يفضل تعليم الدارس.
السابق،كاف يف تعليم ا١تفردات اسًتاتيجية اليت 

يتبغي على ا١تدرس مراعتها، كىي التواتر 
كالتوازغ أك ا١تدل كا١تتاحية كأللفة كالشموؿ 

 كاألمهية كالعركبة.
 كسائل تعليم ا١تفردات  (ق 

من لغة لتينية منها  ("Media")عند اللغة كلمة كسائل
ة من أما اصطالح ىو بواسطة الرسال بواسطة.متوسط ك 

اآلخركف عرؼ فكفهاف ك  ٕٗاالرساؿ إىل تسلم الرسالة.
(Pakpahan dan dkk) واد اليت تستعمل الوسائل ىو كل ا١ت

كسائل التعليمية ىي ٚتيع ما يتعاكف   ٖٗرساؿ الرسالة.لال
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Septhy Nurfadhilah,dkk, Media Pembelajaran SD, 

Jakarta:  Jejak, 2021, hlm.2 
43

 Septhy Nurfadhilah,dkk, Media Pembelajaran SD, 

Jakarta:  Jejak, 2021, hlm.3 
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لمية كالقيم إىل ذىن بو ا١تدرس على إيصاؿ ا١تادة الع
 . ٗٗالتالميذ

 كسائل التعليم كما يلي: 

 .الوسائل البصرية -ٔ
لى سبيل مثاؿ األشياء ىي كسيلة تعلق ْتاسة البصر، ع

النموذج كالشرائح كالرسم كا١تلصقات ك اجملالت كالعينات ك 
  ٘ٗكاألفالـ كالصمت ك التحركة.

 .الوسائل السمعية -ٕ
  ٙٗ.ذيعكا١ت تمسجلة كالصو  االسمع ٔتافيهعلق ْتاسة تت

 

                                                             

33
التربية اإلسالمية وفن  عبد الوىاب عبد السالـ طويلة،  

  .ٔٙٔـ، ص. ٕٛٓٓالقاىرة: دار السالـ، التدرسي، 

34
الوسائل التعليمية: إعدادىا و بشَت عبد الرحيم الكلوب،   

 ..ٖٕٓص.، ٜٚٛٔطرق استخدمها، 

الرجع في تعليم اللغة العربية تعليم دم أٛتد طعيمة، شر  ٙٗ
  .ٕٕٚ، ص. ٜٜٛٔ، ناطقين بلغات أخرىلل
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 .كسائل السمعية ك البصرية -ٖ
البصر كالسمع ٔتا فيو صور  ةساتعلق ْتتكسائل  هىذ

  ٚٗمتحركة الناتقة كبذلك تشمل األفالـ.

عرفنا من بيانات السابقة أف كسائل تعليم ا١تفردات تنقسم 
إىل ثالثة ىي كسائل البصرية ككسائل السمعية ككسائل السمعية 
كالبصرية.كلذا تستعمل الباحثة كسائل الصرية فهي تطبيق لعبة 

Bingo  على نوعBingo الصورة ك اختارBingo  الصورة با١تناسبة
 الكلمات.
 
 
 
 
 

                                                             

تعليم اللغة العربية  في لرجعتعليم اأٛتد طعيمة،  دمرشٚٗ
 ٕٕٛص. ، للناطقين بلغات أخرى
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 
 منهج البحث -أ 

ها الباحثة يف ىذا تم استعملذالمنهج البحث كاف 
ىذا منهج  .(Experiment Research)منهج ٕترييب  والبحث ى

تستطيع  أثر يف تقدـ العلـو الطبيعية اليتيالبحث العلمي الذم 
الباحثة بواسطتو أف تعرؼ تأثَت السبب )ا١تتغَت ا١تستقل( على 

  ٛٗالنتيجة )ا١تتغَت التابع(.
أما منهج ىذا البحث فيو تصميمات ا١تنهج التجرييب 

 –Pre) كينقسم على أربعة نوع فهي التصميمات التمهيدية

Experimental ) كالتصميمات التجريبية(True– Experimental 

Designs)  كالتصميمات العاملية(Factorial Designs) 
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Supardi, Penelitian Eksperimen di Bidang Pendidikan, 

Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm:1 
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(.Quazi–Experimental)كالتصميمات شبو التجريبية 
39

كمنها نوع  
-One group pre-test postمن أنواع التصميمات التمهيدية أم

test designفيما يلي: ا.شكله 
 ٕخ x ٔت خ

 
 مجتمع البحث والعينة -ب 

كاف اجملتمع ىذا البحث ىو كل التالميذ يف الفصل 
بند أتشيو. اليت تتكوف  ٙدرسة اإلبتدائية اٟتكومية ا١تا٠تامس من 

كاختارت الباحثة  .اتلميذ ٜٙٔمن ٜتسة فصوؿ  كعددىم  
لعينة من  (Ibnu Sina 1)تالميذ فصل ا٠تامس ابن سينا كاحدة 

ت الباحثة إليهم أف اتفال ىيار ىذا الفصل يكسبب اخت البحث.
 التالميذ ال يسيطركف على ا١تفردات.

الغرضية  كبذلك الباحثة اختيار العينة عن الطريقة العمدية أ
(Purposive Sampling).  كاسم آخر ىذه طريقة ىي طريقة

                                                             

المدخل إلى البحث في العلوم  صاحل ابن ٛتد العساؼ، ٜٗ
 ٕٖٓص  ،ٔٗٗٔ: ا١تكتبة العبيكاف، الرياض السلوكية،
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ا١تقصودة أك اختيار با٠تربة كىي أساس االختيار  خربة الباحثة 
 00.ا١تفردة تتمثل ٣تتمع البحث كمعرفتها بأف ىذه

 طرق جمع البيانات وأدواتها -ج 
كانت طريقة اليت استخدمها الباحثة ٞتمع البيانات يف 

 ىذا البحث ىي:
 .ا١تالحظة ا١تباشرة (ٔ

أف ا١تالحظة أداة من أدكات البحث كٕتمع ا١تعلومات 
  ٔ٘لإلجابة عن األسئلة البحث.

 
 
 
 
 

                                                             

في العلوم  المدخل إلى البحث صاحل ابن ٛتد العساؼ،  ٓ٘
 ٜٜٓ ص ،ٔٗٗٔا١تكتبة العبيكاف،  الرياض:، السلومية

51
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan dan Praktek, Jakarta: Bhineka Cipta, 1998, hlm.120. 
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 االختبار (ٕ
األدكات اليت تستخدمها  ة مناأف االختبار ىي أد

جابة أسئلة إلالباحثة ٞتميع ا١تلومات اليت ٖتتاج إليها ل
  ٕ٘البحث أك اختبار فورضو.

