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 ستهاللإ

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

َما َلَك ِمَن ٱَّللَِّ ِمن  َولَِئِن اتّـَبَـْعَت أَْهَواَءُهْم بـَْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ  ۚ  أَنـَْزْلَناُه ُحْكًما َعَربِيًّا ِلَك وََكذَ 
  َوِلىٍّ َوََل َواقى 

 37آية  الرٍّعدسورة 

 )صدق هللا العظيم(

 

 

 

 

 ل الشيخ تقي الدين النبهاين يف كتابه مفاهيم حزب التحرير: اق

ا جزءً  -اليت هي لغة اإلسالم –فما مل متزج الطاقة العربية ابلطاقة اإلسالمية أبن جتعل اللغة العربية 000"
ا الطاقة اللغوية اليت محلت طاقة اإلسالم اَلحنطاط يهوي ابملسلمني، ألنٍّ  َل ينفصل عنه فسيبقى جوهريً 

 "000ء كامالً إَلٍّ هبا،حبيث َل ميكن أداء اإلسالم أدا ،فامتزجت هبا

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 إهداء 
إل أيب املكرم خمرت الدين وأمي املكرمة نور احلياة مها ربياين صغري 

والدنيا واآلخرة وإل أخي حسن حفظهما هللا وأبقهما يف سالمة الدين 
 سوي وأخيت حافظة املالية.

وإل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين أدوا واجبهم 
 الالئق ابلتقدير واإلجالل.

وإل مجيع صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، 
هذا البحث العلمى، أقول هلم شكرا جزيال على املساعدة يف إجناز 

 جزاهم هللا خري اجلزء.

 

 رمساليتا

 
 



 

 

 شكر وتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على  0ينطق هبا اإلنسان وأفضل اللغات اليت عربيا جعل القرآن ياحلمد هللا الذ
 0حبيب الرمحن سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته وإحسانه إل يوم الدين

 هيلالعربية بكلية الرتبية وأت اللغة قسم تعليم اليت يقررها هللا  وتوفيقه أتليف هذه الرسالةفقد مت إبذن 
املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها الطلبة وختتص الرسالة حتت املوضوع: 

 MTsلكمبيوتر يف مهارة القراءة والكتابة )البحث والتطوير بـ اب "Menyusun Teks"تطوير اللعب 

Darul Hikmah Aceh Besar) 

الدكتورة سالمي حممود، ة ني مها األستاذاملشرفني الكرميشراف إبتم إشراف كتابة هذه الرسالة تو 
اللتان قد م الباحثة أفضل الشكر هلما فتقدٍّ  0الدكتوراندوس اشرف مظفر، املاجستري  األستاذو  املاجستري

إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوهلا إل آخرها،  أنفقتا أوقاهتما الثمينة وتوجيهما ومساعدهتما
 0 ابركهما وجزامها خريا كثريالعل هللا

ورئيس قسم  عميد كلية الرتبيةو  احثة الشكر اخلالص ملدير اجلامعةم البتقدٍّ  إضافة على ما ذكر،و 
قدم جزيل توكذلك  0إرشادا صحيحا اعلوما انفعة وأرشدوه ااألساتذة الذين قد علموهاللغة العربية وجلميع 

إمتام كتابة هذه الرسالة، وابركهم هللا ىف الدنيا  أبفكارهم يف االشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوه
 0واآلخرة

موليادي  األستاذ  Darul Hikmah Aceh Besar املدرسة  ناظرم الشكر لوَل تنسى الباحثة أن تقدٍّ 
 إليها مجع البياانت احملتاج ها يففيه الذين قد أعانو  الطلبة، وجلميع املدرسني و مدرسة اللغة العربيةوملدرس و 

 0، عسى هللا أن يعطيهم أجرا عظيماعملية البحث عند
أيب خمرت م شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالديها احملبوبني من الواجب على الباحثة أن تقدٍّ  وأخريا،

لعل هللا جيزيهما أحسن الثوب ىف الدنيا ، ابها هتذيبا انفعاذين ربياها تربية حسنة وهذٍّ الالدين وأمي نور احلياة 
  0واآلخرة



 

ان، وإن كانت قد بذلت كل جهدها تتيقن الباحثة أن هذه الرسالة َل ختلو من األخطاء والنقصمث 
واصالحها انفعا إلكمال هذه الرسالة،  رجو من القارئني نقدا بنائيا خالصاتإعداد هذه الرسالة، لذلك  يف
 0الة  انفعة هلا وللقارئني مجيعالعلٍّ هذه الرسو 
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 مستخلص البحث
 والكتابة  لكمبيوتر يف مهارة القراءةاب "Menyusun Teks"تطوير اللعب :  عنوان البحث

 (MTs Darul Hikmah Aceh Besar)البحث والتطوير بـ 

 رمساليتا  : اإلسم الكامل

 22١3239٨0:  رقم القيد

 يقرأ. مرتكيز يف دور املعلالكانت تقام بطريقة MTs Darul Hikmah Aceh Besar يف  م يعملية التعلإن 
الفرصة لطلبة أبن يشرتكوا يف قراءة  قرر ويرتمجها كلمة فكلمة ومل يعطاملدرس النص القراءة من الكتاب امل

 ،الطلبة  عند عملية التعليم والتعلملٍّ ميكتاب املقرر. ومن أجل ذلك الل إوهم َلبد أن ينظروا  0لنصا
شرح الالنص و  اءةهتمام بقراءة املدرس وترمجتها. بعدما قر تحادث والتهامس وعدم اَلاليف  هذا ويتمثل

إبلقاء  ايشتغلو ة من النص العريب, ولكنهم مل يفهموا فري خأيرتمجوا فقرة و  يكتبوا طلب من الطلبة أنيرتمجتها ب
 هذه الرسالة: وهتدف الباحثة يف كتابة قد بينها املدرس.مما على املدرس  اتعبار الأو  اتفرداملالسؤال عن 

لتعرف لو  لكمبيوتراب "Menyusun Teks" لعبال وإنتاج تطوير يف الباحثة مرت هبااليت  اخلطوات لتعرف علىل
 MTs بـ والكتابة القراءة مهارة على ترقية قدرة الطلبة يف لكمبيوتراب "Menyusun Teks" لعبال على استخدام

Darul Hikmah Aceh Besar0  يتطوير له الباحثة يف هذه الرسالة فهو حبث البحث اليت تستعمأما منهج 
(R&D) 0 بـمن هذا البحث هو مجيع الطلبة  واجملتمع MTs Darul Hikmah Aceh Besar0 الباحثة  وأخذت

 "Menyusun Teks" لعبالبحث فهو إن  اوأما نتيجة هذ 0بةطال 2٤للعينة يف الفصل الثاين وعددهم 
 MTs Darul Hikmah Aceh Besar0 بـ قدرة الطلبةمهارة القراءة والكتابة فعال يف ترقية يف  لكمبيوتراب

 

 

 

 

 



 

Abstrak 

Judul Sekripsi : Pengembangan Game “Menyusun Teks” Pada Ketrampilan  

 Membaca dan Menulis 

Nama Penulis : Rosmalita 

NIM  : 221323980 

Proses pembelajaran di MTs Darul Hikmah Aceh Besar berlangsung dengan cara berfokus pada 

guru. Guru memulai pembelajaran dengan  membaca teks Arab yang terdapat dalam buku pelajaran 

kemudian menerjemahkan kata demi kata. Dan guru tidak memberikan  kesempatan pada siswa 

untuk membaca ulang teks tersebut sementara siswa diharus untuk memperhatikan buku pelajaran 

saja.  maka hal ini menyebabkan  siswa bosan, ribut, serta tidak memperhatikan bacaan dan 

terjemahan guru. Setelah teks Arab tersebut selesai dibacakan serta diterjemahkan oleh guru, 

selanjutnya siswa dimintakan  untuk menulis dan menerjemahkan paragraf terakhir dari teks Arab 

tersebut, tetapi siswa tidak memahaminya, dalam hal ini terlihat siswa berulang kali bertanya 

tentang teks bacaan pada guru padahal teks tersebut sudah mereka pelajari sebelumnya. Tujuan 

penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam 

mengembangkan Game “menyusun Teks” dan mengetahui penggunaan Game “menyusun Teks” 

dalam meningkatkan kemampuan siswa pada ketrampilan  membaca dan menulis. Metode penelitian 

dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pengembangan (R&D). Populasi adalah siswa siswi di 

MTs Darul Hikmah Aceh Besar. Dan penulis mengambil sampel pada kelas dua (VIII/2) dan 

jumlahnya ada 24 orang. Hasil dari penelitian ini bahwa Game “Menyusun Teks” pada ketrampilan 

membaca dan  menulis efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa MTs Darul Hikmah Aceh 

Besar terutama dalam membaca dan menulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Title of the search : Game Development "Menyusun Teks" Reading and writing  

Skill 

Name   : Rosmalita 

NIM   : 221323980 

The Arabic learning process at MTs Darul Hikmah Aceh Besar was teacher center. The teacher 

begins learning by reading the Arabic text in textbooks while and translate word by word. the 

teacher did not give students the opportunity to reread the text while students are required to pay 

attention  textbooks only. Then this causes students bored, noisy, and do not pay attention to the 

reading and translation of  teachers. After the Arabic text is read out and translated by the teacher, 

students are then asked to write and translate the last paragraph of the Arabic text, but the students 

do not understand it, in which case the students repeatedly ask questions about the text to the teacher 

although they have learned the text . The purpose of this study is to determine the steps taken by the 

writer in developing the Game "Menyusun Teks" and determine the use of  Game "Menyusun Teks" 

in improving students' reading and writing skills. The research used in this study is research 

development (R & D). The population is students in MTs Darul Hikmah Aceh Besar. And the 

sample of this study is second grade students (VIII / 2) and there are 24 students. The result of this 

study is game "Menyusun Teks" is effective in improving students ability of  MTs Darul Hikmah 

Aceh Besar especially in reading and writing. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الفصل األول

البحث اتأساسي  

 

  البحث مشكلة -أ
اإلستماع والكالم  مهارة :وهيإن ما يطلب يف اللغة العربية هو السيطرة على األربعة املهارات اللغوية 

 على مهم لتحصيل مع أن القراءة والكتابة،  قد تنخفض رغبة الطلبة يف مهارة القراءة 0والقراءة والكتابة
كذلك الكتابة   0١"القراءة هي أنشطة حلصول على معىن النص" 0املعلومات حىت يكون هلم علم واسع وكثري

 قرءاةعلى الل تطوير قدرة الطلبة فان إفتهد والكتابة أما مهارة القراءة 0وهي لتعبري الفكرة أو املشاعر
 0م القواعد وغريها كالنحو والصرفو علعلى تعمق يلزم ال تنيهار لتحقيق هذه امل 0والكتابة

 0بطريقة صحيحة ومناسبة الدراسية املواد حوضاملعلم ي إذا كان تنياملهار  اتنيه غب الطلبة علىسري 
جيب على املدرس أن خيتار الطريقة املناسبة والصحيحة ليستخدمها  0ميالطريقة هي من عنصر مهم يف التعل

 02ف تربوية معينة"ايف التعلم ألن "الطريقة هي جمموعة األساليب اليت يتسعني هبا املدرس يف حتقيق أهد
 مهارة القراءةلكل مهارة اللغة وتشتمل  املناسبة علميةتال ائلوسستخدام التعليم فعالية ابالطريقة تكون 

ومن  0ل النشاطإستطيع أن يرقي محاسة الطلبة ويدفعهم يوسيلة التعلمية الستخدام افإن  0الكتابةو 
 0التعلمية املرقية على محاسة الطلبة هي اللعب اللغوى ائلوسال

كانت   م يعملية التعلحصلت على  MTs Darul Hikmah Aceh Besar0الحظة يف ابملقامت الباحثة 
 قرر ويرتمجها كلمة فكلمة ومل يعطاملدرس النص القراءة من الكتاب امل يقرأ. مدور املعلرتكيز يف التقام بطريقة 

ومن أجل ذلك  0كتاب املقررالل إوهم َلبد أن ينظروا  0الفرصة لطلبة أبن يشرتكوا يف قراءة النص العريب
هتمام بقراءة املدرس تحادث والتهامس وعدم اَلاليف  هذا ويتمثل ،عند عملية التعليم والتعلم الطلبةلٍّ مي

 ص،ة من النري خأيرتمجوا فقرة و  يكتبوا طلب من الطلبة أنيرتمجتها بشرح الالنص و  اءةبعدما قر  0وترمجتها
 0قد بينها املدرسمما على املدرس  اتعبار الأو  اتفرداملإبلقاء السؤال عن  ايشتغلو ولكنهم مل يفهموا ف
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م يف تعلم اللغة العربية خصوصا تعل رغبتهمقد اخنفضت بلت الباحثة بعض الطلبة اق ،يوم التايلالإن يف 
فظ أن حنعلينا  بجيألن وكتابته  ب وَل نرغب يف قراءة النص العريبوقالوا: " َل حن والكتابة، ملهارة القراءة
 حنب نافإن 0يف التعليم والتعلم ةروحم ة لغويلو يستعمل املعلم ألعااب ،بصعبة انشعر ها و فهم معناناملفردات و 

املرغوبة لديهم قالوا: " حنب لعب  ةوعندما سألت الباحثة عن األلعاب اللغوي 0إنشا هللا" والكتابة القراءة
 0الكمبيوتر"

 "Menyusun Teks"كتابة الرسلة عن تطوير اللعب    إعتمادا على ماسبق من الشرح تريد الباحثة
   0(MTs Darul Hikmah Aceh Besarـ ب )البحث والتطويروالكتابة يف مهارة القراءة  ابلكمبيوتر

 

 أسئلة البحث  -ب

 ؟ "Menyusun Teks" الكمبيوتر لعب وإنتاج تطوير يف الباحثة مرت هبااليت  اخلطواتما  -١
على مهارة  ترقية قدرة الطلبة يكون فعاَل يف "Menyusun Teks" لعب الكمبيوتر هل استخدام -2

  ؟  MTs Darul Hikmah Aceh Besarـبالقراءة 
على مهارة  ترقية قدرة الطلبة يكون فعاَل يف "Menyusun Teks" لعب الكمبيوتر هل استخدام -3

 ؟  MTs Darul Hikmah Aceh Besarـبالكتابة 
 

 ف البحثاأهد  -ج

 Menyusun Teks"0" الكمبيوتر لعب وإنتاج تطوير يف الباحثة مرت هبااليت  اخلطوات التعرف على -١
 القراءة مهارة على ترقية قدرة الطلبة يف "Menyusun Teks" لعب الكمبيوتر التعرف على استخدام -2

 MTs Darul Hikmah Aceh Besar0ـب
 مهارة الكتابة على ترقية قدرة الطلبة يف "Menyusun Teks" لعب الكمبيوتر التعرف على استخدام -3

 MTs Darul Hikmah Aceh Besar0ـب
 

 
 



 

 البحث أمهية -د
 Menyusun" الكمبيوتر ابستخدام لعب والكتابة  ترقية قدرهتا يف القراءة يساعد الطلبة :   للطلبة -۱

