
 عيالبحث اجلام

 

 GRAMMATICAL)"لغةالاستخدام اللعبة اللغوية "صيد قواعد  فعالية

HUNTINGدرسة الثانوية دل( لرتقية كفاءة الطالب يف تعليم النحو اب
 تلوجو بباليتار اإلسالمية احلكومية

 

 إعداد:

 صاحلة مئرة

 01041151رقم القيد : 

 إشراف: 

 الدكتور سالمت دارين ادلاجستري

 086212141111120110:  رقم التوظيف

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

1105



 GRAMMATICAL)للعبة اللغوية "صيد قواعد اللغة"استخدام ا فعالية
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 أ 
 

 االستهالل

 

  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 ل هللا تعالى : اق

 

                 

           

 (909)سورة املائدة : 

  



 ب 
 

 اإلهداء
 

 إلى والدي ووالدتي
سواتريج واكرتيفة، املعلمني الأومني اذلين علامين مبادئ ادلين، تربييت عىل املهنج لؤساليم مند صغار 

ىل املدارس الؤ  سالمةة  س ى  هلل بأن يرهممام مام ربياين صغارا و حفهمام  هلل وبأباامام حىت الآن، وادلين اؤ

 يف سالمة ادلين وادلهيا والآخرة

 

 أخي المحبوب
 س يف ادلبني اذلي يتعمل يف املعمد، س ى  هلل بأن جيعهل رجال انفعا نلوطن وادلين الؤسالم

 

 إلى أساتذتي الفضالء
 جلمل س ى  هلل بأن ينفعين بعلوهمم  بأقول هلم شكرا جزيالاذلي علمواين بأمرث امعلوم وبأبعدواين من ا

 

 وإلى جميع أصدق ائي
حتادان ممتاز!  هلل بأمرب!بأقول هل، يف قسم تعلمي انلغة امعربية  م "اؤ

  



 ج 
 

 كلمة الشكر والتقدمي
 

اغبمد هلل الذم جعل اللغة العربية أفضل اللغات. أشهد أف الإلو إاٌل هللا كحده 
ا ه ده ك ره،لو  ك الٌاو ة ك الٌاو ـ هلش أشرؼ ايبا يا  ك الشريك لو ك أشهد أٌف دمحم

 اؼبرهلُت  هيدان ك م،الان دمحم ك هلش آلو ك أصحابو أصبعُت  أما بعد.

ضبدا كشكرا هلل القادر اؼبناف  قد اسبت ال احثة كتابة ال حث اعبامعي ربت 
( Grammatical Huntingاؼب،ض،ع "فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" )

" الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتاردرهة ؼبًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، ابل
للحا،ؿ هلش درجة هرجاان لقام تعليم اللغة العربية يف كلية هلـ، الًتبية كالتعليم  

 جامعة م،الان مالك إبراىيم اإلهو مية اغبك،مية ماالاق. 

 ة تقدـ ال احثة أصبل الشكر كالتقدير ؼبن ال تعب كال هئم هلش كيف ىذه اؼبناه
 اهتعااة ااتها  ىذا ال حث ابالخو ص كالاعادة إذل صاحب الفضيلة :

م،الان مالك إبراىيم فضيلة الدكت،ر م،جيا راىرج، اؼباجاتَت  فه، مدير جامعة  -1
 اإلهو مية اغبك،مية ماالاق

 كلية هلـ، الًتبية كالتعليم  فه، هميد  فضيلة الدكت،ر ا،ر هلي اؼباجاتَت -2
 قام تعليم اللغة العربيةرئياة  يت،رة فبلؤة اغبانة اؼباجاتَت  فهفضيلة الدك -3
فضيلة الدكت،ر هو مت دارين اؼباجاتَت  مشرؼ ىذا ال حث اعبامعي الذم  -4

 أرشدين ككجهٍت يف كل مراحل إهداد ىذا ال حث.
 قام تعليم اللغة العربيةصبيع ايبهاتذ كايبهتاذات يف  -5
درهة الثاا،ية اإلهو مية اؼب  كمدير اؼبدرهة يف ة ايبهتاذ هو مت كال،ايفضيل -6

 ب اليتار اغبك،مية تل،ج،



 د 
 

درهة الثاا،ية اإلهو مية اؼب  كمعلم اللغة العربية يف فضيلة ايبهتاذ رضش دين -7
 اغبك،مية تل،ج، ب اليتار

 َُِِعليم اللغة العربية قام تصبيع أصدقائي كصديقايت يف  -8
 كال تنس إذل كالدين ك أخي الذين يده،ا ال احثة يف كل ال،قت -9