، تقـو الباحثة باإلختبار القبلي كاالختبار البعدم
خذ  قبل إجراء التجريبية أاالختبار القبلي ىو اإلختبار الذم ي

يف ٔتقصد ٖتديد مستول التحصيل الدراسي عند التالميذ 
كبذلك تسهل  تعلم ا١تفردات بدكف استعماؿ كسيلة التعليمية،

 معرفة أثر ٕتربة يف ٖتسينو.
أما اختبار البعدم الذم خيترب بعد إجراء التجربية 
بغرض ٖتديد مستول التحصيل الدراسي عند الطالب يف 
تعليم ا١تفردات باستخداـ كسيلة التعليمية ١تعرفة األثر بعد 

 احثة تطبقها. تطبيق  طريقة من الب
 

                                                             

 في مناىج البحث العلمي وأسالية،آلخركف، اسامي عررفج ك  ٕ٘
  .ٚٛص. ،ٜٜٜٔ: دار ٣تدالكم للنشر، عماف
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 اإلستبانة (ٖ
تتمثل طريقة ٚتع البيانات يف تقدمي ٣تموعة من 
األسئلة إىل ا١تستجيُت لإلجابة على كل سؤاؿ أك 

 ٖ٘بياف مكتوب كيسمى ىذه اإلستبانة.
 طريقة تحليل البيانات -د 

 كاستعملت الباجثة فيمايايل :
سول  كاف ىذا البحث ٖتليال كصفية بتحليل البيانات.

الباحثة تستخدـ ٖتليل الكمي أيضا بتحليل البيانات الرقم. ذلك 
كالقائمة ٞتمع ا١تعلومات اتاجة بإجابة  كىي قائمة االختبار

 األسئلة البحث.
 One group pre-testاخًتت الباحثة تصميم التمهيدية 

post-test design:يسَت ىذا التصميم فيما يلي. 
 

 ٕخ         Xـ        ٔت خ
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 

R&D, Bandung: Al-Fabeta, 2009, hal.142. 
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 ل :التفصي
 ت : اجملموعة التجريبية

 : االختبار القبلي ٔخ
 : االختبار البعدم ٕخ
 : ا١تعاٞتة التجريبية  Xـ

تستعمل الباحثة ٖتليل البيانات بتطبيق عن نتيجة االختبار 
ٔتساعدة اٟتاسب على  Bingoبتطبيق طريقة لعبة  مالقبلي كالبعد

 .SPSS statistik 26األدكات الرقمية 
 للمالحظة ا١تباشرة ٖتليل البيانات .ٔ

قـو jٖتليل بيانات الوراقة ا١تالحظة للمدرس كالتالميذ ك
الباحثة بتحليل البيانات عن نتيجة كرقة ا١تالحظة 

  بستخدـ الرموز فيما يلي:
 P = F/N X 100   %  

 البيانات:
P: النسبة ا١تؤية 
F: ٣تموعة القيمة اٟتصولة عليها 
N: النتيجة الكاملة 
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 البياف درجة

 ٦تتاز %ٓٓٔ-ٔٛ
 جيد جدا %ٓٛ-ٙٙ
 جيد %ٓٙ-ٙ٘
 مقبوؿ %٘٘-ٔٗ
 مرسوب %ٓٗ-ٓ
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتو
 

 لمحة عن ميدان البحث -أ 
 Bingoطبقت الباحثة يف ىذا البحث عن تطبيق لعبة 

درسة اإلبتدائية اإلسالمية ا١تلًتقية قدرة التالميذ على ا١تفردات يف 
كعلى أساس اٟتصوؿ البيانات فقامت  بند أتشيو. ٙاٟتكومية 

-ٕٕٔٓالباحثة بالبحث التجرييب يف ا١تدرسة للسنة الدراسية 
كتأىيل  اعتمادا على افادة من عميد كلية الًتبية .ٕٕٕٓ

: تشيو رقمأاإلسالمية اٟتكومية بند  ا١تعلمُت ّتامعة الرانَتم
Un.08/FTK/KP.07.6/12/2012  ٕٕٔٓديسمرب  ٕٛيف التاريخ. 

بند أتشيو إحدل  ٙكانت ا١تدرسة اإلبتدائية اٟتكومية 
قرية   ٜا١تدارس يف بند أتشيو كتقعت يف شارع سياه كواؿ رقم 

 Sekolahكورامات منطقة كوتا أمل. ٝتيت ىذه ا١تدرسة أك٢تا 
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Rendah Islam (SRI) Pendidikan Guru Agama (PGA)  .مث 
أغستس  ٔأتسشيو يف تاريخ تفتتح كزارة الشؤكف الدينية 

 ـ يغَت اٝتا ا١تدرسة ٔتثابة اآلف . ٜٛٚٔيناير   ٔ.ك يفٜٜ٘ٔ
كاآلف كانت رئيسة ىذه ا١تدرسة ىي أستاذة 

Hilmiyati,S.Ag,MA  ىي متخرجة من جامعة الرانَتم اإلسالمية
اٟتكومية بند أتشيو. عدد ا١تدرسُت يف ا١تدرسة اإلبتدائية 

بندأتشيو ٜتسة كٜتسُت مدرسا يعٍت اربع  ٙاإلسالمية اٟتكومية 
 كسبعوف مدرسة كٙتانية مدرسُت اٞتدكؿ فيما يلي:

 1-4الجدول 
كومية مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحالعدد المدرسين في 

 بند أتشيو 6
 التربية األخير عدد الجنس درجة

بكالوريا 1-دبلوم  مؤنث مذكر
-4 

 دكتوراه الماجستر

موظف 
 اٟتكومة

ٙ ٖٕ ٖٛ - ٖ٘ ٗ ٔ 
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غَت 
ا١توظف 
 اٟتكومة

ٕ ٔ٘ ٔٚ - ٕٕ - - 

 
 1-2الجدول 

 بند أتشيو 6مدرسة اإلبتدائية اسالمية العدد التالميذ في 
عدد  الفصل رقم

 الفصل
 عدد التالميذ

 عدد مؤنث مذكر
 ٕٕٕ ٜٜ ٘ٓٔ ٙ األكؿ ٔ
 ٜٜٔ ٕٔٔ ٛٛ ٘ الثاين ٕ
 ٖٕٗ ٔٓٔ ٔٓٔ ٘ الثالث ٖ
 ٕٕٓ ٘ٔٔ ٜٓ ٘ الرابع ٗ
 ٜٙٔ ٗٔٔ ٜٓ ٘ ا٠تامس ٘
 ٕٓٓ ٖٕٔ ٖٕٔ ٙ السادس ٙ

 4262 660 005 12 مجمعة من التالميذ
 



49 

 

 

 

 1-1الجدول 
 توقية التجريبية

 /اليوم اللقاء
 التاريخ

 الساعة األنشطة

 ٗٔاإلثنُت  ٔ
 مارس

اإلختبار القبلي كبلغ 
مادة  عن األٝتاء 
اٟتيوانات كتطبيق 

 Bingoلعبة 

ٓٛ.ٓٓ-
ٜٓ.ٖٓ 

 ٕٔاإلثنُت  ٕ
 مارس

كبلغ مادة مادة عن 
مكتبة ا١تدرسة كتطبيق 

 كاالستبانة Bingoلعبة 

ٓٛ.ٓٓ-
ٜٓ.ٖٓ 

 ٕٛاإلثنُت  ٖ
 مارس

بلغ مادة عن معمل 
كاإلختبار اٟتاسوب 

 البعدم

ٓٛ.ٓٓ-
ٜٓ.ٖٓ 
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 تحليل البيانات و مناقشتها -ب 
 Bingoتطبق الباحثة دراسة التجريبية عن تطبيق لعبة 

لًتقية قدرة التالميذ على ا١تفردات يف ا١تدرسة اإلبتدائية 
بند أتشيو. كقد طبقت الباحثة عن  ٙاإلسالمية اٟتكومية 

التعلم  نفسها يف الفصل ا٠تامس ابن سُت كاحدة كمادة
 مأخوذة من أدكات ا١تدرسة.

