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من  اإلقرتاحاتو  نقدا بنائيا ةرجو الباحثت ويف هذا البحث

iلدعاء عسى هللا أن جيعل هذه  ةتتم الباحثخت، و إلكماهلاالقارئني 

فعة للناس أمجعني. حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل الرسالة �

احلمد � ونعم النصري وال حول وال قوة إال �i العلي العظيم و 

  رب العاملني.
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 مستخلص
 : األلعاب اللغوية واستخدامها يف تعليم العدد  ثعنوان البح

 تعليم لواملعدود ) دراسة جتريبية بروضة دار الفالح   
 بندا أتشيه Gampong Pineungالقرآن،   

 : قرة أعني اسم 
 140202095:  رقم القيد

 روضة تعليم القرآنيف فقد اختارت الباحثة هذا املوضوع ألن الطالب 
،  كانو يواجهون الصعبة يف تعليم اللغة العربية”TQA“ خصوصا ملرحلة 

يف تركيب العدد ولو كانو قد تعلموا منذ  ضاعفونالباحثة أهنم  تووجد
كذالك أيضا أن معلمون مل يستخدموا الوسيلة من الوسائل و  البداية.

ني سببها املؤسسة فوض هذا األمر إىل املعلمالتعليمية عند التعليم، هذا 
استخدام األلعاب آاثر  عرفةوأما األهداف من هذا البحث فهي مل املعني.

 سهولةعرفة ومل العدد واملعدودعلى تعليم  الطالبقدرة  ترقية يف اللغوية 
سة اوأما در . العدد واملعدوديف تعليم  األلعاب اللغويةستخدام اب الطالب

البحث اليت استعملتها الباحثة فهي دراسة جتريبية ابلتصميمات التمهيدية 
(One group – Pretest Postest Design) وجلمع البياانت استعملت .

 405تمع يبلع عددهم اجملاالختبار. وأما املالحظة املباشرة و  الباحثة 
بحث احملصولة . وأما نتائج الطالبا 20. والعينة اليت اخذهتا الباحثة طالبا



 ع

فعاال  بروضة دار الفالح تعليم القرآن األلعاب اللغوية استخدام إن فهي
 ، ألن نتيجة اختبار ت أكرب من نتيجة ت جدوالقية قدرتة الطالبلت 
 ،يسهلهم يف تعليم العدد واملعدود(. وكذالك 2.86<9.53>2.09)

ونتيجة أنشطة   90إعتمادا على نتيجة أنشطة األستاذة يعين % وهذا
 مردود (Ho) الصفري فرض أن على يدل هذاف . 90الطالب يعين %

 ىلإ تؤّدى األلعاب اللغوية استخدام إن أيمقبول  (Ha)البديل  وفرض
 .العدد واملعدود تعليم على وسهولتهم الطالب قدرة ترقية
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Abstract 

Title   : Language Games And Its Application 

                             In Learning ‘Adad Ma’dud (An  

                             experimental research at TPA Darul  

                             Falah, Gampong Pineung)  

Name   :  Qurrata Akyun 

Student Number :  140202095 

 

As researchers have observed, that student face problems in 

learning Arabic, especially in learning ‘adad ma’dud (numbers). 

This problem is motivated by learning presented by Ustazah not 

followed by learning media, only fixated on the textbook, 

therefore the ability to difficult to increase and learn ‘adad 

ma’dud becomes difficult to understand. The purpose of research 

in writing this research is : to determine the effect of language 

games in improving the ability of students in learning ‘adad 

ma’dud and to know the influence of language games in 

facilitating students in learning ‘adad ma’dud. As for the type of 

research used by researchers is quantitative research with the 

design of one group pretest-posttest design. The population in this 

study were all santri in “TQA” TPA Darul Falah which is 405 

santri and the sample was 20 santri from Dirasah class. From the 

results of the study, the authors found that the application of 

language games was effective in improving the ability of 

students, because the value of the t-test was bigger than the value 

of t-table (2,09<9,53>2,86), . And facilitate them in learning 

‘adad ma’dud, based on the observation value of ustazah 

activities, which is 90% and the observation value of santri 

activities is 90%. So, its proves that the null hypothesis is rejected 

and the alternative hypothesis is accepted. 
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Abstrak 

Judul Penelitian  : Permainan Bahasa dan Penerapannya  

  dalam Pembelajaran ‘Adad Ma’dud  

  (Metode Eksperimen di TPA Darul  

  Falah Gampong Pineung ) 

Nama Lengkap : Qurrata Akyun 

NIM  : 140202095 

Sebagaimana yang telah peneliti amati, bahwasanya santri 

menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Arab, 

khususnya dalam materi ‘Adad Ma’dud (bilangan). Permasalahan 

ini dilatarbelakangi oleh pembelajaran yang disajikan oleh 

ustazah tidak diikuti dengan media pembelajaran, hanya terpaku 

pada buku teks, oleh karenanya kemampuan santri sulit  

meningkat dan belajar materi ‘adad ma’dud menjadi materi yang 

sulit untuk dipahami. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi 

ini adalah : untuk mengetahui pengaruh permainan bahasa dalam 

meningkatkan kemampuan santri dalam pembelajaran ‘adad 

ma’dud dan untuk mengetahui pengaruh permainan bahasa dalam 

kemudahan santri dalam pembelajaran materi ‘adad ma’dud. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

kuantitatif dengan rancangan one group pretest – postest design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri “TQA” TPA 

Darul Falah yang berjumlah 405 santri dan sampelnya 20 santri 

dari kelas dirasah. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan 

bahwa penerapan permainan bahasa (Al’ab Al-lughawiyah) 

efektif dalam meningkatkan kemampuan santri, karena nilai uji t-

test lebih besar daripada nilai t-tabel (2,09<9,53>2,86), dan 

memudahkan mereka dalam pembelajaran ‘adad ma’dud, 

berdasarkan pada nilai observasi aktifitas ustzah, yaitu 90% dan 

nilai observasi aktifitas santri, yaitu 90%. Maka, ini menunjukkan 

bahwasanya hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif 

diterima atau bahwasanya penerapan permainan bahasa (Al’ab 

Al-lughawiyah) dapat meningkatkan kemapuan santri dan 

memudahkan mereka dalam mempelajari ‘adad ma’dud. 



1 

 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث -أ  

اللغات السامية املعروفة منذ  إحدىتعد اللغة العربية 
 ، ودد اات  لغة اا، ، وومد، ، ودديس  ودرم، ، واات  ميالقد

النضج اندما منتشرة يف اليمن والعراق ، ووصل  إىل ذروة 
استقريت يف احلجاز ، وإىل ذروة ازما ورفعتها اندما أصبح  لغة 
. فبها تزل القرآن الكرمي لتصبح ضرورة لكل  الدسن اإلسالميي
مسل، ليتمكين من أت،سة شعائره الدسنية وتالوة القرآن الكرمي. 
جتدر اإلشارة إىل أن مناك حدايل سبعمئة مليدن مسل، ستكلمدن 

 1يف العامل.اللغة العربية 

                                                
/ 1/06اترساااااااااااااااااا  الااااااااااااااااااد دل  http://mawdoo3.comمتااااااااااااااااااا  الاااااااااااااااااا   1

2018  
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ارفنا أن اللغة العربية مي وسيلة لتعبري الشعدر واذالك 
 المة سعرب هبا العرب ان أغراضه، ،  والرداء وإرا،ة الناس ، ومي

ومي  ري  وسقال أسضا أهنا ألة للتفام، بني جممداة اإلتسان.
اللغات واأللسنة ، واإلدبال ال  تفهمها من الدايتة ، أو مي أ،ة 
العل، ومفتاح الثقافة يف الدسن و سبب إصالح املعاش واملعا،. 
وارو هللا اليها الغة القرآن الكرمي واحلدسث الشرسف ، اما دال 

 .زلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون""إان أنهللا تعاىل يف اتابه الكرمي 
مث سنبغي ال  املسلمني يف ال أحناء العامل أن ستعلمدا مذه ومن 

 اللغة ابجلد واإلدتها،.
تعلي، اللغة العربية لي  ابألمر السهل ألن احلقيقة اثري 
من الطالب مازالدا جيدو املشقة والصعدبة يف ،راسة مذه اللغة 

 وال سيما يف استخدامها فيحياهت، اليدمية.
ترايب ايب اللغة العربية. و ر املدا، يف ت أحد، مد والعد

، مناسبا صحيحا يف ترايبه من حيث دنسه ومداضعه. واان العد
تعلي، العد، سكدن من الصعبة للطالب إال ابلستخدام ألعاب 

إن ألعاب اللغدسة تكدن من أم، الدسائل اللغدسة يف تعليمه. 
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 التعلي، اليت تسهل املعل، يف تدرس  املدة اللغة العربية للدصدل إىل
 . الطالبالفه، ديدا اميقا اند 

الذي سقع تعلي، القرآن ليف روضة ،ار الفالح  الطالبو 
ااتدا سدادهدن الصعبة يف تعلي، اللغة   Gampong Pineungيف 

يف ترايب العد، ، ولد ااتد  ضاافدنالعربية ، ووددت الباحثة أهن، 
دد تعلمدا منذ البداسة. ووددت الباحثة أسضا أن معلمدن مل 

عل،  ، ألن سستخدمدا الدسيلة من الدسائل التعليمية اند الت
 وترى الباحثة أنإىل املعلمني املعني .مؤسسة فديض مذا األمر 

استخدام األلعاب اللغدسة أمر مام يف التعلي، لتسهيل املعل، فيه 
ليكدن هل، فهما ديدا  هبا يف فه، الدرس. الطالبوسستعني 

 اميقا ان الرتااب العدا، الصحيحة.
ن تقدم أاتما،ا ال  ما سبق من البيان ، أرا،ت الباحثة ا

دسة لعاب اللغاأل"مبدضداها  ، البحث ابستخدام الدراسة التجرسبية
تعلي، لروضة ،ار الفالح بااااااااااواملعدو،  يف تعلي، العد، واستحدامها

 )،راسة جترسبية(". القرآن
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 البحث الاسؤ   -ب
ال   لف مشكلة البحث السابقة فيكدن ترايز البحث و 

العد، واملعدو،  فه،يف مذه الرسلة "ايف تردية ددرة الطالب يف 
األلعاب اللغدسة يف املية التعلي، والتعل، ؟" ولسهدلة خدام تابس

 البحث اما اييل :  سؤالودد، بيناانت البحث فتقديم الباحثة 
 ال رد  ددرة الطالب مل استخدام األلعاب اللغدسة س -1

 ؟واملعدو،، عدالتعلي، 
 ،ييف تعل لعاب اللغدسة سسهل الطالبمل استخدام األ -2

 ؟ واملعدو، العد،
 
 البحث هدفا -ج

مدف إليها الباحثة يف أتليف مذه  اليت البحث افأمدأما 
 الرسالة فهي :

 واملعدو، يف تعلي، العد، الطالبالتعرف ال  تردية ددرة  -1
 ابستخدام األلعاب اللغدسة.