 كصبيع من ما ذكره ال احثة كاحد ب،احد تشكركم جزيل الشكر -11
 

ال تاتطيع ال احثة اعبزا  هلش مااهدهتم إال الدها  هاش هللا أف جيزيهم أحان 
 ُت.اعبزا  كيزيدىم الفضل   آمُت اي رب العاؼب

 

 َُِٔماي،  ُٔماالاق  

 ال احثة 

 
 صاحلة مئرة

 ََُُِِٔٓرقم القيد : 
  



 ق 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

            
 شرفادلتقرير 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 إف ىذا ال حث اعبامعي الذم قدمتو ال احثة:

 صاغبة مئرة : اهم
 ََُُِِٔٓ : رقم القيد

 تعليم اللغة العربية : قام
 Grammaticalفعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" ) : م،ض،ع ال حث

Huntingدرهة الثاا،ية ؼب( لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، اب
 اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار

قد اظران فيو حق النظر  كأدخلنا بعض التعديو ت كاإلصو حات الو زمة ليك،ف 
هلش الشكل اؼبطل،ب الهتيفا  شركط اؼبناقاة إلسباـ الدراهة كللحا،ؿ هلش درجة 

 َُِٓم للعاـ الدراهي ( يف قام تعليم اللغة العربية كلية هلـ، الًتبية كالتعليS-1هرجاان )
 ـ. َُِٔ –

 َُِٔماي،  ُٔتقرير دباالاق  
 ادلشرف،

 
 

 الدكتور سالمت دارين ادلاجستري
 ََََََََُُُِّّّٓٗرقم الت،ظيف: 



 ك 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقجامعة موالان مالك إبر 

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 قسم التعليم اللغة العربية

            
 تقرير جلنة ادلناقشة

 لقد اكتفت مناقاة ىذا ال حث اعبامعي الذم قدمتو:
 صاغبة مئرة : اهم

 ََُُِِٔٓ : رقم القيد
 Grammaticalاللغة" )فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد  : م،ض،ع ال حث

Huntingدرهة الثاا،ية ؼب( لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، اب
 اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار

كقررت اللجنة بنجاحي كاهتحقاقي درجة هرجاان يف قام تعليم اللغة العربية كلية 
يف العاـ ماالاق  جامعة م،الان مالك إبراىيم اإلهو مية اغبك،مية هلـ، الًتبية كالتعليم

  ـ. َُِٔ – َُِٓالدراهي 
 كتتك،ف عبنة اؼبناقشُت من: 

  اؼباجاتَت هيف اؼباطفشالدكت،ر  -1
  اجاتَتاؼب دكت،ر هو مت دارينال -2
  اؼباجاتَتمفتاح اؽبدل  كت،رالد  -3

 
 
 
 
 



 ز 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 ماالنقجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 قسم التعليم اللغة العربية

            
 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 لقد كافق هميد الكلية هلـ، الًتبية كالتعليم ىذا ال حث اعبامعي الذم كت تو:
 صاغبة مئرة : اهم

 ََُُِِٔٓ : رقم القيد
 اللغة العربية تعليم : قام

 Grammaticalفعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" ) : م،ض،ع ال حث

Huntingدرهة الثاا،ية ؼب( لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، اب
 اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار

هلـ،  إلسباـ الدراهة كللحا،ؿ هلش درجة هرجاان يف قام تعليم اللغة العربية كلية
 ـ. َُِٔ – َُِٓيف العاـ الدراهي الًتبية كالتعليم 

 

 
 



 ح 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 م اللغة العربيةقسم تعلي

            
 قسم تعليم اللغة العربية ةتقرير رئيس

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

ت كلية هلـ، الًتبية كالتعليم جبامعة م،الان مالك إبراىيم اإلهو مية اغبك،مية اهتلم
 ماالاق ال حث اعبامعي الذم كت تو ال احثة:

 صاغبة مئرة : اهم
 ََُُِِٔٓ : رقم القيد

 ليم اللغة العربيةتع : قام
 Grammaticalفعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" ) : م،ض،ع ال حث

Huntingدرهة الثاا،ية ؼب( لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، اب
 اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار

لية هلـ، إلسباـ الدراهة كللحا،ؿ هلش درجة هرجاان يف قام تعليم اللغة العربية ك
 ـ. َُِٔ – َُِٓالًتبية كالتعليم يف العاـ الدراهي 

 َُِٔماي،  ُٔماالاق  
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 إقرار الطالبة
 أان اؼب،قع أدانه كبياايت كاآليت:

 صاغبة مئرة : االهم

 ََُُِِٔٓ : رقم القيد

 ط،ابف : العن،اف

الذم قدمت لت،فر شركط النجاح للحا،ؿ هلش أبف ىذا ال حث اعبامعي  أقرٌ 
درجة هرجاان يف قام تعليم اللغة العربية كلية هلـ، الًتبية كالتعليم يف جامعة م،الان مالك 
إبراىيم اإلهو مية اغبك،مية دباالاق ربت اؼب،ض،ع : فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد 

درهة ؼبة الطو ب يف تعليم النح، اب( لًتقية كفا Grammatical Huntingق،اهد اللغة" )
 الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار. 