ٚتعت الباحثة بيانات البحث باستعداد اإلختبار 
القبلي كاالختبار البعدم كاالستبانة  كاعداد الدراسة أك 

. كقبل تطبيق ىذه لعبة قد اجاب التالميذ (RPP)التخصَت 
إختبار القبلي ١تعرفة قدرة التالميذ على ا١تفردات قبل تعليم 

مث ٗتتم ىذه مرحلة بتقدمي االختبار . Bingoبتطبيقها لعبة 
لًتقية قدرة التالميذ  Bingoالبعدم ١تعرفة أثر تطبيق لعبة 

على ا١تفردات.أما ا١تادة الدراسية تأخذ الباحثة من 
 األدكات ا١تدرسية.
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 لترقية قدرة التالميذ على المفردات Bingoتطبيق لعبة  -4

 لترقية قدرة التالميذ Bingoعملية التعليم بتطبيق لعبة 
 على المفردات

 1-1الجدول 
 )اللقاء األول(

 التالميذأنشطة  أنشطة المدرسة
تدخل ا١تدرسة إىل الفصل مث 

 تبدأ الدرس بالسالـ.
 رد التالميذ على السالـ.

تدعو ا١تدرسة إىل التالميذ دعاء 
 إىل ا قبل التعليم.

 يقرأ التالميذ الدعاء با٠تشوع.

ا١تدرسة التالميذ يف  تطلق 
 كشف اٟتضور.

 جييب التالميذ دعوة ا١تدرسة.

تشرح ا١تدرسة التالميذ أىداؼ 
 التعلم .

يتسمع التالميذ إىل شرح 
 ا١تدرسة.

 جيلس التالميذ على الكرسي.تأمر ا١تدرسة التالميذ على 
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 اٞتلوس.
تعلم ا١تدرسة ا١تفردات عن أٝتاء 

 اٟتيوانات
عن  يالحظ التالميذ ا١تفردات

 أٝتاء اٟتيوانات.
تسأؿ ا١تدرسة التالميذ مفردات 

 عن أٝتاء اٟتيوانات.
 جييب التالميذ سؤاؿ ا١تدرسة.

تأمر ا١تدرسة التالميذ ٔتراجعة ك 
 تكرار عن أٝتاء اٟتيوانات.

يراجع ك يكرر التالميذ عن 
 ا١تفردات عن أٝتاء اٟتيوانات.

تستعد ا١تدرسة لوحة لعبة 
كاألسئلة عن تعلم ا١تفردات 

Bingo  كتطلب تلميذا ألف
 يسأؿ إىل أحد أصدقائو.

مشارؾ التالميذ من تعلم 
ك اختار  Bingoا١تفردات بالعبة 

تلميذا من كل الفرقة لقارئ 
األسئلة مث اآلخر  جييب 
األسئلة مث كٝتو يف لوحة بصورة 
ا١تناسب حىت تشتكيل من 

بعات تصطف إما ٜتسة مر 
عموديا أك أفقيا أك قطريا مث 

 ". Bingoتصرح " 
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يتبع التالميذ توجيو ا١تدرسة  تقيد ا١تدرسة لعبة.
 أثناء لعبة.

تتم ا١تدرسة تعلما بعد أف  
تنتهي اجملموعات من اإلجابة 
على اسئلة لعبة.ك تطلب 
التالميذ على اإلختصار مادة 

 التعلم.

كل التالميذ يقرئوف إختصار 
 ا١تادة.

تأمر ا١تدرسة  التالميذبقرءة 
 الدعاء.

 يقرأ التالميذ دعاء.

مث اختمت ا١تدرسة التعلم بقوؿ 
 السالـ.

 يرد التالميذ السالـ.
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 0-1الجدول 
 )اللقاء الثاني(

 التالميذأنشطة  أنشطة المدرسة
تدخل ا١تدرسة إىل الفصل مث 

 تبدأ الدرس بالسالـ.
 رد التالميذ على السالـ.

تدعو ا١تدرسة إىل التالميذ دعاء 
 إىل ا قبل التعلم.

 يقرأ التالميذ الدعاء با٠تشوع.

تطلق ا١تدرسة التالميذ يف  
 كشف اٟتضور.

 جييب التالميذ دعوة ا١تدرسة.

تشرح ا١تدرسة التالميذ أىداؼ 
 التعلم .

يتسمع التالميذ إىل شرح 
 ا١تدرسة.

تأمر ا١تدرسة التالميذ على 
 اٞتلوس.

 جيلس التالميذ على الكرسي.

تعلم ا١تدرسة ا١تفردات عن 
 مكتبة ا١تدرسة

يالحظ التالميذ ا١تفردات عن 
 مكتبة ا١تدرسة.

 جييب التالميذ سؤاؿ ا١تدرسة.تسأؿ ا١تدرسة التالميذ مفردات 
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 عن مكتبة ا١تدرسة.
تأمر ا١تدرسة التالميذ ٔتراجعة ك 

 تكرار عن مكتبة ا١تدرسة.
التالميذ عن يراجع ك يكرر 

 ا١تفردات عن مكتبة ا١تدرسة.
تستعد ا١تدرسة لوحة لعبة 
كاألسئلة عن تعلم ا١تفردات 

Bingo  كتطلب تلميذا ألف
 يسأؿ إىل أحد أصدقائو.

مشارؾ التالميذ من تعلم 
ك اختار  Bingoا١تفردات بالعبة 

تلميذا من كل الفرقة لقارئ 
األسئلة مث اآلخر  جييب 
األسئلة مث كٝتو يف لوحة 
بصورة ا١تناسب حىت تشتكيل 
من ٜتسة مربعات تصطف إما 
عموديا أك أفقيا أك قطريا مث 

 ". Bingoتصرح " 
يتبع التالميذ توجيو ا١تدرسة  تقيد ا١تدرسة لعبة.

 أثناء اللعبة.
بعد أف تتم ا١تدرسة تعلما  

تنتهي اجملموعات من اإلجابة 
كل التالميذ يقرئوف إختصار 

 ا١تادة.
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على اسئلة اللعبة.ك تطلب 
التالميذ على اإلختصار مادة 

 التعلم.
تأمر ا١تدرسة  التالميذبقرءة 

 الدعاء.
 يقرأ التالميذ دعاء.