Teks" 
التعليم و  . وحتسني عملية "Menyusun Teks"الكمبيوتر  إرشاد َلستخدام وتطبيق لعب للمدرس: -2

 0والكتابة التعلم يف مهارة القرءة
 Menyusun Teks"0"الكمبيوتر  الباحثة فعالية ابستخدام وتطبيق لعبزيدة معرفة  :  للباحثة -٤

 

 ضهوفرو  البحث فرتاضاتإ -ه

ومادهتا حسب  ،فيها مروحةابة و اإلفرتاض يف هذا البحث هو أن التعليم الفعايل َلبد أن يكون جذ
 :هيف رسالةهذه ال يفض البحث و أما فر و  0حاجة املتعلمني

 أوَل: الفرض ملهارة القراءة  

 على ترقية قدرة الطلبة يكون فعاَل يف "Menyusun Teks"الكمبيوتر  لعب استخدام : الفرض البديل -۱
 MTs Darul Hikmah Aceh Besar0ـبالقراءة  مهارة

 ترقية قدرة الطلبة َل يكون فعاَل يف "Menyusun Teks" لعب الكمبيوتر استخدام : الفرض الصفري -۲
   MTs Darul Hikmah Aceh Besar ـبالقراءة  مهارة على

 اثنيا: الفرض ملهارة الكتابة 

 على ترقية قدرة الطلبة يكون فعاَل يف "Menyusun Teks"الكمبيوتر  لعب استخدام :الفرض البديل -١
 MTs Darul Hikmah Aceh  Besar0ـ بمهارة الكتابة 

 ترقية قدرة الطلبة فعاَل يف َل يكون "Menyusun Teks" لعب الكمبيوتر استخدام : الفرض الصفري -2
 MTs Darul Hikmah Aceh Besar ـبمهارة الكتابة  على



 

 حدود البحث -و

 يتكون حدود البحث من:

يف مهارة " Teks Menyusun" الكمبيوتر لعبتطوير : يقتصر موضوع البحث على  احلد املوضوعي -۱
 0القراءة والكتابة

إبندونيسيا وهي مدرسة  هتشيآة مدرسة اإلسالمية يف حمافظحدى من إ: يقتصر على  احلد املكاين -۲
 Darul Hikmah0وية ناث

 6۲۰۱-۲۰۱۷: يقتصر البحث على شهرين يف سنة  احلد الزماين -۳

 

 مصطلحات البحث    -ز

ينبغي على الباحثة قبل أن تبحث هذه الرسالة شرح املعاين املصطلحات مما يف املوضوع وهي كما 
 يلي:

 تطوير -١

التطور: التغري التدرجيي الذي حيدث يف بنية الكائنات احلية و  0ل من طور إل طورحتوٍّ إن تطوير لغة 
وسلوكها، ويطلق أيضا على التغري التدرجيي الذي حيدث يف تركب اجملتمع أو العالقات أو النظام أو القيم 

  03السائدة فيه
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 اللعب -2
اللعب: النشاط  0٤اجلد بن منظور ضدالعرب َلورد يف لسان }لعب{ اللعب والَلْعب حسب ما 

  0احلر الذي ميارس لذاته

 الكمبيوتراحلاسوب أو  -3

 يَّات سريعة أو لتخزين املعلوماتجهاز مربَمج ألداء عملاحلاسوب )إسم آلة من حسب(، هو 
: جهاز كمبيوتر حُيمل كاحلقيبة وُيصطحب يف كلٍّ شخصيٍّ صغري حاسوب واسرتجاعها يف أي وقت

 05مكان

 "Menyusun teks" الكمبيوتر لعب -5
يف مهارة لرتقية قدرة الطلبة  الكمبيوتراللعب ُيصنع من نظام  "Menyusun teks" الكمبيوتر لعب

 0بتكمل النص القراءة والكتابة
 

  الدراسات السابقة    -ح

الدراسة احلالية كانت الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق بني 
 0والدراسة السابقة من خربات الدراسني السابقني

استخدام بطاقة التكملة يف تعليم القراءة )دراسة جتريبية ابملدرسة حتت املوضوع "النذار"  "منورالرسلة   -١
ي اإلسالمية ري معية يف جامعة الرانالرسالة اجلا"  Lampuuk Tungkop)الثانوية اإلسالمية دار األمان

 020١5 بندا آتشيه –السالم اإلسالمية احلكومية دار رييقدمته مكان املطبع جامعة الران 0احلكومية
وأما مشكلة البحث: أن كفاءة الطالب يف فهم قراءة العربية ضعيفة يدل على أن املدرس َل يستخدم 

وأما أهداف  0عليم القراءةيف ت ةبعليم إَل قليال حىت َل تدفع الطلالوسائل التعلمية يف عملية التعليم والت
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 0البحث ملعرفة فعالية استخدام بطاقة التكملة يف تعليم القراءة ابملدرسة الثانوية اإلسالمية دار األمان
 0تكملة يف تعليم القراءة فعاليةوأما نتائج البحث وهي أن استخدام بطاقة ال

ام بطاقة التكملة يف تعليم القراءة الدراسة احلالية ختتلف ابلدراسة اليت كتبتها منور النذار، استخد
يف املكان وقد اختلفت . Lampuuk (Tungkop)ة الثانوية اإلسالمية دار األمان)دراسة جتريبية ابملدرس

 0مشكالت البحثواملنهج و 
"تطبيق الوسيلة السمعية البصرية يف تعليم القراءة )دراسة جتريبية الرسلة "فجر عمليا" حتت املوضوع  -2

ي اإلسالمية احلكومية. ري معية يف جامعة الرانالرسالة اجلا" MIT Darul Tahfizh Ajun Aceh Besarـب
. وأما مشكلة 20١5 بندا آتشيه –السالم اإلسالمية احلكومية دار رييقدمته مكان املطبع جامعة الران

البحث: أن َل يستطيعو الطالب أن يقرءون ابلطالقة لقلة وسائل مناسبة مستوى قدرة الطالب على 
 0قراءةمل يطبق هذه الوسيلة يف تعليم اليف تعليم اللغة العربية واملدرس  ممارسة القراءة، وهم َل يندفون

راءة بوسيلة السمعية البصرية وملعرفة فعالية ستجابة الطالب على تعليم القوأما أهداف البحث ملعرفة إ
دام وسيلة وأما نتائج أن استخ 0تطبيق الوسيلة السمعية البصرية لرتقية قدرة الطالب على مهارة القراءة

ستجابة الطالب أثر شديدا يف مهارة القراءة وترقي قدرة الطالب على مهارة السمعية البصرية تؤثر إ
 0ائج املرجوةالقراءة حيث تؤثر لنيل النت

الدراسة احلالية ختتلف ابلدراسة اليت كتابته فجر عمليا، تطبيق الوسيلة السمعية البصرية يف تعليم 
يف املكان واملنهج وقد اختلفت  MIT Darul Tahfizh Ajun Aceh Besarـ بالقراءة )دراسة جتريبية 

 0مشكالت البحثو 
ر عهد داقية دوافع الطالب على القراءة مباملصورة  لرت استخدام القصة حتت املوضوع ""نور ماينا" الرسلة  -3

قدمته مكان املطبع  0ي اإلسالمية احلكوميةري معية يف جامعة الرانالرسالة اجلا "إلحسان )دراسة إجرائية(ا
 60. وأما مشكلة البحث: أن 20١٤ بندا آتشيه –سالم ال اإلسالمية احلكومية دار رييجامعة الران

يف تعليم اللغة العربية والقراءة خصوصا، وهذا بسبب كانت الوسيلة اليت  الطلبة َل يتحموا %
ستجابة وأما أغراض البحث ملعرفة إ 0قراءةيستخدمها املدرس مل تكن انشطة ودافعة يف تعليم ال

وأما  0الطالبات على تطبيق وسيلة القصة املصورة يف مهارة القراءة وملعرفة التحصيل الدراسي عليها
 0قصة املصورة يرقي دوافع الطالباتث وهي أن استخدام النتائج البح



 

الدراسة احلالية ختتلف ابلدراسة اليت كتبته نور ماينا، استخدام القصة املصورة  لرتقية دوافع الطالب 
مشكالت يف املكان واملنهج و وقد اختلفت  0على القراءة مبعهد دار اإلحسان )دراسة إجرائية(

 0البحث

 

 Menyusun" تطوير اللعبالدراسة احلالية يتفرق بني الدراسة السابقة، إذا الباحثة جتوز أن تبحث عن 

Teks"  البحث والتطويريف مهارة القراءة والكتابة ابلكمبيوتر( ـ بMTs Darul Hikmah Aceh Besar)0   

 طريقة كتابة الرسالة -ط

الرانريي  على النظام الذي وضعته كلية الرتبية جامعةهذه الرسالة فاعتمدت الباحثة وأما كيفية كتابة 
 اإلسالمية احلكومية، وهذا النظام مذكور يف كتاب:

 “Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh cetakan ke-II tahun 2016” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاين
 النظرياإلطار 

 

 0من املبادئ السائدة يف تعليم اللغات األجنبية، أن عملية التعليم والتعلم ينبغي أن تتم يف مرح وهبجة
األلعاب اللغوية من أفضل  0ابستخدام األلعاب اللغوية -وميكن تلبية هذا احلافز النفسي على وجه أكمل

د ومساندهتا، والتخفيف من راتبة الدروس الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة تلك اجلهو 
  06وجفافها

لعاب الذي يلعبه ومنا هذا حيتصر على اللعب املوروثية، بتطوير املعلومات قد تطور األيف ي كان اللعب
 07اوغريه  Video games اسوب فيهحلي كاتكثر األلعاب على جهاز تلقائ 0األوَلد واملتعلمني

بالغة يف شيئ، إذا قلنا إن احلاسوب من املاحلديثة، وليس من  حياتناأصبح للحاسوب دور متعاظم يف 
العالمات اليت متيز عصران هذا بني العصور، فقد فرض نفسه يف مجيع امليادين: يف إدارة املصانع، واملرافق  أهم

 0٨احلكومية، وغريها

 مفهوم الكمبيوتر -أ
الكبريات يف إداة التعليم وَلسيما يف تعليم إن احلاسوب حصيلة التكنولوجي العاصرة يفتح اإلمكانيات 

بدأ احلديث عن احلاسوب بوصفه وسيلة تعليمية يف اخلمسينيات من القرن  09اللغة األجنبية كالعربية
العشرين، وقضى رجال التعليم فرتة طويلة، وهم يناقشون طبيعة احلاسوب التعليمية، وأساليب اإلفادة منه يف 

 0١0يتكامل مع مناهج التعليم وبراجمههذا اجملال، وكيفية جعله 
استخدام احلاسوب له إجيابيات، ومن إجيابياته: إنه أداة فعالة يف جمال اَلختبارات والتقومي، كما أنه 

ويتضمن استخدام احلاسوب يف تعلم اللغة كثريا من  0يقوم إباثرة دافعية املتعلم، وشحذ قدرات التفكري لديه
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عة للمدارس عن طريق أساليب التشويق، اليت يلجأ إليه احلاسوب يف أثناء وتتحفف املت 0املتعة والتحدي
أما التحدي، فمصدره أن  0عرص اللغة، وهبذا يتحول تعلم اللغة من عمل ممل مرهق إل نشاط ممتع جذاب

ومن  0احلاسوب، كثريا ما سع طريقة حال املشكلة، مما يدفع الدارس إل التفكري والبحث واإلكتشاف
  0١١خرى، ميكن اَلستعانة ابحلاسوب يف تدريس معظم جوانب اللغةانحية ا

 وفيما يلي أهم إجابيات استعمال احلاسوب يف جمال تعلم اللغة وتعليمها، وهي: 
يف صفوف التعلمية، حيث يسمح لكل طالب، Individualization حيقق احلاسوب فكرة تفريد التعلم  -١

  0يالئمة من املواد، ويليب حاجة الفرديةأبن يعمل وفق قدرته وسرعته، ويقدم له ما 
يتسم احلاسوب ابملرونة من حيث الوقت، فهو يسمح الطالب ابختيار الوقت الذي يراه مناسبا  -2

 0للدراسة، سواء يف الصباح، أو املساء، أو يف أوقات العطلة
افات يتسم احلاسوب ابملرونة من حيث املكان، فهو يسمح الطالب بتلقي مقررات دراسية من مس -3

يرسله إل Disk بعيدة "تبث برامج من أماكن بعيدة، فيستقبلها الطالب، ويسجل إجاابته يف قرص 
 0اجلهة اليت تبث الربانمج، لتقومي إدائه

 0يركز الطالب على املواد املعروضة على احلاسوب ويتابعها -٤
حيتاجون إليه من يستطيع املدرس من خالل التفاعل الذي يتم بني الطالب واحلاسوب، إضافة ما  -5

 0مادة

 ١2بعدما ذكران اإلجيابيات من استخدام احلاسوب هناك بعض سلبياته ومن أمهها:

 0كان احلاسوب يقوم بكثري من الوظائف اَلجتماعية واَلقتصادية -١
َل يستطيع احلاسوب مشاركة الطالب يف حوار مفتوح النهاية ألن َل ميلك املفردات، وَل القدرة على  -2

 0الالتعبري واَلتص
حيتاج املدرسون إل وقت طويل، ملعرفة كيفية تشغيل احلاسوب بفاعلية، كما حيتاجون إل تدريب  -3

  0خاص على برجمة املواد التعليمية وختزينها ونسخها وطبعها
 

                                                           
 ٤57، ص.  ...تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبااملختار الطاهر حسني.  ١١
  ٤57، ص. العربية لغري الناطقني هبا...تعليم اللغة املختار الطاهر حسني.  ١2



 

  مفهوم القراءة -ب
 تعريف القراءة -1

إل مفهوم معقد أن القراءة عملية ميكانيكية بسيطة ا اصطالحو لغة : نقول قرأ الكتاب قراءة. القراءة 
 0١3ان بكل جوانبهاسإلنتدخل شخصية ال يقوم على أنا نشاط عقلي يستلزم

 أمهية القراءة -2
يكفي للتدليل على أمهية القراءة، وعظم شأنا حث اإلسالم عليها، فقد نزل األمر اإلهلي إل الرسول 

 0صلى هللا عليه وسلم يف أول آية قرآنية أنزلت "اقرأ ابسم ربك الذي خلق"
 0ية، ومفاتح جلميع املواد الدراسيةها: القراءة أساس كل عملية تعليموالقراءة ذات أمهية كبرية من

والقراءة متد املتعلمني  0والقراءة تفتح أمام املتعلمني أبواب الثقافة العامة، وهتذب لديهم مقاييس التذوق
ورفع مستوى فهمهم للمسائل  ابملعلومات اليت تساعد على تنمية ميوهلم، وحل الكثري من مشكالهتم،

 0١٤اَلجتماعية. وتعد القراءة عملية دائمة، يزاوهلا داخل املدرسة وخارجها
 وظائف القراءة  -3