كرتو من إبداع غَتم كأتليف اآلخر. كإذا أدهش أحد حضرت ككت تو بنفاي كما ز 
اهتق اال أهنا من أتليفو كت ُت أاو فعو  ليس من حبثي فأان أربمل اؼباؤكلية هلش ذلك  

كلية هلـ، رؼ أك هلش ماؤكرل قام تعليم اللغة العربية  كلن تك،ف اؼباؤكلية هلش اؼبش
 الًتبية كالتعليم يف جامعة م،الان مالك إبراىيم اإلهو مية اغبك،مية ماالاق.

 حرر ىذا اإلقرار بنا  هلش رغ يت اػباصة كال جيربين أحد هلش ذلك.

 َُِٔماي،  ُٔماالاق  

 صاحبة اإلقرار

 

 صاحلة مئرة
01041151 
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 مستخلص البحث
 Grammaticalفعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" ). َُِٔ .مئرة  صاغبة

Huntingدرهة الثاا،ية اإلهو مية ؼب( لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، اب
قام تعليم اللغة العربية  كلية هلـ، . ال حث اعبامعي  اغبك،مية تل،ج، ب اليتار

  مالك إبراىيم اإلهو مية اغبك،مية ماالاق. الًتبية كالتعليم  جامعة م،الان
 اؼبشرؼ : هو مت دارين اؼباجاتَت

 ،تعليم النح : اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة"  يةالكلمات اإلشار 
تتك،ف من هدة كلمات   دراهة تشكيل اعبملة اليتى، هلم يف تعليم النح، 

كفا ة الطو ب يف تعليم النح،   . إحدل الع،امل ضعفرممن العقل ال ش كديكن فهمو
غَت  ةالتدريس اؼباتخدم ةدرهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار  ى، طريقؼباب

 ياتخدـ طريقة التدريس اؼبتن،هة  اؼبعلم دل    ال ياتعمل اؼبعلم ال،هائل اؼبااهدةةاعباذب
 ب يشعركف ابلنيعاس يف هملية التعليم كالتعلم.الطو كال يراجع اؼبعلم التدري ات  كأكثر 

ضباهة  إاثرة الطو ب هلش كن أف تشجعسب "صيد ق،اهد اللغة" بشكل ،هيلة لع ة اللغةف
 .الطو ب يف تعلم النح،

لع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اهتخداـ ال ؼبعرفة هملية ىذا ال حث ىي : ىداؼأ
 تل،ج، درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،ميةؼبلًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، اباللغة" 
لًتقية كفا ة الطو ب يف غة" فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد الل كؼبعرفة؛ ب اليتار

 .درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتارؼبتعليم النح، اب
كايبدكات إف منهج ىذا ال حث اؼباتخدـ ى، اؼبنهج التجرييب ابؼبدخل الكمي  

 عبمع ال ياانت يف ىذا ال حث ىي: اؼبو حظة  كاؼبقابلة  كال،اثئق  كاالخت ار.
ًتقية  لة ،اهد اللغة" فعالاهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق أف كاتائج ىذا ال حث

أكرب من  ٖٗ ِاإلحاائي =  tأف اتيجة    ابلدليلكفا ة الطو ب يف تعليم النح،
% = ٓككذلك أكرب من اتيجة التقدير اؼبعن،م  ٔٔ ِ% = ُاتيجة التقدير اؼبعن،م 

 .مق ،ؿ أم فركض ىذا ال حث مق ،ؿ Haكذلك دبعٌت أف  ََ ِ
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ABSTRACT 

 

Sholikah, Mi’rotin, 2016. Effectiveness Of Using Language Game “Grammatical 

Hunting” To Improve The Result Of The Study In The Nahwu At State 

Islamic Senior High School Tlogo Blitar. Thesis, Education Of Arabic 

Language Department, Faculty Of Education, Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University Malang. 

Advisor: Dr. Slamet Daroini, M.A 

            

Keywords : Language Game “Grammatical Hunting”, Nahwu 

Nahwu is the science that studies on formation of sentence that is composed 

of several words, and can be understood by human reason. One the factors of the 

low learning in grammar at State Islamic Senior High School Tlogo Blitar are 

methods are used less attractive, less creative teachers in choosing the medium, 

the teacher does not use a variety of methods, not commenting back exercises that 

have been given, and many students sleepy when teaching. As for medium that 

can be used is a language game be grammatical hunting  that can encourage 

students to uplifting learning in grammar. 