واملعدو،  د،عال ،ييف تعل التعرف ال  سهدلة الطالب -2
  ابستخدام األلعاب اللغدسة.



5 

 

 أمهية البحث  -د
 فهي : الرسالة وأما أمهية البحث يف مذه

سستطيع الطالب أن سفهمدا تعلي، العد،  : للطالب -1
 سشغلدا يف تعليمه،.صحيحا ، وسستطيعدان أن 

تسااد األساتذسن يف املية التعلي، والتعل،  :لألساتذة  -2
 وتكدن مصدرا ومردعا لدسه، يف تطدسر املية التعلي،.

أصبح إدرتاحا لدسيلة التعليمية اليت  : للروضة القرآن -3
 تسااد الطالب يف تعلي، العد،.

 
 افرتاضات البحث وفروضه -ه

 : فهدأما الفروض الذي افرتضها الباحثة يف مذه الرسالة 
إن استخدام األلعاب اللغدسة مل  (Ho) : الفروض الصفري -1

يف تعلي، العد،  ه،سهيلوت سكن فعاال لرتدية ددرة الطالب
 واملعدو،.

األلعاب اللغدسة سكدن إن استخدام  : (Ha)الفروض البا،ل  -2
يف تعلي، العد،  ه،سهيلدية ددرة الطالب وتفعاال لرت 
  واملعدو،.
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 حدود البحث -و
تكدن حدو، البحث من احلد املدضداي واحلد املكاين 

 واحلد الزماين.
 احلد، املدضدا  :  -1

اللغدسة  لعاباألأرا،ت الباحثة أن حتد، مذه الرسالة ان 
 .واملعدو، ،تعلي، العديف  استخدامهاو 
 د املكاناحل -2

 Dirasahيف فصل حتد، الباحثة مذه االرسالة  
 د الزماناحل -3

 ه.1439م/2018جتري مذه الدراسة يف سنة 
 

 مصطلحات البحث -ز
تشعر الباحثة حبادة إىل تعرسف معاين املصطلحات 
املهمة البتعا، ان سداء الفه، مما ستعلق مبدضد  مذه الرسالة ، 

 ومي :
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 ألعاب اللغدسة : -1
اللغدسة. ة تتكدن من المتني مها األلعاب و األلعاب اللغدس

فعال ، بقصد  –لعبا : فعل  –فاأللعاب مي مجع من  "لعب 
 2اللذية أو التنزه.

وألعاب اصطالحا سعط  جماال واسعا يف األتشطة 
الفصيلة لتزوسد املعل، والدارس بدسيلة ممتعة ومشددة التدرسب ال  

ز لتنمية املهارات اللغدسة املختلفة. اناصر اللغة ، وتدفري احلداف
والسددد حد فاصل واضح يف تعلي، اللغة بني "ألعاب" وغري 

  3ذالك من ألدان تشاط اللغة.
فهي لفظة ال   –لغة  –اللغة اللغدسة أصلها لغة ، و  اأم

 وزن )فعة( مثل )ارة( ، وأصلها )لغدة( ال  وزن )فعلة(. 

                                                
الطبعااااااااااة األربعاااااااااادن ، املنجددددددددددد أل الل ددددددددددة واألعدددددددددد    ،ار املشاااااااااارق  ،  2

  723( ، ص.2003بريوت : ،ار املشرق ، )
األلعدددددداو الل وعددددددة أل تعلدددددديم الل ددددددة  انصاااااف مصااااااطف  اباااااد العزسااااااز ،  3
 12( ، ص. 1983) الرايض : ،ار املرس  ،األجنبية  
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تصلح للتعبري واللغة يف اإلصطالح مي جممداة اشارات 
ان حاالت الشعدر ، أي ان حاالت اإلتسان الفكرسة والعاطفية 
واإلرا،سة ، أو أهنا الدسيلة اليت ميكن بداسطتها حتليل أسة صدرة أو 

 4فكرة ذمنية إىل أدزائها أو  صائصها.
واملرا، بكلمة ألعاب اللغدسة يف مذه الرسالة استخدام 

الدصدل إىل األغراض اللعب أو الشيء السرير لسهدلة ال  
 التعلي، املدة.

 تعلي، : -2
تعليما" أي  –سعل،  -المة التعلي، مصدر من "ال،

. واالمة الصنعة وغريما ما دعله سعلمها. واصطالحا 5دعله سعل،

                                                
 خصدددددددداية العربيددددددددة و رايدددددددد  تد ع دددددددد ا  انساااااااف رمااااااااد، معاااااااروف ،  4

  15( ، ص. 1998لبنان : ،ار النفائ  ،  -طبعة مزسدة ومنقحة ، ) بريوت
 ، )بااااااااااااريوت : ،ار املشاااااااااااارف ، املنجددددددددددددد واالعدددددددددددد  وساااااااااااا  معلاااااااااااادف ، 5
 .523( ، ص. 1976
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  6: أته مساادة شخص ما ال  أن ستعل، ايف سؤ،ي شيئا ما.
واذالك مبعىن املية إاا،ة بناء اخلربة اليت سكتسب املتعل، 

 7اسطتها املعرفة واملهارات واالجتامات والقي،.بد 
رمسي حيدث بني واملرا، ابلتعلي، يف مذه الرسالة تشاط 

 للدصدل إىل املعلدمة املعينة.املعل، و الطالب 
 العد، : -3

وأما إصطالحا   8د، لغة اس، من اد مبعىن األحصاء.الع
األردام يف مد ما ،ل ال  امية األمساء املعدو،ة وترتيبها مع تقل 

   9اللغة العربية إىل ما سالئمها من اللفظ العريب السلي،.
                                                

 ، )بااااااريوت : ،ار   اسدددددد  تعلددددددم الل ددددددة وتعلي  دددددداه. ،ودااااااالس بااااااراون6
 .25( ، ص. 1994خنفضة العربية ، 

املرجددددددل أل تعلدددددديم الل ددددددة العربيددددددة للنددددددا ق   رشااااادى أيااااااد طعيماااااة ،  7
 .114) دامعة أم القرى : بدون السنة( ، ص. بل ات أخرى  

املنجدالواسدددددددددددديا أل العربيددددددددددددة املعا ددددددددددددر    مؤسسااااااااااااة ،ار املشاااااااااااارق ، 8
 .709( ، ص. 2003)بريوت : ،ار املشرق ، الطبعة األوىل ،

معجدددددددددم قواعدددددددددد الل دددددددددة العربيدددددددددة أل دااااااااادر  مااااااااارتي اباااااااااد املسااااااااايح ، 9
( ، ص. 1981الطبعاااااااة األوىل ، ) باااااااريوت : مكتباااااااة لبناااااااان:  جدددددددداول ولوحدددددددات 

106 
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واملرا، ابلعد، يف مذه الرسالة أحد مدا، اليت ستعلمها 
 اند التدرس  الرتايب اللغة العربية. الطالب

 
 الد اسات ال ابقة -ح
 املدضد  : تعلي، اللغة العربية ابأللعاب اللغدسة. -1

 تدر حيايت.الباحثة: 
 (MIN 1 Matang Glp Dua جترسبية يف)،راسة 

مشكلة البحث: ترى أن ألعاب اللغدسة وسيلة من وسائل 
التعليمية احلدسثة اليت سستفيدمنها برامج التعلي، اللغات األدنبية 

 واذالك اللغة العربية. 
من مذه الرسالة ملعرفة طيقة استخدام األلعاب اللغدسة  :األمداف
اللغة العربية ، وملعرفة معيار فعال استخدام األلعاب  يف تعلي،

اللغدسة يف تعلي، اللغة العربية ، وملعرفة مقدار فعال استخدام 
 األلعاب اللغدسة يف تعلي، اللغة العربية. 

من مذا البحث أن يف تعلي، اللعة العربية سستطيع  :النتائج
ن ستعلمدن التالميذ أن سفهمدا املفر،ات سرسعة من التالميذ الذس

  ،ون استخدام األلعاب اللغدسة.
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استخدام العاب اللغدسة يف تعلي، ومنهجها دداتب اإلتفاق : 
 سعين منهج جترسيب. مجع البياانت سعين اإل تبار القبل  والبعدى.

دداتب اإل تالف : من انحية الدده اإل تالف مي استخدام 
األلعاب اللغدسة يف تعلي، اللغة العربية ، ومكان الدراسة ابملدرسة 

 الدراسة  ، أماMatang Glp Duaاإلبتدائية اإلسالمية احلكدمية 
 .Gampong Pineung تعلي، القرآن  روضة ،ار الفالحاحلالة يف 
لبحث فااال لرتدية ددرة الطالب يف لباحثة أن تكدن مذ اوتردد ا

 تعلي، اللغة العربية ان مدة العد،.
 
 املدضد  : األلعاب اللغدسة وتطبيقها يف تعلي، احملا،ثة. -2

 أفران وايتالباحثة :
،راسة جترسبية يف املرحلة الثاتدسة مبدرسة الدم القرآن )
Langsa . 