أوَل: اَلتصال، وهو الوظيفة الرئيسة، ومنها تتفرع الوظائف األخرى، فاألصل أننا نقرأ لنحقق التواصل 
ابلقراءة ينمو  اثنيا: التنمية الفكرية والوجدانية،0امع اآلخرين ممن يفصلنا عنهم الزمان واملكان، مهما بعد

، املتعة والتسلية اثلثا: 0فكر اإلنسان، وتتسع معارفه، وتغين خربته، وتتهذب انفعاَلته، ويصقل وجدانه
فاإلنسان َل ميكنه أن يبقى جادا دائما، وَلبد له من حلظات  0والقراءة حتقق وظيفة أخرى ذات بعد نفسي

َلسرتخاء، إلراحة الذهن من الكد، والنفس من اَلنقباض، والعقل من التقصي، يبحث فيها عن ا
 0١5واألعصاب من التوتر

 أنواع القراءة -4
 0١6ميكن تنقسم القراءة من حيث طريقة أدائها إل قسمني رئسني مها

 القراءة الصامتة  (1
                                                           

 99(، ص. ۰١۰2، )الريض: دار املسلم، ، املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد ١3
 ١٤6(، ص. ١5۰2، )القاهرة: عامل الكتاب، تعليم اللغة العربية املعامرةسعيد َلىف،  ١٤
 96 0( ص2002لرسالة،  ، )بريوت، مؤسسةإجتاهات حريثة يف تدريس اللغة العربيةسام عمار،  0١
           ١06، ص. 000، املهارات اللغوية ما هيتهاأمحد فؤاد  ١١



 

املعىن املناسب املتكامل يف عطاؤها نا: استقبال الرموز املطبوعة، واميكن تعريف القراءة الصامتة أب
حدود خربات القارئ السابقة مع تفاعلها ابملعاين اجلديدة املقروءة، وتكوين خربات جديدة وفهمها دون 

أبنا: تفسري الرموز الكتوبة، وفهمها يف حدود خربات  -أيضا -وميكن أن نعرفها 0استخدام أعضاء النطق
فالقراءة الصامتة، متثل: حل الرموز املكتوبة، وفهم  0م النطقالقارئ السابقة وتكوين فهم جديد دون استخدا

 0معانيها بسهولة ودقة، وَل دخل للصوت فيها
 خصائص القراءة الصامتة فهي:وأما 

وأنا تساعد على  0أنا تعطي القارئ حرية شخصية يف القراءة، واطالقا بال حدود 0اخلصائص النفسية (أ
تناسب األفراد اخلجولني، أو الذين لديهم عيوب يف النطق؛ ألنم  وأنا 0الفهم، ألن فيها تركيزا أكثر

 0سيتخلصون من هذه العيوب بعد النطق
أنا توفر الوقت واجلهد عند القارئ، ألن القراءة الصامتة أسرع من  0اخلصائص اَلقتصادية واَلجتماعية (ب

وأنا تستخدم أي مكان  0والعقل القراءة اجلهرية، كما أن فيها توفريا ألعضاء النطق فال عمل إَل للعني
وأنا تساعد يف الرتابط األسري، فال يتضايق أخ من قراءة  0كن تواجد الناس فيه، دون ضوضاءمي

وأنا أساس يف حفظ أسرار الدول  0أخيه، وَل يؤثر بصوته على من جبواره؛ ألن الصوت فيها َل يعمل
فل الدولية، والدواوين، فكل مسئول يقرأ ما خيص يف السلم ويف احلرب وأنا أساس يف التعامل يف احملا

عمله قراءة صامتة، فهي أساس يف حفظ نظام الدولة الداخلي واخلارجي، يف املؤسسات والشركات، 
 0والوزارات، وعقد الصفات

 القراءة اجلهرية (2
فهم جديد والقراءة اجلهرية: تفسري الرموز املكتوبة، وفهمها يف حدود خربات القارئ السابقة وتكوين 

وتعد القراءة اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة؛ إلنا  0مع استخدام النطق السليم بصوت واضع مسموع
 0تتضمن مهارات عدة، وتستخدم أجهزة متعددة ومعقدة

 خصائص القراءة اجلهرية فهي:وأما 
يقها تكتشف األخطاء أنا أداة هامة َلبد منها يف عملية التعليم والتعلم؛ فعن طر  0اخلصائص الرتبوية (أ

وأنا أحسن وسيلة إلتقان النطق وإجادة األداء، ومتثيل املعىن، فال  0يف النطق، وابلتايل ميكن عالجها
ميكن أن تنمي هذه املهارات بدون القراءة اجلهريةن، ألن األداء الصويت يف القراءة يتحسن تدرجييا 



 

ف املعاين إَل بتوضيحها ابلتمثيل الصويت ابلتدريب، وَل يتضح األداء إَل بصوت مسموع، وَل تعر 
 0والركي

أنا عالج لألفراد اخلجولني أو اخلائفني للتخاص من هذ العيب بتشجيعهم  0اخلصائص النفسية والفنية (ب
وأنا وسيلة هامة  0على القراءة اجلهرية، فتشعر القارئ ابلثقة يف نفسه عندما يقرأ جهر أمام زمالئه

تذوق األديب للكالم املروء من حالل التنغيم الصويت والتعبري اجليد يف األاء، للفرد للتعبري الفين وال
فتكشف عن نوعية األساليب مثل: اَلستفهام اَلنكاري، أو التكرير أو السخرية، أو التعجب، أو 

 0الداء، أو الزجر
نا تساعد وأ 0أنا تدريب عملي على مواجهة اجلماهري، وبث الثقة يف النفس 0اخلصائص اَلجتماعية (ج

على متكن الفرد من احلديث واملناقشة والرد على األسئلة، وهباذا تعد اإلنسان ملواجهة احلياة بفعالية 
وأنا تساعد على توصيل املعاين اآلخرين عن طريق قراءة ما هو مكتوب هلم من رسائل  0وجناح
حساس ابلسئلية اَلجتمعية حنو وأنا تعلم الفرد أن حيرتم رأي اآلخرين، وحيرتم مشاعرهم، وإل 0وغريها

 0اآلخرين
 

 ةءت القراراأهداف تعلم مها -5
هداف من تعليم ونشري يف التالية أ 0١7تعترب القراءة عملية لشرح الرموز اللفظية املكتوبه وتفسريها

 ١٨:القراءة
 ردات والرتاكيب اجلديدةفتنمية حصيلة املتعلم من امل (١
 ية الثورة الفكرية لدى املتعلممتن (2
 جودة  النطق، وحسن األداء، ومتثيل املعىنحتقيق  (3
اكتساب املهارات القرائية كالسرعة، واَلستقالل القراءة، وحسن الوقف عند اكتمال املعىن، وحتديد  (٤

 ةأفكار املادة املقروء
 تنمية القدرة على الفهم (5

                                                           
 ١22، ص.  ...املهارات اللغوية ما هيتهاأمحد فؤاد،  ١7
 ١٤7، ص. ...تعليم اللغة العربية سعيد َلىف،  ١٨



 

 م على التعبري الصحيح عن املادة املقروءةلتعتدريب امل (6
 االسلوكيات واَلجتاهات السلبية اكتساب القيم الفاضلة، وتعديل (7
 التفكريتنمية القدرة على  (٨
 تنمية القدرة على التخيل واإلبداع (9

 ءةو تنمية قدرة املتعلم على تذوق املادة املقر  (١0
 إكساب املتعلم القدرة على نقد املادة املقروءة واحلكم عليها (١١
 اَلستفادة من املادة املقروءة يف حل املشكالت (١2
 طالعالقراءة املثمرة، واَل استغالل وقت الفراغ يف (١3
اَلنتفاع ابملادة املقروءة يف احلياة العملية، كقراءة اخلطاابت، واإلعالانت، وقوائم األسعار،  (١٤

 0والالفتات، والتعليمات
 
 

 مفهوم مهارة الكتابة -ج
 تعريف الكتابة -1

والكتابة اصطالحا: أداء لغوي رمزي يعطي دَلَلت متعددة  0الكتابة للغة: اجلمع والشد والتنظيم
وتراعي فيه القواعد اللغوية املكتوبة، يعرب عن فكر اإلنسان ومشاعره، ويكون دليال على وجهة نظره، وسببا 

 ١9 0يف حكم الناس عليه
 عناصر الكتابة -2

وكل هذه العناصر هي ما  0ل يف: الكلمة، واجلملة، والفقرةتتكون الكتابة من عناصر أساسية تتمث
تسمى: أسلوب الكتابة، وكل عنصر من عناصر الكتابة له أصول ينبغي مراعاهتا، واَللتزام هبا عند الكاتب، 

 200أن نعرض لكل عنصر على حدة يف عرض موجز-فيما يلي -وسنحاول

 

                                                           

 ١٤ أمحد فؤاد، املهارات اللغوية ما هيتها... ، ص. ١3
 ١5 أمحد فؤاد، املهارات اللغوية ما هيتها... ، ص. ١7١



 

 الكلمة (1
الكلمات: واحلرص على أن يكون اختار الكلمة مناسبة للمعىن معرفة املرتادف واملشرتك واملتضاد من  (أ

 0املقصود دون ليس أو غموض: وإليك توضيحا لكل مصطلح مما سبق
إدراك الدَلَلت املختلفة للكلمات: واختالف مرادها إل عصر، ومن بيئة إل بيئة مثل كلمة:  (ب

اآلن رئيس الوزراء أو رئيس  )احلاجب( فقد كانت تطلق قدميا على حاجب اخلليفة، وهو ما يساوي
 0الديوان امللكي، أصبح يف عصران يطلق على حاجب احملكمة

التمييز بني الكلمات اجليدة والوديئة: عند اختيار الكلمات، فعلى الكاتب أن حيسن اختيار اللفظ  (ت
 0املناسب للمعىن واملقال، فلكل مقام مقال

 

 اجلملة (2
 اختياره للجملة يف الكتابة منها: وهناك أصول ينبغي مراعتها من الكاتب عند

مراعاة اَللتزام بقواعد اللغة: والتقيدهبا، وعدم اخلروج عليها إَل وقف رؤية حمددة، هلا ما يربرها من  (أ
  0أغراض بالغية، ويراعى اَللتزام بقواعد اإلعراب للكلمة داخل اجلملة

وتنظيما، وارتباطها مبا قبلها وما يراعى أن تكون اجلملة متفقة مع السياق: طوَل وقصرا، وتشكيال  (ب
بعدها، من حيث كونا سببا أو تعليال أو نتيجة، ويفضل استخدام اجلمل القصرية يف بناء ما مل تدع 
الضرورة إل استخدام اجلمل الطويلة، وخاصة يف املوضوعات العلمية اليت حتتاج إل إطالة يف التوضيح 

 0والتعليل
الربط: إَل لضرورة حبيث تكون مستخدمة يف مكانا الصحيح، مع مراعاة اإلقالل من استخدام أدوات  (ج

 0دقة املعىن
البعد عن العامية يف استخدام اجلمل: ألن التدين يف استخدام اجلمل يضعف اللغة، كما يراعى البعد  (د

عن اجلمل اليت حتتاج إل توضيح ابإلشارات احلسية، فهذه تناسب احلديث الشفوي، وَل تناسب 
 0بةالكتا

معرفة شروط الفصاحة: اليت ذكرها البالغيون للجملة من بعد عن الغرابة والتعقيد وتنافر الكلمات  (ه
 0وغريها، مما ميكن الرجوع إليه يف كتب البالغة والنقد

 



 

 الفقرة (3
 يراعى يف اختيار الفقرة عند الكتابة يف ما يلي:

داخل سياق حمدد بعيد عن التشعب  تناسق الفقرة وانتجامها مع الفكرة اليت تعاجلها، واَلنضباط (أ
واَلستطراد الذي يبعد اَلنسان عن املعىن اَلصلي، فيؤدي إل ضياع الفكرة وغموضها، فاجلمل اليت َل 

 0تثقف مع السياق جيب إبعدها؛ ألنا هتدد وحدة الفقرة، وتبعدهبا عن هدفها األصلي
 0وتنميتها، وليس جمرد تراكم إنشائيأن يكون اهلدف من توايل اجلمل يف الفقرة هو تطوير الفكرة  (ب
 0يراعى أن تكون الفقرة مرتابطة، وغري مفككة، لفظا ومعين (ج
التناسق الزماين، واملكاين، والسبيب، والتعليلي، واملعنوي، داخل الفقرة، وهذا يتضح يف اَلنتقال من  (د

ذلك بوضوح يف كتابة ويظهر  0القدمي إل اجلديد، ومن السؤال إل اجلواب، ومن املقدمة إل النتيجة
 0القصص والروايت واألحداث

وبعضها؛ ألن التكرار خيل وي داخل الفقرات، أو بني الفقرات يراعى البعد عن التكرار اللفظي أو املعنه( 
 0بتوازن الفقرة، ويؤدي إل الركاكة والضعف، ويستثىن من ذلك التكرار البالغي الذي خيدم غرضا معينا

 0ئر وفقا للسياق النحوي واملعنويتنظيم حركة الضما  و(

 األسلوب (4
وكل هذا يكون  0عرفنا أن عناصر الكتابة هي: الكلمة داخل اجلملة، واجلملة داخل الفقرة، والفقرة

فاألسلوب: هو األداء اخلاص الذي يسري عليه الكاتب يف التعبري عن أفكاره ومشاعره،  0أسلوب الكاتب
 0الكاتب أديبا ابرعا، وكاتبا مشهورا، إَل إذا كان له أسلوبه اخلاص بهوَل يصري  0وما يود اإلفصاح عنه

 
 أنواع الكتابة -3

 2١:تنقسم الكتابة إل ثالثة أنواع
 الكتابة العثمانية (1

                                                           
      ١6 0(، ص2006السالم،  ، )القاهرة، داركافة حقوق الطبع والنشر والرتمجة حمفوظة للناشرعبد القادر حممود البكر، 6١



 

ويسمى خط املصحف العثماين، وهذا النوع من الكتابة سنة متبعة مقصورة عليه، فال يقاس عليه، ألن 
َل ختتلفان من حيث دَللتهما على األلفاظ، فلفظة املالئكة يف الكتابة العربية ختتلف عن كتابتان 
من حيث دَللتهما على األلفاظ، فلفظة املالئكة يف املصحف:  0املصحف: امللئكة، ونطقهما واحد

 0امللئكة، ونطقهما واحد
 الكتابة العروضية (2

ة أم مل يكن، وَل وهي كتابة صوتية تسجل ما يسمع فقط من حروف الكلمات سوء أكان مثبتا ابلكتاب
تسجل غري املنطوق من املكتوب وَل تنتهي بنهاية اللفظ حيث توصل الكلمات، إن وجب ذلك، حنو: إل 

 022تكتب: إلل َل هل علي يل قدير -هللا العلي القدير
 الكتابة االصطالحية  (3

القياسية أو  وهذه الكتابة اَلصطالحية، أو 0واملراد هبا كتابة األلفظ اليت تركبت من حروف اهلجاء
ألخر اليت تؤلف العرفية اليت يستعملها اجلمهور هي املوضوع األساس هلذا الكتاب، فضال عن املوضوعات ا