Purpose in this research are: To know the process of using language game 

“Grammatical Hunting” to improve the result of the study in the grammar at State 

Islamic Senior High School Tlogo Blitar, and to know the effectiveness of using 

language game “Grammatical Hunting” to improve the result of the study in the 

grammar at State Islamic Senior High School Tlogo Blitar. 

A method used in this research is experimental research with the 

quantitative approach. The instruments were used: observation, interview, 

documentation, and test. 

The application of “Grammatical Hunting” game of language for the learning can 

to promoting the result of the study in the grammar can be seen from the result of 

the t-test is 2,98 > from t-table 1% = 2,66 > from t-table 5%= 2,00. This result 

shows that Ha is be accepted, the meaning is using Grammatical Hunting language 

game is effective to improve the result of the study in the grammar. 
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ABSTRAK 
 

Sholikah Mi’rotin, 2016. Efektifitas Penggunaan Permainan Bahasa Berburu 

Gramatikal (Grammatical Hunting) untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Dalam Pembelajaran Nahwu di MAN Tlogo Blitar. Skripsi, Jurusan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. Slamet Daroini, M.A 

            

Kata Kunci : Permainan Bahasa “Berburu Gramatikal” (Grammatical Hunting), 

Pembelajaran Nahwu 

 

Pembelajaran nahwu merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

pembentukan kalimat yang terdiri dari beberapa kata, dan dapat dipahami oleh 

akal manusia. Salah satu faktor yang menjadikan rendahnya hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran nahwu di MAN Tlogo Blitar adalah metode pembelajaran 

yang digunakan kurang menarik, kurang kreatifnya guru dalam memilih media, 

guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, tidak mengulas 

kembali latihan yang telah diberikan, dan banyak siswa mengantuk saat proses 

belajar mengajar dilaksanakan. Adapun media yang dapat digunakan adalah 

permainan bahasa berupa berburu gramatikal (Grammatical Hunting) yang dapat 

mendorong siswa untuk membangkitkan semangat belajar siswa dalam 

pembelajaran nahwu. 

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya: Untuk mengetahui proses 

penggunaan permainan bahasa Berburu Gramatikal (Grammatical Hunting) untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran nahwu di MAN Tlogo 

Blitar, dan untuk Mengetahui penggunaan permaian bahasa Berburu Gramatikal 

(Grammatical Hunting) untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran nahwu di MAN Tlogo Blitar. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantiatif yang terdiri dari dua kelas, 

yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Instrumen pengumpulan datanya adalah 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan permainan 

bahasa Berburu Gramatikal (Grammatical Hunting) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran Nahwu. Hal ini diketahui dari hasil 

penghitungan menggunakan t-tes yang menunjukkan t-hitung = 2,98 lebih besar 

dari taraf signifikan 1% = 2,66 dan lebih besar dari taraf signifikan 5% = 2,00. Hal 

ini menunjukkan bahwa Ha diterima, atau dengan kata lain bahwa penggunaan 

permainan bahasa Berburu Gramatikal (Grammatical Hunting) efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran nahwu. 
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 الفصل األول

 ادلقدمة
 

 خلفية البحث -أ 

اؽ رباُت ا،هية تيعلم اللغة العربية  حيتاج إذل أهاليب ـبتلفة. يف هي يف إطار
 تعليم اللغة العربية  دل يتم تلك ايبهاليب ايبمثل سباما من ق ل اؼبعلم  أبه اب التالية:

 دل يفهم اؼبعلم ح،ؿ طرائق الدريس؛  -1
 حبدكد ال،قت يف التدريس؛ -2
 هي فقط. اهلش خطة الدر  ت،جيو -3

كرغم أف بعض ىذه الن،احي يف ال،اقع يشكل ضمااة لتنفيذ هملية تعليم اللغة 
 ربية اعبيٍ،دىة.الع

 ِكف،ؽ ذلك  يف تنظيم كزير الشيؤيكًف الدينية للجمه،رية اإلادكاياية رقم 
هن معايَت الكفا ة كمعايَت احملت،ل الًتبية اإلهو مية كاللغة العربية يف  ََِٖلانة 

اؼبدرهة الثاا،ية جي ،ا أف ياتخدـ تركيب اعبملة بشكل "بعض حركؼ اعبر كمعاايها 
بل  أكثر من اؼبعلم ال ياتخدم،ف الكتاب الذم ي حث  ُالعطف".الكثَتة ال،ركد 

َتة ال،ركد العطف" فيو  كدل ياتطع الطو ب هن  "بعض حركؼ اعبر كمعاايها الكث
  قادرا هلش ربقيق ما الذم يرجا كزير الشيؤيكًف الدينية. كلذلك  فإف اغباجة إذل

 ذبديد تعليم اللغة العربية اليت سبكن أف ربان اتائج تعلم الطو ب.