 
 6-1الجدول 

 )اللقاء الثالث(
 أنشطة التالميذ أنشطة المدرسة

إىل الفصل مث تدخل ا١تدرسة 
 تبدأ الدرس بالسالـ.

 رد التالميذ على السالـ.

تدعو ا١تدرسة التالميذ دعاء إىل 
 ا قبل التعلم.

 يقرأ التالميذ الدعاء با٠تشوع .

تطلق ا١تدرسة التالميذ يف  
 كشف اٟتضور.

 جييب التالميذ دعوة ا١تدرسة.

 شرح يستمع التالميذ إىلتشرح ا١تدرسة التالميذ أىداؼ 
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 ا١تدرسة. تعليم.
تأمر ا١تدرسة التالميذ على 

 اٞتلوس.
 جيلس التالميذعلى الكرسي.

تسأؿ ا١تدلرسة التالميذ عن 
 مادة األسبوع ا١تاضي.

جييب التالميذ سؤاؿ من 
 ا١تدرسة. 

تشرح ا١تدرسة التالميذ أىداؼ 
 التعلم.

يستمع التالميذ إىل شرح 
 ا١تدرسة.

تعلم ا١تدرسة ا١تفردات عن 
 اٟتاسوب.معمل 

يالحظ التالميذ ا١تفردات عن 
 معمل اٟتاسوب.

تسأؿ ا١تدرسة التالميذ مفردات 
 عن معمل اٟتاسوب.

 جييب التالميذ سؤاؿ ا١تدرسة.

تأمر ا١تدرسة التالميذ ٔتراجعة 
كتكرار ا١تفردات عن معمل 

 اٟتاسوب.

يراجع كيكرر التالميذ عن 
 ا١تفردات عن معمل اٟتاسوب.

تشرح ا١تدرسة التالميذ عن  
كتقسم  Bingoكيفية لعبة 

يستمع أف يالحظ التالميذ إىل 
شرح ا١تدرسة مث  ينفذ التالميذ 
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 كما أمرت ا١تدرسة. ا١تدرسة التالميذ ٣تموعات.
تستعد ا١تدرسة لوحة اللعبة  
كاألسئلة عن تعليم ا١تفردات 

Bingo  كيطلب التالميذ ألف
 يسأؿ إىل أحد أصدائو.

مشارؾ التالميذ من التعلم 
ك اختار  Bingoا١تفردات بالعبة 

تلميذا من كل اجملمةعات  
كلقارئ األسئلة مث تالميذ 
اآلخر من ٣تموعات جييب 
األسئلة مث كٝتو يف لوحة بصورة 
ا١تناسب حىت تشتكيل من 
ٜتسة مربعات تصطف إما 
عموديا أك أفقيا أك قطريا مث 

 " . Bingoتصرخ " 
يتبع التالميذ توجيو ا١تدرسة  اللعبة . تقيد ا١تدرسة

 أثناء اللعبة.
تتم ا١تدرسة تعلما بعد أف 
تنتهي اجملموعات من اإلجابة 
على اسئلة لعبة.ك تتطلب 

كل التالميذ يقرئوف إختصار 
 ا١تادة.
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 التالميذ إختصار مادة التعليم.
تأمر ا١تدرسة التالميذبقرءة 

 الدعاء.
 يقرأ التالميذ دعاء.

ت ا١تدرسة التعلم بقوؿ مث اختم
 السالـ.

 يرد التالميذ السالـ.

 
 تحليل البيانات للمالحظة المباشرة -2

 5-1الجدول 

شبكة من األدوات لمراقبة األنشطة عملية تعليم و 
 Bingoتعلم في الفصل مع تطبيق لعبة 

 مأشر الناحية
 التالميذ المدرس

أعرؼ ا١تفردات اليت 
 تدريسها

تقدمي موضوع  .ٔ
 (التعلم )

تقدمي ا١تفردات  .ٕ
اليت تدرسها 

انتبو إىل شرح  .ٔ
ا١تدرس عند إلقاء 

موضوع التعلم. 
() 
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() 
اسأؿ ك أجب  .ٖ

عن ا١تفردات 
كا١تواد اليت ٘تت 

 (دراستها )

انتبو إىل اللصور اليت  .ٕ
يعرضها ا١تدرس عند 
تقدمي ا١تفردات اليت 

 (يتم دراستها. )
أذكر األسئلة اليت  .ٖ

يطرحها ا١تدرس 
صحيح  بشكل

حوؿ ا١تفردات 
كالصور اليت يتم 

 (دراستها. )
إبالغ خطوات 
التعلم باستخدامم 

 Bingoتطبيق لعبة 

يشرح ا١تدرس  .ٔ
عن كيفية لعبة 

Bingo () 
مرف منذجة لعبة  .ٕ

Bingo  كاشجع
التالميذ على 

 (ا١تشاركة. )
قم بعيُت اثنُت  .ٖ

من التالميذ 

انتبو غلى شرح  .ٔ
ا١تدرس لكيفية لعبة. 

() 
ا١تشاركة يف لعبة  .ٕ

Bingo  كاشجع
التالميذ على 

 (ا١تشاركة. )
أحب عن األسئلة  .ٖ

مث ضع عالمة لوحة 
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لتجربة لعبة 
باستخداـ لوحة 

Bingo  كإلجابة
األسئلة على 

ا١توجودة على 
الورقة ا١تقدمة 

عن طريق كضع 
عالمة عليهم 
على السبورة 
ا٠تاصة هبم. 

(x) 

إذا  Bingoلعبة 
٧تحت يف اإلجابة 

 () على السؤاؿ.

 Bingoتطبيق لعبة 

 يف التعلم

تقسم الفرقة من  .ٔ
 (التالميذ. )

قم باعداد لوحة  .ٕ
Bingo  غلى

الطاكلة كاختيار 
٦تمثلى التالميذ 

ليكونوا قراءة 
األسئلة 

تقسم الفرقة حسب  .ٔ
توجيهات ا١تدرس. 

() 
قم باعداد لوحة  .ٕ

Bingo  كاخًت
صديقا كممثل 
ليكوف ا١تتصل. 

() 
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)ا١تتصل( يف كل 
 (٣تموعة. )

مراقبة التالميذ  .ٖ
النشطُت كغَت 

النشطُت يف 
عملية التعلم. 