 0لغة العربيةمعه علم كتابة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

         7١ 0،ص 000كافة حقوق الطبع والنشرعبد القادر حممود البكر،  7١ 



 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 

 منهج البحث -أ
انتقل البحث الطرق هذه الرسلة  0التطوير"و ستخدم الباحثة يف هذه الرسالة طريقة البحث "البحث ت

تصميم ، مجع البياانت، احلاجات واملشكالت حتليلمن سوغي يونو، وأما اخلطوات هذه طريقة كما يلي: 
 ،جتربية تطبيق اإلنتاج، تنقيح اإلنتاج، اختبار اإلنتاج، حتسينات على التصميم، تصديق اإلنتاج، اإلنتاج

023إنتاج اجلماعى، تنقيح اإلنتاج
 

 

 جمتمع البحث -ب
جمتمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد به كل من ميكن أن تعٍّمم عليه نتائج البحث سواء أكان 

 MTs Darul Hikmahاجملتمع من هذا البحث لكل الطلبة بـ و  02٤جمموعة أفراد أو كتب أو مباين مدرسية

Aceh Besar  0طالبا ١2١وعددهم  20١7/20١6لسنة دراسية  

 

 عينة البحث -ج
 MTs Darul Hikmah Aceh Besar0ابملستوى الثاين يف العينة أتخذ الباحثة من الطالب 

 

 أدوات البحث -د
ومصطلح )أدة البحث( مصطلح منهجي يعين الوسيلة اليت جتمع هبا املعلومات الالزمة إلجابة أسئلة 

 البحث الذي تستخدم الباحثة يف هذه الرسلة وهي:  أدواتو  025البحث أو اختبار فروضة
 املالحظة  -١

 0" عند عملية التعليم والتعلمMenyusun Teks" الكمبيوترتالحظ الباحثة فعالية الوسيلة لعب 
 إستبانة ملعرفة إستجابة الطلبة -2

                                                           
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 298 

 9١(ص. 2000، )الريض: مكتبة العبيكان املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةالعساف، صاحل بن محد ، 24
  ، ص.000املدخل إىل البحث العساف، صاحل بن محد،  25



 

هذه اإلجابة الذي تقدم الباحثة إل الطلبة يف جتريبية احملدودة وجتريبية العامة ملعرفة فعالية ابستخدام 
 Menyusun Teks"0" الكمبيوترلعب 

 اَلختبارات -3
حد األدوات اليت ميكن أن يستخدمها الباحث جلمع املعلومات اليت حيتاجها تعد اَلختبارات املقننة ا

 0إلجابة األسئلة البحث أو اختبار فروضه
 ، ومها:وتقوم الباحثة ابختبارين

 اَلختبار القبلي (١
يف " Menyusun Teks" الكمبيوتر لعبوأما اَلختبار القبلي هو الذي ختترب الباحثة قبل تطوير 

 0الفصل الثاين
 اَلختبار البعدي (2

يف  "Menyusun Teks" الكمبيوتر لعبهو الذي ختترب الباحثة بعد تطوير وأما اَلختبار البعدي 
 0الفصل الثاين

 
 
 

 طريقة حتليل البياانت -ه

بشكل  one group pre –test, post-test   designاليت تستخدم الباحثة يف هذا البحث  وأما تصميم
 26التايل:

 2خ  x ١ت  خ

 = اَلختبار القبلي ١خ

 = اَلختبار البعدي 2خ

 

                                                           
  ١00، ص. 000املدخل إىل البحث العساف، صاحل بن محد، 26



 

تستعمل الباحثة الرموز   0(Test Tالبياانت عن نتيجة اَلختبار القبلي والبعدي ابختبارات ) أما حتليل 
 27كما يلي:

 = MD
SEMD

 tه

 البياانت:

MD = الفروق بني قيمة املتغرية األول واملتغرية الثانية، فهو من إتباع اخلطوات التالية: متوسطي أ 

MD = ∑ D

N
 

∑ D =  وة األول وقيمة املتغرية الثانيةأي جمموعة الفروق بني قيمة املتغري ،D اَلتية: من اخلطوات    
D= X-Y 

   = Dقيمة املتغرية األول انقصة قيمة املتغرية الثانية 

N  أفراد العينة= عدد 

SEMD
 وهو من إتباع الرمز التايل: (standar eror dari mean of difference )= أي اخلطأ املعياري للفروق  

SEMD
= 

SDD

√N−1
 

SDD األول وقيمة املتغرية الثانية، يعين: = أي اَلحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية 

SDD = √
∑ D٢

N
− (

∑ D

N
) ٢

 

N عدد أفراد العينة  = 

 كما يلى:  tه اخلطوات حلصل علىوأما 

                                                           
27 Anas sudijono. Pengantar Statistik Pendidikan  (Bandung: PT Raja Grafindo. 2012), hal.305   

 



 

إذا متغرية األول بشعار  0( بني نتيجة متغرية األول ونتيجة متغرية الثانية = diffrenceالفرق(  Dيبحث -١
X ومتغرية الثانية بشعارYفـ ،D = X-Y . 

∑وحصل  Dتصنيف بـ  -2 D 
∑ = MD  :بصيغة Differenceمن  meanيبحث  -3 D

N
 

∑: مث إضافة وحصل علىDتربيع  -٤ D2  
 بصيغة :difference  ، SDDيبحث اَلحنراف املعياري من  -5

 SDD = √
∑ D٢

N
− (

∑ D

N
) ٢

 

mean of difference (SEMDاملعياري من  يبحث اخلطة -6
 ، هو ابستخدام الصيغة(

SEMD
= 

SDD

√N−1
 

 ابستخدام الصيغة : tهيبحث  -7
 MD

SEMD
 tه =  

 خلطوات اَلتية:اب tهتقدمي تفسري  -٨
 (oH( وصفرية )aHصياغة الفرضية البديلة ) (١
 tهاختبار أمهية  (2
 ”t”يبحث أن ينقد (3
 tt و tهمث يقارن بني  (٤
 0النتائج البحث أو قرتاحإلا حصل على (5

 
 
 
 
 
 



 

 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشاهتا

 

 عرض البياانت -أ
الباب تشرح الباحثة نتائج  هذا ويف 0السابقة فيما يتعلق مبنهج البحث الفصولقد شرحت الباحثة يف 

ابلكمبيوتر يف مهارة القراءة  "Menyusun Teks"اللعب من البحث وتطوير  عليها صلحتالبحث اليت 
 MTs Darul Hikmahتلك البياانت بـ على للحصول (R&D)التطويري  وقد قامت الباحثة ابلبحث 0والكتابة

Aceh Besar تشيه برقم: آية الرتبية جامعة الرانريي بندا إعتمادا على رسالة عميد كلB3501/Un.08/TU-

FTK/TL.00/04/20170 

 MTs Darul سن ابلباحثة أن توضح ميدان البحث وهيحيللحصول على نتائج البحث املقررة 

Hikmah Aceh Besar0   كانت هذه املدرسة من املدارس اإلسالمية يفAceh Besar  تقع يف شارع
Laksamana Malahayati Krueng Raya keude Aron0  انشنتو MTs Darul Hikmah  م،  2006سنة

  وأمٍّا املدرس يف 0حىت اآلن 2006، ويتول هذا املنصبمنذ السنة S.Pd.iاملدرسة اآلن موليادي  انظروكان 
MTs Darul Hikmah Aceh Besar  يف اللغة العربية ني، وعدد مدرساتمدرس ١5 مدرسا و ٨عددهم وMTs 

Darul Hikmah Aceh Besar جلدول اآليت:يتضح يف ا كما  0مدرسان 

 ٤-١اجلدول 
 عدد مدرسة اللغة العربية

 املتخرج يف مساء املدرسنيأ رقمال

 جامعة الرانريي بندا أتشيه S.Agحياة األكمال،  ١

 جامعة الرانريي بندا أتشيه S.Pd.iحممد فضيل،  2
 

يتٍّضح يف كما   طالبا، ولكلٍّ صفٍّ عدد الطلبة ١2١وكان عدد الطلبة يف هذه املدرسة يبلغ عددهم 
 اجلدول التٍّايل:



 

 ٤-2اجلدول 
 بةعدد الطل

 عدد الطلبة الفصل الرقم

 2٤ ١الفصل األول  ١

 33 2الفصل األول  ۲

 20 ١الفصل الثاين  3

 2٤ 2الفصل الثاين  ٤

 20 الفصل الثالث 5

 ١2١ جمموع
 

 
 التعليمية وهي كما يلي:عدت املدرسة بعض الوسائل اى أهداف الرتبوية املرجوة فقد وللحصول عل

 ٤-3اجلدول 

 MTs Darul Hikmah Aceh Besarالوسائل بــــ 

 العدد أنواع الوسائل الرقم
١ 
2 
3 
٤ 
5 
6 
7 

 املدرسة انظرغرفة 
 غرفة املدرسني
 فصول الدراسة

 املكتبة
 طعمامل

 ملعب الريضة
 املصلى

١ 
١ 
5 
١ 
١ 
١ 
١ 



 

 ٤ احلمام ٨
 ١5 اجملموعة

 

 احلاجات واملشكالت حتليل -1
م كانت يعملية التعلحصلت على MTs Darul Hikmah Aceh Besar0الحظة يف ابملقامت الباحثة 

 قرر ويرتمجها كلمة فكلمة ومل يعطاملدرس النص القراءة من الكتاب امل يقرأ. مرتكيز يف دور املعلالتقام بطريقة 
لٍّ ميومن أجل ذلك  0كتاب املقررالل إوهم َلبد أن ينظروا  0لطلبة أبن يشرتكوا يف قراءة النصالفرصة 

هتمام بقراءة املدرس تحادث والتهامس وعدم اَلاليف  هذا ويتمثل ،عملية التعليم والتعلم عند الطلبة
 ،ة من النصري خأيرتمجوا فقرة و  يكتبوا طلب من الطلبة أنيرتمجتها بشرح الالنص و  اءةبعدما قر  0وترمجتها

 0قد بينها املدرسمما على املدرس  اتعبار الأو  اتفرداملإبلقاء السؤال عن  ايشتغلو ولكنهم مل يفهموا ف
 

 مجع البياانت -2
عن تعليم  MTs Darul Hikmah Aceh Besar ةوبعد وجدت الباحثة املشكلة مث تتحدث مع عدة الطلب

"َل حنب وَل نرغب يف قراءة النص العريب  وكتابته ، وقالوا: ةاللغة العربية وَل سيما يف مهارة القراءة والكتاب
بة، لو يستعمل املعلم ألعااب لغوية مروحة يف و ألن جيب علينا أن حنفظ املفردات ونفهم معناها وشعران بصع

وعندما سألت الباحثة عن األلعاب اللغوية املرغوبة  0هللا" ءفإننا حنب القراءة والكتابة إنشا 0التعليم والتعلم
 0قالوا: "حنب لعب الكمبيوتر"لديهم 

 

 تصميم اإلنتاج -3
رادت الباحثة أن ا MTs Darul Hikmah Aceh Besar بناءا على املشكلة السابقة وعلى رغبة الطلبة

 فيما يلي بيان تصميمه:  Menyusun Teks"0" الكمبيوتر تطور لعب



 

 
 عرض غالف                         

 
 عرض صفحة ترجيهية                 

 
 حتميل                              



 

 
 عرض صفحة رئيسية               

 
  عرض املفردات                       

 

 عرض اَلبتدأ للنص األول                        

 



 

 
 عرض النص األول                   

 
 عرض التقدير للنص األول      

 
 عرض اَلبتدأ للنص الثاين        

 



 

 
 عرض النص الثاين                    

 
 عرض التقدير للنص الثاين               

 
 عرض اَلبتدأ للنص الثالث                 

 



 

 
  عرض النص الثالث                    

 

 
 عرض التقدير للنص الثالث       

 
حتتاج الباحثة إل احلاسوب أو الكمبيوتر، مث تصمم  "Menyusun Teks" لعب الكمبيوترإن يف تصميم 

 لعب الكمبيوتر يهدفو  Microsoft powerpoint0ابستخدام  "Menyusun Teks" لعب الكمبيوتر
"Menyusun Teks"  سنة( على مهارة القراءة  ١7-١3إل ترقية قدرة الطلبة يف املرحلة املتوسطة )عمرهم

 .هارتنياملتني ايف هالذين ينخفضون  0والكتابة يف تعليم اللغة العربية
 أتمر الباحثة الطلبة ابألمور اآلتية: هيف "Menyusun Teks" لعب الكمبيوتروأما خطوات 

 بسم هللا الرمحن الرحيمبدأ با (١
 فهمها فهما جيدا، وذلك يساعدك على تكميل اللعب ااقرأ املفردات مث  (2



 

 بدأ من النص األول مث الثاين مث الثالث(ااخرت النص العريب ) (3
 ثر على نتيجتك ؤ ألن إجابتك ت ،بة صحيحاجإاجب عن األسئلة  (٤
 النجاحمع  (5

 
 وهي: ملعلم اللغة العربية "Menyusun Teks" وأما خطوات استخدام لعب الكمبيوتر

 احلاسوب وأسئلة اَلختبار هتيأ (١
ويكرر املعلم هذه املفردات عدة  0ول اليت يقوم هبا املعلماألطة اخلتقدمي املفردات من  0علم املفردات (2

 0مرات حىت خيفظها الطلبة
 0على تركيب املفردات لتكون مجلة مفيدة اطلب منهم أن جيربو أ 0اللعب ايلعبو أن قبل  (3
ب من ياملوجودة يلعب برتت النص Menyusun Teks"0" لعب الكمبيوتر يبدؤوااطلب من الطلبة أن  (٤

 0ترتبطالنص األول مث الثاين والثالث، ألن القصة يف هذ النص 
 ١00ونتيجة النص األول= 0إجابة صحيحة أم إجابة خاطئةاليت تشري إل أن  نتيجة احملصول (5

ذكر جيوز على الطلبة أن يعيدوا اللعب حىت ، وإن كانت النتيجة أقل مما 200والثالث= ١50والثاين=
 0رةو نتيجة املقررة أو يكاد عدد نتيجتهم على نتيجة املقررة املذكالعلى  صلواحي

 K"0عالمة " صغطوملن كان يريد أن ينظر املفردات عليه أن ي (6
 ويف آخر الدرس يطلب 0ينتهى اللعب على مقابلة واحدة وهي من النص األول مث الثاين مث الثالث (7

 0أسئلة اَلختبار يبوااملعلم الطلبة أن جي
 

 منها: "Menyusun Teks" لعب الكمبيوتروأما املشكلة اليت تواجهها الباحثة يف تصميم 
 هذه ويف ،ها الباحثةتواجه اليت األول الصعوبة هي هذه 0اللعب تطوير جمال يف خبرية الباحثة   ليست (١

 َل هذا ،إَل أن 0اللعب إنتاجيف  وخاصة تكنولوجيانقص املعلومات  من الباحثةتصنيف  يتم احلالة
 0للغة العربيةا قسمل شيئ جعل على حريصة انفسه األن الباحثة تنحسر جيعل