العربية أاثر الطلبة ضعفاء يف التحدث ابللغة مشكلة البحث : 
ألن مناك دلة راوالت املدرس يف ،فعه، واستخدام الطرق يف 

 تعلي، احملا،ثة غري مناسب.
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النتائج: أن ألعاب اللغدسة وسيلة من الدسائل اليت تسااد املدرسة  
اثريا ال  القياس بتدرس  مهارة الكالم. واان استعمال األلعاب 

يطرة احملا،ثة ، اللغدسة تكدن فعالية يف تردية ددرة الطلبة ال  س
وتطبيقها يف تدرس  مهارة الكالم سؤثر يف ،وافع التالميذ 

 وشجااته، ومهارهت، يف التكل، ابللغة العربية.
استخدام ألعاب اللغدسة يف تعلي، احملا،ثة ، و دداتب إلتفاق : 

استعمل  منهج التجرسيب ، ومجع البياانت ابملالحظة املباشرة 
 واإل تبار القبلي والبعدي.

من انحية الدده اإل تالف مي استخدام تب اإل تالف : ددا
األلعاب اللغدسة وتطبيقها يف تعلي، احملا،ثة ، ومكان الدراسة 

روضة يف الدراسة احلالة يف   ، أماLangsa ابملدرسة الدم القرآن
وتردد الباحثة أن  .Gampong Pineung تعلي، القرآن  ،ار الفالح

الطالب يف تعلي، اللغة العربية  تكدن مذ البحث فااال لرتدية ددرة
 ان مدة العد،.

املدضد  : ألعاب اللغدسة والتطبيق اليها يف تعلي، البحث  -3
 املفر،ات.
 وارثة أمك.الباحثة: 
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)،راسة جترسبية يف املدرسة الثاتدسة اإلسالمية احلكدمية 
Suak Bakong 

مشكلة البحث : أن وسائل التعلي، اليت سستخدمها املدرس يف 
املفر،ات غري مناسب مبا سقتضيه الزمان ومل سكن الطلبة تعلي، 

 تشيطني و،افعني يف تعلمه،.
النتائج : إن األلعاب اللغدسة تؤثر اثريا يف تردية ددرة الطلبة ال  
تعلي، املفر،ات وسستجيبها الطلبة استجابة صحيحة يف تعلي، 

 املفر،ات.
 املفر،ات. دداتب اإلتفاق : استخدام األلعاب اللغدسة يف تعلي،

دداتب اإل تالف : استعمل  الباحثة طرسقة البحث الإلدرائ  
الدراسة احلالة تستعمل الباحثة طرسقة البحث التجرسيب.  طكب،وأما

ملدرسة الثاتدسة اإلسالمية احلكدمية ومكان الدراسة السابقة اب
Suak Bakong  تعلي،   روضة يف ،ار الفالحيف وأما الدراسة احلالة

وتردد الباحثة أن تكدن مذ البحث  .Gampong Pineung القرآن
 فااال لرتدية ددرة الطالب يف تعلي، اللغة العربية ان مدة العد،.
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  رعقة كتابة الرسالة -ط
وأما طرسقة اتابة يف مذه الرسالة فتعتمد الباحثة ال  ،ليل 

ة املرحلة اجلامعية األوىل( دس، ادا، واتابة الرسالة العلمية )،ردإ
  تعلي، اللغة العربية.



15 

 ثاينلالفصل ا
 ريظاإلطار الن

 
 وأمهيتها مفهوم ألعاب اللغوية -أ

اللغوية وسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم  الألعاب
اللغات يف السنوات األخرية، وأثبتت تطبيقاهتا نتائج إجيابية يف  

 1كثري من البالد اليت هتتم بتطوير نظم تعليم لغاهتا.
ويستتتتتتصدال ا"تتتتتطال   األلعتتتتتاة  يف تعلتتتتتيم اللغتتتتتة، ل تتتتت  

 2لتتدا  يعطتتجم التتاس واستتعا يف األنفتتطة الفزتتيلة، لت ويتتد ا علتتم وا
 نا"تر اللغتة، وتتواري افتواا   بوسيلة ممتعتة ومفتو ة للتتد يل  لتجم

 3لتنمية ا ها ات اللغوية ا صتلفة.

                                                
اللعاااااب اللغويااااة ا لعلااااي  اللغاااااا  ان"تتتتط مزتتتتطفزعبد الع يتتتت ،  1 

 7(، ص.1983الطبعة األوىل )  ايض: األجنبية، 
 

 12ان"ط مزطفجم  بد الع ي ...، ص.  3 
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و د أطلقة كلمة   ألعاة   لجم تلك األلعاة اليت هلا 

والنظم،  وأطلقت  بداية حمددة ونقطة هناية، متح مها القوا د  
كذالك  لجم كااة أنواع األنفطة الفبيهة ابأللعاة، واليت ليس 
هلا ش لها ا ألوف. وسوف يتناول ال تاة بعضا منها بعضا. 

متعاونني   إهنا نفاط يتم بني الدا سني  G.Gibbsو ال ج. جيبس
 4أو متنااسني للو"ول إىل غايتهم يف إطا  القوا د ا وضو ة.

 

 اللغوية أمهية األلعاب -1
األلعاة اللغوية من أاضل الوسائل اليت تسا د كثريا من 
الدا سني  لجم موا"لة تلك اجلودة ومساندهتا، والتصفيط من 
 اتبة الد و  وجفااها. تواري كثريا من األلعاة الاس واسعا يف 

                                                
 13-12ان"ط مزطفجم  بد الع ي ...، ص.  4 
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كما أن   –مثلها يف ذالك مثل التد يبات ا عرواة  –التد يل 
 5بعضها س حيقق شيأ يُذكر.

لأللعاة اللغوية دو  اب ز يف تعلم اللغة واكتساة مها اهتا 
ا صتلفة ، حيث تسهم بدو  كبري يف تيسري  ملية تعلم اللغة 
وتذليل "عاهبا ؛ حيث إن تعلم اللغة  مل شاق حيتاج إىل مران 

مها اهتا ، وتد يل م ثط من أجل التم ن من استعماهلا وتنمية 
و لجم هذا األسا  مي ن توضيح أمهية األلعاة اللغوية يف النقاط 

  6التالية:
إن األلعاة اللغوية ا صتا ة اختيا ا جيدا تسمح للتالميذ  -1

ابلتد يل  لجم مها ات اللغةاأل بعة، اضال  ن ذلك 
ا فيدة ذات ا عىن توظيفا جيدا داخل  اه  توظط اللغة

 . سيا ات وا عية حقيقية
األلعاة اللغوية مثرية للدااعية والتحدى كما أهنا تفجع  -2

 . التالميذ  لجم التفا ل والتوا"ل

                                                
 10-9ان"ط مزطفجم  بد الع ي ...، ص.  5 
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إن األلعاة اللغوية تسا د التالميذ  لجم بقاء أثر والهود  -3

التعلم لفرتات طويلة، كما أهنا ختلق سيا ا داس ذا معين 
  سستصداال اللغة

األلعاة اللغوية خيفض نسبة القلق والتوتر إن استصداال  -4
أثناء تعلم اللغة، ابإلضااة إىل  الج بعض ا ف الت 
النفسية كاسنطواء والع لة حيث تعطجم التالميذ اخلجولني 

 .ار"ة أكرب للتعبري  ن أا ا هم ومفا رهم بوضو 
األلعاة اللغوية تعمل  لجم تر ية الطال ة اللغوية وتساهم  -5

 ات وا راجعة.يف تقدمي ا فرد
تفجع األلعاة اللغوية التالميذ  لجم استصداال اللغة  -6

بف ل مبدع واطري، كما تعمل  لجم تر ية ال فاءة 
التوا"لية وترك   لجم القوا د بف ل توا"ل  ابإلضااة 
إىل حتقيق نوع من اإلثراء، وتسا د ا علم  لجم تنظيم 
الفزل وانسجامه وذلك من خالل ا فا كة العامة جلميع 

لتالميذ مع حتسني التنااس بف ل طبيع ، ابإلضااة إىل ا
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أهنا تتناسل مع مجيع ا ستوايت واسهتمامات مبا حيقق 
 .مبدأ الت يط وا عايفة

استصداال األلعاة اللغوية يوار ا ما سة اللغوية للمها ات  -7
اللغوية األ بعة مثل التحدث واسستماع والقراءة وال تابة، 

ة اعالة لتنمية مها ات ااأللعاة اللغوية وسيل
  . التالميذاللغويةالففهيةوال تابية

تسا د األلعاة اللغوية يف التصفيط من  اتبة الد و   -8
اللغوية وجفااها، ابإلضااة إىل أهنا تسا د ا علمني 
وا تعلمني  لجم اهم اللغة يف موا ط طبيعية حيوية 

 . والتعبري  ن وجهات النظر
ة وإاث ة اهتمامات تعمل األلعاة اللغوية  لجم جذ -9

التالميذ، كما تعمل  لجم تر ية وإثراء ال فاءة اللغوية 
 . لديهم يف تعترب وسيلة من وسائل التعلم الفعال
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جتعل األلعاة اللغوية التالميذ يتعلمون آلية "ياغة  -10
األسئلة واإلجاابت من خالل القزص البسيطة بزو ة 

 7م.شيقة وسهلة ، مع إشباع أهدااهم وحتقيق احتياجاهت
 
 واملعدو  لعاب اللغوية ا لعلي  العد أنواع األ -ب

 لأللعاة اللغوية هلا أنواع يف تعليم العدد وا عدود، ه  :
   فرون سؤاس -1

طلل من كل اريق أن خيتا   سم الفزل إىل ار تني أ، ة. و 
 ائدا له. و لجم  ائد كل من الفريقني أن يبحث مع اريقه 
مقرتحات بقائمة من أمساء افيواانت واألماكن والفصزيات 
إهلامة اليت د سوها، ويسجلها يف و  ة. و لجم أحد الفريقني أن 
يزل إىل معراة اسم الف ء أو الفصزية  ن طريقة سؤال 

سؤاس ت ون إجاابهتا نعم أو  20يد  ن الفريق اآلخر ماس ي  
س. اإذا استطاع الفريق معراة الف ء حتتسل له نقطة، وإن مل 

                                                
األلعاااااب اللغويااااة والتعباااا  ال اااافه  ال،  2010 اضتتتتجم اتتتتوزي حنفتتتت ،  7 
 4showthread/http://vb.arabsgate.com، متتتتتتتتتتتتتتتا   لتتتتتتتتتتتتتتجم اإلباااااااااااااادا  

 .2017أكتوبر  4

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=516074
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يستطع معراة الف ء حتتسل نقطة للفريق اآلخر. والفريق 
 8الفائ  هو الذي حيزل  لجم أكرب  دد من النقط.