() 
توجيو التالميذ  .ٗ

خالؿ لعبة 
Bingo. () 

تناكب دكر قارئ  .ٖ
األسئلة )ا١تتصل( 

لقراءة السؤاؿ،بينما 
حياكؿ اآلخركف 

اإلجابة على السؤاؿ 
مث كضع عالمة على 

 Bingoلوحة لعبة 

حىت يصلوا إىل منط 
)ٜتسة مربعات 

يا أك تصطف أفق
رأسيا أك قطريا( 

كالصراخ 
"BINGO"(.x) 

اتبع تعليمات أك  .ٗ
إرشادات ا١تدرس 

. Bingoأٙتاء لعبة 
() 

 ٓٔ ٓٔ اجملمع
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 ٓٔالبيانات:كل األسئلة درجتو 
 P =  

 
 X ٔٓٓ  %  

 ا١تدرس :  (أ 
P =   

   
 x 100% 

P= 90% 

 التالميذ : (ب 
P =   

   
 x 100% 
P= 90% 

بذلك نتيجة كل األنشطة العملية يف تعليم ك تعلم يف 
% كىذه تشَت على أف نتيجة ٜٓ Bingoالفصل بتطبيق لعبة 

% ٔتعٌت  ٓٓٔ-ٔٛأنشطة التعلم بتطبيق اللعبة ك بنسبة إىل 
 .٦تتاز
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قدرة لترقية  Bingoلعبة ميذ في تطبيق استجابة التال -1
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية التالميذ على المفردات في ال

  تشيوبند أ 6الحكومية 
 4-1الجدول 
 

 نسبة مؤية )%( بنود اإلجابة المؤشرات
.غ ـ ـ.ش

 ـ

غ.
 ـ.ـ

SS S ST ST

S 

أرغب يف 
تعليم اللغة 

 العربية

ٕ٘ ٛ ٗ ٓ ٙٚ
،٘ 

ٕٔ،
ٙ 

ٔٓ،ٛ ٓ 

كاف التعليم 
باستخداـ 

 Bingoلعبة 

خربة 
 جديدة.

ٕٛ ٚ ٕ ٓ ٚ٘
،ٙ 

 

ٔٛ،
ٜ 

٘،ٗ ٓ 
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أرغب يف 
التعليم اللغة 

العربية 
باستخداـ 

 Bingoلعبة 

ٕٗ ٛ ٘ ٓ ٙٗ
,ٛ 

ٕٔ،
ٙ 

ٖٔ،٘
ٔ 

ٓ 

التعلم 
باستخداـ 

 Bingoلعبة 

يسهلٍت يف 
 فهم ا١تادة

ٕٔ ٔٗ ٕ ٓ ٘ٙ
،ٚ 

ٖٚ،
ٛ 

٘،ٗٔ ٓ 

التعلم 
ا١تفردات 

باستخداـ 
 Bingoلعبة 

يسهلٍت يف 
حفظ 

ٕٚ ٚ ٖ ٓ ٕٚ
،ٜ 

ٔٛ,
ٜ 

ٛ،ٔٔ ٓ 
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 ا١تفردات
التعلم 

باستخداـ  
 Bingoلعبة 

يسهلٍت 
اإلجابة 

على 
األسئلة 

 اللغة العربية 

ٕٕ ٖٔ ٕ ٓ ٜ٘
،ٗ 

ٖ٘،
ٔ 

٘،ٗٔ ٓ 

التعلم 
باستخداـ 

 Bingoلعبة 

ترقي قدريت 
عن 

ا١تفردات 
 من ا١تادة.

ٕٔ ٖٔ ٖ ٓ ٘ٙ
،ٚ 

 

ٖ٘،
ٔ 

ٛ،ٔٔ ٓ 
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التعلم 
ا١تفردات 

باستخداـ 
 Bingoلعبة 

يدافعٍت يف 
 التعلم. 

ٕٖ ٔٔ ٖ ٓ ٕٙ
،ٔ 

ٕٜ،
ٚ 

ٛ،ٔٔ ٓ 

التعليم 
ا١تفردات 

باستخداـ 
 Bingoلعبة 

 يسرين.

ٕٖ ٕٔ ٕ ٓ ٕٙ
,ٔ 

ٖٕ،
ٗ 

٘،ٗٔ ٓ 

التعليم 
ا١تفردات 

باستخداـ 
 Bingoلعبة 

 ال يزلٍت.

ٕٕ ٕٔ ٖ ٓ ٜ٘
،ٔ 

ٖٕ،
ٗ 

ٛ،ٔٔ ٓ 
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ٖٕ اجملموع
ٙ 

ٔٓ
٘ 

ٕٜ ٓ ٖٙ
،ٚ 

ٕٛ,
ٖ 

ٚ،ٛ ٓ 

 
 أف ةحثاالب تأّسس الباحثة على البحث السابق علمت

% ٖ،ٕٛ )موافق(% كٚ،ٖٙة اإلجابية )موافق بشدة( جياباإل
أكثر من إجيابة  % ٕٜموافق حىت حاصل من موافق بشدة ك 

% ٛ  <%ٕٜ: % بالنسبةٛقل موافق كغَت موافق( السلبية )أ
على ىذه النتيجة تشَت إىل أف معظم التالميذ يشعركف بارتفاع 

اجراء التعليم ك يف  Bingoدكافعهم يف تعليم ا١تفردات بتطبيق لعبة 
  التعلم.
 نتيجة التالميذ في االختبار القبلي واالختبارالبعدي -1

 0-1الجدول 
 نتيجة اإلختبار القبلي

 نتيجة اإلختبار القبلي التلميذ رقم
 ٓٙ ٔالتلميذ  ٔ
 ٓٙ ٕالتلميذ  ٕ
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 ٘ٗ ٖالتلميذ  ٖ
 ٓ٘ ٗالتلميذ  ٗ
 ٓٙ ٘التلميذ  ٘
 ٓٙ ٙالتلميذ  ٙ
 ٘٘ ٚالتلميذ  ٚ
 ٓ٘ ٛالتلميذ  ٛ
 ٘٘ ٜالتلميذ  ٜ

 ٘ٗ ٓٔالتلميذ  ٓٔ
 ٖٓ ٔٔالتلميذ  ٔٔ
 ٘٘ ٕٔالتلميذ  ٕٔ
 ٖ٘ ٖٔالتلميذ  ٖٔ
 ٖ٘ ٗٔالتلميذ  ٗٔ
 ٓٗ ٘ٔالتلميذ  ٘ٔ
 ٖ٘ ٙٔالتلميذ  ٙٔ
 ٓٙ ٚٔالتلميذ  ٚٔ
 ٓٚ ٛٔالتلميذ  ٛٔ
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 ٘٘ ٜٔالتلميذ  ٜٔ
 ٓٙ ٕٓالتلميذ  ٕٓ
 ٓٙ ٕٔالتلميذ  ٕٔ
 ٘ٗ ٕٕالتلميذ  ٕٕ
 ٓٚ ٖٕالتلميذ  ٖٕ
 ٓٚ ٕٗالتلميذ  ٕٗ
 ٘ٙ ٕ٘التلميذ  ٕ٘
 ٓٙ ٕٙالتلميذ  ٕٙ
 ٓٚ ٕٚالتلميذ  ٕٚ
 ٓٙ ٕٛالتلميذ  ٕٛ
 ٓٙ ٜٕالتلميذ  ٜٕ
 ٓٙ ٖٓالتلميذ  ٖٓ
 ٕٓ ٖٔالتلميذ  ٖٔ
 ٕ٘ ٕٖالتلميذ  ٕٖ
 ٘٘ ٖٖالتلميذ  ٖٖ
 ٖٓ ٖٗالتلميذ  ٖٗ
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 ٕ٘ ٖ٘التلميذ  ٖ٘
 ٕ٘ ٖٙالتلميذ  ٖٙ
 ٘٘ ٖٚالتلميذ  ٖٚ