                                                           
1
 Peraturan menteri agama republik indonesia nomor  2 tahun 2008 tentang standar kompetensi 

lulusan dan standar isi pendidikan agama islam dan bahasa arab di madrasah 
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اؼبختلفة  الع،امل ال ينقد هن كغَت الرظبي يف التعليم الرظبي تدريس اللغة قباح
ابإلضافة إذل اىتماـ طرائق التدريس  ككهائل التعليم  كحيتاج . ك هليو يت تؤثرال

أيضا. يف ىذه اغبالة  يق،ؿ ؾبيب كرضب،ايت أٌف اللع ة اللغة تاتطيع  اللع ة يف الدراهة
يبهنا ج،اا ا هديدة اليت ؿبت،ل فيها   أف تياتخدـ إحدل اغباؿ هن مشكلة التعليم 

اللع ة اعبٌيد اليت سبكن أف ذبعل التعليم الفرجة   .التعليمكخاصة اليت لديها هنار من 
ىذه اؼبرة  ال يزاؿ  كلكن يف ِكاعباًذب  كتػيقى،ًٌم التعليم كأداة تق،مي ك غَت ذلك.

أاو ال يهتٌم اىتماما غبالة من  .اؼبعلم الذم ال يهتٌم من ذلك اغباؿ يف بعض اؼبدارس
الطو ب  ىل ديكن لطو بو أف يتناكل،ا اؼبادة جيدا أـ ال  اؼبش عة أـ ال مع اؼبادة 
اؼبقدمة اخل  حىت أف يك،ف تعليم اللغة العربية )يف كل اؼبهارات اللغ،ية كالعناصر 
اللغ،ية( ليس مثَتة مثل اؼب،اد ايبخرل يف فكرة الطو ب. فكيف ديكن تعليم اللغة 
العربية يك،ف انجحا كؿب ،اب للطو ب  إذا كاات اؼبادة قدمت اؼبعلم ال ذٍبًلبي الرغ ة 

 الطو ب؟

يف تعليم اللغة العربية  جبااب الرغ ة يف ربقيق اؼبهارات اللغ،ية اليت تشمل 
اراة الكو ـ كمهارة القرا ة  كمهارة الكتابة  كين غي أيضا أف مهارة االهتماع  كمه

يهتٌم بعض العناصر من اللغات  ك إحدل منها النح،. ؼباذا كذا؟ يبف تعليم النح، 
دراهة تشكيل اعبملة اليت تتك،ف من هدة كلمات  كديكن فهمها من العقل 

اهد اللغة الذم هلم النح، ى، جز  من ق، "ال شرم. كما قاؿ ؾبيب ك رضب،ايت    
يتعلم هن هملية تشكيل اعبملة. لذلك  فإف اؽبدؼ ليس هن اغبركؼ كالكلمات  

ك ابإلضافة  ه،ل أف  ّكلكن اعبمل اليت كقفت ابلكامل كؽبا معٌت ديكن فهمها ".
يتعلم الطو ب اؼبهارات ايبربع  ك ين غي أيضا أف يتعلم،ا بعض العناصر من اللغات 

 كىي تعليم النح،.

                                                           
2
 Fathul Mujib, & Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar 

Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hlm. 38. 
3
 Fathul Mujib, & Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendudkung Pembelajaran Bahasa 

Arab 2, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 161. 
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  إحدل درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتارؼباب اتائج اؼبو حظة
غَت  ةريس اؼباتخدمالتد ةكفا ة الطو ب يف تعليم النح، ى، طريق  ضعفع،امل ال

الطو ب يشعركف  ائل اؼبااهدة يف التعليم فأكثر  ال ياتعمل اؼبعلم ال،هةاعباذب
ال ة  تق،ؿ أٌف اؼبعلم أما اتائج اؼبقابلة مع الط ْابؼبلل حينما هملية تعليم كالتعلم.

ي ات  ك أكثر ر ؼبتن،هة  كال يطراجع اؼبعلم التداغبقيقي دل ياتخدـ طريقة التدريس ا
الطو ب يشعركف ابلنيعاس يف هملية التعليم كالتعلم. ىم ال يتعلم،ف يف الليل  إاٌل 

 ٓي،جدكف االخت ار يف الا اح.