 أان األول -2
حدد المو ة من األ داد لتد يل الدا سني  ليها حبيث س  -

 دد. ومي ن أن ت ون األ داد متسلسلة أو  25ن ت يد  
 –ذات مف الت حنوية أو "وتية مثل األ داد ا ركبة 

 األ داد ا عطواة. –ألفاظ العقود 
 اكتبها  لجم السبو ة أو أخرب الدا سني هبا. -
أ  اال من القائمة اليت حددهتا  4اطلل من كل دا   كتابة  -

 هلم.
ترتيل( وإذا تزادف ا رأ األ داد بطريق  فوا ية )بدون  -

أن تطابقت أ داد أحد الدا سني األ بعة مع ما مسعت 
 ي ون هو الفائ . مث ينادي ) أان األول(.

يقوال الفائ  بقراءة األ داد األ بعة اليت لديه ليثبت "حة   -
 كالمه.

                                                
 114-113ان"ط مزطفجم  بد الع ي ...، ص.  8 
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 بطيخ / مشاال -3
دون نطق  100اىل  1هدف اللعبة أن يعد الدا سون من 

مضا فاهتا. و لجم سبيل ا ثال إذا مت أ  اال متفق  ليها وس 
، 12، 8، 4مثال اال جيل أن يقولوا  4استفاق  لجم العدد 

، وإمنا  ندما أييت دو  ا تسابق يف أحد هذه 24، 20، 16
 األ داد يقول كلمة )بطيخ(.

 : واحد 1دا  
 : اثنان  2دا  
 : ثالثة 3دا  
 : بطيخ  4دا  
 : مخسة 5دا  
 9: ستة. 6دا  

 
 
 

                                                
 210-209الع ي ...، ص. ان"ط مزطفجم  بد 9



23 

 

 وحكمه العد  لعريف -1
وأما إ"طالحا  10العادد لغة اسم من  د مبعىن األحزاء.

هو ما دل  لجم كمية األمساء ا عدودة وترتيبها مع نقل األ  اال يف 
 11اللغة العربية إىل ما يالئمها من اللفظ العريب السليم.

 حك  العد  -2
، 4"و  ا صتلفة اي ون مفردا ) مثل  أيتجم األ دد  لجم

...( أو  16، 15، 14( أو مركبا مع العفرة    ) مثل  6، 5
( وتسمجم األ داد   26، 25، 24معطواا ومعطواا  ليه ) مثل 

 12اخل ... ألفاظ العقود. 50و 40و 30و 20
  13( يوااق هذا العدد معدوده تذكريا وأتنيثا. 2و1العدد ) -

                                                
املنجدالواساااااااااااي  ا العربياااااااااااة املعا ااااااااااار ،  مؤسستتتتتتتتتتتة دا  ا فتتتتتتتتتتترق،10

 .709(، ص. 2003)بريوت : دا  ا فرق، الطبعة األوىل،
معجاااااااا  لوا اااااااااد اللغاااااااااة العربياااااااااة ا جتتتتتتتتو ج متتتتتتتتترتي  بتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتيح، 11

(، ص. 1981الطبعتتتتتتتتة األوىل، ) بتتتتتتتتريوت : م تبتتتتتتتتة لبنتتتتتتتتان:  جااااااااداو، ولوحااااااااا ،
106 

بتتتتتتتتتريوت : دا  ملخااااااااال لوا اااااااااد اللغاااااااااة العربياااااااااة،   اتتتتتتتتتؤاد نعمتتتتتتتتتة، 12
 87الثقااة اسسالمية(، ص. 
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امرأاتن  –اثنان،  امرأة واحدة  جالن  -مثل:  جل واحد 
  –كتاابن اثنان،  كراسة واحدة   –اثنتان، كتاة واحد 

 كراستان اثنتان.
( خيالط معدوده دائما )أى أنه يذكر  9إىل  3العدد من )  -

 مع ا ؤنث ويؤنث مع ا ذكر(.    
يف اخل انة تسعة كتل  –األمثلة :  لجم الر"يط ثالثة  جال 

أماال  –ال، يف البيت ثالث نسوة  ند التلميذ مخسة أ ال –
 يف ا    ة مخس بقرات. –ا د سة تسع د جات 

 وح م ا عدود معه مجع الرو  كما اتضح يف األمثلة. 
( خيالط معدوده إن كان مفردا ويوااق معدوده إن  10العدد ) -

 كان مركبا. 
يف مد ستنا  فرة  –األمثلة : م ثت ابالقاهرة  فرة أايال 

 –اشرتت أم   فر دجاجات  –د سات ا د سني و فر ا 
 يف الفزل ثالث  فرة تلميذة وثالثة  فر تلميذا.

 استعمال العدد للمعدود ا ذكر :
 –سبعة  –ستة  –مخسة  –أ بعة  –ثالثة  –اثنان  –واحد 
ثالثة  –اثنا  فر  –أحد  فر  – فرة  –تسعة  –مثانية 
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سبعة  –ستة  فر  –مخسة  فر  –أ بعة  فر  – فر 
 تسعة  فر.  –مثانية  فر  – فر 

 استعمال العدد للمعدود ا ؤنث :
 –سبع  –ست  –مخس  –أ بع  –ثالث  –اثنتان  –واحدة 
ثالث  –اثنتا  فرة  –إحدى  فرة  – فر  –تسع  –مثان 
سبع  –ست  فرة  –مخس  فرة  –أ بع  فرة  – فرة 
 تسع  فرة. –ن  فرة مثا – فرة 

العدد )مائة، وألط ( يستعمل بلفظ واحد للمذكر وا ؤنث  -
 دائما، ومعدوده مفرد الرو  ابإلضااة دائما. 
يف م تبتنا ألط   –األمثلة : يف ا عهد مائة دا ٍ  ومائة دا سٍة 

و ول هللا تعاىل  –اشرتيت هذا ال تاة أبلط  وبيٍة  –كتاٍة 
 14. يف كل سنبلة مائة حبة... 

 
 

                                                
) بنتتتتتتتتدا آشتتتتتتتتيه : النحااااااااو للماااااااااتو  الثالاااااااا ،   ثمتتتتتتتتان حستتتتتتتتني،  14

 . 51-48(، ص. 2016جامعة الرانريي اإلسالمية : 
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 وحك  إ رابه ألاام العد  -3
 سم العدد إىل أ بعة أ ساال :قين
 مليون ( –ألط  –مائة  –مفرد مضاف ) ثالثة  -
تسعة  –مثانية  فر  –سبعة  فر  –مركل ) أحد  فر  -

  فر (
 مخسون ( –أ بعون  –ثالثون  – قد )  فرون  -
مخسة  –ثون ثالثة وثال –معطوف ) واحد و فرون  -

 ستة ومخسون( –وأ بعون 
 
العدد ا فرد )ويفمل العدد من الواحد أىل العفرة (  أوال : 

 ويلحق به ) مائة وألط (.
العدد ا ركل، ما تركل تركيبا م جيا من  ددين واألول  اثنيا :

يسمجم ) "د  ا ركل( والثاين يسمجم )  ج  ا ركل(. وينحزر 
هذا القسم من األ داد من ) أحد  فر إىل تسعة  فر ( وما 

 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 -11ى : بينهما أ
18 – 19 .) 
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سبعة  فر  –إحدى  فرة د ّاجة  –أحد  فر كرسيا  األمثلة :
تسع  فرة  –تسعة  فر جاموسا  –سبع  فر  ّبعة  – ميزا 
 15بقرة.

  دد العقود، وحيزر هذا العدد ا"طالحا من ألفاظ :اثلثا : 
 –أ بعون/أ بعني  –ثالثون/ثالثني  – فرون/ فرين 
 –سبعون/سبعني  –ستون/ستني  –مخسون/مخسني 

تسعون/تسعني. وي ون بلفظ واحد للمذكر  –مثامون/مثانني 
 وا ؤنث. وممي ه سي ون إس مفردا منزواب.

 األمثلة :
 يف ا سجد  فرون  جال و فرون امرأة. -
 يف ازلنا أ بعون طالبا وأ بعون طالبة. -
 كراسة.   ندي ثالثون كتااب وثالثون -
 اشرتيت  فرين كتاابً. -

( ويعطط  ليه، ابلتاء يف الثالثة  9إىل 1ويذكر  بله العدد من )
 وما بعدها إىل التسعة للمذكر وخيذف التاء يف ا ؤنث. 

                                                
 .52-51 ثمان حسني ...، ص. 15 
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تعرة إ راة مجع ا ذكر السامل ىف مجيع وح م هذه العقود أهنا 
أحواهلا ألهنا ملحقة به، إذ ه  أسم مجع مذكر وليس مجع مذكر 

 حقيقيا، أي يراع ابلواو وينزل وجير ابلياء.
"ابرون يغلبوا   فرون مثل :  وله تعاىل   إن ي ن من م

 مائتني .
العدد ا عطوف، يفتمل  لجم اللفظ ) دد( من ألفاظ رابعا : 

العقود اس"طالحية السابقة الذكر من ) ددالعقود( و طط  ليه 
  دد من نوع ا فرد. 

