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إهداء

وتقديرشكر

اللذين وأمي املكرمة نصر الدينإىل أيب املكرم - ١

امها يف سالمة الدين حفظهما هللا وأبقةربياين صغري 

.األختني الكبريتنيوإىل،خرةوالدنيا واآل

احلكومية يف اجلامعة اإلسالمية يتوإىل أساتذ- ٢

.الرانريي، الذين

إىل مجيع أصدقائي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية و - ٣

م يل يف كأقول شكرا جزيال على مساعدت،الرانريي

.اإجناز هذا البحث العلمى، جزاكم هللا خري 



و

القيوم املدبر جلميع املخلوقني، والصالة والسالم رب العاملني احلي 

.

"موضوعحتت الرسالةهذهكتابةمنوقدرتهتعاىلةالباحثتانتهفقد

دراسة جتريبية (تركيب اجلمل املفيدةعلىلرتقية قدرة الطلبة األلعاب اللغوية تطبيق 

هيلالرتبيةبكليةالعربيةاللغةتعليمقسمإىلقدمهاتو . )"Kuta BaroMTsNىف

على للحصولاملقررةاملوادمنكمادةاحلكوميةاإلسالميةالرانريىجامعةاملعلمني

.الشهادة اجلامعية يف علوم الرتبية

قداللذينالكرمينيللمشرفنيلشكرةالباحثقدمتتالرسالةهذهمقدمةويف

خباري مسلم توركالد : مهاالرسالة،هذهعلىاإلشرافيفوأفكارمهابذال

.اجلزاءأحسناجيزيهمأنهللاعسىوالدكتور دمحم فجر الفالح املاجسرتاملاجستري

كليةولعميدومديرهااحلكوميةاإلسالميةالرانريىجلامعةلشكرةالباحثقدمتتو 

الذيناملكرمنيةاألساتذوجلميعالعربيةاللغةتعليمقسمولرئيساملعلمنيهيلالرتبية

.الكليةهذهيفصحيحاإرشادااوأرشدوهاملفيدةالعلومأنواعاعلموهقد



ز

الرتبيةكليةومكتبةالرانريىجامعةمكتبةموظفيجلميعلشكرةالباحثقدموت

. إليهااحملتاجالكتبإعارةيفاساعدوهقدالذينالرانريىجامعةاملعلمنيهيل

MTsNملديرلشكرعميقبقدمتتأنةالباحثيفوتوال Kuta Baroالذينةواألساتذ

.البحثهلذامجعيفاساعدوه

يف قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة األصدقاءجلميعلشكرقدم الباحثةتوت

تدعو إىل هللا . الرسالةهذهإلمتاماساعدوهقدالذين) خاصة للفصل األول(٢٠١٢

.أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرةهمتعاىل أن جيزي

وأمها املكرمة الدينلشكر ألبيها املكرم نصرتقدم تن والتنسى الباحثة أ

هللالعلّ . واآلخرةالدنيالسعادةعلومااوعلماهحسنةقد ربياها تربيةاللذين

.ا أحسن اجلزاء ويدخلهما يف اجلنةهمجيزي

وترجو من القارئني ،هللالباحثة إىل وأخريا، تدعو 

نقدا بنائيا وإ

.نافعة للباحثة وللقارئني مجيعاالوعسى أن تكون 

.



ح
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قائمة امللحقات

عن قرار تعيني املشرفني على املعلمنيعميد كلية الرتبيةخطاب من - ١

البحث

احلكومية يةاإلسالميري - ٢

إلجراء البحثMTsN Kuta Baroمن إفادة- ٣
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ح

مستخلص البحث

. الكتابة هي مهارة من املهارات اللغوية كوسيلة االتصال لتعبري عن النفس و الفكر
األلعاب اللغوية تطبيقمن خالل يستلزم املدرس هاتعليملذلك ىف و 

وأما املشكلة اليت وجدت الباحثة ىف معظم الطالب .للحصول على األغراض الرتبوية
ال تستخدم ركيب اجلمل املفيدة، و م ال يفهمون تKuta Baroسطة  درسة املتو مل

يف فهم الدراسة وخاصة يف تركيب اجلمل التعليمية حىت يضعف طالب املدرسة الوسائل 
تريالسابقة املشكلة بناء من. فيدة يف تعليم الكتابةامل
دراسة (للغوية لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل املفيدة تطبيق األلعاب ا" وضوعم

التعرف علىواألغراض من كتابة هذه الرسالة هي. )"MTsN Kuta Baroجتريبية يف 
التعرف على  فعالية تطبيق األلعاب اللغوية لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل املفيدة  و 

أما منهج البحث الذي و .تركيب اجلمل املفيدةاأللعاب اللغوية لرتقية قدرة الطلبة على 

MTsNبـبفهو مجيع الطالبحثالا. ختبار البعدي

Kuta Baro وهي عمديهة العينة بطريقة الباحثتخذفأ،البط٢٧٥وعددهم يبلغ
٢٠يبلغ عددهم و )أ(األول الصفالطالب يف 

وأما نتائج البحث الىت حصلت .تمع الضابططالبا ك٢٠يبلغ عددهم حيث) ب(
لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل األلعاب اللغوية فعالتطبيقن أفهي عليها الباحثة

.٢,٠٢أي% ٥أكرب من مستوى الداللة ٣,٠٦١) to(املفيدة ألن قيمة 



١

األولفصللا

مقدمة

حملة البحث. أ

اللغة العربية إحدى لغة االتصال يف العامل ويستعملها الناس يف التعامل 

وتكون اللغة العربية اآلن مادة هامة يتعلمها الطالب يف كل املدارس .مع غريهم

لغة القرآن هيالعربيةاللغةكانت .اإلسالمية من املدرسة االبتدائية حىت اجلامعة

.يف فهم اإلسالمالنيب الشريفة، واللغة العربية هلا دور كبريأحاديثالكرمي و 

.فلذلك جيب على املسلمني ان يتعلمو 

عن النفس و الفكر من وسيلة من وسائل االتصال لتعبريإن الكتابة 

يف لديه مشكلةإذا كانت 

.التعبري الشفوي

. اإلتقان على احلرية: الكتابة يف اللغة اجلمع والشد والتنظيم، كما تعين 

الشد واجلمع والتنظيم أمر : واملعىن اصطالحي جبمع هذه الدالالت املتنوعة

ضروري للكتابة، ألن الكتابة ال تقوم إال على الصياغة احملكمة، ومعىن احلرية 



٢

اإلنسان القائمة يف نفسه لتحرير األفكار، واألحاسيس، واملشاعر يتمثل يف رغبة

١.احملبوسة داخل نفسه

ة ىف عملية التعليم غوية هي عنصر من العناصر املهملن األلعاب الإ

تطبيقها ىف املوافق التعليمية البد كونوي. لحصول على األغراض الرتبويةلوالتعلم 

إن تعليم الغة األجنبية قد . أن تناسب مبادة ما لتحقيق األهداف الرتبوية املعينة

عرب اللغويون بعض الوسائل لكن املدرس أن خيرتها مما يناسبها كل الظروف 

سية، احدها األلعاب البصرية اإلنساين يستعمل ليجد علوم 

األلعاب الغوية تستعمل ايضا يف عملية تعليم احدها يف تعليم مهارة . لكثريةا

.الكتابة

سطةم الطالب مبدرسة املتو معظأما املشكلة اليت وجدت الباحثة ىفو 

Kuta Baro أن ميتازوا ونفيدة، أي ال يستطيعال يفهمون تركيب اجلمل املهم

الوسائلال تستخدم املدرسة و ،دراستهمع الكلمات السهلة اليت وجدوا يف النوا أ

يف تركيب خاصةالسابقة فهم الدراسةالطالب صعوبة يفالتعليمية حىت يضعف

املشكلة تريد الباحثة استخدام و بناء على٢.فيدة يف تعليم الكتابةاجلمل امل

______________
٦٥: ، ص)ه١٤٣٦، (Media Nusa Creative : Malang،ءينقوعد اإلمالء ونصوصها للمبتدنور عيين،١

.٢٠١٥يونيو Madrasah Tsanawiyah Kuta Baro١٩مالحظة الباحثة٢



٣

تطبيق األلعاب اللغوية " موضوع

)MTsN Kuta Baroدراسة جتريبية يف(اجلمل املفيدة طلبة على تركيبقدرة اللرتقية

أسئلة البحث  . ب

:فتحدد الباحثة على األسئلة التالية،البحثاعتماد على مشكلة 

كيف تطبيق األلعاب اللغوية لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل املفيدة؟.١

لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل املفيدة فعالاأللعاب اللغويةتطبيقهل .٢

؟

أهداف البحث . ج

:هي فدف إليها الباحثة يف هذه الرسالة، 

تطبيق األلعاب اللغوية لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل ي التعرف عل.١

.املفيدة

لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل فعالية األلعاب اللغويةالتعرف على .٢

.املفيدة



٤

أمهية البحث . د

:يلي كماإن أمهية البحث هذه الرسالة هي

.تدافعهم لتعليم اللغة العربية: نيعليمتللم. ١

.عملية التعليم و التعلممصدار للمعلومات واملراجع يف تطوير : للمدرسني. ٢

.املمارسات التعلمية: للباحثني. ٣

هفروضالبحث و ضاتااالفرت . ه

أن الوسيلة حث عن هذه الرسالة يعتمد على االفرتاضات وهي البإن

من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريااأللعاب اللغوية من : " يف كتابهالعزيز 

الدروس 

وجفافها، توفر كثري من األلعاب جماال واسعا يف التدريب مثلها يف ذلك مثل 

٣".التدريبات املعروفة كما أن بعضها ال حيقق شيئا يذكر

______________
.٧٩.، ص)٢٠١٠مكتبة الشقري، : (، الطبعة األوىل املدخل للمناهج وطرق التدريسصرب، ماهر امساعيل، ٣



٥

:يحث فهالبروض هذاوأما ف

لرتقية قدرة الطلبة على تطبيق األلعاب اللغوية غري فعالإن: الفرض الصفري. ١

.تركيب اجلمل املفيدة

لرتقية قدرة الطلبة على تركيب عالإن تطبيق األلعاب اللغوية ف: الفرض البديل. ٢

.اجلمل املفيدة

اتمعاين املصطلح. و

:أن تبني مصطلحات كما يلىالرسالة، تريدعلىحث الباحثةتبأنقبل

األلعاب اللغوية-

فاأللعاب هي مجع من لعبة  " ألعاب ولغوية" األلعاب اللغوية تتكون من شقني 

رد ىف ثالثة ٤لعبة- لعبا-يلعب- لعبوللعبة مصدر من 

٥.أحروف و بناؤه لتعدية غالبا وقد يكون الزما

______________
٣٥:ص)ه١٤٣٣:القاهرة. ( الطبعت الثانيةاالجتاها الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية،٤
٣٥:ص).ه١٤٣٣. القاهرة.(، الطبعتالثانيةتدريس اللغة العربيةاالجتاهات الرتبوية املعاصرة يف دمحم رجب فضل هللا، ٥



٦



٦

الفصل الثاين

اإلطار النظري

تعليم مهارة الكتابة .أ

.مفهوم مهارة الكتابة.١

الدالالت املتنوعة الشد واجلمع والتنظيم أمر معجيهيحاالكتابة اصطال

معىن احلرية يتمثل ضروري للكتابة، ألن الكتابة ال تقوم إال على الصياغة احلكمة

واألحاسيس، واملشاعر احملبوسة يف رغية اإلنسان القاملة يف نفسه لتحرير األفكار، 

١.ل نفسهداخ

اإلمالئية التعارفللقواعد جلملهى رسم احلروف والكلمات واالكتابة 

.عليها

عنصرا  أساسيا من عناصر الثقافة، ووسيلة لنقل األفكار، والوقوف على أفكار 

٢.اآلخرين، واالستفادة منها

______________
٢٥.ص، )١٤٣٦، Media Nusa Creative: Malang(،قوعد اإلمالء ونصوصها للمبتدئنينور عيين،١
٢١٧.،ص)٢٠١٥.عامل الكتب: القاهرة(تعليم العربية املعاصرة،سيد الىف، ٢



٧

.أمهية مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية.٢

تعد الكتابة من أهم وسائل االتصال الىت يستطيع الفرد من خالهلا 

يربز ما لديه من التعبري عن أفكاره، والوقوف على أفكار اآلخرين، وأن 

وكثريا . أفكار ومشاعر، ويسجل ما يريد تسجيله من حوادث ووقائع

يكون اخلطأ الكتاىب سببا ىف قلب املعىن، وعدم وضوح الفكر قروص مث 

ية لمتعلم يف دراسته، وحياته املستقبلكتابة الصحيحة عملية مهمة لتعترب ا

على الكتابة يف مراحل التعليم املختلفة ينبغى أن وتدريب املتعلمني 

٣:يرتكرض تنمية املهارتني الرئيسيتني التاليتني

.القدرة على الكتابة الصحيحة-

.إجادة اخلط-

ت اضطربرمسا صحيحا، و فالبد للمتعلم أن يكون قادرا على رسم احلروف

يرتتب عليها حسنه، ومن مث فهم املكتوب، وينبغى أيضا أن تكون هناك 

______________
٢١٨.ص،...تعليم العربية املعاصرة،سيد الىف،٣



٨

قدرة على اختيار الكلمات ووضعها يف نظام خاص ليتمكن القارئ من 

٤.فهم املعاىن واألفكار دون عناء

.هارة الكتابةطرق تعليم م.٣

:ما طرق تعليم مهارة الكتابة هيأ

ومراعاة جلسة (إالكتابة من اليمني -

).الدارس

.التناسب بني احلروف أفقيا ورأسيا، ومراعاة املسافات-

.احلروف الىت تكون فوق السطر واحلروف الىت تكون حتت السطر-

.الىت تكون فوق السطراختالف ارتفاعات احلروف -

.ف وبني الكلماتاملسافات بني احلرو -

، )ج ح خ / ب ت ث( -

.ىف مجل حتتوى على هذه احلروف

-

.كل مرةأسفل الصفحة حىت يكون النموذج واضحا أمامه ىف

______________
٢١٨.ص،...تعليم العربية املعاصرة،سيد الىف،٤



٩

اتبعة املدرس ىف تعليم القراءة، أى البدء ى نفس األسلوب الذاتباع -

بعبارات سبق للدارس مساعها ونطقها بدال من الطريقة التقليدية الىت 

.

٥).النسخ والرقعة ( طريقىت الكتابة تعويد الدارس على -

األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية.ب

.تعريف األلعاب اللغوية وأمهيتها.١

يف تعليم اللغة، لكي يعطى جماال واسعا يف يستخدم اصطالح األلعاب

للتدريب على نشطة الفصلية، لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقةاأل

هارات اللغوية املختلفة، وهي أيضا توظف احلوافز لتنمية املعناصر اللغة، وتوفري

شطة، تلك األنبعاد اتصالية على التخمني، إلضفاء إبعض العمليات العقلية مثل 

اار ختبوتتيح للطالب نوعا من اال

٦.أو ملراقبته يف األقلاأللعاب ختضع إلشراف املعلم 

:اللغة هيأللعاب يف دروس أمهية ا

كثريا من الدارسني على هااأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد

______________
١٣٧. ص). (املهارات اللغويه ماهيتها وطرائق تنميهاأمحد فؤاد عليان، ٥
١٢:ص)١٠٧٢٠اململكة،- (، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية٦