 ٓٚٛٔ ٣تموع
 %٘،ٓ٘=ٖٚ:ٓٚٛٔ معدؿ

 40-1الجدول 
 نتيجة االختبار البعدي

 نتيجة اإلختبار القبلي التالميذ رقم
 ٜٓ ٔالتلميذ  ٔ
 ٜٓ ٕالتلميذ  ٕ
 ٛٛ ٖالتلميذ  ٖ
 ٓٛ ٗالتلميذ  ٗ
 ٘ٛ ٘التلميذ  ٘
 ٓٛ ٙالتلميذ  ٙ
 ٓٓٔ ٚالتلميذ  ٚ
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 ٜٗ ٛالتلميذ  ٛ
 ٗٛ ٜالتلميذ  ٜ

 ٓٛ ٓٔالتلميذ  ٓٔ
 ٜٗ ٔٔالتلميذ  ٔٔ
 ٗٛ ٕٔالتلميذ  ٕٔ
 ٗٛ ٖٔالتلميذ  ٖٔ
 ٜٗ ٗٔالتلميذ  ٗٔ
 ٓٓٔ ٘ٔالتلميذ  ٘ٔ
 ٜ٘ ٙٔالتلميذ  ٙٔ
 ٛٛ ٚٔالتلميذ  ٚٔ
 ٜٗ ٛٔالتلميذ  ٛٔ
 ٓٓٔ ٜٔالتلميذ  ٜٔ
 ٓٓٔ ٕٓالتلميذ  ٕٓ
 ٗٛ ٕٔالتلميذ  ٕٔ
 ٓٓٔ ٕٕالتلميذ  ٕٕ
 ٓٓٔ ٖٕالتلميذ  ٖٕ
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 ٓٓٔ ٕٗالتلميذ  ٕٗ
 ٜٗ ٕ٘التلميذ  ٕ٘
 ٜٓ ٕٙالتلميذ  ٕٙ
 ٜٓ ٕٚالتلميذ  ٕٚ
 ٜٓ ٕٛالتلميذ  ٕٛ
 ٜٓ ٜٕالتلميذ  ٜٕ
 ٜٓ ٖٓالتلميذ  ٖٓ
 ٜٓ ٖٔالتلميذ  ٖٔ
 ٜٗ ٕٖالتلميذ  ٕٖ
 ٜٗ ٖٖالتلميذ  ٖٖ
 ٓٛ ٖٗالتلميذ  ٖٗ
 ٓٛ ٖ٘التلميذ  ٖ٘
 ٜٓ ٖٙالتلميذ  ٖٙ
 ٜٓ ٖٚالتلميذ  ٖٚ

 ٖٖٓ٘ ٣تموع
 %ٗ٘،ٜٓ=ٖٚ:ٖٖٓ٘ معدؿ
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 44-1الجدول 
 (Normalitas Data) نتيجة ضبط الفئيل

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

PreeTest Sebelum 

Permainan 

,201 37 ,001 ,901 37 ,003 

Post Test 

Sesudah 

Permainan 

,142 37 ,056 ,915 37 ,008 

 
يدؿ على ٖتصيل االختبار القبلي  ٓٔ-ٗمن جدكؿ 

 (Sig)ديستول الداللة  (Uji Normalitas)باستخداـ اختبار العمل 

( بذلك ىذه ٖٓٓ،ٓ<ٛٓٓ،ٓ) ٖٓٓ,ٓأكرب من  ٛٓٓ،ٓ
كديكن إجراء نتيجة تشَت إىل البيانات كتوزيعها يشكل طبيعي 

 اختبار ا١تتجانس.
 (Uji Normalitas)مث تضّمن الباحثة باالختبار ا١تتجانس  

 كاٞتدكؿ التايل ٖتصيل االختبار ا١تتجانس.
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 42-1الجدول 
 نتيجة االختبار المتجانس

Test of Homogeneity of Variances 
 
 
 
 
 

 Uji)يدؿ جدكؿ السابق أف ٖتصيل االختبار ا١تتجانس 

Homogenitas)  ٔتستول الداللة(Sig) ٓ،ٔ٘ٚأكرب من ٓ،ٓ٘ .
فلذلك ىذه نتيجة تشَت إىل بيانات ا١تتجانس كديكن إجراء 

 .(Uji)إختبار 
ال بد أف ٖتلل اختبارت ت  Bingoلتدرؾ تأثَت تطبيق لعبة 

(Uji T)  بنظر إىل نتيجة ا١تعدلة من االختبار القبلي كاالختبار
 التايل:البعدم،ىذا بياف اٞتدكؿ 
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 41-1الجدول 
Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 

1 

PreeTest Sebelum 

Permainan 

50,27 37 13,892 2,284 

Post Test Sesudah 

Permainan 

90,54 37 6,462 1,062 

 
من اٞتدكؿ السابق على نتيجة االختبار القبلي كالبعدم 

. كبذلك طبيعية كمتجانسة ٘،ٜٓنتيجة البعدم ك  ٕ،ٓ٘
فا٠تطوات التالية بنظر إىل تأثَت  T Test– باستخداـ البحثة اختبار

  فهو : Test -ىذه اللعبة عند تطبيق على التالميذ باستخداـ ت
 

 41-1الجدول 
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 Test -من اٞتدكؿ السابق يدؿ على ٖتصيل ت Test-ت
( ك ىذا يدؿ على أف ٓٓٓ،ٓ>٘ٓ،ٓ)  (Sig)مستول الداللة ك 

 لًتقية قدرة التالميذ على ا١تفردات. Bingoتطبيق لعبة 
 مناقشتها .0

 Bingoلعبة ا١تناقشة يف ىذا البحث فهي أف تطبيق أما 
آلية اك  يستطيع أف يرقي قدرة التالميذ على سيطرة ا١تفردات ٦تتازا.

فيو مطابقة ٔتا يطلب من  عنها بكل أنشطة ا١تدرسة ك التالميذ
 ككانت ملحوظة كرد يف آية االختبارات. Bingoلعبة تطبيق 

لًتقية  Bingoلعبة ذلك استجابة التالميذ عن تطبيق مث ك
قدرة التالميذ على ا١تفردات كٖتصيل على اإلجابة اإلجابية 

%  أكثر من اإلجابة السلبية )غَت ٕٜ)موافق بشدة ك موافق( 
  %ٛ<  %ٕٜ: % بالنسبةٛك غَت ا١توافق بشدة(  ا١توافق

كتشَت ىذه النتيجة أّف استجابة التالميذ يف إجيابية أم معظم 
  عليم اللغة العربية.التالميذ يشجعوف يف ت

 قي قدرة التالميذستطيع أف تر ي Bingoلعبة ككاف تطبيق 
 ككانت Test-االختبار ت على سيطرة ا١تفردات. كما أكضح لنا



78 

 

 

 

 (Sig)( كمستول الداللة ٕٗٛ،ٙٔ-النتيجة )
(ٓ،ٓ٘>ٓ،ٓٓٓ) 
 تحقيق الفروض -ج 

كما كتبت الباحثة يف الفصل الرابع أف الفرض هبذا 
 البحث فرضاف فيما يلي:

أف يرقي  Bingoلعبة : إف تطبيق (Ha) الفرض البديل -ٔ
كىذا  ترقية قدرة التالميذ على سيطرة  ا١تفردات.