 وهذ العدد : 
 –مخسة وثالثون  –ثالثة و فرون  –واحد و فرون مذكر :  -

 ستة وسبعون.
 –أ بع وأ بعون  –ثالث وثالثون  –مؤنث : واحدة و فرون  -

 سبع وستون.
 األمثلة :

 إثنتان و فرون خ انة  إثنان و فرون كتااب -
 واحدة وأ بعون تلميذة  واحد وأ بعون تلميذا  -
 مخس و فروندجاجة  مخسة و فرون سريرا -
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 ست ومخسون مسلمة  ومخسون مسلماستة  -
وح م هذا القسم أن ا عطوف  ليه )وهو ا فرد ا سمجم 
ابلنيط( سبد أن يتقدال دائما وأن يعرة يعرة  لجم حسل 
حاجة اجلملة مع خضو ه ف م إ راة نو ه ا فرد الذي سبق 
افديث  نه ) ايعرة اا ال أو مفعوس أو مبتدأ أو غري ذالك( 

الال. وي ون إ رابه حبركات ظاهرة  لجم  لجم حسل سياق ال 
آخره إس ماكان منه داس  لجم التثنية ايعرة إ راة ا ثىن. وأداة 

 16العطط ه  )الواو( اخلا"ة.
 

 هإ رابحك   -4
( مبنية  لجم اتح اجل أين )  19إىل  13األ داد ا ركبة من ) -

الزد  والعج ( مهما كانت حاجة اجلملة إىل مراوع أو 
ولذا يقال يف إ راهبا إهنا مبنية  لجم اتح منزوة أو الرو ، 

اجل أين يف حمل  اع أو نزل أو جر  لجم حسل حاجة 
 اجلملة.

                                                
 .56-54 ثمان حسني...، ص.  16 
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مثال : حضر ا ؤمتَر تسعَة  فر  جال وثالث  فرَة امرأًة. )تسعةَ 
  فَر : اا ل من  حضر  مبين  لجم الفتحة يف حمل  اع(.

( يعرة "د  العدد )اثنا  فر، اثنتا  فرة( 12لعدد ) ا -
إ راة ا ثىن وتعرة كلمة ) فر و فرة( اسم مبىن  لجم 
الفتح بدل نون ا ثىن سحمل له، مثل : السنة اثنا  فر شهرا، 

اثنا واثنتا ( يف ا ثالني خرب مراوع ا )واليوال اثنتا فرة سا ة. 
ابأللط ايها وكلمة ) فر و فرة( بدل النون، افق ت ون 

 17ما.  لجم الفتح سحمل هل  من ا ثىن مبنيان

                                                
 . 53-52 ثمان حسني...، ص. 17  
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 
 طريقة البحث  -أ

البحث عن هذه الرسالة هي حبث جترييب. أما  طريقةإن 
حبث التجرييب هو التسمية اليت تطلق على تصميم البحث الذي 
يهدف إىل إختبار عالقات العلة واملعلول حىت يصل إىل أسباب 
الظواهر. وإذا صمم البحث التجرييب بعناية يصبح أداة قوية جدا 

 تعاداها يف يد الباحث تساعده على اختبار فروضه بطريقة ال
 1طريقة أخرى.

أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع 
 (،Pre - Experimental)وهي التصميمات التمهدية 

(، True – Experimental Designsوالتصميمات التجريبية )
، والتصميمات شبه (Factorial Design) والتصميمات العاملية

                                                
) القاااااااهرة   وم النفساااااارتة يال  ويااااااة  لاااااامناااااااحث البحااااااث   ال رجاااااااه بمااااااود أبااااااو عااااااال ، 1

 .197(، ص. 2011دار النشر للجامعات، 
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شبه واختارت الباحثة  2.( Experimental –Quazi)التجريبية 
  (One group pre-test post-test design) التجريبية أبسلوب

 وأيخذ الشكل التايل  
 

 2خ        Xم          1خ   
 

  التفصيل 
   االختبار القبلي  1خ
    االختبار البعدي  2خ
  X املعاجلة التجريبية   

إال أهنا وال ختتار الباحثة للعينة اجملموعة الضابطة، 
اجملموعة التجريبية نفسها. واملراد هبا ختتار الباحثة فصال واحدا 
للعينة فتجرى تعليم العدد بدون استخدا  ألعاب اللغوية ومرة 

 3أخرى ابستخدا  ألعاب اللغوية.

                                                
الاااااااار     املاااااااالجل ايف البحااااااااث   ال لااااااااوم الساااااااالو رتة   صاااااااااا باااااااان  ااااااااد العساااااااااف، 2

 .320(  ص.141املكتبة العبيكان، 
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 اجملتمع يال رتنة -ب

روضة بااااااااطالب مجيع ال اهذا البحث التجرييبإن اجملتمع 
لسنة دراسية  Gampong Pineung دار الفالح تعليم القرآن

الباحثة  ت، فأخذطالاب 405 يبلغ عددهم  2017/2018
. وهذه (Purposive Sampling)كالعينة ابلطريقة العمدية   طالبا20

الطريقة تسمى أيضا ابلطريقة املقصدة أو اإلختيار ابخلربة وهي 
أساس اإلختيار من خربة الباحثة ومعرفته أبن هذه املفردة تعىن 

 4تتمثل جمتمع البحث.
 

  أديات البحث  -ج
أما أدوات البحث اليت تستخدمها الباحثة اهذه الرسالة 

 هي  ف
 
 

                                                
 .9امللجل ايف البحث...  ص. صاا بن  د العساف، 4 
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 املالحظة املباشرة -1
املالحظة املباشرة فهي تعين االنتباه املقصود و املوجه حنو 
سلوك فردي أو مجاعي معني بقصد متابعته و رصد تغرياته 
لتمكن الباحث بذلك  وصف السلوك فقد أو وصف حتليلة أو 

 وصف تقومية. 
 اإلختبار -2

 البياانت او املعلومات مجع أدوات أكثر من االختبار إن
 لتقومي امتحان هو األسئلة، إلجابة الباحثة ليهاإ  حتتاج اليت

 املعرفة )مثال، مدرسي لفصل أو لطالب والقدرات التحصيل
  5 معني(. مبوضوع اخلاصة
 (Pre-Test)االختبار القبلي  -أ

هو ختترب الباحثة قبل استخدا  ألعاب اللغوية، وغر  هذا 
االختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدراسى قبل استخدا  ألعاب 

 اللغوية.
 

                                                
الطبعااااااااة األوىل، ) بااااااااريوت  ، م جااااااااا املصاااااااا لحات ال  ويااااااااةيوساااااااف خلياااااااال يوساااااااف، 5  

 .343مكتبة لبنان انشرون(، ص. 
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 (Post-Test)اإلختبار البعدي  -ب
هو ختترب الباحثة بعد استخدا  ألعاب اللغوية. والنتائج من 
االختبار البعدي يقارن بنتائج االختبار القبلي، مث كل منهما 

تقارن الباحثة بني االختبار القبلي  6لقياس مدى فعالية التدريس.
واالختبار البعدي وحتلل بينها ملعرفة استخدا  ألعاب اللغوية تؤثر 

 يف قدرة التالميذ على تعليم العدد.
 
 طريقة حتلرتل البرتاانت -د

فعل املضارع والضمائر جترب الباحثة عملية التعليم و التعّلم  
الباحثة يقو  كمشرفة  ، كانتإبستخدا  الوسيلة البصرية "املروحة"

 عملية التعليم عند تطبيق هذه الوسيلة إلرشاد الطلبات يف ترقية
  .فهم ألفعال والضمائر

                                                
6M. Ngalim Purwanto, Prinsip - Prinsip dan 

Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1984, Hal. 28. 
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ابختبارات  يوالبعد يختبار القبلوحتليل البياانت عن نتيجة اال
(“t” Test) 7 الرموز كما يلي ةستعمل الباحثتف  

 to =
MD

SEMD
 

 

 البياانت  
MD   = الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية  متوسطي أ

 الثانية، فهو من إتباع اخلطوات التالية 

MD = 
∑D

𝑁
 

∑𝐷  = أي جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة
 االتية: من اخلطواتDاملتغرية الثانية ، و

D= X-Y 

=      D=y-xقيمة املتغرية األوىل انقصة قيمة املتغرية الثانية 

Nعدد أفراد العينة =أي 

                                                
7 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta 

: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 305. 
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SEMD
 standar eror dari mean )= أي اخلطأ املعياري للفروق  

of difference)  وهو من إتباع الرمز التايل 

SEMD
= SDD
√N−1

 

SDD  أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل =
 وقيمة املتغرية الثانية، يعين 

SDD = √∑D
2

N
− (

∑D

N
) ² 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث

  
 عرض البياانت -أ

مبنهج  تعلقتما فيالسابق  لفصليف ا ةالباحث تلقد شرح  
ة نتائج البحث اليت شرح الباحثت فصل. ويف هذا الالبحث

ابستخدام األلعاب حصلت من البحث التجريـيب عن تعليم عدد 
 One Group Pre)التمهيدية وقد قامت الباحثة ابلبحث  .اللغوية

test – Post test Design)  للحصول على تلك البياانت بروضة
عميد كلية الرتبية ال الفالح تعليم القرآن اعتمادا على إفادةدار 

-B أتهيل املعلمني ببندا أتشيه برقمو

11588/Un.08/FTK/KP.07.6/12/2017 

 

 عن ميدان البحث حملة -1
روضة دار  إن الباحثة تبحث هذه الرسالة يف مؤسسة

روضة دار الفالح ت وكان .”TQA“بـــــــمرحلة  الفالح تعليم القرآن
 مبنطقة  lampineungانحية  Gampong Pineungبـــــــــــــــ تعليم القرآن
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إحدى املؤسسة التعليمية لألوالد املوجودة يف بندا  بندا أتشيه
 1992آتشيه. ولقد بين هذه روضة تعليم القرآن لألوالد سنة 

  وتقع يف مسجد دار الفالح 1حتت رعاية األستاذ مشس البحر.
Gampong Pineung   بندا آتشيه. وأما اهلدف هلذه روضة تعليم

: أن تكون مؤسسة تعليم القرآن مفوقة 2القرآن لألوالد كما يلى 
 وتفقهة يف العلوم الدينية.