١٠

من األلعاب جماال واسعا يف التدريب مثلها يف ذلك مثل التدريبات املعروفة كما 

٧.أن بعضها ال حيقق شيئا يذكر

.أهداف األلعاب اللغوية.٢

:ما أهداف األلعاب اللغوية فهي كما يليأ

اللعبة اللغوية نشط تعاوين، مثري للعزائم لتحقيق أهداف موضوعية يف إطار من _ 

ة الصياغة، ولكن وهذه التعليمات والنظم سهلة الوضع، يسري . التعليماتالنظم و 

بداملهم هو أنه ال

.يكون هلا قوة حا

يس دراسة اللغة من تشجيع هو االستخدام اللغوي لألغراض االتصالية، ول_

فه، أجل اللغة

. فاللغة هنا أداة لالستعمال وليست مادة للتدريب فقط. األهداف املوضوعية

د إىل فائدة جانبية، وهي أن الدارسني يصبحون مأخوذين وهذه اخلاصية تقو 

به هلم من خجل لون عن بعض الوعي الذايت، وما يس

ة ويلجا ورهبة، أثناء اختبار لغتهم اجلديدة، واليت قد جتعلهم مقيدين إىل ما تسمي

.مرحلة االتصال الزائف يف الفصل" Wilga Riversريفرز

______________
٩:ص)١٠٧٢٠اململكة، - (، تعليم اللغات األجنبيةاأللعاب اللغوية يف ٧



١١

وهناك مسة جوهرية أخرى ملعظم األلعاب املوضحة، وهي تكوين معلومات _ 

فلو تولد موقف يعرف فيه أحد الالعبني شيئا ال يعرفه . متباينة بني الالعبنيوآراء

العمل، ستنشأ الالعب اآلخر، ووجبت املشاركة يف هذه املعلومات حىت يتم 

حاجة ملحة للتفاهم بينهما، وهذا 

٨.بني الدارسني

.أنواع األلعاب اللغوية.٣

)Sambung Kata(الكلمة املتصلة.أ

ترقية قدرة الطلبة على كتابة املفردات إىل اللعب يهدف الكلمة املتصلة هي

.العربية صحيحة

:ذه اللعبةالالزمة يف هالوسائل

:  مثل. ىف الصندوقالىت تكتب عليها احلروف العربية وهيالبطاقات.١

يكتب الطالب املفردات من احلرف السابقة.٢

السبورة.٣

______________
١٥:ص)١٠٧٢٠اململكة، - (، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية٨

دمن ب ة ر



١٢

كيفية اللعب

سة الطلبة إىل جمموعات رقسم املدت.١

لكل جمموعة صندوق، مث ترسل اعضاؤه لكتابة .٢

.الذى جيده يف البطاقة

ماتمل من احلرف األول ألجل عدد الكلكل جمموعة تع.٣

كثريةال.٤

٩.ر كلمة ومعىنمتصد.٥

(Word Square)كلمة مربع .ب

القدرة اإلجابة على األسئلة كلمة مربع هي منوذج التعلم الذي جيمع بني

.مع التبص مطابقة إجبات منقوشة على اإلجابة

:ذه اللعبةالوسائل الالزمة يف ه

صندوقال-

الورقة األسئلة-

______________
9Fathul Mujib dan Rahmawati, Metode Permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa

Arab ( Jokjakarta: Diva Press, 2012), Hal. 176.



١٣

word squareتعليم خطوات 

.هداف التعليميةايشرح .١

.املثاللون احلروف ىف كما يف ورقة األسئلة وتتعطى املدرسة .٢

احلروف يف الصندوق املناسب الطالب األسئلة ويلنونب يجي.٣

.

١٠.النتيجة لكل إجابة الطالبةعطى املدرست.٤

Word Net)(كلمة الشباك.ج

ويد املفردات من وتز الطالب،تفكريتدريب إىل لهذه ال

.االسم والفعل إىل أن يكون صفة أو حال

:ذه اللعبةالوسائل الالزمة يف ه

.امللحق اإلجابة-

.سم والفعلتكتب االبطاقة الىت فيها 

______________
10 http://jurnalbidandiah.blogspot.co.id/2012/04/model-pembelajaran-word-

square.html. diakses pada 26/10/2016.



١٤

طريقة اللعبة 

ة الطالب إىل جمموعةقسم املدرست.١

ضع كل الفرقة اجلملة الوصفية من البطاقات االسم واجلملة ت.٢

١١.فعلية من البطاقات الفعل ال

:مثل

طالب

الدراسات السابقة. ج

.عرض الدراسات السابقة. أ

ةالدراسة السابقة من أهم أساسيات البحث اليت استخدمها الباحثإن

ة على وهذه الدراسة تساعد الباحث. وسليبتهاملعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها

______________
11Fathul Mujib dan Rahmawati, Metode Permainan Edukatif dalam Belajar

Bahasa Arab ( Jokjakarta: Diva Press, 2012), Hal. 203.