 الطو ب هلش اليت ديكن أف تشجع كفبتعة كهيلة فعالة ج اؼبعلما حيت فلذلك
. كما قاؿ هللا تعاذل يف القرآف الكرمي: ضباهة الطو ب يف تعلم النح، إاثرة  

        ٔ   .ال،هائل  أما إحدلأم يعلم هللا الناس ب،هيلة القرا ة كالكتابة
"صيد ق،اهد اللغة"  بشكل كهيلة لع ة اللغة ىي اليت سبكن اهتخدامها

(Grammatical Hunting .)لتجربة فعالية اهتخداـ كهيلة تك،ف مفيدة كىذه أف 
 .،النح تعليم يف الطو ب لع ة الغ،ية لتنمية الدافع تعٌلمال

ابلنظر إذل ايبشيا  اؼبذك،رة  أرادت ال احثة أف تعمل حبثا ربت اؼب،ض،ع 
( Grammatical Huntingفعالية استخدام اللعبة اللغوية "صيد قواعد اللغة" )"

تلوجو  الثانوية اإلسالمية احلكوميةدرسة دللرتقية كفاءة الطالب يف تعليم النحو اب
 ". بباليتار

 

                                                           
 َُِٔيناير  ُُب اليتار   يـ، الثو اث   تل،غ، الثاا،ية اغبك،مية  ابؼبدرهةاتائج اؼبو حظة يف الفال العاشر 4

 َُِٔيناير  ُْاعبمعة   اتائج اؼبقابلة مع الطال ة  اظبها "كرة أهي،ف"  يـ، 5

6
 ْلق( )الع ٔٗالقرآف   
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 أسئلة البحث -ب 
 Grammaticalاهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" ) هملية كيف -1

Huntingدرهة الثاا،ية اإلهو مية ؼب( لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، اب
 تل،ج، ب اليتار؟ اغبك،مية

 Grammaticalما مدل فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" ) -2

Huntingدرهة الثاا،ية اإلهو مية ؼبيف تعليم النح، اب ( لًتقية كفا ة الطو ب
 تل،ج، ب اليتار ؟ اغبك،مية

 
 أهداف البحث -ج 

 Grammaticalاهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" )هملية ؼبعرفة  -1

Huntingدرهة الثاا،ية اإلهو مية ؼب( لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، اب
 اغبك،مية تل،ج، ب اليتار.

 Grammaticalؼبعرفة فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" ) -2

Huntingدرهة الثاا،ية اإلهو مية ؼب( لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، اب
 اغبك،مية تل،ج، ب اليتار.

 
 فوائد البحث -د 

إف ىذا ال حث لو الف،ائد الكثَتة. فهذه الف،ائد تنقام إذل قامُت  مها: 
 ية كالتط يقية.النظر 

فايبكذل تع،د إذل النظرية  كىي: أف تك،ف مداخلة كمعل،مات تعليمية اليت 
 Grammaticalتتعلق بتعليم النح، ابهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" )

Huntingدرهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار.ؼب( اب 
 فالثااية تع،د إذل التط يقية  كىي:
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لل احثة  يرج، ىذا ال حث العلمي ذبعل ال احثة أف تعرؼ أٌف اللع ة اللغ،ية   -1
 مفيدا جدا يف تعليم النح،.

للمعلم  أف تااهد اؼبعلم يف حىلًٌ مشكلة التعليم يف الفال. حىت ياتطيع اؼبعلم  -2
 هلش ترقية التعليم  خاصة يف تعليم النح،.

 ة كفا هتم يف تعليم النح،.للطو ب  أف تك،ف مااهدة الطل ة يف ترقي -3

 

 فروض البحث -ه 

 ابلنظرة إذل أهئلة ال حث  إهتندت ال احثة إذل الفرض التالية:

تنم، كفا ة الطو ب يف تعليم النح، بعد اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد  -1
 (Grammatical Huntingاللغة" )

( ؽبما دكر هظيم يف Grammatical Huntingاللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" ) -2
 ترقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح،.

 
 حدود البحث -و 

 يقتار ىذا ال حث هلش ثو ثة حدكد  ىي:
 اغبدكد اؼب،ض،هية -1

 حددت ال احثة ىذا تعليم النح، يف مادة " اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع"
 اغبدكد اؼبكااية -2

ال العاشر "أ" يف اؼبات،ل الثااية حددت ال احثة مكاف ال حث يف الف
 دبدرهة تل،ج، الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية ب اليتار.