 3وأما الرؤية هلذه روضة تعليم القرآن لألوالد كما يلى :

 أن تلد األجيال أبخالق الكرمية -1
 أن تطور القدرة األساسية املوجودة عند الطلبة -2
 طبق العلوم الدينية يف يومية الطلبة.أن ت -3

 
 Gampongاملراحل يف روضة دار الفالح لتعليم القرآن  -1

Pineung  بندا آتشيه 
                                                             

  PineungGampongغفران أكرب، مدير بروضة تعليم القرآن لألوالد بدار الفالح   1
 .2017ديسمرب  20بندا آتشيه، مقابلة مباشرة، 

 . 2017ديسمرب  20...، غفران أكرب، مدير بروضة تعليم القرآن لألوالد  2
 

  .2017ديسمرب  20...، غفران أكرب، مدير بروضة تعليم القرآن لألوالد 3 



40 

 

ويشمل هذه روضة القرآن إىل ثالث مراحل، وهي مرحلة 
،  وتعليم (TQA)،  وتعليم القرآن لألوالد (TPQ)تعليم القرآن 

 يف هذه املراحل.واختلفت املادة الدراسية  .(TQS)القرآن للشباب

 (TPQ)مرحلة تعليم القرآن  -

وحفظ   ’IQRAتُعِلم يف مرحلة تعليم القرآن بطريقة 
الدعاء اليومية وحفظ السور القصرية. تقسمت هذه املرحلة إىل 
مثان فصول، أربعة فصول لإلخوان، وأربعة فصول لألخوات. 
واختلفت املواد الدراسية يف كل فصول حسب أعمارهم وقدرهتم 

 سنة. 11 -3،5وميوهلم.وبلغ عمر الطلبة يف هذه املرحلة 

ملرحلة ثالثة أايم وهي يوم الثالاثء ويوم وإمنا موعد للتعلم هلذه ا 
الطلبة يف هذه  س والسبت بعد العصر مباشرة. ويبلغ عدديماخل

 طالب. 230املرحلة 

 (TQA)مرحلة تعليم القرآن لألوالد   -

ومرحلة تعليم القرآن لألوالد هي املرحلة موقعها أعلى من 
مرحلة تعليم القرآن لألوالد، واصل الطلبة يف مرحلة تعليم القرآن 
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والشروط األخرى  ’IQRAدراستهم إىل هذه املرحلة بعد إمتام 
املقررة. وتعلم يف هذه املرحلة علوم قراءة القرآن كعلم التجويد 

ريخ األسالمية والعقيدة واألخالق واللغة والعلوم الدينية مثل التا
 .العربية والفقه والتوحيد

وكان يف هذه املرحلة الصف اخلاص حلفظ القرآن. تفصل 
-pra)هذه املرحلة إىل ثالث فصول وهي فصل فر حتسني 

tahsin)وحتسني، والدراسة، وفر تشاكر ،(pra-tasyakur .)

، وميوهلم، واختلف املواد الدراسية لكل فصول حسب أعمارهم
حد صباحا، ويوم وقدرهتم. وموعد تعليم هلذه املرحلة يوم األ

واجلمعة مساء. وبلغ عمر الطلبة هلذه املرحلة  اإلثنني واألربعاء
 طالب. 180سنة. ويبلغ عدد الطلبة يف هذه املرحلة  8-14

 (TQS)مرحلة تعليم القرآن للشباب -

مرحلة تعليم القرآن للشباب هي أعلى مراحل الدراسة 
  Gampong Pineungيف روضة تعليم القرآن لألوالد بدار الفالح 

بندا آتشية. وتعلم يف هذه املرحلة العلوم الدينية مثل اخلطابة، 
والرتمجة اللفظية، واحلديث النبوي، وعملية التدريس. وبلغ عمر 
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ة. وموعد تعليم هلذه املرحلة سن 16-13الطلبة يف هذه املرحلة 
يوم اإلثنني واألربعة واجلمعة مساء. ويبلغ عدد الطلبة يف هذه 

 طالبا. 14املرحلة 

 لتعليم القرآن األساتيذ واألساتذة يف روضة دار الفالح  -2
Gampong Pineung  .بندا آتشية 

وأما األساتيذ واألساتيذة الذين علموا يف هذه روضة 
جامعة األزهار الشريف، ومنهم طالب يف القرآن منهم خرجيي 

جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، ومنهم طالب يف جامعة 
 شياه كوال احلكومية، بل منهم خرجيي من هتني اجلامعتني.

روضة تعليم القرآن لألوالد بدار الفالح وأما رؤساء 
Gampong Pineung   حىت اآلن  1992منذ سنة   بندا آتشية

 كما يلى:

 أستاذ مشس البحر -1
 أستاذ خبتيار -2
 أستاذ أرفال مجا -3
 أستاذ حممد هارس رايلدي -4
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 أستاذ فخر الرازى -5
 أستاذ ذكري هرايدي -6
 أستاذ راين عرفندي -7
 أستاذ غفران أكرب -8

 

 حتليل البياانت -ب

تعرض الباحثة العلمية التجريبية عن تعليم العدد 
واملعدود ابستخدام األلعاب اللغوية حني تقوم هبا يف مؤسسة 

وقد قامت . TQAروضة دار الفالح لتعليم القرآن مبرحلة 
طالبا  20الباحثة بنفسها كأستاذة يف الفصل. وكان عددهم 

طالب. وأما نشاط األستاذة  2طالبة و  18اليت تتكون من 
 اآليت : 1-4يف إجراء تعليم العدد واملعدود كما يف جدول 

 1-4اجلدول 

 التوقيت يف العملية التجربية
 عمليةال التاريخ اليوم اللقاء
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اللقاء 
 األّول

من  24 األحد
 يوىن

٢٠18 

اإلختبار 
 القبلي

اللقاء 
 الثاين

من  25 اإلثنني
 يوىن

2018   

العدد تعليم 
 واملعدود 

اللقاء 
 الثالث

من  ٢7 األربعاء
 يوىن

٢٠18 

تعليم العدد 
واملعدود 

ابستخدام 
األلعاب 
 اللغوية

اللقاء 
 الرابع

من يويل  1 األحد

٢٠18 
اإلخبار 
 البعدي
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ليل فرتيد الباحثة أن تعرض حت وملعرفة نتائج البحث  
البياانت من املالحظة املباشرة واإلختبارين أي القبلي والبعدي  

 كما يلي :
 
 املالحظة املباشرة حتليل البياانت -1

وتقوم الباحثة يف مجع البياانت ابملالحظة املباشرة أثناء 
 دام األلعاب اللغوية وفعاليتها حواهلا ابستخأ التعليم والتعلم ملعرفة

العدد واملعدود ابستخدام األلعاب اللغوية  متسهيل الطالب تعلل
ومن ظواهر السابقة فتقوم الباحثة بتحليل . DIRASAHيف الفصل 

البياانت من أنشطة األستاذة والطالب عند إجراء عملية التعليم 
 والتعلم كما يلي :
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 األستاذة أنشطة -أ
 2-4اجلدول   

 يف عملية التعليم والتعلم األستاذةنتيجة أنشطة    
 4 3 2 1  ص

 √    تقول األستاذة السالم 1

األستاذة الطالب قراءة  ترشد 2
 الدعاء 

  √  

تشرح األستاذة عن مادة العدد  3
واملعدود ابستخدام األلعاب 

 اللغوية

   √ 

يهتم الطالب شرح األستاذة  4
عن مادة العدد واملعدود 

 ابستخدام األلعاب اللغوية

   √ 

تتلفظ األستاذة مبفردة العدد  5
 واملعدود مبخرج صحيح

  √  
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تتجاوب األستاذة سؤال  6
الطالب عن مادة العدد 

 واملعدود

   √ 

تكرر األستاذة لفظ املفردات  7
 العدد واملعدود

  √  

تقدر األستاذة كل إستجابة  8
عن املادة ابستخدام  الطالب

 األلعاب اللغوية 

   √ 

األستاذة بتوجيه املناقشة قوم ت 9
بني الطالب عن مادة العدد 

 واملعدود 

   √ 

 مادة تقدم األستاذة شرحا عن 10
 ابملعىن العدد واملعدود 

   √ 

طلبت األستاذة من الطالب  11
أن يعطي مثال على مادة العدد 

  √  
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 واملعدود

األستاذة على تنظيم قدرة   12
 أحوال الدراسيةالوقت و 

   √ 

قدرة األستاذة على توجيه   13
الطالب جلعل اإلستنتاج عن 

 مادة العدد واملعدود

  √  

قدرة األستاذة على التفكري يف  14
 هناية الدراسة

   √ 

قامت األستاذة بتقييم الطالب  15
ة والعاطفية ييف اجملاالت املعرف

 واحلركية

  √  

∑    عدد  = ٥٤ 

أنشطة ( يف R) عليها صولةاحملاتضح لنا من اجلدول أن النتيجة 
األستاذة يف تعليم العدد واملعدود ابستخدام األلعاب اللغوية 
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. فالنسبة املئوية 60( هلا Tو النتيجة الكاملة )، 54 عددها 
تعليم العدد واملعدود ابستخدام األلعاب ألنشطة األستاذة يف ا

 كما يرى فيما أيتى:  90اللغوية %
P = 𝑅

𝑇
 x 100% 

   = ٥٤

٦۰
 x 100% 

   =0.9 x 100% 
   = 90 % 

أعلى -80أهنا وقعت بني   90 تيجةوحصلت الباحثة على ن
مبعىن جيد جدا. هذه النتيجة احملصولة من قسمة بني جمموعة 

 القيمة احلصولة عليها والنتيجة الكاملة.
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 أنشطة الطالب  -ب
 3-4اجلدول 