ماهر

جمتهد
نشيطكسالن

مجيل



١٥

احلالية والدراسات السابقة ةومعرفة جوانب الفرق بني دراسمقارنة النتائج

:ستفادة من خربات الدارسني السابقني وال

نوراألمر.١

ىف معهد دار طريقة األلعاب اللغوية على تعليم احملادثة العربيةتطبيق -

معة، غري منشورة، جامعة ا، الرسالة اجلكربىالتشية أ-دار السالم-ناإلحسا

١٤٣٥بندا أتشية، -دار السالمالرانريى اإلسالمية احلكومية

عاهد املكان دار اإلحسان معهد من ىهن املشكلة من هذا البحث أ-

فيه اللغة العربية و العلوم املتنوعة طلبةالكربى الذى يتعلم ال

ويرجى منهم بعد ماتعلموا . منها احملادثة واإلنشاء و اخلط واإلمالء وغري ذلك

أن أكثر ةالباحثتولكن وجد. اللغة العربية يقدرون لتطبيق احملادثة صحيحا

الطلبة يف معهد دار اإلحسان هم ضعفاء يف احملادثة ومل

وهذا الضعف بقلة حماوالت املدرسني يف دفعهم واستخدام . صحيحاقا و طال

عاب ة  األلالباحثستخدممث ت. مناسبةالطرق والوسائل يف تعليم احملادثة غري 

. حلل هذه املشكلةاللغوية بتعبري الصورة



١٦

فع دوافع هي هل بتطبيق األلعاب اللغوية تدالبحث من هذه الرسالة أسئلة -

ما هى املشكالت الىت تواجهها الطلبة على احملادثة بتطبيق و الطلبة على احملادثة؟ 

.اب اللغوية ىف معهد دار اإلحسان؟األلع

فهي ملرفة تطبيق األلعاب اللغوية على دوافع الطلبة ىفحث البأما أهدف و -

ىف تعليم توجهها الطلبة رفة مشكالتيم احملادثة يف معهد دار األحسان،وملتعل

.احملادثة

دار درسة الثانوية مبعهدملمن هذا البحث هو مجيع تمع-

قة العمدية ي٣١٣اإلحسان وكان عددهم 

porposive sampling صال ليكون ف" ب" وهي الطالب يف الفصل الثاىن )(

. طالب٤٠وكان عددهم ٠طالبا٢٠طا يعينضاب

.حثأن هذه الوسائل تتمثل جمتمع البا معرفته

وأما . األلعاب اللغويةهي تطبيقالدراسة السابقة يف هذه الرسالةالعالقة بني -

يف هذه احملادثة وأما دراسة طريقةستخدم السابقة تاختالف هي دراسة

.طريقة الكتابة م ستخدالرسالة ت



١٧

أمكوارثة.٢

( األلعاب اللغوية عليها يف تعليم املفردات-

)Suak Bakongاإلسالمية احلكومية 

يمية التعلالوسائل مازالوا مل يطبقوا أن املدرسني  هون املشكلة من هذا البحث أ-

يظهر ذلك يف كأدة أساسية الكتساب اللغة، و املناسبة يف تعليم املفردات  

وأما . منهمإال قلياليعرفوا املفردات الفصل الثاىن الذى جتد الباحثة الطلبة مل 

عليهم فردات على السبورة والطلبة يكتبكتابة املستخدمة فموجود لالطريقة امل

. يف ذهنهمإضافية لتكون املفرداتاق أي وسائل حيفظها دون إحل

أسئلة البحث هي كيف أسئلة األلعاب اللغوية والتطبيق عليها يف ترقية قدرة و -

كيف استجابة الطلبة على األلعاب اللغوية يف تعليم الطلبة على تعلم املفردات؟  

.املفردات ؟

رقية قدرة يف تو -

و .الطلبة على تعليم املفردات

وأخذت . طلبة٣٠٣وعددهم يبلغ SuakBakongاملدرسة الثانوية اإلسالمية 

. طلبة٣٠ب، وعددهم يبلغ _الباحثة العينة ىف الصف الثاين 



١٨

تيار العينة فهي الطريقة العمدية الىت وأما طريقة اخ-

.املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث

وأما . يف األلعاب اللغويةسالةدالعالقة ال-

فالدراسة احلالية بطريقة ،بطريقة املفرداتإذا كانت الدراسة السابقةف اختال

.الكتابة

جوت ديوي أغستنا.٣

دراسة جتريبية مبعهد (يترقية الطلبة على التدر -

)Aceh Besarدار اإلحسان 

كان معهد دار اإلحسان هو من املعاهد ن املشكلة من هذا البحث  أ-

والواقع أن . أن يسيطروا املادة العربيةالىت جيب على طالبتهااإلسالمية 

متاما، ألن املدرس ال االطالب يف هذه املدرسة بعضهم ال يقدرون مادة النحو 

وهذه . ن يف تعلمهالطالب يسأمو وسائل املناسبة يف تعليم النحو و يستخدم ال

يتعلم التعليم يف هذا املعهد،عندما قامت بعمليةةالباحث

لذلك دفعت ". البجورى"الالطالب 



١٩

.اإلحسان

يأما أسئلة البحث هي هل التدر -

األلعاب رغبة الطلبة يف تعلم النحوى مبعهد دار اإلحسان؟ هل استخدام 

.لى فهم النحو مبعهد دار اإلحسان؟اللغوية ترقية الطلبة ع

أما أهداف البحث هي ملعرفة دفع الطلبة بعد استخدام األلعاب اللغوية -

ملعرفة ترقية قدرة الطلبة بعد و على التدرب النحوى مبعهد دار اإلحسان، 

.استخدام األلعاب اللغوية على فهم النحو مبعهد دار اإلحسان

رحلة املتوسطة مبهد دار أ-

فأخذت الباحثة عينة. طالبا٣١٠وعددهم اإلحسان

تمع اجلك) د(فصل الثاين الالعمدية وهي الطالب يف الصف الثاين ومها 

وأما. طالبا٥٦تمع الضابط وعددهم كا) ج(التجرييب و الفصل الثاين 

.االستبانةو االختبارات، و أدوات البحث هي املالحضة، 



٢٠

- .

واختالف هي يف طريقة تطبيق املدرس إذا كانت الدراسة السابقة هي الطريقة 

.طبيق مهارة الكتابةتبالنحوى واحلالية 

. لدراسات احلاليةامن سابقة الدراسات التفادةاس.ب

ا املهارات خدمو تكما عرفت الباحثة من الدراسات السابقة أن الباحثني اس

ويف حبوثهم . باكوالرت املفرداتو ، عاب اللغويةتطبيق األلاملختلفة يف والعناصر 

ي وبعضهم يستخدم املنهج اإلجرائوبعضهم . دموا املنهج املختلفةيستخ

.التجرييبون املناحجيستخدم

املختلفة من الدراسة ت الباحثة أن تستخدم مهارةادهذه الرسالة أر ويف 

وهي من احد املهارات . ابةغوية وهي مهارة الكتعاب الليف تطبيق األلالسابقة 

وهذا املهارة حتتج إىل صحة الكتابة . لعاب اللغويةاملدرس يف تطبيق األهايستخدم

طبيق األلعاب تى علةعرفملا. لدى الطالب

عرفة على فعالية األلعاب وم. اللغوية لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل املفيدة

وأما منهج البحث الذي . اللغوية لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل املفيدة



٢١

وتستخدم الباحثة هذا . تستعمله الباحثة يف هذه الرسالة فهو البحث التجرييب

.هذه الرسالة كما استخدم الباحثون من دراستهم السابقةاملنهج يف 

.خالصة. ج
اخلالصة عن الدراسات السابقة هي أن هذا البحث احلايل يعد حبثا 

عاب اللغوية لرتقية قدرة لهذا البحث يبحث عن تطبيق األو . جديدا مل يبحث قبله

. الطلبة على تركيب اجلمل املفيدة يف مهارة الكتابة



٢١

الفصل الثالث

ثمنهج البح

بحثطريقة ال-أ

عتمد عليه الباحثة ىف كتابة هذه الرسالة هو تى إن منهج البحث الذ

التسمية الىت تطلق على تصميم البحث الذى يهدف إىل "املنهج التجرييب أي

١".واملعلول حىت يصل إىل أسباب الظواهراختبار عالقات العلة 

:تية، فهيتكون من اخلطوات اآليهج التجرييب أما املن

١.

.اخلارجية املراد ضبطها

).جمموعة ب(و) جمموعة أ(إىل جمموعتني اتقسيما عشوائيالبحثةتقسيم عين.٢

.ةيبيائيا.٣

٤..

.ع التجربة والضابطة اختيارا بعدييف موضو ) (اختيار عينة البحث .٥

.حتليل املعلومات.٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٩٧. ، ص)٢٠١١دار النشر للجامعات، : القاهرة(مناهج البحث ىف العلوم النفسية والرتبويةرجاء حممود أبوعالم، ١



٢٢

.فروضةالبحث أوتفسري املعلومات يف ضوء أسئلة .٧

اختصار البحث وأظهر أهم النتائج اليت توصل إليه وما يوصى به من توصيات .٨

.طبقا للخطوات

-أ

وعددهمKuta Baroملدرسةكل الطالبفهو  تمع يف هذه الرسالة 

صفالوهي الطالب يف طريقة العمديةلالباحثتخذطالب، فأ٢٧٥

.الضابطتمعك) ب(األول الصفو التجرييبتمعك) أ(األول 

أدوات البحث-ج

األدوات علىالباحثةةوأما أدوات البحث املستخدم

:التالية 

ختباراتالا- ١

تاج حتجلمع املعلومات مهااستخداإحدى األدوات اليت ميكنمنختباراتالا

لة البحث، إليها إلجابة أسئالباحثة

.الرسالة هي االختبار البعدى دون االختبار القبلي



٢٣

ختبار البعديالا-

ةلتعرفاأللعاب اللغوية ختبار البعدي هو الذي خيتربه بعد تطبيق الاو 

.ةيم اللغة العربيتعلعلىقدرة الطلبة الباحثة

التحليل يشتمل هذا ،من كل البنودة الطلبة حتوأما -

:أربعة أنواع فهيعلى 

مستوى صدق احملتوى-

صدق احملتوى ويعىن مدى متثيل بنود اإلختبار للمحتوى املراد 

التحصيل الدراسي مناسبة و أن يكون االختباروبعبارة أخرى البدّ .٢قياسه

صادقا إذا كان ل الدراسي يكون وميكن تعبري عن اختبار التحصي٣.املدروسة

فسوف ٤.التعلم احملصولة عند الطلبةكشف نتائج ا على قياس و ختبار قادر اال

:تية آلامةيوضحها الباحثة يف القائ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٣٠. ، ص)ه١٤١٦مكتب العيكان، (، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن دمحم العساف،  2

3 Moh. Matsna HS, dkk, Pengembangan Evaluasi danTes bahasa arab,(Alkitabah:
Tanggerangselatan, 2012) hal.176

4 Moh. Matsna HS, dkk, Pengembangan Evaluasi danTes bahasa arab,... hal.176



٢٤

١–٣اجلدول 

اللغويةب األلعاق يبتطباللغة العربية برمق بنود األسئلة يف تعليم 

عدد أرقم األسئلةوضعاملرقمال
األسئلة

يف 
املائة

ملون االع١
يف املدرسة 

١،٢،٣،٤،٥،٦٦٥۰

األدوات ٢
املدرسية 

١،٢،٣،٤،٥،٦،٧٧۲٥

١،٢،٣،٤،٥،٦،٧٧۲٥بيىت٣
۲۰١۰۰

بناء على اجلدول السابق اتضح ان االسئلة يف تعليم اللغة العربية 

سبق يت األسئلة مأخوذة من املواد املدروسة الّ كلّ ألن ّ بتطبق االلعاب اللغوية 

.ذكرها



٢٥

مستوى ثبات االختبار-

لغري العينةتجريبالثبات االختبار ليؤكد مناسبة االختبار قبل فائدة إن 

ها على نفس قيتطبأسو . 