 الصعوابت بني ومن 0اللعب تطوير جمال يف خرباء هم الذين أشخاص جتنيد تواجه الباحثة صعبة يف (2
 تطوير جمال يف خرباء هم الذين الناس ألن الباحثة تواجهها اليت خطرية مشكلة هو وهذا القائمة،



 

 0انشغاهلم بسبب للمساعدة يرفضون هناك هم كان  إذا وحىت آتشيه يف جدا ضئيل مبلغ هو اللعب
متن  ولكن (google)جوجل  يف األلعاب يصمموا أن ميكن الذين الناس تبحث الباحثة عن أيضا وهناك
 الباحثة مشارك فإن وأخريا، 0تساعدها بكل استطاعتها أن تريد صديقتها هناك هلل احلمد ولكن 0غال

 0تستطيع الباحثة يف تصميم هذا اللعب النهاية ويف 0اللعب إلنتاج معها للتعلم
تنتج  حىت 0("Menyusun Teks" لعب الكمبيوتراملنتج ) هذا إلنتاج طويل إن الباحثة حتتاج إل وقت (3

 للحصول متكرر تنقيح حىت اإلنتاج وعملية التصميم، من بدءا طويال وقتا ويستغرق اللعب هذا الباحثة
 0مرضية نتائج على

 

 تصديق اإلنتاج -4
 اتقرتاحاَل تقدميجمال الواسائل لتقييم و  تناقش الباحثة ابحملاضر أو اخلرباء يف تصميم اإلنتاجوبعد 

 Menyusun Teks"0" لعب الكمبيوتروتصديق اإلنتاج من 

 
 

 التصميمحتسينات على  -5
، أن "MenyusunTeks" لعب الكمبيوتروبعد مالحظة اخلرباء يف اخلطة السابقة، وكانت رأيهن ب

لك وجب على ألجل ذ 0إل تعليم اللغة العربيةاملصمم وسيلة مجيلة وجذابة وفعالة لزيدة انتباه الطلبة 
 0الباحثة أن حتسن الوسيلة إل امجل واحسن األحوال

 

 اختبار اإلنتاج -6
هلا أن تقوم بتجربة هذا املنتج يف جمموعة  اخلطوة التالية ينبغيفحثة املنتج احتسني وجتميل الببعد 

وتبداء الباحثة التجريبة يف التاريخ  MTs Darul Hikmah Aceh Besar 0بـ (/1VIII) يعين املستوى الثاين صغرية
واستغرق الباحثة ثالثة لقاءات، وأما التوقيت التجريب الذي قامت  0ميالدية 20١7مايو  ١5حىت  ١3

 فهو يف اجلدول التايل: "MenyusunTeks" لعب الكمبيوترالباحثة ابستعمال 

 
 
 



 

 ٤-٤اجلدول 
 يف جمموعة صغرية "Menyusun Teks" لعب الكمبيوترتوقيت عملية التعليم ابستخدام 

 ساعةال تاريخال يومال اللقاء

20١7مايو  ١3 السبت اللقاء األوٍّل  07.٤5- 09.05 

20١7مايو  ١3 السبت اللقاء الثاين  09.05- ١0.٤5 

20١7مايو  ١5 اإلثنني اللقاء الثالث  07.٤5- 09.05 
 

 0كبريةجمموعة ال وأما أنشطة الباحثة والطلبة يف تطبيقها كما اجلداول يف
 

 القراءةحتليل البياانت ملهارة  (1
تعرضها الباحثة يف ، ر القبلي والبعدي ملهارة القراءةختبائج اليت حصلت عليها الطلبة من اَلإن النتا
 اجلدول التايل:

 ٤-5 اجلدول
 درجات يف اجملموعة الصغرية دي ملهارة القراءةعختبار القبلي والبنتيجة اَل

 ختبار البدياَل ختبار القبلياَل أمساء الطلبة الرقم

 ١00 ٨0 م0م ١

 ١00 60 ح0م 2

 20 20 أ0إ 3

 ٨0 ٨0 و0ح ٤



 

 60 20 ذ0ذ 5

 60 ٤0 ح0م 6

 ١00 60 ف0ك 7

 ١00 ٨0 ك0م ٨

 ٨0 20 أ0ر 9

 ١00 ٨0 ف0ك0ز ١0

 

 كما يلي: (ttest)ت -وأما حتليل البياانت عن نتيجة اَلختبار القبلي والبعدي ابختبار

 ٤-6اجلدول 

 للمجموعة الصغرية هارة القراءةيف م البعدي ونتيجة اَلختبار جمموع الفروق بني نتيجة اَلختبار القبلي 

 ٢(X-Y)=D=X-Y D٢ ختبار البعدياَل ختبار القبلياَل الطلبة ءأمسا الرقم

 ٤00 -20 ١00 ٨0 م0م ١

 ١600 -٤0 ١00 60 ح0م 2

 0 0 20 20 أ0إ 3

 0 0 ٨0 ٨0 و0ح ٤

 ١600 -٤0 60 20 ذ0ذ 5



 

 ٤00 -20 60 ٤0 ح0م 6

 ١600 -٤0 ١00 60 ف0ك 7

 ٤00 -20 ١00 ٨0 ك0م ٨

 3600 -60 ٨0 20 أ0ر 9

 ٤00 -20 ١00 ٨0 ف0ك0ز  ١0

١0
N=  

- - - ∑26٠ ∑ ١٠٠٠٠ 

 

∑بعد حصل  D=260  و∑ D2=١0000  فيعرف عن اَلحنراف املعياري من عشرات الفرق بني
 :SDD، فــ Yواملتغريات  Xاملتغريات 

SDD= √∑D2

N − (
∑ D
N ) 2 

SDD= √∑ ١٠٠٠

١٠
− (

∑ 26٠

١٠
) 2 

SDD=√١٠٠٠ − (26) 2 

SDD=√١٠٠٠ − 6٧6 
SDD=√٣24 

SDD=۱۸ 
 مث تدخل القيمة يف الصيغة التايل: 

MD = ∑ D

N
=

26٠

١٠
= 26 

SEMD= SDD

√N−١
=  

١٨

√ −١٠ ١

=  ١٨

√

٩ = ١٨٣ =  6 



 

 

 و:، 6هي  SEMD ، والقيمة26هي  MDعرف أن القيمة 
t𝑜= MD

SEMD
=

26

6
= 4٬٣٣ 

 

، ابلنتيجة db= n-1=10-1=9 حبساب t𝑜مث تفسر على  4٬٣٣0هي t𝑜قد حصلت الباحثة النتيجة من 
 ،إذن 0(2٬26) %5( و٣٬25) 1%( Signifikan) يف مستوى الدَللة "t"جيوز أن يرجع إل جدول القيمة  9

 الفرض الصفري مردود والفرض البديل أن ولذلك 2٬260<٣٬25<4٬٣٣  ttestالقيمة أكرب عن  t𝑜 أن القيمة
 0يكون فعاَل لرتقية قدرة الطلبة يف مهارة القراءة "Menyusun Teks" الكمبيوترلعب و  0مقبول

 
 

 حتليل البياانت ملهارة الكتابة (2
تعرضها الباحثة يف   ،ختبار القبلي والبعدي ملهارة الكتابةئج اليت حصلت عليها الطلبة من اَلإن النتا
 اجلدول التايل:

 ٤-7اجلدول 
 كتابة درجات يف اجملموعة الصغريةملهارة ال ديعختبار القبلي والبنتيجة اَل

 ختبار البدياَل ختبار القبلياَل أمساء الطلبة الرقم

 60 20 م0م ١

 60 20 ح0م 2

 20 20 أ0إ 3

 ١00 ٤0 و0ح ٤

 ٤0 0 ذ0ذ 5

 ٨0 ٤0 ح0م 6



 

 20 0 ف0ك 7

 ٨0 20 ك0م ٨

 ٨0 ٤0 أ0ر 9

 ٤0 ٤0 ف0ك0ز ١0

 

 

 كما يلي:  (ttest)ت  -وأما حتليل البياانت عن نتيجة اَلختبار القبلي والبعدي ابختبار

 ٤-٨اجلدول 

 للمجموعة الصغرية الكتابةهارة يف م جمموع الفروق بني نتيجة اَلختبار القبلي ونتيجة اَلختبار البعدي

 ٢(X-Y)=D=X-Y D٢ ختبار البعدياَل ختبار القبلياَل الطلبة ءأمسا الرقم

  ١600 -٤0 60 20 م0م ١

 ١600 -٤0 60 20 ح0م 2

 0 0 20 20 أ0إ 3

 3600 -60 ١00 ٤0 و0ح ٤

 ١600 -٤0 ٤0 0 ذ0ذ 5

 ١600 -٤0 ٨0 ٤0 ح0م 6

 ٤00 -20 20 0 ف0ك 7



 

 3600 -60 ٨0 20 ك0م ٨

 ١600 -٤0 ٨0 ٤0 أ0ر 9

 0 0 ٤0 ٤0 ف0ك0ز ١0

١0N= - - - ∑٣4١∑ ٠56٠٠ 
 

∑بعد حصل  D=3٤0  و∑ D١=٢5600  فيعرف عن اَلحنراف املعياري من عشرات الفرق بني
 :SDD، فـــ Yواملتغريات  Xاملتغريات 

SDD= √∑D2

N − (
∑ D
N ) 2 

SDD= √∑ ١56٠٠

١٠
− (

∑ ٣4٠

١٠
) 2 

S DD=√ 2
(
٣4
)

−١56٠٠ 

S DD=√ ١١56−١56٠٠ 
SDD=√4٠4 
SDD=2۰٬09 

 مث تدخل القيمة يف الصيغة التايل: 
MD = ∑ D

N
=

٣4٠

١٠
= ٣4 

SEMD= SDD

√N−١
=  

2٠٬٠٩

√١−١٠

=  
2٠٬٠٩

√٩

=
2٠٬٠٩

٣
=  6٬6٧ 

 

 و:6٬6٧هي  SEMD ، والقيمة3٤هي  MDعرف أن القيمة 
t𝑜= MD

SEMD
=

٣4

6٬6٧
=  5٬٠٩ 



 

 

، ابلنتيجة db= n-1= 10-1=9حبساب t𝑜مث تفسر على  5٬٠٩0هي t𝑜قد حصلت الباحثة النتيجة من 
 ،إذن 0(2٬26) %5( و ٣٬25% )1( Signifikan) يف مستوى الدَللة "t"جيوز أن يرجع إل جدول القيمة  9

 الفرض الصفري مردود والفرض البديل أن ولذلك 2٬260<٣٬25<5٬٠٩ ttestالقيمة أكرب عن  t𝑜 أن القيمة
 الكتابة يكون فعاَل لرتقية قدرة الطلبة يف مهارة "Menyusun Teks" لعب الكمبيوترو  0مقبول

 

 تنقيح اإلنتاج -7
الباحثة بتحسني اإلنتاج ألجل اإلنتاج حمَسنا بعد أن تقوم الباحثة بتجربته يف اجملموعة الصغرية فتقوم 

فتلزام الباحثة  0ألن ظاهرا النقاص اإلنتاج التجريب يف أثناء التعليمية 0ومتكمال ألستعمل يف عملية التعليم
 0إن توفري اإلنتاج وحتسينه حىت زال اإلنتاج كامال

 

 جتربية تطبيق اإلنتاج -8

 MTs Darul Hikmahبـ (/٢VIII) الفرقة الواسعة يعين املستوى الثايناإلنتاج ختترب الباحثة يف وبعد تنقيح 

Aceh Besar 0  واستغرق الباحثة ثالثة  0م20١7مايو  22حىت  20وتبدأ الباحثة التجريبة يف التاريخ
فهو يف  "Menyusun Teks" لعب الكمبيوترلقاءات، وأما التوقيت التجريب الذي قامت الباحثة ابستعمال 

 التايل:اجلدول 

 ٤-9اجلدول 
 يف جمموعة كبرية "Menyusun Teks" لعب الكمبيوترتوقيت عملية التعليم ابستخدام 

 الساعة التاريخ اليوم اللقاء

20١7مايو  20 السبت اللقاء األوٍّل  07.٤5- 09.05 

20١7مايو  20 السبت اللقاء الثاين  09.05- ١0.٤5 

20١7مايو  22 اإلثنني اللقاء الثالث  07.٤5- 09.05 

 



 

 

 

 وأما أنشطة الباحثة والطلبة يف تطبيقها كما اجلدول اآليت:

 ٤-١0اجلدول 
 إجراء التعليم )اللقاء األول(

 مباراة يف كرة القدم : املوضوع
 دقيقة 30× ١:  زمن الدرس

 طلبةال أنشطة أنشطة الباحثة

 السالم  بةالطل يرد - الفصل إبلقاء السالم  الباحثةدخلت  -

أهداف  امسها وتشرح الباحثةتعرٍّف  -
 التعليم اليوم

 الباحثةشرح بة إل يستمع الطل -

أن  لبةلطاالفرصة  الباحثةتعطي  -
 نفسهم أتعرٍّف 

نفسهم يف اللقاء  األول الطلبة أ عرفي -
 سرعة

 ختبار القبلياَل بة أسئلةالطل جييب - بةلطللاَلختبار القبلي  الباحثةتقدم  -

إبلقاء السالم قبل  الباحثة ختتمٍّ  -
 اخلروج من الفصل

 السالم بةالطل يرد -

 

 

 

 

 



 

 

 ٤-١١اجلدول 
 (ثاينإجراء التعليم )اللقاء ال

 مباراة يف كرة القدم : املوضوع
 دقيقة ٤5 × ١:  زمن الدرس

 بةالطل أنشطة أنشطة الباحثة

 مقدمة

 السالم  بةالطل يرد  - الفصل إبلقاء  السالم الباحثةدخلت -

 عن الباحثةشرح بة إل يستمع الطل  - أهداف التعلم اليوم  الباحثة تشرح  -
 أهداف التعليم

 لب النشاط التعليمي

مباراة يف كرة عن النص  الباحثةتعطي  -
 القدم

 يهتم الطلبة ابلنص املعروض -

كرة   مباراة النص عن قرأ الباحثة ت -
 القدم

 بة إل قراءة الباحثةيستمع الطل  -

لتقدمي  األسئلةالطلبة الباحثة تطلب  -
 عن املفردات الصعبة 

 الصعبة املفردات  عن الطلبة يسأل  -

النص يقرؤوا ن بة أبالطل الباحثةأتمر  -
 مرة أخرى

مباراة يف كرة عن النص يقرأ الطلبة  -
 القدم

حيفظوا ن بة أبالطل الباحثةأتمر  -
 املفردات

 بة املفرداتالطلحيفظ  -
 



 

 اختتام

يف  الدوافععلى بة الطلالباحثة حتث  -
 العربيةاللغة  متعل

 الباحثة حثبة إل يستمع الطل -

بقراءة "احلمدهلل ربٍّ  الباحثةختتتم  -
 العاملني".

"احلمدهلل ربٍّ العاملني"  بةالطليقرأ  -
 مجاعة.