 اغبدكد الزمنية -3
 َُِٔ-َُِٓتعقد ال احثة ىذا ال حث يف العاـ الدراهي 
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 الدراسات السابقة -ز 
( فعالية اهتخداـ َُِٔال حث الذم كت ت مرلينا رضب،ايت )ال حث العلمي   -1

( ابهتعماؿ لع ة مطاردة الكلمة Language Controlة اللغ،ية )طريقة اؼبراق 
(Berburu Kata)  لًتقية اهتيعاب اؼبفردات العربية لدل الطو ب يف اؼبدرهة

. يهدؼ ىذا ال حث لػػػػػ : معرفة فعالية الثاا،ية دبعهد دار اغبكمة بكن ارك
اهتيعاب اؼبفردات (  لًتقية Language Control) اهتخداـ طريقة اؼبراق ة اللغ،ية

( Berburu Kata) العربية لدل الطو ب يف  ابهتعماؿ لع ة مطاردة الكلمة
اؼبدرهة الثاا،ية دبعهد دار اغبكمة ابكن ارك. كاهتخدمت ال احثة يف ىذا 
ال حث التجرييب دبدخل الكمي. فنتائج ىذا ال حث فيمكن أف تتلخص 

ابهتعماؿ لع ة مطاردة  (Language Controlال احثة أف طريقة اؼبراق ة اللغ،ية )
العربية كما دؿ  تك،ف فعاال لًتقية اهتيعاب اؼبفردات (Berburu Kataالكلمة )
% كمن درجة ٓ" يف درجة داللة Ttأكرب من من اعبد " ِٖ ّ=  Toهليو أف 

كىذه تدؿ هلش أٌف طريقة اؼبراق ة  .مق ،لة Haمردكدة ك  Ho%  يعٌت ُداللة 
ة مطاردة الكلمة تك،ف فعاال لًتقية اهتيعاب اؼبفردات اللغ،ية ابهتعماؿ لع 

 ٕالعربية لدل الطو ب يف اؼبدرهة الثاا،ية دبعهد دار اغبكمة بكن ارك.
 

( لع ة "تريار َُِٓال حث الذم كت ت إثنا ا،ر ليلي خبارم )ال حث العلمي   -2
)الدراهة التجري ية  يزية الدراهة للطو بلتنمية زبف( Treasure Huntى،ات" )

هلش دراهة مفردات يف مدرهة كاانهارم الثاا،ية اغبك،مية هاـ الدراهة 
(. يهدؼ ىذا ال حث لػػػػػ : معرفة تط يق لع ة تريا،ر ى،ات يف َُِٓ/َُِْ

تعليم اللغة العربية  كىل ي،جد الفرؽ اؼبعن،م بُت فرقة التجري ية كفرقة اؼبراق ة  
                                                           

فعالية اهتخداـ طريقة اؼبراق ة اللغ،ية ابهتعماؿ لع ة مطاردة الكلمة لًتقية اهتيعاب اؼبفردات لدل مرلينا رضب،ايت  7
  ال حث العلمي  قام تعليم اللغة العربية  كلية الًتبية عهد دار اغبكمة بكن اركالطو ب يف اؼبدرهة الثاا،ية دب

 َُِٔكالتعليم  جامعة الالطاف الشريف قاهم اإلهو مية اغبك،مية برايك بكن ارك 
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ة قدرة الطو ب يف تعليم اؼبفردات  كخاصة يف مهارة القرا ة من خو ؿ فرقة لتنمي
التعليم التجري ية كاؼبراق ة ابهتخداـ االخت ار. ك اهتخدمت ال احثة يف ىذا 
ال حث التجرييب دبدخل الكمي. فنتائج ىذا ال حث: هلش أاو ي،جد الفرؽ 

د تنمية اتيجة التعليم اؼبعن،ية اؼبعن،م بُت فرقة التعليم التجري ية كاؼبراق ة  كت،ج
للطو ب التجري ية. ىذا الفرؽ يؤخذ من معدؿ النتيجة االخت ارية لفرقة اؼبراق ة 

كأما الفرقة التجري ية ؽبا معدؿ النتيجة االخت ارية هلش  ُّٕٓ ٔهلش درجة 
  ِ. كأما معدؿ الفرقة التجري ية يف تنمية القدرة فكاات اتيجة َُْٕ ٖدرجة 

ُّْٕ.ٖ 
 

( اهتخداـ َُِٓم كت ت رشيدة ألفة ل،بيس )ال حث العلمي  ال حث الذ -3
لًتقية كفا ة  (Berburu Harta Karun)اهًتاتيجية لع ة صيد ماؿ القاركف 

دبدرهة دار العلـ، الثن،ية اإلهو مية  تعليم اللغة اإلادكايايايف  الطو ب
يم اللغة . يهدؼ ىذا ال حث لػػػػػ: معرفة هملية تعلم الطو ب هند تعلفو اكارااي