يف  Test-ٖتصيل تالفرض مقبوؿ ألف بواسطة 
كىو  (Sig)جدكؿ قبلو ك نتيجة مستول الداللة 

(ٓ،ٓٓٓ > ٓ،ٓ٘.) 
ال   Bingoلعبة : إف تطبيق (Ho)الفرض الصفرم  -ٕ

 يستطيع أف يرقي قدرة التالميذ على سيطرة ا١تفردات.
يف  Test-كىذا الفرض مردكد ألف بواسطة ٖتصيل ت

كىو  (Sig)اٞتدكؿ أف نتيجة مستول الداللة 
(ٓ،ٓ٘<ٓ،ٓٓٓ.) 
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كالفرض البديل مقبوؿ  ىذا يدؿ أف الفرض الصفرم مردكد
أف يرقي قدرة التالميذ على سيطرة  Bingoلعبة أف تطبيق 

 ا١تفردات.
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 الفصل الخامس
 خاتمة

 نتائج البحث -أ 
بالبحث التجرييب قدمت الباحثة ٖتليل بعد انتهاء الباحثة 

البيانات ٖتليال تاما تفصيليا بالنتائج البحث كىي فيما 
 يلي:

يرقي قدرة التالميذ على سيطرة  Bingoإف تطبيق لعبة   (أ 
 ( Test-ا١تفردات كاعتمدت الباحثة على نتيجة )ت

 (.ٓٓٓ،ٓ >٘ٓ،ٓ( كمستول الداللة )ٕٗٛ،ٙٔ-)
كانت استجابة التالميذ يف تعليم اللغة العربية بتطبيق    (ب 

لًتقية قدرة التالميذ على ا١تفردات   Bingoلعبة
اجيابية.اعتمادت الباحثة على إجابة االستبانة إجيابية 

% كىذه ٛ% كإجابة سلبية بالنسبة ٕٜبالنسبة 
% إجيابية. ككذلك اعتمادا ٛ <% ٕٜالنتيجة تدؿ 

على ا١تالحظة ا١تبشرة عن عملية التعلم عند استخداـ 
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% ٜٓىذه اللعبة كتدؿ على إشارة إجيابية بالنسبة 
 ىذه ٦تتاز.

 االقتراحات -ب 
اعتمادا على الظواىر السابقة تقدـ الباحثة االقًتاحات 

 اآلتية :
ترجو الباحثة إىل مدرسة اللغة العربية يف ا١تدرسة  -ٔ

بند أتشيو أف تطبق  ٙاإلبتدائية اإلسالمية اٟتكومية 
لًتقية قدرة التالميذ على ا١تفردات ألف  Bingoلعبة 

 ىذه لعبة ترقي قدرة التالميذ على سيطرة ا١تفردات.
ترجو الباحثة إىل مدرسة اللغة العربية أف ٗتتار  -ٕ

١تتنوعة كاٞتذابة حىت حيب التالميذ اللغة األلعاب ا
 العربية.

ترجو الباحثة إىل القارئُت اصالح األخطاء ك العيوب  -ٖ
 يف ىذه الرسالة حىت تكوف الرسالة كاملة.

ترجو الباحثة إىل التالميذ أف يدرسوا اللغة العربية ك  -ٗ
 يتقنوا أربع مهارات يف اللغة إتقانا جيدا.
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 المراجع
 المراجع العربية -أ 

عجم الوسيط، مال بدكف السنة، إبراىيم أنيس كاآلخركف،
 .قاىرة: دار ا١تعارؼال  الجزء األول،

مدخل إلى طرق تعليم اللغة ، ٜٜٛٔأزىر أرشد، 
 .األحكاـ: جوجن فاندانج لمدرسي اللغة العربية،
عليمية: الوسائل الت، ٜٚٛٔبشَت عبد الرحيم الكلوب، 

 .القاىرة: دار السالـإعدادىا وطرق استخدامها، 
م وتقويم اللغة تطوير منهج التعلي، ٕ٘ٔٓم ننرسي، ترمز 

 ا١تمتاز: بند أتشيو.  بغيرىا،العربية للناطقين 
ة لغير تعليم اللعربي، ٜٜٛٔرشدم اٛتد طعيمة، 

منشورات ا١تنظمة مصر: الناطقين مناىجو واسالبو، 
 .إلسالـ للًتبية كالعلـو كالثقافة ا

أىمية األلعاب اللغوية في ، ٜٕٔٓسالمي ٤تمود، 
 تدريس اللغة العربية
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المدخل إلى البحث ، ٕٚٓٓصاحل بن ٛتد العساؼ، 
 .الرياض: مكتبة العيكاففي العلوم السلوكية، 

، ٜٜٔٔناصر عبد ا الغايل، ا ك عبد اٟتميد عبد 
دار إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية، 

 الالعتصاص.
التربية ، ٕٛٓٓعبد الوىاب عبد السالـ طويلة، 

 .دار السالـالقاىرة: اإلسالمية وفن التدريس، 
تعليم اللغة العربية للناطقين ، ٤ٜٔ٘ٛتمود كامل، 

 جامعة القرل.، بلغات أخرى
فعالية لعبة تطابق الصور الرسالة: "، ٕٕٓٓنتا،مو 

والكلمات لترقية سيطرة المفردات عند التالميذ 
 22بالمدرسة اإلبتدائية األسالمية الحكومية 

 .ٕ٘ٔٓ، جامعة الرانرمبند أتشيو:  ،"آتشيو بسار
األلعاب اللغوية في ، ٜٚٛٔناصف مصطف عبد العزيز، 

، رياض: األولىتعليم اللغات األجنابية، الطابعة 
 .دار ا١تريح
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 الصور عملية البحث

        

 

  

 

        
        
   

 

 

 

 2عملية التعليمية     4التعليمية   عملية 

 Bingo 2 لعبةعملية التعليمية بتطبيق    Bingo4 عملية التعليمية بتطبيق لعبة
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 آتى اسئلة االختبار القبلي   4االختبار القبلي

 األجوبة من االستبانة  2االختبار القبلي 
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 2االختبار البعدي   2االختبار البعدي  
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Soal Pree Test 

Nama  :  

Kelas  : 

Pelajaran: 

 

1.Artikan kosakata yang ada dalam tabel berikut ini ke dalam Bahasa 

Indoensia 

 

2.Pilihlah jawaban yang tepat dari soal berikut! 

 .َمْعٌَت َكِلَمٌة " ُغْرَفُة النػَّْوـِ " ......

  Buku Agamaد.         Kamarج.           Sekolahب.        Rumahأ.

 .َمْعٌَت َكِلَمٌة " اَرِْيَكٌة " ......ٕ

  Majalahد.             Mejaج.             Sofaب.        Bangkuأ.

 ٔ َمْطَبخٌ  ...........