يف أول مرة يبيةوقامت الباحثة بتجر ٥.على نفس النتائجصلوا األفراد متكررة وح

ق الباحثة هذه االختبار يييبوجتر 

تائج نيبيفرأت الباحثة بعد جتر . حقيقة إىل العينة الصحيحةيبيةبتجر 

قه يف يتطبستطيع يوهذ االختبار . ةتبوىل وتكون النّ األيبيمتساوية بتجر 

.فصل الضابطالو يبيجر لتّ اصلفال

صعوبة االختبارمستوى -

سهولة بنود األسئلة وصعبتها عرفة ملمستوى صعوبة االختبار الباحثةستخدمت

صعوبة  ملعرفةالباحثةهذي تستخدما القانون الّ أمّ ٦.يلالختبار التاّ ايف الستعماهلا 

:القانون التايلهو فاالختبار يف هذا البحث 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5Moh. Kasiram MSc, Teknik-teknik Analisisitem test hasil belajar dan cara-

caramenghitung validity dan reliability,penerbit: usaha nasional, surabaya: 1984, hal. 179
6Moh kasiram MSc, Teknil-teknik Analisis...., hal.182



٢٦

١۰۰%P = (Nr : Nt) x

:البيان 

P=مستوى صعوبة االختبار

Nr  =جابة صحيحةلبةعدد الط

Nt  =٧عدد املشرتكات يف االختبار

قة الييف ر تعتمد صعوبة االختبار على عدد االختبار املتعرض فيه، هذا يتأث

البنود أما بيان مستوى صعوبة االختبار اجليد لكل. 

:فهي

P   =۰۰،۰–٣۰،۰ =صعب

P   =٤۰ ،۰–۷۰،۰  =مقبول

P   =۸۰،۰-١۰۰ =سهل

سئلة االختبار يف هذا البحث أالبنود أما بيان مستوى صعوبة االختبار من كل

:اجلدول التايل هو كما يفف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 Moh.Kasiram. MSc, Teknik-teknik analisis item test hasil belajar dan cara-cara

menghitung validity dan reliability,penerbit: usaha nasional, surabaya: 1984, hal. 32-33



٢٧



٢٨

أن مستوى صعوبة االختبار لكل البنود من أسئلة يعريفابق السمن اجلدول

ابقة تقبل البنود من األسئلة السّ كلّ االختبار يف هذا البحث هي مقبول، فتعىن أنّ 

. نعيد استعماهلا يف االختبار التايل

مييزمستوى التّ -

حىت من حيث ذكائهمبني الطلبة أمرًا مهما يف معرفة الفروق هذا املستوى

تقسمفملعرفة مستوى التمييز و .يف أسرع ممكن من الوقتاملعلم معاجلتهميستفيد حنو 

٨.ةلبةالطالباحثة

:اَاليتقانونمييز استخدمت الباحثة الملعرفة مستوى التّ و 

D =

:البيان 

مييزمستوى التّ =  D

يةلبة عدد الطّ  = U

لبة عدد الطّ  = L

= N ّ٩.يف كلّ لبةعدد الط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 Moh. Matsna HS, dkk, Pengembangan Evaluasi …, hal. 180



٢٩

:١٠ايلكما يف اجلدول التّ Marfin)(إن معيار مستوى التمييز عند 

٣–٣اجلدول 

مييزمعاير مستوى التّ 

املعايريمييزالدرجة ملستوى التّ 

جيد جدا٤۰.۰+ 

جيد٢۰.۰-٤۰.۰+  

ضعيف۰–٢۰.۰

كما قبل التجرييب لغري العينةمييزا بيان وصف البنود من حيث مستوى التّ أمّ 

:ايليف اجلدول التّ 

٤–٣اجلدول 

ULDرقم االسئلة املعايري=

جيد١٥٢٠٠٣٠

جيد٢٤١٠٠٣٠

9 Moh. Kasiram MSc, Teknik-Teknik Analisis…., hal. 37
10 Moh. Kasiram MSc, Teknik-Teknik Analisis…., hal. 38



٣٠

جيد٣٤١٠٠٣٠

جيد٤٣٠٠٠٣٠

ضعيف٥٤٢٠٠٢٠

جداجيد٦٥١٠٠٤٠

جداجيد٧٥٠٠٠٥٠

جيد٨٤١٠٠٣٠

ضعيف٩٥٣٠٠٢٠

جيد١٠٤١٠٠٣٠

جيد١١٤١٠٠٣٠

جيد جدا١٢٣٣٠

ضعيف١٣٤٣٠٠١٠

جداجيد١٤٥١٠٠٤٠

ضعيف١٥٤٢٠٠٢٠

ضعيف١٦٤٢٠٠٢٠

جداجيد١٧٥١٠٠٤٠



٣١

جداجيد١٨٥٠٠٠٥٠

جيد١٩٤١٠٠٣٠

ضعيف٢٠٤٢٠٠٢٠

لباحثة الطريقة اجلارية بكلية الرتبية تبع اا البحث فتهذكتابة وأما طريقة 

:سمى امليف جامعة الرانريى، املقرر يف الكتاب نياملعلم
“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-

Raniry Darussalam Banda Aceh 2014”
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الرابعالفصل

األلعاب اللغوية لرتقية تطبيق "عن الباحثة يف هذا الفصلقدمت

.كربىه  أتشيMTsN Kuta Baroبـــــ قدرة الطلبة على تركيب اجلمل املفيدة 

:حبث امليدانحملة عن .أ

MTsNلباحثة أن تعرض عن ميدان البحث وهي اقبل الشروع يف البحث تودّ 

Kuta Baroالىتتشيهأاإلسالمية يف عاصمة حدى املدارس، كانت هذه املدرسة إكربىالشيهأت

،دمحم جونيدي. م١٩٨٣سنة تأسسوقد Lam Ceuتقع بقرية 

:١ح يف اجلدول اآليتيتضكماهذه املدرسة  يفاللغة العربيةمعلا املمأو 

______________
1 Dokumentasi MTsN Kuta Baro Banda Aceh



٣٢

١-٤اجلدول 

اللغة العربيةعدد مدرس

املتخرج يفامساء املدرسنيرقم
هبند أتشيجامعة الرانرييكرتين١
هبند أتشيجامعة الرانرييأثناين٢
هبند أتشيرييجامعة الراناريزهأ٣
هالرانريي بند أتشيجامعة كياا يت دس٤

لرتقية قدرة الطلبة للغوية العاب ألابتطبيق نفسهااللغة العربيةس يتدر وقامت الباحثة  ب

ثالث لقاءلدى الطلبةتركيب اجلمل املفيدة على

:يف اجلدول التّايلتضحكما ي



٣٣

٢–٤اجلدول 

جرييبت التّ يوقتال

ساعةيوماللقاءلا

٠٩.٤٥-٢٠١٦١٢.١٥من سبتمرب٢٩اخلميسقاء األّولللا

٠٩.٤٥-٢٠١٦١٢.١٥أكتوبرمن٦ميساخلقاء الثاينللا

٠٩.٤٥-٢٠١٥١٢.١٥أكتوبرمن ١٣ميساخلقاء الثالثللا

٣–٤اجلدول 

جرييبت التّ يوقتال

ساعةيوملقاءلا

٠٩.٤٥–٢٠١٦١٠.٣٠أكتوبرمن ١سبتاللقاء األّولا

٠٩.٤٥–٢٠١٦١٠.٣٠كتوبر أمن٨سبتاللقاء الثاينا

٠٩.٤٥–٢٠١٦١٠.٣٠أكتوبرمن ١٥سبتاللقاء الثالثا



٣٤

أكتوبري ١٥سبتمبري إىل ٢٩أسيوعات من التاريخ ٣استغرق هذا البحث 

.يف اجلدولاتضحامك٢٠١٦

طالب ويظهر ذلك يف اجلدول ٣٢١عدد الطلبة يف املرحلة املتوسطة وكان

:التايل

٤–٤اجلدول 

MTsNبـــــ طة للمرحلة املتوسبةلطالعدد  Kuta Baroكربىالأتشيه

عدد الطلبةالفصلالرقم

١٢٤الفصل األول ١

٢٢٢الفصل األول ۲

٣٢٣الفصل األول ٣

٤٢٤الفصل األول ٤

٥٢٢الفصل األول ٥

١٢٤الفصل الثاين ٦

٢٢٢الفصل الثاين ٧



٣٥

٣٢٣الفصل الثاين ٨

٤٢٢الفصل الثاين ٩

٥٢٦الثاين الفصل ١٠

١٢٠الفصل الثالث١١

٢٢١الفصل الثالث ١٢

٣٢١الفصل الثالث ١٣

٤٢٢الفصل الثالث ١٤

٣٢١جمموع



٣٦

.ب 

:ةول اآلتياة يف اجلدبيعملية التجر ستعرض 

٥-٤اجلدول 

.عاب اللغوية لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل املفيدةلاألبتطبيق بةيعملية التجر 