 السالمبة الطل يرد - بنتيجة السالم الباحثةخترج  -
 

 ٤-١2اجلدول
 (ثالثإجراء التعليم )اللقاء ال

 مباراة يف كرة القدم : املوضوع
 دقيقة ٤5 × ١:  زمن الدرس

 بةالطل أنشطة أنشطة الباحثة

 مقدمة

 السالم  بةالطل ردي  - الفصل إبلقاء  السالم الباحثةدخلت  -

عن   الباحثةشرح  بة إليستمع الطل  - أهداف التعلم اليوم  الباحثة تشرح  -
 أهداف التعليم

 لتشكيلبة الطلالباحثة تطلب  -
 جمموعات

 جمموعاتبة الطل يشكل -

 لب النشاط التعليمي

 الكمبيوتر لعببة الطل فتح -لعب  فتحبة لالطلالباحثة تطلب  -



 

 الكمبيوتر
لعب خطوات الباحثة تشرح   -

 الكمبيوتر
 الباحثةشرح  يهتم الطلبة ب -

أبن يهتم الطلبة ابملفردات الباحثة أتمر  -
الوردة يف لعب الكميوتر من تكريرها 

 حيفظوهاحىت 

يهتم الطلبة ابملفردات الواردة يف لعب  -
 الكميوتر من تكريرها  وحيفظونا

بة أبن يفهموا املعاين الطل الباحثةأتمر  -
أو املراد من اجلمل اليت تكون يف لعب 

 الكمبيوتر

بة املعاين أو املراد من اجلمل الطليفهم  -
 اليت تكون يف لعب الكمبيوتر

يفهموا معىن بة أبن الطل الباحثةأتمر  -
الفقرة فيمكنهم أن يشرحوا أمام 

 زمالئهم

بة معىن الفقرة ويشرحون الطليفهم  -
 أمام زمالئهم

َلم التعليل+ لن/عن  الباحثة تشرح -
 املضارع

َلم لن/عن  الباحثةشرح  يهتم الطلبة ب -
 التعليل+ املضارع

بة أبن يتأملوا إل الطل الباحثةأتمر  -
عليها األفعال املضارعة بعد الدخول 

عوامل انصبة من تغريها يف املفرد أو 
 التثنية أو اجلمع

بة إل األفعال املضارعة بعد الطليتأمل  -
الدخول عليها عوامل انصبة من 

 تغريها يف املفرد أو التثنية أو اجلمع

بة أبن يتأملوا إل الطل الباحثةأتمر  -
األفعال املضارعة اليت دخلت عليها 

حيرروا  عوامل انصبة مث أتمرهم أبن
 مجال آخرى من هذه األمناط 

بة إل األفعال املضارعة اليت الطليتأمل  -
دخلت عليها عوامل انصبة مث وحيررون 

 مجال  آخرى من هذه األمناط

يبحثوا عن ن بة أبالطل الباحثةأتمر  -
 تركيب صحيح من النص 

بة عن تركيب صحيح من الطل يظهر -



 

 النص ويقرؤونه أمام الفصل

بة أبن يلخصوا الفقرة الطل الباحثةأتمر  -
 اليت يف العرض

 بة الفقرة اليت يف العرضالطليلخص  -

 اختتام

 بعدياَلختبار ال بة أسئلةالطل ردي - بةلطلبعدي لاَلختبار ال الباحثةتقدم  -

وا تتمبة أن خيالطلمن  الباحثةطلب ت -
 املادة التعليمية 

 بة املادة التعليميةالطل تتمخي -

الدوافع يف على  بةالطل الباحثةحتث  -
 م اللغة العربيةتعل

 الباحثة إل حث بةيستمع الطل -

بقراءة "احلمدهلل ربٍّ  الباحثةختتتم  -
 العاملني".

"احلمدهلل ربٍّ العاملني"  بةالطليقرأ  -
 مجاعة.

 السالمبة الطل يرد - السالمالتعليم إبلقاء الباحثة ختتم  -

 
 حتليل البياانت ملهارة القراءة (1

تعرضها الباحثة يف  ،ر القبلي والبعدي ملهارة القراءةختباحصلت عليها الطلبة من اَلئج اليت إن النتا
 اجلدول التايل: 

 ٤-١3اجلدول 
 درجات يف اجملموعة الكبرية دي ملهارة القراءةعختبار القبلي والبنتيجة اَل
 ختبار البدياَل ختبار القبلياَل أمساء الطلبة الرقم

 ١00 ١00 ف0م0أ ١



 

 ١00 ١00 م0د 2

 ١00 60 إ0ح 3

 ١00 60 ل0ح ٤

 ١00 60 ح0إ 5

 ١00 60 أ0إ 6

 ١00 60 ج0م 7

 ١00 20 أ0م ٨

 ١00 60 إ0م 9

 ٨0 ٤0 أ0م ١0

 ١00 ٨0 م0ن ١١

 ١00 ٤0 أ0ن ١2

 ١00 ٨0 س0ن ١3

 ١00 ١00 ل0ن ١٤

 ١00 60 أ0ن ١5

 ١00 ٤0 أ0نز ١6

 ١00 ١00 ف0ف ١7



 

 ٨0 60 ف0ر ١٨

 ١00 60 م0ر ١9

 ١00 ١00 أ0س 20

 ١00 60 ق0س 2١

 ١00 60 ن0س 22

 ١00 ١00 ف0س 23

 ١00 60 ج0أ 2٤

 

 كما يلي:  (ttest) ت -وأما حتليل البياانت عن نتيجة اَلختبار القبلي والبعدي ابختبار

 ٤-١٤اجلدول 

 كبريةللمجموعة ال هارة القراءةيف م جمموع الفروق بني نتيجة اَلختبار القبلي ونتيجة اَلختبار البعدي

 ٢(X-Y)=D=X-Y D٢ ختبار البعدياَل ختبار القبلياَل الطلبة ءأمسا الرقم

 0 0 ١00 ١00 ف0م0أ ١

 0 0 ١00 ١00 م0د 2

 ١600 -٤0 ١00 60 إ0ح 3

 ١600 -٤0 ١00 60 ل0ح ٤



 

 ١600 -٤0 ١00 60 ح0إ 5

 ١600 -٤0 ١00 60 أ0إ 6

 ١600 -٤0 ١00 60 ج0م 7

 6٤00 -٨0 ١00 20 أ0م ٨

 ١600 -٤0 ١00 60 إ0م 9

 ١600 -٤0 ٨0 ٤0 أ0م ١0

 ٤00 -20 ١00 ٨0 م0ن ١١

 3600 -60 ١00 ٤0 أ0ن ١2

 3600 -60 ١00 ٨0 س0ن ١3

 0 0 ١00 ١00 ل0ن ١٤

 ١600 -٤0 ١00 60 أ0ن ١5

 ١600 -60 ١00 ٤0 أ0نز ١6

 0 0 ١00 ١00 ف0ف ١7

 ٤00 -20 ٨0 60 ف0ر ١٨

 ١600 -٤0 ١00 60 م0ر ١9

 0 0 ١00 ١00 أ0س 20



 

 ١600 -٤0 ١00 60 ق0س 2١

 ١600 -٤0 ١00 60 ن0س 22

 0 0 ١00 ١00 ف0س 23

 ١600 -٤0 ١00 60 ج0أ 2٤

2٤N= - - - ∑ ٧٨٠ ∑ ٣52٠٠ 

 

∑بعد حصل  D=7٨0  و∑ D٢=35200  فيعرف عن اَلحنراف املعياري من عشرات الفرق بني
 :SDD، فـــ Yواملتغريات  Xاملتغريات 

SDD= √∑D
2

N
− (

∑D

N
)
2 

SDD= √∑ ٣52٠٠

24
− (

∑ ٧٨٠

24
)
2 

S DD=√ 2
(
٣2
)

−١466 

S DD=√ ١−١466 ٠ 24 
SDD=√4٣6 
SDD=2۰٬٨٨ 

 

 مث تدخل القيمة يف الصيغة التايل: 
MD = ∑ D

N
=

٧٨٠

24
= ٣2 

SEMD= SDD

√N−١

=  
2٠٬٨٨

√ ١−24

=  2 ٠ ٬٨٨

√

2٣ = 2 ٠ ٬٨٨4٬٧٩ =  4٬٣5 



 

 و: 4٬٣5هي  SEMD ، والقيمة32هي  MDعرف أن القيمة 

t𝑜= MD

SEMD
=

٣2

4٬٣5
=  ٧٬٣5 

 

، db= n-1= 24-1=23حبساب t𝑜مث تفسر على  ٧٬٣50هي  t𝑜قد حصلت الباحثة النتيجة من 
 %5( و 2٬۸۱) 1%( Signifikan) يف مستوى الدَللة "t"جيوز أن يرجع إل جدول القيمة  23ابلنتيجة 

الفرض الصفري مردود  أن ولذلك ٧٬٣5>2٬۰۷0>ttest 2٬۸۱القيمة أكرب عن  t𝑜 أن القيمة ،إذن 0(2٬۰۷)
يكون فعاَل لرتقية قدرة الطلبة يف مهارة  "Menyusun Teks" لعب الكمبيوترو  0مقبول والفرض البديل

 0الكتابة
 

 حتليل البياانت ملهارة الكتابة (1
تعرضها الباحثة يف  ،ر القبلي والبعدي ملهارة الكتابةختبائج اليت حصلت عليها الطلبة من اَلإن النتا
 اجلدول التايل:

 ٤-١5اجلدول 
 كتابة درجات يف اجملموعة الكبريةدي ملهارة العختبار القبلي والبنتيجة اَل

 ختبار البدياَل ختبار القبلياَل أمساء الطلبة الرقم

 60 ٤0 ف0م0أ ١

 60 60 م0د 2

 ٤0 ٤0 إ0ح 3

 60 ٨0 ل0ح ٤

 ٨0 20 ح0إ 5



 

 60 ٨0 أ0إ 6

 60 60 ج0م 7

 60 20 أ0م ٨

 ٨0 20 إ0م 9

 60 20 أ0م ١0

 60 ٤0 م0ن ١١

 ٨0 ٨0 أ0ن ١2

 ٨0 ٤0 س0ن ١3

 60 20 ل0ن ١٤

 20 60 أ0ن ١5

 ٨0 20 أ0نز ١6

 60 ٨0 ف0ف ١7

 60 0 ف0ر ١٨

 ٨0 20 م0ر ١9

 ١00 ٨0 أ0س 20

 ٨0 0 ق0س 2١



 

 60 ٤0 ن0س 22

 60 60 ف0س 23

 60 ٨0 ج0أ 2٤

 
 كما يلي: (ttest)ت -وأما حتليل البياانت عن نتيجة اَلختبار القبلي والبعدي ابختبار

 
 ٤-١6اجلدول 

 كبريةللمجموعة ال كتابةهارة اليف م جمموع الفروق بني نتيجة اَلختبار القبلي ونتيجة اَلختبار البعدي

 ٢(X-Y)=D=X-Y D٢ ختبار البعدياَل ختبار القبلياَل الطلبة ءأمسا الرقم

 ٤00 -20 60 ٤0 ف0م0أ ١

 0 0 60 60 م0د 2

 0 0 ٤0 ٤0 إ0ح 3

 ٤00 20 60 ٨0 ل0ح ٤

 3600 -60 ٨0 20 ح0إ 5

 ٤00 20 60 ٨0 أ0إ 6

 0 0 60 60 ج0م 7

 ١600 -٤0 60 20 أ0م ٨



 

 3600 -60 ٨0 20 إ0م 9

 ١600 -٤0 60 20 أ0م ١0

 ٤00 -20 60 ٤0 م0ن ١١

 0 0 ٨0 ٨0 أ0ن ١2

 ١600 -٤0 ٨0 ٤0 س0ن ١3

 ١600 -٤0 60 20 ل0ن ١٤

 ١600 ٤0 20 60 أ0ن ١5

 3600 -60 ٨0 20 أ0نز ١6

 ٤00 20 60 ٨0 ف0ف ١7

 3600 -60 60 0 ف0ر ١٨

 3600 -60 ٨0 20 م0ر ١9

 ٤00 -20 ١00 ٨0 أ0س 20

 6٤00 -٨0 ٨0 0 ق0س 2١

 ٤00 -20 60 ٤0 ن0س 22

 0 0 60 60 ف0س 23

 ٤00 20 60 ٨0 ج0أ 2٤



 

23N= - - - ∑ ٧4٠ ∑ ٣56٠٠ 
 

∑بعد حصل  D=7٤0 و∑ D٢=35600  فيعرف عن اَلحنراف املعياري من عشرات الفرق بني
 :SDD، فــ Yواملتغريات  Xاملتغريات 

SDD= √∑D
2

N
− (

∑D

N
) 2 

SDD= √∑ ٣56٠٠

24
− (

∑ ٧4٠

24
) 2 

S DD=√ 2
(
٣ ٠
)

−١4٨٣ 

S DD=√ ١−٩4٨٣ ٠٠ 
SDD=√5٨٣ 
SDD=2٤٬١٤ 

 مث تدخل القيمة يف الصيغة التايل: 
MD = ∑ D

N
=

٧4٠

24
= ٣2 

SEMD= SDD

√N−١
=  

24٬١4

√ −24 ١

=  24٬١4

√

2٣ = 24٬١44٬٧٩ =  5٬ ٠ ٣ 

 

 و: 5٬٠٣هي  SEMD ، والقيمة32هي  MDعرف أن القيمة 

t𝑜= MD

SEMD
=

٣٠

5٬٠٣
=  5٬٩6 

 
، db= n-1= 24-1=23حبساب t𝑜مث تفسر على  5٬٩60هي  t𝑜قد حصلت الباحثة النتيجة من 

 %5( و2٬٨۱) 1%( Signifikan) يف مستوى الدَللة "t"جيوز أن يرجع إل جدول القيمة  23ابلنتيجة 

الفرض الصفري مردود  أن ولذلك ttest 2٬٨۱<5٬٩6>2٬۰۷0القيمة أكرب عن  t𝑜 أن القيمة ،إذن 0(2٬۰۷)



 

يكون فعاَل لرتقية قدرة الطلبة يف مهارة  "Menyusun Teks" لعب الكمبيوترو  0مقبول والفرض البديل
 0الكتابة

 

وملعرفة  لعب الكمبيوتربعد أن قامت الباحثة ابلتجريبة، فالبد هلا أن تعرف عن إجابة الطلبة يف تطوير 
إبخرتاع: موافق  0تستخدم الباحثة مقايس التقدير 0لعب الكمبيوترعلى إجابتهم الطلبة على استخدام 

 ١، غري موافق بشدٍّة =2، غري موافق =3، موافق =٤بشدٍّة =
 ٤-١7اجلدول 

 إجابة الطلبةد النتيجة عن قواع

 قيمة املعلومات النتيجة

 ق بشدةغري مواف ١

 قغري مواف 2

 قمواف 3

 ق بشدةمواف ٤

 
 ٤-١٨اجلدول 

 الطلبة إستبانةوبة أج
 أجوبة الطلبة لكل السؤل الرقم

 عدد
 ١ 2 3 ٤ 5 6 7 ٨ 9 ١0 ١ ١١2 ١3 ١ ١٤5 

١ 3 3 3 3 ٤ 3 3 3 3 3 ٤ 3 3 3 3 ٤7 

2 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 3 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 3 3 ٤ 3 56 