 نتيجة أنشطة الطالب يف عملية التعليم والتعلم    
 4 3 2 1  ص

 √    رد الطالب السالم من األستاذة 1

 √    قبل بداية الدراسةقراءة الدعاء  2

شرحتهه  الدوافع  الطالبستمع ي 3
 املدرسة

   √ 

األستاذة إىل شرح  الطالبستمع ي 4
 عن مادة العدد واملعدود

   √ 

ينتبه الطالب إىل املادة اليت  5
 شرحتها الألستاذة

  √  

يستجيب الطالب ملادة العدد  6
  واملعدود ابستخدام األلعاب اللغوية 

   √ 
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يسأل الطالب عن مفردات  العدد  7
 واملعدود 

  √  

 √    يتلفظ الطالب مبفردات عن املادة 8

يستجيب الطالب عن مادة العدد  9
 واملعدود اليت وّضحتها األستاذة

   √ 

1
0 

يناقش الطالب حول مادة العدد 
 واملعدود 

  √  

1
1 

يفهم الطالب عن مادة العدد 
 واملعدود ومعناه فهما جيدا  

   √ 

1
2 

الطالب يف متابعة أنشطة  تشجيع
 التعليم اللغة العربية

   √ 

1
3 

ميتثل الطالب لقواعد وانضباط  
 التعليم

  √  

  √  قدرة الطالب على تكوين مجل 1
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 العدد واملعدود جديدة ابستخدام 4

1
5 

خيتم الطالب على نتائج التعليم 
حول مادة العدد واملعدود 

 ابستخدام األلعاب اللغوية

  √  

5  اجملموع 
4 

∑ = 91  

أنشطة ( يف R) احلصولة عليها اتضح لنا من اجلدول أن النتيجة
الطالب يف تعليم العدد واملعدود ابستخدام األلعاب اللغوية 

. فالنسبة املئوية 60( هلا T)النتيجة الكاملة و ، 54 عددها 
تعليم العدد واملعدود ابستخدام األلعاب يف  الطالبألنشطة 
 كما يرى فيما أيتى :90اللغوية %

P = 𝑅
𝑇
 x 100 % 

   = ٥٤

٦۰
 x 100 % 

   = 0.9 x 100 % 
   =  90 % 
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-80أهنا وقعت بني  90 على نتيجة الطالب ةوحصلت الباحث
جيد جدا. هذه النتيجة احملصولة من قسمة بني جمموعة ملقدار 

 القيمة احلصولة عليها والنتيجة الكاملة. 
 

 راحتليل البياانت اإلختب -2
ثر استخدام األلعاب اللغوية يف ترقية قدرة وملعرفة أ

الطالب على تعليم العدد واملعدود فاعتمدت الباحثة على نتيجة 
بعدي. وأما نتيجة الطالب يف االختبار القبلي ونتيجة االحتبار ال

 4-4اجلدول االختبار القبلي واالختبار البعدي فيبني كما يف 
 اآليت : 5-4واجلدول 

 4-4 جلدولا
 نتيجة االختبار القبلي       

 القبلينتيجة االختبار  الطلبة رقم

1 

2 

 1الطالبة 

 2الطالبة 

80 

80 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 3الطالبة 

 4الطالبة 

 5الطالبة 

 6الطالبة 

 7الطالبة 

 8الطالبة 

 9الطالب 

 10الطالبة 

 11الطالبة 

 12الطالبة 

 13الطالب 

 14الطالب 

 15الطالبة 

75 

80 

70 

70 

80 

85 

60 

60 

60 

70 

60 

55 

90 
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 5-4اجلدول 

 نتيجة االختبار البعدي
 البعدينتيجة االختبار  الطلبة رقم

1 

2 

 1الطالبة 

 2الطالبة 

100 

100 

16 

17 

18 

19 

20 

 16الطالبة 

 17الطالبة 

 18الطالبة 

 19الطالبة 

 20الطالب 

 

 

50 

65 

70 

85 

80 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 3الطالبة 

 4الطالبة 

 5الطالبة 

 6الطالبة 

 7الطالبة 

 8الطالبة 

 9الطالب 

 10الطالبة 

 11الطالبة 

 12الطالبة 

 13الطالب 

 14الطالب 

 15الطالبة 

90 

100 

100 

100 

100 

95 

100 

100 

90 

100 

100 

90 

95 
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16 

17 

18 

19 

20 

 

 16الطالبة 

 17الطالبة 

 18الطالبة 

 19الطالبة 

 20الطالب 

 

95 

100 

100 

90 

95 

 

 
كما يف   بني نتيجة االختبار القبلي والبعديأما جمموع الفروق 

 اجلدول اآليت:
 6-4اجلدول             

 جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي            
2)y-x(D= D=x-y االختبار 

 البعدي
 اراالختب

 القبلي
 رقم

400 -20  100 80 1 
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400 -20  100 80 2 

225 -15  90 75 3 

400 -20  100 80 4 

900 -30  100 70 5 

900 -30  100 70 6 

400 -20  100 80 7 

100 -10  95 85 8 

1600 -40  100 60 9 

1600 -40  100 60 10 

900 -30  90 60 11 

900 -30  100 70 12 

1600 -40  100 60 13 

1225 -35  90 55 14 
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25 -5  95 90 15 

2025 -45  95 50 16 

1225 -35  100 65 17 

900 -30  100 70 18 

25 -5  90 85 19 

225 -15  95 80 20 

Σ𝐷2 = 15975 Σ𝐷  515- =  - - N= 30 

 
يف اجلدول السابق  (t” hitung“)ت  – سابنظرا إىل نتيجة احل

 البياانت اآلتية:  ت الباحثةوجد
 515-=  (∑D)جمموع الفرق بني االختبارين  .1
   15975 = (∑2D)جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  .2
 20عدد العينة =  .3

، (DM)وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني 
 يتبع اخلطوات التالية:  ةفالباحث
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𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 =  

−٥1٥

2۰
  =  −2٥٠7٥ 

 

عن االحنراف املعياري للفروق بني النتيجة  ةحث الباحثمث يب
 وهذا ما ننظره يف الرموز التايل : (DSD)املتغيتني 

𝑆𝐷𝐷 = √Σ𝐷2

𝑁
(

Σ𝐷

𝑁
)

2
= √

1٥٩7٥

٢٠
(

٥1٥

٢۰
)

2

 

 

= √7٩8٠7٥ − (− 7٥۰٢٥ ) 

=√7٩8٠7٥— ٦٦٣٠۰٦ 
                           

         = √1۳٥٠٦٩  = 11٠٦٤ 

                             
 :  (MDSE)  عن اخلطأ املعياري للفروق ةبحث الباحثمث ت 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 =

11٠٦٤

√٢٠ − 1
 =

11٠٦٤

√1٩
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            =
11٠٦٤

٥۳٤٠
= 2٬7۰ 

 
وبعد كل خطوات من احلساب السابق فوصلت الباحثة  

اخلطوة األخرية الختبار فروض حبثها. لكن على الباحثة أن إىل 
 تعرب االحصائية كما يلي :

µ2  <µ1  =aH : يكون استخدام األلعاب اللغوية أّن  الداللة على
 .تعليم العدد واملعدود علىالطالب قدرة لرتقية فعاال 

µ2  ≥ µ1  =OH : ال  استخدام األلعاب اللغوية أّن  الداللة على
 .تعليم العدد واملعدود الطالب علىقدرة لرتقية يكون فعاال 

 اعتمادا على هذا الفرض املذكور، أّن املقياس الرد :
- aH  مقبول وoH   : ت اجلدول -تمردود، إذا كان <-

 احلساب.
- aH  و مردودoH  ت اجلدول -ت، إذا كان : مقبول >-

 احلساب.
ت عن -الباحثة البياانت ابختبار قامتوأّما اخلطوة األخرية 

 كما يلي :   (to)حاصل املالحظة 



62 

 

 𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
  =   

−٢٥٠7٥

2٬7۰
.

  =  . ۳٩٠٥  

 

 derajat)ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية 

kebebasan)   ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة
(signifikansi) 5٪ من درجة احلرية يف هذا البحث.  ٪1و 

db = N-1                                                                    
 = 20-1 = 91  

وحدد  2.09يعين  5٪ (signifikansi)فحدد مستوى الداللة 
يعين  (to أّما حاصل املالحظة ) 2.86يعين  ٪1مستوى الداللة 

 2.09اجلدول( : -من )تاحلساب( أكرب -. وذلك )ت9،53
 <9،53> 2.86. 

اجلدول( -احلساب( متساوية أو أكرب )ت-إذا كانت النتيجة )ت
فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال. وإذا كانت 

اجلدول( فيكون -احلساب( تبلغ إىل النتيجة )ت-النتيجة )ت
 4الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل مردودا.