 ٕ َزْىرِيَةٌ  ...........

 ٖ ِمْصَباحٌ  ...........

 ٗ ْنَضَدةٌ مِ  ...........

 ٘ َسرِيْػرٌ  ...........
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ٖ.BahasaArabnya” Dapur” adalah…….  

 أ.ِمْطَبٌخ         ب.ِمْصَباٌح         ج.٣َتَلٌَّة         د.َمْطَبخٌ 

ٗ.Bahasa Arabnya”Kamar Mandi” adalah ……  

ـٌ         ب.َمْطَبٌخ          ج.ِخزَانٌَة            د.ُغَرؼٌ   أ.َٛتَّا

 َما َىِذَه؟                       .٘

 

 د.بَػْيتٌ        ج.َمْكَتَبٌة        أ.ُكُتٌب    ب.ِمْنَضَدٌة    
3.Pilihlah gambar yang tepat dari mufrodat berikut ini 

 .َرؼ  ٔ

                     ب.                                  أ.

 

                    د.                                 ج.  
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 .ِمْنَضَدةٌ ٕ

                      ب.          أ.              

 

   ج.                     د. 

 

 .ُغْرَفُة اْلُمَذاَكَرةِ ٖ

 ب.                                                             أ.

 

 ج.                        د. 
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ْسِتْقَباؿِ ٗ  .ُغْرَفُة ااْلِ

 ب.                            أ.              

 

 د.        ج.                 

 

 

 .ُغْرَفُة النػَّْوـِ ٘

 ب.                                                               أ.

 

 د.  ج.                          
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Soal Post Test 

Nama: 

Kelas: 

Pelajaran: 

 

1.Pasangkan gambar dibawah ini dengan mufrodat yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يَػْقرَاُ 

 ِاْسِتَعارة اْلُكُتبِ 

 ُكُتُب اأْلَْخاَلؽِ 
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2.Pilihlah arti yang benar dari pertanyaan berikut ini! 

 .َمْعٌَت َكِلَمٌة " إَعاَدُة اْلُكُتِب " .....ٔ

       Minjam buku.ب     Mengembalikan bukuأ. 

  Buku tulis.د                             Buku. ج  

 َرؼ  

 َمْكَتَبةٌ 

 َجرِْيَدةٌ 
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ٕ.Makna dari kata “Printer” ……   

 ب.طَاِبَعٌة                      أ.اَْلَفْأرُة      

 اْلَمَفاتِْيِح        د.َشاَشةٌ ج.َلْوَحُة 
3.Pilihlah arti yang sesuai dengan  gambar yang ada dibawah ini 

 ب.تَارِْيٌخ           أ.ِكَتاٌب                               .ٔ

 ج.ُكُتٌب ِدْيِنيٌَّة       د.ُكُتُب اْلَقَصصِ                       

 

 

   ب.َلْوَحُة اْلَمَفاتِْيِح        أ.َشاَشٌة                           .ٕ
 ج.َكْحَدُة النِّظَاـِ    د.اَْلَفْأرَةُ 

 

 أ.ُكْرِسي         ب.َمْكَتٌب                                             .ٖ

 رُفُػْوؼٌ  د.         ج.ِخزَانَةٌ              
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4.Makna yang tepat dalam bahasa arab dari gambar berikut ini! 

ٔ                                                  .  
 

 

ٕ          .   

 

5.Tulislah bahasa arabnya dari kosakata yang di dalam  

berikut ini  

……… Laboratorium 

Komputer 
ٔ 

……… Internet ٕ 
 

    

 
 
 
 
 

......... 

............ 
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ANGKET SISWA 

Nama: 

Kelas: 

Sekolah: 

 

Petunjuk Pengisian 

1.Tidak akan mempengaruhi nilai rapot atau hasil belajar ketika mengisi 

angekt ini 

2.Berilah tanda (√ ) pada jawaban yang dianggap sesuai dengan diri 

saudara 

Keterangan : SS :Sangat Setuju,S : Setuju, TS : Tidak Setuju, STS : 

Sangat Tidak Setuju. 

3.Jika ada penjelasan yang penting agara untuk dituliskan ditempat yang 

telah disediakan. 

4.Kejujuran anak-anak ku dalam mengisi angket sangat membantu 

dalam pengumpulan data. 

 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Saya sangat suka pelajaran bahasa 

arab 

    

2 Belajar dengan permainan Bingo 

merupakan pengalaman baru untuk 

saya 

    

3 Sangat menyenangkan belajar 

bahasa arab sambil bermain 

dengan permainan bingo 

    

4 Lebih mudah memahami materi 

dengan adanya permainan Bingo 

    

5 Sangat membantu saya dalam 

menghafal mufrodat dengan 

permainan bingo 

    

6 Belajar mufrodat melalui 

permainan bingo memudahkan 

saya dalam menjawab pertanyaan 

bahasa arab 
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7 Belajar menggunakan permainan 

Bingo meningkatkan penguasaan 

kosakata 

    

8 Sangat memberikan motivasi 

untuk saya belajar sambil bermain 

dengan permainan bingo 

    

9 Sangat menyenangkan 

mempelajari mufrodat dengan 

permainan Bingo 

    

10 Tidak memberikan rasa bosan 

ketika mempelajari mufordat 

dengan permaina Bingo 
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 السيرة الذاتية 
 : البيانات الشخصية أكال
 : نور ا٢تداين   االسم الكامل  .ٔ
 ٕٕٗٗٓٓٓٛٔ:   القيد رقم .ٕ
 ٕٓٓٓأغسطس  ٛ: بنجي،   ٤تل كتاريخ ا١تيالد .ٖ
 : اإلناث   اٞتنس .ٗ
 : اإلسالـ    الدين .٘
 : إندكنيسيا   اٞتنسية .ٙ
 : غَت متزكج  اٟتالة اإلجتماعية .ٚ
 Cadek, Baitussalam Kabupaten Aceh Besar:    العنواف .ٛ
 : طالبة  العمل .ٜ

 nurulhudani08@gmail.com:  الربيد األلكًتكين .ٓٔ
 : حسٍت البصر  اسم األب .ٔٔ
 : ا٠تياط  العمل .ٕٔ
 : نور بييت  اسم األـ .ٖٔ
 : ربة البيت  العمل .ٗٔ

 Kelurahan Rambung Dalam,Binjai Selatan:   العنواف .٘ٔ
Kota Binjai                                      

 ثانيا: خلفية الدراسية
 (Binjaiٔٓرقمبتدائية األىلية امدية درسة االا١تا١تدرسة االبتدائية ) .ٔ
 ا١تدرسة ا١تتوسطة )مدرسة الثانوية االىلية الكافة( .ٕ
 ا١تدرسة الثانوية )ا١تدرسة العالية اٟتكومية بنجي( .ٖ
يف تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كتأىيل ا١تعلمُت ّتامعة  حاصلة على درجة بكلوريوس.    ٗ

 ٕٕٕٓ - ٕٛٔٓالرانَتم اإلسالمية اٟتكومية، بند أتشية، سنة 