لبةأنشطة الطعلمةأنشطة امل

عاب اللغويةلاألتطبيق 

األسئلة افيهبطاقاتالةاملعلمتقسم -

إىل أربعة بةمث تقسم الطّلختلفة، امل

أقسام

البطاقات فيها األسئلة املختلفةة تلبالطقبلي

بتطبيق تعليم الأهداف ةعلمتشرح امل-

لعاب اللغويةاأل

عن أهداف ةعلمشرح املاإىلالطلبةستمعي

.األلعاب اللغويةبتطبيق تعليم اللغة العربية

ع املعلمة قطعة البطاقات لكل توز -

.يف كل بطاقات األسئلةو لبة، الط

.قطعة بطاقات األسئلة هلميقبل الطلبة

األلعاب تشرح املعلمة خطوات تطبيق -

.اللغوية

املعلمةشرحلبةمع الطليس



٣٧

اإلجابة الطالب لكتابة تطلب املعلمة-

سبورة الصحيحة على ال

على الصحيحة جابة الطالب اإلكتبي

.سبورةال

ليكمل تطلب املعلمة الطالب  األخر-

.اإلجابة

.اإلجابةيكمل الطالب 

قة مجعفر الطلبة يف كّل تطلب املعلمة -

يف البطاقات، مث اإلجابة عن األسئلة

.حسب نتائج املعلمةتعطى 

.فرقة اإلجابةكّل جيمع  

٦-٤اجلدول 

عملّية التجريبية يف مادة تعلم اللغة العربية بطريقة التقليدية

لبةأنشطة الطعلمةأنشطة امل

يلحظ الطلبة كتابة املعلمة على السبورةة املفردات على السبور تكتب املعلمة -

تشرح املعلمة كيفية كتابة املفردات -

على السبورة

شرح املعلمة لطلبةيسمع ال



٣٨

تعطي املعلمة األمثلة من املوضوع -

مثاال

أخر

.

هم نفرا أمثلتطلب املعلمة الطلبة قراءة-

.فنفرا

هميقراء الطلبة أمثل

ناقش املعلمة  مع الطلبة عن ت-

باشرةأخطائهم  يف اإلجابة امل

عن أخطائهم  يف املعلمة مع الطلبة يناقش

.مباشرةاإلجابة 

لعاب اللغوية لرتقية ألاريقة تطبيق طريقة من طبة لكلّ ينتهاء من عملية التجر وبعد اال

النهائيارختب،ديّةيريقة  التقلطمن الو اجلمل املفيدةالطلبة على تركيب 

:ونتيجته كما يليللطلبة، 



٣٩

٧-٤اجلدول 

لرتقية قدرة الطلبة على لغوية اللعاب ألابية بتطبيق يالنتيجة الّدراسّية الّنهائية للمجموعة التجر 

تركيب اجلمل املفيدة

الصحيحة من األجوبةبالالطّ قمالرّ 
االختبار االحتيارات من 

املتعددة 

هائيةجة النّ الدر 

١١٥٧٥–لباالطّ ١
٢١٩٩٥- لباالطّ ٢
٣١٦٨٠–لباالطّ ٣
٤١٤٧٠–لبة الطّ ٤
٥١٦٨٠–لبة الطّ ٥
٦١١٥٥–لباالطّ ٦
۷١٦٨٠–لبة الطّ ۷
۸١٥٧٥–لبة الطّ ۸
٩١٨٩٠–لبة الطّ ٩
١٠١٥٧٥–لباالطّ ١٠
١١١٤٧٠–لباالطّ ١١
١٢١٦٨٠–لباالطّ ١٢



٤٠

١٣١٩٩٥–لباالطّ ١٣
١٤١٩٩٥–لباالطّ ١٤
١٥١٧٨٥–لباالطّ ١٥
١٦١٦٨٠–لباالطّ ١٦
١۷١٨٩٠–لبة الطّ ١۷
١۸١٩٩٥–البة الطّ ١۸
١٩١٦٨٥–لباالطّ ١٩
٢٠١٦٨٠–لبة الطّ ٢٠

٨-٤اجلدول 

طريقة تقليديةبتطبيق الّضابطةالنتيجة الّدراسّية الّنهائية للمجموعة 

الصحيحة من األجوبةبالالطّ قمالرّ 
االختبار االحتيارات من 

املتعددة

هائيةجة النّ الدر 

١١٧٨٥–لباالطّ ١
٢٨٤٠-لباالطّ ٢
٣١٧٨٥–لباالطّ ٣



٤١

٤١٣٦٥–لبة الطّ ٤
٥١١٥٥–لبة الطّ ٥
٦١٦٨٠–لباالطّ ٦
۷١١٥٥–لبة الطّ ۷
۸١٧۸٥–لبة الطّ ۸
٩١٧٨٥–لبة الطّ ٩
١٠١٤٧٠–لباالطّ ١٠
١١١٢٦٠–لباالطّ ١١
١٢١٥٧٥–لباالطّ ١٢
١٣١٢٦٠–لباالطّ ١٣
١٤١٧٨٥–لباالطّ ١٤
١٥١٧٨٥–لباالطّ ١٥
١٦٩٤٥–لباالطّ ١٦
١۷١٣٦٥–ةلبالطّ ١۷
١۸١١٥٥–ةلبالطّ ١۸
١٩١٤٧٠–لباالطّ ١٩
٢٠١٧٨٥–لبة الطّ ٢٠



٤٢

وتشتمل نوعية االختبار على نوع واحد فهو اختبار االختيارات من املتعدّدة وعددها 

درجات إذا كانت اإلجابة صوابة، أما ٥والنتيجة لكّل بند من تلك األسئلة . سؤاال٢٠

تفصيل لكّل النوع من األسئلة سواء كانت يف االختبار النهائي من الطريقة التقليدية أم يف 

تركيب اجلمل املفيدةلرتقية قدرة الطلبة علىللغوية العاب ألاي من طريقة تطبيق االختبار النهائ