 

3 3 ٤ ٤ ٤ 3 ٤ 3 ٤ 3 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 56 

٤ ٤ 3 ٤ 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 ٤6 

5 ٤ ٤ 3 ٤ 2 ٤ ٤ 2 ٤ 2 ٤ ٤ 2 ٤ ٤ 5١ 

6 ٤ ٤ 3 3 ٤ ٤ 3 3 3 ٤ 3 3 3 3 ٤ 5١ 

7 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 3 3 3 3 ٤ ٤ 3 3 ٤ ٤ 5٤ 

٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٨ 3 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 59 

9 ١ ١ ١ 2 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٤ 2 ١ ١ 20 

١0 ٤ ٤ ٤ 3 ٤ ٤ 2 ٤ 3 3 ٤ ٤ ٤ 3 2 52 

٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ١١ 60 

١2 ٤ ٤ 3 3 3 ١ ٤ 3 3 3 3 3 3 3 3 ٤6 

١3 2 2 ١ ١ 2 ١ ١ ١ 3 2 ١ ١ 2 ١ ١ 22 

٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ١٤ 3 3 3 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 3 56 

١5 ٤ ٤ ٤ ٤ 3 3 3 3 3 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 3 5٤ 

١6 ١ ١ ١ ١ 2 ١ ١ ١ ١ 2 ١ ١ 2 ١٨ ١ ١ 

١7 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 3 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 3 ٤ ٤ 3 57 

٤ ١٨ 3 3 3 ٤ 3 2 3 3 3 ٤ ٤ ٤ 3 3 ٤٨ 

١9 ١ ١ ١ ١ 2 0 3 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١7 



 

20 ٤ ٤ 3 ٤ 3 ٤ 3 3 3 ٤ 3 ٤ ٤ 3 3 52 

2١ ١ ١ ١ ١ 2 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١6 

22 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 60 

23 ٤ ٤ 3 3 ٤ 3 3 3 3 2 3 ٤ ٤ ٤ 3 50 

2٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 3 3 3 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 3 56 

 ١١0٤                عدد

 

 (١٤٤0= 2٤×١5×٤على أعلى الدرجة وعدد بنود األسئلة وعدد املستطلعني )مث، ضرب 

١٤٤0          ١0٨0            720                       

   

   

   غري موافق        موافق        موافق بشدة
 

،  "Menyusun Teks" لعب الكمبيوتروأما نتيجة أنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم ابستخدام 
 كما يظهر يف اجلدول التايل:

 ٤-١9اجلدول 
 نتيجة مالحظة الباحثة

 الناحية امللحوظة الرقم
 النتيجة امللحوظة

١ 2 3 ٤ 

١١0٤ 

بشدة غري موافق  

360 



 

١ 
 لعب) التعليميةتشرح الباحثة املدة ابلوسيلة 

 ("Menyusun Teks" الكمبيوتر

   √ 

2 
عن املدة التعليمية  الباحثةيهتم الطلبة بشرح 

 Menyusun" لعب الكمبيوترابستخدام 

Teks" 

   √ 

3 
يستمع الطلبة إل بيان املدرسة عن 

 لعب الكمبيوترخطوات اَلستخدام 
"Menyusun Teks" 

   √ 

3 
ما  الباحثةعن بيان  الباحثةيسأل الطلبة 

 مل يفهموا

  √  

٤ 
األمثلة املتعلقة ابملادة  الباحثةتعطي 
 التعليمية

   √ 

  √   األمثلة ويهتمونا الطلبة الباحثةتشرح  5

  √   يكتب الطلبة األمثلة أمام الفصل 6

7 
لعب انتباه الطلبة عند التعلم ابستخدام 

 "Menyusun Teks" الكمبيوتر
   √ 

٨ 
 عملية التعليمإلتباع  ةبالطل دوافع

 Menyusun" لعب الكمبيوترابستخدام 

Teks" 

   √ 



 

9 
َل يتكلم الطلبة مع أصدقائهم يف الفرقة 

 إَل يبحثون عن املادة
  √  

١0 
 لعب الكمبيوتريلعب الطلبة 

"Menyusun Teks" مع أصدقائهم 
   √ 

 36 اجملموع

 

 2٨عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمال القانون: ةبوالطل الباحثةحتسب البياانت من أنشطة 
P =

𝑓

N
× ١٠٠  

 ية أو : النسبة املP: البيان  
   𝑓جمموع القيمة احلصولة عليها : 

  N  :النتيجة الكاملة 

 

 29إل مخسة أحوال:عند إجراء عملية التعيلم والتعلم ة بوالطل الباحثةوحتدد املسند ألنشطة 
 ٪   = مقبول 59 -55   ٪ = ممتاز١00 -7٨ 

5٤  ٪   = جيد جد ٨5-76  ٪    = انقص≤
 ٪   = جيد 75 - 60

 

 عند إجراء عملية التعليم والتعلم، فهي:ة بالباحثة والطلأنشطة وأما قيمة 
P =

𝑓

N
× ١00٪ =

٣6

4٠
× ١00٪ =

٣6٠٠

4٠
 ٩٠% 

 

                                                           
28AnasSudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), Hal. 43 

29Moh. Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang Selatan: Alkitab, 2012). Hal. 235 



 

 -٨6تدل على أنا وقعت بني حد  =90P%إعتمادا على البياانت السابقة وجدت الباحثة القيمة 
لعب ابستخدام يف عملية التعليم والتعلم ة بالباحثة والطلفتكون دَللة أن أنشطة  0مبعىن ممتاز ١00%

   خبطوات التعليم والتعلم وعمليته وهلم الرغبة يف التعلم.اتبعة مشرتكة  الكمبيوتر

 تنقيح اإلنتاج -9
ن مل جتد أل 0لإلنتاج "Menyusun Teks" لعب الكمبيوتريف هذه اخلطوة َلتقوم الباحثة بتحسني إن 

 0أخرية يف اجملموعة الكبريةأي النقص يف العروض بعد جتريبة الباحثة 

 

 إنتاج اجلماعي  -10
اخلطوة، ألن هذا  لذلك تكتفى الباحثة هبذه 0اخلطوات النهائية للبحث الطويري هي إنتاج اجلماعي

 0املنتج قد كمل وهو جيد ومجيل وجذب وحيب الطلبة إليه
 

 مناقشة البحث  -ب

هو طريقة مستخدمة للحصول على إنتاج  (Research and Development)واملراد ابلبحث التطويري 
ومن أغراض البحث التطويري هي تنمية إنتاج احملصول الرتبوي وتوظيفه يف  0الشيئ املعني والتجريبة الفعلية

يف  "Menyusun Teks"اللعب الكمبيوتر حال املشاكل املوجودة يف عملية التعليمية، وجتري الباحثة بتطوير 
ع البياانت، وتصميم اإلنتاج، حتليل احلاجات واملشكالت، ومجعلى اخلطوات: مهارة القراءةة والكتابة 
اإلنتاج،  نقيحتاإلنتاج، وجتريبة تطبيق اإلنتاج، و  نقيحني اإلنتاج، وجتريبة اإلنتاج، وتوتصديق اإلنتاج، وحتس

 0إنتاج اجلماعيو 

يبة اإلنتاج يف اجملموعة ، قامت الباحثة بتجر "Menyusun Teks"لعب الكمبيوتر وملعرفة على فعالية 
وقامت الباحثة ابَلختبار  MTs Darul Hikmah Aceh Besar 0بـ/VIII 2وهي الطلبة يف الفصل الثاين  الكبرية

ومهارة الكتابة  ٧٬٣5يف مهارة القراءة  ”T“القبلي والبعدي، فحصلت الباحثة على النتيجة ابستخدام نظام  
والفروض  فيكون الفرض الصفري مقبوَل (ttabel)( متساوية أو أكرب testt)إذا كانت نتيجة حيث  5٬٩6



 

( فيكون الفرض الصفري مقبوَل والفرض ttabel( مل تبلغ إل نتيجة )testt)وإذا كانت نتيجة  0مردودا البديل
 0البديل مردودا

 حبساب t𝑜)الكتابة(،  مث فسرت على  5٬٩6)القراءة( و٧٬٣5  هي t𝑜وحصلت الباحثة النتيجة من 
db= n-1= 24-1=23 جيوز أن يرجع إل جدول القيمة  23، ابلنتيجة"t" يف مستوى الدَللة (Signifikan )1% 

 2٬۰۷<٧٬٣5>2٬٨۱يعين يف مهارة القراءة  ttabelالقيمة أكرب عن  t𝑜 أن القيمة ،إذن 0(2٬۰۷) %5و( 2٬٨۱)
لعب و  0مقبول الفرض الصفري مردود والفرض البديل أن ولذلك 0 2٬۰۷<5٬٩6>2٬٨۱ومهارة الكتابة 

 0يكون فعاَل لرتقية قدرة الطلبة يف مهارة القراءة والكتابة "Menyusun Teks" الكمبيوتر

 حتقيق الفروض -ج
 وأما الفروض الذي إفرتضتها الباحثة يف هذه الرسالة هي:

 الفرض يف مهارة القراءة (1
كون فعاَل يف ترقية قدرة ي "Menyusun Teks" الكمبيوتر لعب استخدامإن : (aHالفرض البديل ) (أ

احثة أن كما حسبت الب  هذا الفرض مقبولو  . MTs Darul Hikmah Aceh Besarبـيف القراءة  طلبةال
 2٬۰۷<٧٬٣5>2٬٨۱يعين  (tabletت )-( أكرب من نتيجة اجلدولtestt)ت –نتيجة اَلختبار

كون فعاَل يف ترقية قدرة ي "Menyusun Teks"الكمبيوتر  لعب استخدامإن (:oHالفرض الصفري ) (ب
ت -وهذا الفرض مردود ألن نتيجة اَلختبارMTs Darul Hikmah Aceh Besar 0بـطلبةيف القراءة ال
(testtأكرب من نتيجة اجلدول )-( تtablet)0 

 

 الفرض يف مهارة الكتابة (2
كون فعاَل يف ترقية قدرة ي "Teks Menyusun"الكمبيوتر  لعب استخدامإن ( : aHالفرض البديل ) (أ

احثة كما حسبت الب  هذا الفرض مقبولو  MTs Darul Hikmah Aceh Besar 0بـيف الكتابة  طلبةال
 2٬۰۷<5٬٩6>2٬٨۱يعين  (tabletت )-( أكرب من نتيجة اجلدولtestt)ت –أن نتيجة اَلختبار



 

كون فعاَل يف ترقية قدرة ي "Menyusun Teks"الكمبيوتر  لعب استخدامإن ( oHالفرض الصفري ) (ب
ت -وهذا الفرض مردود ألن نتيجة اَلختبارMTs Darul Hikmah Aceh Besar 0بـطلبةيف الكتابة ال
(testtأكرب من نتيجة اجلدول )-( تtablet)0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 

الفصل يف هذا وتقدم  0هاوحتليل عرض البياانتعلى وقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة ما يتعلق 
 اخلالصة، كما يلي:

 نتائج البحث -أ
حتليل احلاجات على اخلطوات: يستعمل الباحثة  "Menyusun Teks"الكمبيوتر  لعبر يطو تإن يف  -١

واملشكالت، ومجع البياانت، وتصميم اإلنتاج، وتصديق اإلنتاج، وحتسني اإلنتاج، وجتريبة اإلنتاج، 
 0إنتاج اجلماعيوحتسني اإلنتاج، وجتريبة تطبيق اإلنتاج، وحتسني اإلنتاج، 

 MTs Darul Hikmah Aceh بــــيف مهارة القراءة  "Menyusun Teks"الكمبيوتر  لعبإن استخدام  -2

Besar  لعبيف أثناء إجراء التعليم ابستخدام  بةوذلك كما ظهر يف حتليل أجوبة الطل 0يكون فعاَل 
نتيجة اَلختبار القبلي ونتيجة اَلختبار البعدي  على الباحثة حصلت Menyusun Teks"0"الكمبيوتر 

نتيجة  أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول ألن حصلت الباحثة علىإن  0خمتلفان
(testtأ )كرب ( من نتيجةttabel)0  

 MTs Darul Hikmah Aceh بــــيف مهارة الكتابة  "Menyusun Teks"الكمبيوتر  لعبإن استخدام  -3

Besar  لعبة يف أثناء إجراء التعليم ابستخدام بوذلك كما ظهر يف حتليل أجوبة الطل .يكون فعاَل 
نتيجة اَلختبار القبلي ونتيجة اَلختبار البعدي  على الباحثة حصلت Menyusun Teks"0" الكمبيوتر

نتيجة  أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول ألن حصلت الباحثة على إن 0خمتلفان
(testtأ )من نتيجة كرب (ttabel)0  

 

 قرتحات امل -ب

الضرورية للحصول على قبل إنتهاء الباحثة على أتليف الرسالة، أرادت أن تقدم بعض اَلقرتاحات 
 النجاح كما يلي:



 

 لعبستخدام َل  MTs Darul Hikmah Aceh Besar اللغة العربية بـ ومدرسة مدرس منالباحثة  ترجو -١
يقدر على ترقية الدوافع، وأيثر على  هبتطبيقو  ة والكتابة اءيف مهارة القر  "Menyusun Teks"الكمبيوتر 

 0ة والكتابةاءالقر يف  بةتنمية رغبة الطل
ترجو الباحثة من الطلبة أن يتعلموا اللغة العربية جيدا ألنا ترى أن ارتقاء حتصيل الطلبة على اللغة  -2

 0العربية عال
  0ترجو الباحثة من املدرسة أن تكمل الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية -3
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PEDOMAN PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Petunjuk Pengisian: 

Pengisian lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran ini berdasarkan pada pelaksanaan 

pembelajaran yang saudara amati 

Berilah tanda () pada salah satu pilihan  realisasi untuk setiap pertanyaan berikut sesuai dengan 

pengamatan saudara saat pembelajaran: 

Aktivitas Guru 

Y = ya ( 1 ) 

T  = Tidak (2) 

Contoh: untuk poin 1 yaitu guru selalu memberikan apersepsi pada pembukaan pembelajaran, 

apabila guru melalukannya maka observer harus menyontreng () pada kolom Y, apabila guru tidak 

melakukannya maka observer menyontreng () pada kolom T. 

Aktivitas Siswa 

Diberi Skor (4) jika 17  I  22 

Diberi Skor (3) jika 12  I  16 

Diberi Skor (2) jika 6  I  11 

Diberi Skor (1) jika 0  I  5 

Contoh:  jika ada 4 siswa yang mendengarkan guru dengan baik maka observer harus menyontreng 

() pada kolom 1, karena 4 siswa berada dalam interval 0  I  5 dengan skor 1. Begitu juga dengan 

yang lainnya. Jadi harus benar- benar melihat aktivitas siswa. 