                                                             
4 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-

313. 
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احلساب( أكرب -هذا البحث أّن النتيجة )ت فوجدت الباحثة يف
اجلدول(، ولذلك أن الفرض الصفري مردودا -من النتيجة )ت

لرتقية قدرة  استخدام األلعاب اللغويةوفرض البديل مقبوال، يعين 
 فّعاال. الطالب يف تعليم العدد واملعدود

ومن حتليل البياانت السابقة فتجد الباحثة من ورقة املالحظة أن 
جيدة. واآلخر بنظر إىل  نتكوان والطالب األستاذةأنشطة 

استخدام األلعاب ترتقي بعد الطالب االختبارين أن نتيجة 
يكون فعاال  استخدام األلعاب اللغوية. فتدل على أن اللغوية

 . املعدودالطالب يف تعليم العدد و لرتقية قدرة 
 
 ضنيحتقيق الفر  -ج

يف هذا البحث فهي كما  ةوأّما الفروض اليت قدم الباحث
 يلي :

 الاستخدام األلعاب اللغوية  كان  : الصفري الفرض -1
 .الطالب يف تعليم العدد واملعدودقدرة   لرتقية فعاال يكون



64 

 

 فعاال يكون استخدام األلعاب اللغوية كان  : البديل فرض -2
 .الطالب يف تعليم العدد واملعدودقدرة   لرتقية

-ت )ت -على نتيجة اختبارقد حصلت الباحثة  
 اجلدول-( أكرب من نتيجة اجلدول )تt  :53 ،9)0 (احلساب
  ٪1 الداللة ومستوى t.ts.5%(t : 90.2( ٪5 الداللة مستوى

)t.ts.1%(t : 68.2 .)تدل على أّن الفرض الصفري مردود وعكسه ف
فعاال  استخدام األلعاب اللغوية أّن فرض البديل مقبول، مبعىن أّن 

 .الطالب يف تعليم العدد واملعدودلرتقية قدرة 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 

 نتائج البحث -أ

تعليم العدد  وباا  الااوبةة ن األالباحثة يف  حبثتوقد 
أن  وبناء نلى أسس ،ابستخدام األلعا  اللغاية واملعدود

 نملية نلىالطال  ترقي قدرة  استخدام هذه األلعا  اللغاية
 أن :  ابلدليل نلىوالتعلم.  التعليم

أكرب م  نتيجة احلاا ( -ت )ت -نتيجة اختبار -1
 < 9,53>  2.09اجلدول(، وهي : -اجلدول )ت

وهذه تدل نلى أّن الفرض الصفري مردود وفرض  2.86
استخدام األلعا  أن  البديل مةبال. وم  هذه الظااهر

العدد  تعليم نلى الطال كان فعاال لرتقية قدرة تاللغاية 
تعليم لوبروضة دار الفالح   TQAمرحلة يف  واملعدود
 .الكرمي الةرآن
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تدل نتائج البحث نلى وهذا كما  مرتفعة.النهائية نتيجة  -2
جيدة جدا يف تنظيم نملية التعليم  األستاذةأنشطة  أن

نلى  الطال وكذلك يف أنشطة  ٪90 نتيجةوالتعلم وب
وهذا التحصيل  ٪90 نتيجةوبإقبال املااد الدراسية جيدة 

الدراسى يدل نلى أن األلعا  اللغاية ياهل الطال  
  .التعلم العدد واملعدود

 
 املقرتحات -ب

انتمادا نلى الظااهر الااوبةة تةدم الباحثة اإلقرتاحات 
 اآلتية :

الاسائل التعليمية  استخدام اللغة العروبية منيعلمللينبغي  -1
املرجاة، ألن هلا  الرتوباية األهداف رةحة لتحةي املتعّددة امل

اللغة  مورغبتها يف تعل الطال ابلغا لرتقية قدرة  أثرا
 العروبية.

لرتقية قدرة األلعا  اللغاية  ةحةة أن  منيعلمللينبغي  -2
 العدد واملعدود. متعل نلى الطال 
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يتعلماا أن ينشطاا يف تعلم اللغة العروبية  للطال ينبغي  -3
  اجرء نملية التعليم والتعلم.نند  تعلما جيدا
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  قبليأسئلة االختبار ال
  

Nama  : 

 

1. tulislah  kosa-kata di bawah ini dengan benar ! 

 

 –) ٦( .… –) ٥( .…–) ٤أَْربـََعٌة ( –) ٣( ..… –) ٢( .… –) ١َواِحٌد (
 )١٠َعَشَرٌة ( –) ٩( ..… –) ٨َمثَانَِيٌة ( -  )٧( .…

  

2. Tuliskan angka yang terdapat di dalam kurung pada 

bilangan yang tepat ! 

   )٩   ٣   ٢   ١   ٨   ٤   ٦ (  

 

 َمثَانَِيةٌ  َثالَثَةٌ  ِتْسَعةٌ  ِإثـَْنانِ   َأْربـََعةٌ 
... ... ... ٣ ... 

 

3. Warnai kotak di bawah ini sesuai dengan angka yang 

tertera, seperti contoh ! 

 

        ٥  

 

      ٤ 

 

         ٧ 

 



 ح

      ٣ 

 

 

4. Terjemahkan ke bahasa Arab ! 

1. satu pulpen. 

2. Dua buku tulis 

3. Sembilan kursi 

4. Enam kamus 

5. Tiga papan tulis 

 

 )لتوفيق والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ط

 
 
  بعديأسئلة االختبار ال  

  
Nama  : 

 

5. tulislah  kosa-kata di bawah ini dengan benar ! 

 

 –) ٦( .… –) ٥( .…–) ٤أَْربـََعٌة ( –) ٣( ..… –) ٢( .… –) ١َواِحٌد (
 )١٠َعَشَرٌة ( –) ٩( ..… –) ٨َمثَانَِيٌة ( -  )٧( .…

  

6. Tuliskan angka yang terdapat di dalam kurung pada 

bilangan yang tepat ! 

   )٩   ٣   ٢   ١   ٨   ٤   ٦ (  

 

 َمثَانَِيةٌ  َثالَثَةٌ  ِتْسَعةٌ  ِإثـَْنانِ   َأْربـََعةٌ 
... ... ... ٣ ... 

 

7. Warnai kotak di bawah ini sesuai dengan angka yang 

tertera, seperti contoh ! 

 

        ٥  

 

      ٤ 

 



 ي

         ٧ 

 

      ٣ 

 

 

8. Terjemahkan ke bahasa Arab ! 

6. satu pulpen. 

7. Dua buku tulis 

8. Sembilan kursi 

9. Enam kamus 

10. Tiga papan tulis 

 

 )لتوفيق والنجاح

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SANTRI 

 

Jumlah siswa    :  

Kelas    : Dirasah  

Hari/ tanggal   :  

Petunjuk penggunaan   : 

Berilah skor pada aspek-aspek aktifitas siswa dalam 

pembelajaran sesuai dengan pernyataan tentang penggunaan 

permainan bahasa pada pembelajaran ‘adad. 

Ket :  

1: berarti “tidak baik”  3: berarti “baik” 

2 : berarti “kurang baik” 4: berarti “sangat baik” 

  

No Objek Pengamatan Pilihan jawaban Ket 

1 2 3 4 

1. 
Santri menjawab salam       

2. 
Santri membaca doa sebelum 

memulai pelajaran 

     

3. 
Santri mendengarkan penjelasan 

materi tentang ‘adad  yang 

disampaikan oleh ustazah 

     



 ل

4. 
Santri memperhatikan materi 

‘adad yang dipaparkan oleh 

ustazah dengan menggunakan 

al’ab lughawiyah 

     

5. 
Santri menanggapi atau merespon 

terhadap materi yang 

disampaikan oleh ustazah dengan 

menggunakan al’ab lughawiyah 

     

6. 
Santri menirukan bunyi kosakata 

‘adad  yang diucapkan ustazah 

     

7. 
Santri menanyakan kosakata yang 

berkenaan dengan materi ‘adad 

     

8. 
Santri mengucapkan kembali 

kosakata tentang ‘adad 

     

9. 
Santri memberikan tanggapan 

terhadap materi ‘adad yang 

disajikan oleh guru dengan 

menggunakan al’ab ughawiyah 

     

10. 
Santri mendiskusikan materi 

‘adad  

     

11. 
Siswa memahami dengan baik 

materi ‘adad beserta artinya 

     

12. 
Kreatifitas siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran Bahasa 

Arab tentang materi ‘adad 

     

13. 
Santri mematuhi peraturan dan 

tata tertib belajar 

     

14. 
Kemampuan santri dalam 

membuat kalimat baru 

menggunakan mufradat ‘adad 

     



 م

15. 
Santri menyimpulkan hasil 

pembelajaran berkenaan materi 

‘ada yang disajikan oleh ustazah 

dengan menggunakan al’ab 

lughawiyyah 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ن

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS USTAZAH 

 

Jumlah siswa    :  

Kelas    : Dirasah  

Hari/ tanggal   :  

Petunjuk penggunaan : 

Berilah skor pada aspek-aspek aktifitas siswa dalam 

pembelajaran sesuai dengan pernyataan tentang penggunaan 

permainan bahasa pada pembelajaran ‘adad. 

 Ket :  

1: berarti “tidak baik”  3: berarti “baik” 

2 : berarti “kurang baik” 4: berarti “sangat baik” 

 

No Objek Pengamatan Pilihan Jawaban Skor 

1 2 3 4 

1. 
Ustazah memberikan salam       



 س

2. 
Ustazah mengajak santri  

membaca doa sebelum memulai 

pelajaran 

     

3. 
Ustazah menyampaikan 

penjelasan materi tentang ‘adad  

dengan menggunakan al’ab 

lughawiyyah 

     

4. 
Santri memperhatikan materi 

‘adad yang dipaparkan oleh 

ustazah dengan menggunakan 

al’ab lughawiyah 

     

5. 
Ustazah mengucapkan kosa kata 

‘adad dengan makhraj huruf 

yang benar 

     

6. 
Ustazah menanggapi pertanyaan 

santri yang berkenaan dengan 

materi ‘adad 

     

7. 
Ustazah mengucapkan kembali 

kosakata tentang ‘adad 

     

8. 
Ustzah mengapresiasikan setiap 

tanggapan dari santri tentang 

‘ada yang disajikan dengan 

menggunakan al’ab 

lughawiyyah 

     

9. 
Ustazah mengarahkan siswa 

untuk berdiskusi tentang materi 

‘adad 

     

10. 
Ustazah menjelaskan materi 

tentang ‘adad dengan baik 

beserta artinya  

     

11. 
Ustazah meminta santri untuk 

memberikan contoh tentang 

‘adad  

     



 ع

12. 
Kemampuan Ustazah dalam 

mengelola waktu dan situasi 

pembelajaran  

     

13. 
Kemampuan ustazah dalam 

mengarahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan materi 

yang telah dipelajari 

     

14. 
Kemampuan guru dalam 

melalukan refleksi diakhir 

pembelajaran 

     

15. 
Ustazah melakukan evaluasi 

siswa dalam bidang kognitif, 

afektif dan psikomotorik 

     

 



 الصورة الفتوغرافية

Tahap Apersepsi 

 

 



Santri Mengerjakan LKS 

 

 

 

 



Ustazah Mengarahkan Santri Untuk 

Melakukan Permainan Bahasa 
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