)MTsN Kuta Baroدراسة جتريبية ىف (

. ج

Test-T)(جة اينت

ب األلعاطبيق العربية بت

يالباحثة حتليلها أىتاللغوية 

وهو االختبار الذي يطبق عندما يكون . (Test-T)ت تانتيجة اال

٢.ااهلدف معرفة وقياس الفرق بني متواسطني أو نسبتني أو معاملني ارتباط

القانون هو فالباحثة لهذي تستخدما القانون الّ أمّ 

:ايلالتّ 

______________
١٤١.، ص)ه١٤١٦مكتب العيكان، : (، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ٢



٤٣

۱م ٢م

٢ع١
١ن

٢ع٢
١ن

ت = 

:حيث أن 

متوسطة العينة األوىل= ١م

انيةمتوسطة العينة الثّ = ٢م

حنراف املعياري للعينة األوىلاالمربع= ٢١ع

٣انيةاملعياري للعينة الثّ حنراف االمربع= ٢٢ع

______________
١٤١.،ص...املدخل إىل البحثصاحل بن محد العساف، ٣



٤٤

٩–٤اجلدول 

لبةمربع درجات الطّ 

لبةطّ 

فصل أ

لبةدرجات طّ 

فصل أ

مربع درجات 

فصل ألبةطّ 

فصل لبة طّ 

ب

لبةدرجات طّ 

فصل ب

مربع درجات 

فصل ببةلطّ 

١٧٥٥٦٢٥١٨٥٧٢٢٥

٢٩٥٩٠٢٥٢٤٠١٦٠٠

٣٨٠٦٤٠٠٣٨٥٧٢٢٥

٤٧٠٤٩٠٠٤٦٥٤٢٢٥

٥٨٠٦٤٠٠٥٥٥٣٠٢٥

٦٥٥٣٠٢٥٦٨٠٦٤٠٠

۷٨٠٦٤٠٠۷٥٥٣٠٢٥

۸٧٥٥٦٢٥۸۸٥٧٢٢٥

٩٩٠٨١٠٠٩٨٥٧٢٢٥

١٠٧٥٥٦٢٥١٠٧٠٣٩٠٠

١١٧٠٤٩٠٠١١٦٠٣٦٠٠



٤٥

١٢٨٠٦٤٠٠١٢٧٥٥٦٢٥

١٣٩٥٩٠٢٥١٣٦٠٣٦٠٠

١٤٩٥٩٠٢٥١٤۸٥٧٢٢٥

١٥٨٥٧٢٢٥١٥٨٥٧٢٢٥

١٦٨٠٦٤٠٠١٦٤٥٢٠٢٥

١۷٩٠٨١٠٠١۷٦٥٤٢٢٥

١۸٩٥٩٠٢٥١۸٥٥٣٠٢٥

١٩٨٥٧٢٢٥١٩٧٠٤٩٠٠

٢٠٨٠٦٤٠٠٢٠٨٥٧٢٢٥

١٦٣٠١٣٤٨٥٠١٣٩٠١٠٠٧٥٠

:٤اليةجابتني، البد من إتباع اخلطوات التّ إلتخراج داللة الفرق بني متوسطي اسا

.السابقهة حقول كما يف اجلدول ن من ستّ دول يتكوّ اجلداد عإ-

81,5== فصل أ طلبةط درجات حساب متوسّ -

______________
١٤٥.،ص...املدخل إىل البحثصاحل بن محد العساف، ٤



٤٦

69,5==فصل ب طلبة ت ط درجاحساب متوسّ -

فصل أطلبة مربع االحنراف املعياري لدرجات -

-=2-6742,5)81,5(

=6742,5-6642,25

=100,25

فصل ب طلبةمربع االحنراف املعياري لدرجات -

-=-5037,52 2)69,5(

 =4830,25-5037,5

=207,25

:إذا 

۱م ٢م

٢ع١
١ن

٢ع٢
١ن

ت= 

=
, – ,, ,

,=



٤٧

√ ,=

.=

= 3.06122

٦٦تيجة إذا ال توجد النّ . ٣٨=٢–٢٠+ ٢٠=  ٢–٢ن+ ۱ن= ية درجة احلرّ 

% ٥) Signifikansi(وتكون الفرضية على مستوى الداللة   ٤٠فتأخذها الباحثة أقرب منها 

٠٢،٠٢ٍٍٍٍٍٍٍٍتيجة إىلفينبغي أن تبلغ النّ 

حتقيق الفروض. د

األلعاب اللغوية أما الفرض الذي افرتضه الباحثة فهي أن استخدم تطبيق 

MTsN Kutaلرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل املفيدة يف الصف األول يف  Baro

أكرب من T-testوهذا الفرض مقبول ألن نتيجة جدول . على فهم مادة اللغة العربية 

).٨١,٥<٦٩,٥(أوT-testنتيجة جدول 

طريقتني مستعينا النتائج لكلطات من ني مبعرفة املتوسّ تريقة الطّ ومتكن مراعاة فعاليّ 

:التايلالقانون

=طة  درجة املتوسّ 
∑ ∑د ن



٤٨

:ن إحيث 

∑ جمموع الدرجة النهائية=  د

∑ لبةدد الطع=  ن

69,5== طة درجة املتوسّ : ة قليديّ ريقة التّ الطّ -

81,5== طة درجة املتوسّ :األلعاب اللغويةطبيقالطّ -

طة ا درجة املتوسّ أمّ ٦٩,٥ة هيقليديّ ريقة التّ ة من الطّ هائيّ تائج النّ من النّ فدرجة املتوسطة

إذن درجة ٨١,٥فهيلعاب اللغويةاألطبيقة من الطّ هائيّ تائج النّ من النّ 

أو األلعاب اللغويةطبيقة أصغر من الطّ قليديّ ريقة التّ طة من الطّ املتوسّ 

٨١,٥<٦٩,٥.

لرتقية قدرة الطلبة ة فعالأن تطبيق األلعاب اللغوييتضحومن هذه النتيجة 

.كرب من نتيجة ت اجلدولألن نتيجة ت احلساب أعلى تركيب اجلمل املفيدة



٥١

الفصل اخلامس

اخلامتة

نتائج البحث-أ

يت الالبحث ائجقدمت الباحثة نت،الباب األول حىت الرابعةالباحثتوبعد ما حبث

:ها يف هذا الفصل وهي كما يلي عليحصلت

:يف تعليم مهارة الكتابة هياملتصلةأي الكلمة أن كيفية تطبيق األلعاب اللغوية - ١

يقسم املدرسة الطلبة إىل جمموعات -

لكل جمموعة صن-

الذى جيده ىف البطاقة

مةمن احلرف األول ألجل عدد الكلكل جمموعة تعمل -

ات كثريةد-

األلعاب اللغوية يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل تطبيقن إ- ٢

أي % ٥أكرب من مستوى الداللة ٠٦١,٣=احلساب) T(قيمة ألن املفيدة

٢,٠٢.



٥٢

االقرتاحات-ب

ضرورية الاالقرتاحات الباحثةقدمت،ليف هذه الرسالةاقبل 

:كما يلييوهعملية التعليمجناحعلى صول لحل

أو األلعاب اللغوية الطرق املختلفةستخدماللغة العربية أن ييينبغى ملدرس.١

زيد االهتمام الكبري ت، وأن الطالبعليم حىت ال يسأمتأثناء عملية ال

.م اللغة العربيةيف تعلليس لديهم رغبةالذين

.هاترقواحىت اللغة العربية متهدوا يف تعلجيأن طالبالمنىرجت.٢
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RPP

Nama Sekolah : MTsS Kuta Baros
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VII/Ganjil

Materi Pokok : عاملون ىف املدرسةال
Alokasi Waktu : 8 x 45 menit

A. Kompetensi Inti

KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

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

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

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosialdan alam dalam

jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI.3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual,konseptual, dan

prosedural) berdasarkan rasa ingintahuannya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait penyebab fenomena dan

kejadian tampak mata.

KI.4 Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak

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

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua

dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah

keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar.

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah
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3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat

bahasa Arab yang berkaitan dengan: عاملون ىف املدرسةال
4.1 melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang terkait

dengan عاملون ىف املدرسةال

C. Indikator

3.2.1 Menyatakan mufradat berupa kata, frase atau kalimat yang berkaitan

dengan topik

3.1.2 Mampu menyebutkan makna mufradhat yang berkaitan dengan topik

املدرسةعاملون ىف ال

3.1.3 Membentuk kalimat sederhana berkaitan dengan topik عاملون ىف ال

املدرسة

D. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu menyebutkan makna mufradhat yang berkaitan dengan topik

عاملون ىف املدرسةال serta membentuk kalimat sederhana dari mufradhat

tersebut.

C. Materi Pembelajaran

املفردات

مؤنثرمذك

Sopir (laki-laki)سائقSiswaطالب

SiswaطالبةGuru (laki-laki)مدرس 
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(perempuan)

Pengawas sekolah

(laki-laki)
Guru (perempuan)مدرسة

Pegawaiموظف

(perempuan)

Pengawas sekolah

(perempuan)

Penjual (laki-laki)موظفةPegawai

(perempuan)

Pembantuخادم (laki-

laki)
Penjualة

(perempuan)

Penjaga pustakaأمني املكتبة

(laki-laki)
Pembantuخادمة

(perempuan)

Penjaga pustakaأمينة املكتبةSatpamبواب

(perempuan)

D. Metode Pembelajaran

1. مسعّية و شفهّية

E. Media Pembelajaran

 Buku teks wajib

 Gambar

 Karton

F. Sumber Pembelajaran

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. Bahasa Arab MTs Kelas VII.

Jakarta: Kementerian Agama 2014.
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G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi
Waktu

Pendahulu

an

Apersepsi  Guru membuka pelajaran dengan

salam, menyapa siswa

 Guru mengulang materi yang

dipelajari sebelumnya dan

mengaitkan dengan materi yang

akan dipelajari

 Guru menarasikan topik yang

akan dipelajari, kepentingannya

serta manfaatnya.

15meni

t

Kegiatan

Inti

Mengamati Siswa mengamati dan mengulang

mufradhat yang di ucapkan guru 45

menitMenanya Siswa menanyakan apa saja yang

belum dimengerti

Mengumpulkan

Informasi

Siswa berdiskusi dengan teman

kelompok tentang materi

mufradhat yang diberikan

Mengolah

Informasi

Siswa mengerjakan LKS besama

teman kelompok dengan

membuat kalimat sederhana dari

mufradhat terkait topik: عاملون ال

ىف املدرسة

Mengkomunikas

ikan

Siswa memaparkan hasil kerja

kelompok di depan kelas.