Keterangan Skor: 

No  Jumlah Presentasi Kategori 

1 80, 00 %      100 % Sangat Tinggi 

2 60,00 %    79,99 % Tinggi 

3 40,00 %    59,99 % Sedang 

4 20,00 %    39,99 % Rendah 

5 0,00 %    19,99 % Sangat Rendah 

Keterangan:   = presentase tiap aspek 

 



 

LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN DENGAN MEDIA 

GAME KOMPUTER “MENYUSUN TEKS” 

Pertemuan ke- : 

Hari/ Tanggal : 

Jam    : 

Materi   : 

No Aspek Yang Diamati Realisasi Ket 

Y T 1 2 3 4 

1 Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media 

pembelajaran Game Komputer “Menyusun Teks” 

       

2 Siswa memperhatikan penjelasan materi dengan 

menggunakan Game Komputer “Menyusun Teks”  

       

3 Siswa mendengarkan penjelelasan guru tentang prosedur 

penggunaan Game Komputer “Menyusun Teks” 

       

4 Siswa berani mengajukan pertanyaan jika ada materi yang 

belum jelas 

       

5 Guru memberikan contoh soal yang berkaitan dengan 

materi pelajaran dan siswa memperhatikannya 

       

6 Siswa menjawab soal didepan kelas        

7 Siswa senantiasa mengikuti pembelajaran yang 

menggunakan Game Komputer “Menyusun Teks” 

       

8 Siswa terdorong untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan menggunakan Game Komputer “Menyusun Teks” 

       

9 Siswa hanya terfokus pada materi pembelajaran yang 

menggunakan Game Komputer “Menyusun Teks” 

       

10 Siswa bermain Game Komputer “Menyusun Teks” 

bersama temannya 

       

 

 

 

 

 



 

         RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah    : MTs Darul Hikmah  

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas / Semester   : VIII / II (Genap) 

Alokasi Waktu   : 1 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar 

 

1. Membaca dengan mufradat dan ‘ibarat tentang الالعبون املهنيٍّون dan struktur kalimat yang 

mengandung لن/ َلم التعليل+ املضارع 
2. Menulis (insyak muwajjahah) dengan mufradat dan ‘ibarat tentang الالعبون املهنيٍّون    dan 

struktur kalimat yang mengandung  لن/ َلم التعليل+ املضارع    
 

C. Indikator 

 

1. Membaca teks qiraah tentang  dengan makhraj dan intonasi yang baik dan  الالعبون املهنيٍّون 

benar  

2. Menjawab pertanyaan sesuai dengan kandungan teks qiraah 

3. Membedaan pernyataan yang sesuai atau tidak dengan kandungan teks qiraah 

4. Melengkai kalimat yang mengandung struktur لن/ َلم التعليل+ املضارع     



 

5. Menjawab beberapa pertanyaan tentang  الالعبون املهنيٍّون  yang mengandung struktur  

 لن/ َلم التعليل+ املضارع
 

D. Materi Pembelajaran  

 

 (Terlampir) الالعبون املهنيٍّون

 

E. Metode Pembelajaran 

 

Metode   : Intiqaiyyah  

    Diskusi 

    Tanya jawab 

 

 

F. Sumber Pembelajaran, Alat, dan Media 

 

- Hidayat. 2015.  Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII. Semarang. 

PT Karya Toha Putra 

- Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab 

- Leptop, Infokus, cok sambung, spidol 

- Game Komputer “Menyusun Teks” 

 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Pendahuluan ( 5 menit ) 

 

a. Siswa menjawab salam, kemudian membaca doa sebelum belajar setelah 

mendapatkan instruksi dari guru 

b. Siswa merespon apersepsi dari guru (Mengaitkan Pembelajaran tentang  الالعبون
 (dengan kehidupan siswa املهنيٍّون

c. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran 

d. Siswa membentuk 4 kelompok atas intruksi dari guru 

 

2. Kegiatan Inti ( 30 menit ) 

 

(Mengamati) 

a. Siswa membuka Game Komputer “Menyusun Teks” atas intruksi dari guru 

b. Siswa memperhatikan prosedur penggunaan pada Game Komputer “Menyusun 

Teks” 

c. Siswa memperhatikan mufradat pada Game Komputer “Menyusun Teks” dan  

melafalkannya dengan beberapa kali pengulangan (hingga menguasai)  



 

d. Siswa memperhatikan potongan teks pada Game Komputer “Menyusun Teks” 

selanjutnya membacanya diwakili oleh beberapa orang siswa 

e. Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait struktur  لن/ َلم التعليل+ املضارع  
 

 (Menanya) 

a. Siswa menanyakan kata yang tidak dipahami selain mufradat yang telah ada 

dalam pogram Game Komputer 

b. Siswa bertanya tentang teks yang tidak dipahami 

 

(Mengeksplorasi) 

a. Guru menstimulasi siswa untuk menjawab pertanyaan seputar teks dan mufradat 

b. Peserta didik menyebutkan perubahan yang terjadi pada fiil mudhari yang 

bersandar dengan لن/ َلم التعليل+ املضارع setelah mendengar penjelasan dari guru. 

 

(Menalar) 

a. Siswa mencari susunan kalimat yang benar yang terdapat pada game “menyusun 

teks” 

   

(Mengkomunikasikan) 

a. Siswa menunjukkan susunan  kalimat yang benar dan membacanya dengan baik 

di depan kelas 

 

3. Kegiatan Penutup ( 10 menit ) 

a. Guru mengevaluasi kemampuan siswanya dengan media memberikan LKS 

b. Siswa  menyimpulkan pelajaran terkait tema yang dibantu oleh guru. 

c. Guru bertanya pendapat siswa tentang proses belajar mengajar hari ini. 

d. Pembelajaran diakhiri dengan salam 

 

H. Penilaian 

 

Teknik dan bentuk insrumen 

Teknik Bentuk 

Pengamatan sikap Lembar pengamatan sikap 

Tes Lisan  Lembar penilaian  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Instrumen penilaian kompetensi sikap 

 

No   

Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Religius Jujur Tanggung 

jawab 

Santun 

1.      

2.      

3.      

4.      

…      

 

 Keterangan : 

- Baik / sering   : 70 – 100 

- Kurang / kadang-kadang  : 46 – 69 

- Cukup / tidak pernah  : 0 – 45 

Penskoran nilai : jumlah skor  ÷ 5 x 100 

 

2) Instrument penilaian tes lisan 

 

 

   

 

 

-  

-  

No. Aspek yang dinilai skor 

1.  Pelafalan  1 – 4 

 Pelafalan  sudah tepat 4 

 Pelafalan  cukup tepat 3 

 Pelafalan  kurang tepat 2 

 Pelafalan  tidak tepat 1 

2.  Kelancaran  1 – 4 

 Sudah lancer 4 

 Cukup lancer 3 

 Kurang lancer 2 

 Tidak lancer 1 

3. Kesesuaian dengan pola/kaidah 1 – 4 

 Sudah sesuai 4 

 Cukup sesuai 3 

 Kurang sesuai 2 

 Tidak sesuai 1 

 Skor maksimal 12 

   



 

- Teknik penilaian  : performance 

- Instrumen penilaian : praktek  

Nilai akhir = jlh skor perolehan ÷ jlh skor maks. *100 = ...÷12*100 = … 

 

 

No.  

Nama Siswa 

Aspek yang dinilai  

Jumlah Pelafalan Kelancaran  Kesesuain 

dengan 

pola 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

 

 

Banda Aceh,  22    -  05   -  2017 

   Mengetahui, 

  Kepala sekolah            peneliti 

 

   (Mauliadi, S.Pd.i)                  (      Rosmalita    ) 

 Nip :                   Nim : 221323980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOAL PRE TEST 

( : ِاْخرَتْ )ص( َأْو )خ( َوفْـًقا لَِنصٍّ اْلِقَراَءة١َتْدرِْيب )  

ص خ _ َيْذَهب إِْلَياُس ِإَل اْلَمْلَعِب اِبلسَّيَّارَة  -١  

اْلَمْلَعب بَِعْيٌد ِمَن اْلبَـْيتِ  –ص خ  -2  

َمْلَعِب اْلَمِديـَْنِة  ِإَل ه َيْذَهبان َواَبُ ِإْلَياُس  –ص خ  -3  

ِعب َرْقم  -٤ ِبُسْرَعةى  ١0ص خ _ ََل جَيْرِْي الالَّ  

ِعُب َرْقم  -5 َيْضِرُب اْلُكرََّة بُِقوَّةى  9ص خ _ الالَّ  

 

( : اِْمأل الَفرَاغ ِبَكِلَمة ُمَناِسَبة ِمَن الصُّْنُدْوق!2َتْدرِْيب )  

ِعب َرْقم  -١ ِبُسْرَعةى َوُيِصْيُب..... ١0جَيْرِْي الالَّ  

ِعب  -2 يـََتَكلََّم..... َمَع الالَّ  

0َلْن َنْذَهَب ِإَل.....اِبلسَّيَّارَةِ  -3  

َبارََة واحد -٤
ُ
ثالثة -َو ...اأْلَِخرْيَُة يفْ هذه امل  

 ( َوَفرِْيقِ شيهآبندا ُكَرِة اْلَقَدِم َبنْيَ َفرِْيِق )ُنَشاِهُد... يِفْ   -5

)َجاَكْراَت(   

ادعَ يْـ املِ  –َمْلَعب   

ةارَ بَ مُ  –ف دَ اهلَ   

م كَ احلَ  –ة جَ يْ تِ النٍّ   



 

 

SOAL POST TEST 

 

( : ِاْخرَتْ )ص( أَْو )خ( َوفـًْقا لَِنصٍّ اْلِقرَاَءة١َتْدرِْيب )  

ص خ _ جَيِْلُس إِْلَياُس أََماَم اْلِتْلِفزِيـُْوَن لُِيَشاِهَد اْلُمَبارَاةَ  -١  

إِْلَياُس َيْسُكُن يف اْلَمِديـَْنةِ  –ص خ  -2  

َيْذَهُب إِْلَياُس ِإَل اْلَمْلَعِب اِبأْلُتـُْوبِْيسِ  –ص خ  -3  

ِعُب َرْقم  -٤ ََل ُيِصْيُب اهْلََدفَ  7ص خ _ الالَّ  

ِعب َرْقم  -5 ِبُسْرَعةى  9ص خ _ ََل جَيْرِْي الالَّ  

 

ُمَناِسَبة ِمَن الصُّْنُدْوق!( : ِاْمأل الَفرَاغ ِبَكِلَمة 2َتْدرِْيب )  

نِ يْ ريَْ بِ كَ الْ  نْيِ قَ يْـ رِ فَ الْ  نْيَ بَ  مِ دَ قَ الْ  ةِ رَ كُ   يفْ ..... دُ اهِ شَ نُ  -١  

ثالثة - واحدةَ اارَ بَ  هذه امليفْ  ةُ ريَْ خِ اأْلَ َو ..... -2  

اْلَمْدَرَسِة قـَْبَل..... نـَْرِجَع ِمَن نْ لَ  -3  

ِعب قَِلْياًل  -٤ يـَْقرَتِب..... لِيَـَتَكلََّم َمَع َهَذا الالَّ  

َويفْ َصَباِح ِعْيِد اْلِفْطِر ُيَصلٍِّي اْلُمْسِلُمْوَن يف..... اْلَمِديـَْنةِ  -5  

ادعَ يْـ املِ  –َمْلَعب   

ةاارَ بَ مُ  –ف دَ هَ   

م كَ احلَ  –ة جَ يْ تِ النٍّ   



 

 
ANGKET SISWA 

Nama  :  

Kelas  : 

Sekolah  : 

PETUNJUK PENGISIAN 

• Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau nilai raport saudara 

• Berilah tanda () pada jawaban yang dianggap sesuai dengan diri saudara 

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

• Bila ada keterangan yang penting mohon untuk dituliskan ketempat yang telah disediakan 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 

 

Saya senang belajar bahasa arab dengan menggunakan media 

game komputer “menyusun teks” 

    

2 Saya suka belajar bahasa arab dengan menggunakan media 

pembelajaran game komputer “menyusun teks” sebagai media 

belajar  

    

3 Saya aktif selama proses pembelajaran dengan menggunakan 

media game komputer “menyusun teks” 

    

4 Saya memperhatikan materi pelajaran selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan media game komputer 

“menyusun teks” 

    

5 Saya senang mempelajari bahasa arab dengan media game 

komputer “menyusun teks” dibandingkan media sebelumnya 

    

6 Pembelajaran dengan media pembelajaran game komputer 

“menyusun teks” membuat saya lebih memahami materi 

pembelajaran 

    

7 Selama pembelajaran ini saya selalu menanyakan hal-hal yang 

belum saya ketahui baik kepada teman ataupun guru 

    

8 Saya berani mengeluarkan ide atau pendapat selama proses 

pembelajaran dengan media game komputer “menyusun teks” 

    

9 Media game komputer “menyusun teks” yang digunakan 

menimbulkan banyak pertanyaan dibenak saya karena bentuk 

media yang menarik 

     



 

• Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam pengumpulan data 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Saya ingin lebih meningkatkan prestasi pada mata pelajaran 

bahasa arab setelah mengikuti pelajaran dengan menggunakan 

media game komputer “menyusun teks” 

    

11 Pembelajaran dengan menggunakan media game komputer 

“menyusun teks” saya lebih mampu memahami materi pelajaran 

    

12 Menurut saya, media game komputer “menyusun teks” sangat 

menarik karena dapat menimbulkan ide-ide cemerlang di otak 

saya 

    

13 Saya lebih semangat mempelajari bahasa arab pada hari ini 

karena ada media game komputer “menyusun teks” 

    

14 Saya merasa waktu cepat berlalu ketika mengikuti pelajaran 

dengan menggunakan media game komputer “menyusun teks” 

    

15 Saya banyak meluangkan waktu belajar sebelum mengikuti 

pembelajaran dengan media game komputer “menyusun teks” 

    



 

 

 
 

 

 



 

 
DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 

 

Pertemuan ke - 1. 

Pemberian pre test 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Pertemuan ke - 2. 

Mengajar tanpa menggunakan game “menyusun teks”  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Pertemuan ke - 3 

Mengajar mengunakan Game “menyusun teks” dan post test   
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 22١3239٨0:  رقم القيد -2

 ,2Seumuleng َمايُو ١995:  حمل و اتريخ امليال -3

 : اإلانث  اجلنس -٤

 : اإلسالم    الدين -5

 : إندونيسيا  اجلنسية -6

 : غري متزوج احلالة اإلجتماعية -7

 Kajhu, Aceh besar                    :  العنوان -٨

 : طالبة  العمل -9

        gmail.com95rosmalita@ : الربيد األلكرتوين -١0

 : خمرت الدين  اسم األب -١١

 فالٍّح:   العمل -١2

 : نور احلياة  اسم األم -١3

 : ربة البيت  العمل -١٤

   Ds. Seumuleng, kec. Bubon, Kab. Aceh Barat:  العنوان -١5

 اثنيا : خلفية التعليم:
  (SDN Seumuleng, Aceh Barat,  2007)املدرسة اإلبتدائية -١

 SMPN 1 Bubon, Aceh Barat, 2010)) املدرسة املتوسطة -2

 MAN Suak Timah, Aceh Barat,  2013)املدرسة الثانية) -3

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا  -٤
 20١7-20١3أتشية، سنة 
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