Penutup Simpulan Siswa bersama guru membuat

kesimpulan

Refleksi Guru bertanya pada siswa tentang
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pembelajaran hari ini

Guru memberikan pesan moral

pada siswa

30

menit

Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar

Guru menugaskan siswa untuk

mempelajari materi selanjutnya

H. Penilaian

Jenis/teknik penilaian

Metode Bentuk Instrumen

Sikap Lembar pengamatan sikap dan rubrik

Tes tulis Tes uraian

1.a Lembar pengamatan sikap

No Nama

Siswa

Disiplin Teliti Hati-

hati

Kreatif Inovatif Jumlah

Skor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan skor pada kolom-kolom

sesuai dengan hasil pengamatan terhadap siswa selama kegiatan:

Skor 1 jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan

Skor 2 jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan
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Skor 3 jika sering berperilaku dalam kegiatan

Skor 4 jika selalu berperilaku dalam kegiatan

Nilai = x 4

1.b Lembar pengamatan sikap pada saat pengamatan

No. Aspek yang dinilai 1 2 3 4 Keterangan

1. Rasa ingin tahu (curiosity)

2. Ketelitian dalam melakukan

kerja individu

3. Ketelitian dan kehati-hatian

dalam kerja kelompok

4. Ketekunan dan tanggung jawab

dalam bekerja secara individu

maupun kelompok

5. Keterampilan saat

berkomunikasi dalam diskusi

kelompok

1.c Rubrik Penilaian Sikap

No. Aspek yang dinilai Rubrik

1. Menunjukkan rasa ingin

tahu

1. Tidak menunjukkan rasa ingin tahu,

tidak antusias, pasif

2. Menunjukkan rasa ingin tahu, tidak

antusias, pasif

3. Menunjukkan rasa ingin tahu yang

besar, antusias, aktif

4. Menunjukkan rasa ingin tahu yang

sangat besar, seluruh perhatian

dicurahkan untuk mencari tahu
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2. Ketelitian dalam

melakukan kerja individu

1. Melakukan pekerjaan tidak sesuai

prosedur, bekerja dengan tergesa-

gesa, hasil tidak tepat

2. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur,

hati-hati dalam bekerja, hasil tidak

tepat

3. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur,

hati-hati dalam bekerja, hasil tepat

4. Mengamati wujud benda dengan teliti,

serius, penuh perhatian

3. Ketelitian dan kehati-

hatian dalam kerja

kelompok

1. Melakukan kerja dengan tergesa-gesa

secara bersama dengan teman

sekolompok, dengan hasil yang tidak

tepat

2. Melakukan kerja dengan hati-hati

secara bersama dengan teman

sekelompok, dengan hasil yang tidak

tepat

3. Melakukan kerja dengan hati-hati

secara bersama dengan teman

sekelompok, dengan hasil yang tepat

4. Melakukan kerja dengan sangat hati-

hati secara bersama dengan teman

sekelompok, dengan hasil yang tepat

4. Ketekunan dan tanggung

jawab dalam bekerja

secara individu maupun

kelompok

1. Tidak bersungguh-sungguh dalam

menjalankan tugas, tidak

mendapatkan hasil

2. Tekun dalam menjalankan tugas, tidak

mendapatkan hasil terbaik

3. Tekun dalam menjalankan tugas,
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mendapatkan hasil terbaik dan tepat

waktu

4. Tekun dalam menyelesaikan tugas

dengan hasil terbaik yang bisa

dilakukan, sistematis dan berupaya

tepat waktu

5. Keterampilan saat

berkomunikasi dalam

diskusi kelompok

1. Tidak aktif bertanya, tidak

mengemukakan gagasan, menghargai

pendapat orang lain

2. Aktif bertanya, tidak mengemukakan

gagasan, menghargai pendapat orang

lain

3. Aktif bertanya, aktif berpendapat,

menghargai pendapat orang lain

4. Aktif dalam tanya jawab, dapat

mengemukakan gagasan atau ide

secara ilmiah, dan menghargai

pendapat siswa yang lain

2. Penilaian Pengetahuan

SkorRubrikJawaban idealButir soalNo

40Satu profesi

(10), dua

profesi (20),

tiga profesi

(30), empat

profesi (40)

طالبة،طالب

،مدرس

مدرسة

Sebutkan 4 profesi

yang ada dikelas dalam

bahasa arab!

1

15Satu

profesi(7,5),

dua profesi

،مدرس

موظف

Sebutkan 2 profesi

yang ada dikantor

dalam bahasa arab!

2
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(15)

20Jika kalimat

kurang

sempurna

(10), jika

kalimat

sempurna

(20)

،سائق هذا

عزامهإمس

Buatlah kalimat

sederhana dari kata

سائق

3

20Jika kalimat

kurang

sempurna

(10), jika

kalimat

sempurna

(20)

أمينة هي 

ىف املكتبة

مدرسة

Buatlah kalimat

sederhana dari kata

أمينة املكتبة

4

5Jika kalimat

kurang

sempurna

(10), jika

kalimat

sempurna

(20)

هذا 

ه إمساملدرسة،

منسور

Buatlah kalimat

sederhana dari kata

5

Banda Aceh, 28 Desember 2016
Mahasiswa penelitian

Sarirati
NIM. 221222503
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

1. Sebutkan 4 profesi yang ada dikelas dalam bahasa arab!

2. Sebutkan 2 profesi yang ada dikantor dalam bahasa arab!

3. Buatlah kalimat sederhana dari kata !سائق

4. Buatlah kalimat sederhana dari kata !أمينة املكتبة

5. Buatlah kalimat sederhana dari kata !



A. Berilah tanda silang (X) pada huruf أ، ب، ج pada jawaban yang paling benar
berdasarkan gambar di bawah!

قٌ ائِ سَ .جَخاِدَمةٌ .بابٌ وَ بَـ .أ.١

ابٌ وَ بَـ .جُمَوظَّفٌ .بسٌ رِّ دَ مُ .أ.٢

قٌ ائِ سَ .جطَالَِبةٌ .ببٌ الِ طَ .أ.٣

عٌ ئِ .جطَالَِبةٌ .بسٌ رِّ دَ مُ .أ.٤

ابٌ وَ بَـ .جُمَدرِّسٌ .بفٌ ظَّ وَ مُ .أ.٥

ةِ سَ رَ دْ ملَ اْ رُ ظِ . جَساِئقٌ . بةٌ مَ ادِ خَ .أ.٦



الَساَعُة الثَّانَِيَة َعْشَرةَ - جالَساَعُة السَّاِبَعة. أ.٧

الَساَعُة الثََّمانَِية. ب

B.Lengkapilah kalimat dibawah ini dengan baik dan benar.

.........َأْكُتُب بــــ.٨

اْلَبابِ .جاْلَقَلمِ . ببِ اْلِكَتا.أ

.......َأْجِلُس َعَلى. ٩

الُكْرِسيِّ .جاملَْكَتبِ . باْلُكرَاَسِة  .أ

.....ُسْوِق َمعَ الأَْذَهُب  ِإَىل .١٠

اْألَبِّ .جَصِدْيِقيْ .بْاألُمِّ .أ

١١.......

ُكْرِسيٍّ . جَسرِْيرٍ .ب. أ

......َتْذَهُب فَاِطَمٌة ِإَىل . ١٢

اْلَمْدَرَسةِ . جاْلَمْسِجدِ .باْلُسْوِق .أ

......َأُكُل بـــ. ١٣

الَيدِ .جاألُُذنِ . باْلرِْجلِ .أ



......ــــأََتَكَلُم بِ . ١٤

َفمٍ . جرِْجلٍ . بأُُذنٍ . أ

َماَذا يـُْوَجُد اََماَم البَـْيِت ؟.١٥

َشارِعٌ .جَمْسِجدٌ . بَحِديـَْقةٌ . أ

١٦ .

َوِحدً ُكْوبً ِيل  .جَعَشَر ُكوبً ِيلْ . بِيلْ  . أ

َهِذِه ؟َهَذا أَْنفٌ .١٧

َفمٌ . جرَْأسٌ . بَعْنيٌ . أ

؟نيَ تـََنامِ ِيفْ َأِي الَساَعةِ . ١٨

الَعاَشَرةِ . جالَساِبَعةِ . بالَساِدَسةِ . أ

لَْيالً ....ِيفْ الَساَعةِ ُنَصِلْى املَْغِربُ .١٩

الرَاِبَعةِ .جالَساِدَسةِ . بالَساِبَعةِ .أ

...ِهيَ َهِذِه فَاِطَمٌة، .٢٠

طَالَِبةٌ .جعاَِئِشةٌ . بطَاِلٌب .أ
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