 Berburu Harta)اإلادكايايا ابهتخداـ اهًتاتيجية لع ة صيد ماؿ القاركف 

Karun  كفا ة الطو ب يف تعليم اللغة اإلادكايايا ابهتخداـ اهًتاتيجية (  كلًتقية
. كاهتخدمت ال احثة يف ىذا (Berburu Harta Karun)لع ة صيد ماؿ القاركف 

( ُكالكمي. فنتائج ىذا ال حث: )ال حث االجرائي الاٌفي دبدخل الكيفي 
هملية تعلم الطو ب أاشط هند تعليم اللغة اإلادكايايا ابهتخداـ اهًتاتيجية 

% دبعيار جيد جدا يف ِ ْٖكاا ة مث،ية  ٔ ِّلع ة صيد ماؿ القاركف بقيمة 
دبعيار جيد جدا.  ٓ ِٕ% بقيمة ٕ ٖٖالدكر ايبكؿ  أما الدكر الثاين ارتفعت 
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  ال حث العلمي  قام تعليم اللغة العربية  كلية هلـ، الًتبية كالتعليم  جامعة ه،انف كاليجاكا الثاا،ية اغبك،مية
 َُِٓاإلهو مية اغبك،مية ي،كياكرات 
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يف تعليم اللغة اإلادكايايا ترتفع بعد اهتخداـ اهًتاتيجية ( كفا ة الطو ب ِ)
  ٗلع ة صيد ماؿ القاركف.

 
 فيما يلي يعرؼ ال احثة بعض الدراهات اليت تتعلق هبذا ال حث كما يلي:

 0.0جدول 
 الدراسات السابقة

 الفوارق ادلتساوايت الدراسات السابقة رقم

ُ 

ال حث الذم كت ت مرلينا 
رضب،ايت )ال حث العلمي  

( فعالية اهتخداـ َُِٔ
طريقة اؼبراق ة اللغ،ية 

(Language Control )
ابهتعماؿ لع ة مطاردة الكلمة 

(Berburu Kata)  لًتقية
اهتيعاب اؼبفردات العربية 
لدل الطو ب يف اؼبدرهة 
الثاا،ية دبعهد دار اغبكمة 

 بكن ارك

 اللع ة اللغ،ية -
 دبدخل الكمي -
 ال حث التجرييب -

 يف تعليم اؼبفردات -
الثاا،ية ابؼبدرهة  -

دبعهد دار اغبكمة 
 ن اركبك

ِ 
ال حث الذم كت ت إثنا ا،ر 

ليلي خبارم )ال حث العلمي  
( لع ة "تريار ى،ات" َُِٓ

 اللع ة اللغ،ية -
 دبدخل الكمي -
 ال حث التجرييب -

 عليم اؼبفرداتيف ت -
يف مدرهة كاانهارم  -

 الثاا،ية اغبك،مية

                                                           
اهتخداـ اهًتاتيجية لع ة صيد ماؿ القاركف لًتقية كفا ة الطو ب يف مدرهة دار العلـ، رشيدة ألفة ل،بيس   9

 َُِٓدمحمية فو اكارااي  ال حث العلمي  كلية هلـ، الًتبية كالتعليم  جامعة   الثن،ية اإلهو مية فو اكارااي
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(Treasure Hunt ) لتنمية
 زبفيزية الدراهة للطو ب

)الدراهة التجري ية هلش دراهة 
مفردات يف مدرهة كاانهارم 

 الثاا،ية اغبك،مية

ّ 

ال حث الذم كت ت رشيدة 
ألفة ل،بيس )ال حث العلمي  

( اهتخداـ اهًتاتيجية َُِٓ
لع ة صيد ماؿ القاركف 

(Berburu Harta Karun) 
تعليم يف  لًتقية كفا ة الطو ب

دبدرهة دار  اللغة اإلادكايايا
العلـ، الثن،ية اإلهو مية 

 اكاراايفو 

يف تعليم اللغة  - اللع ة اللغ،ية -
 اإلادكايايا

ال حث االجرائي  -
 الاٌفي

مدخل الكيفي  -
 كالكمي

دبدرهة دار العلـ،  -
الثن،ية اإلهو مية 

 فو اكارااي
 

 حتديد ادلصطلحات -ح 
 تعليم النح، -1

تعليم النح، ى، بعض من ق،اهد اللغة اليت تتعٌلم هن أهاس هملية 
لة  فليس هن اغبرؼ كالكلمة  لكٌنو هن اعبملة اليت تتأٌلف كاملة تشكيل اعبم

 َُكؽبا اؼبعٌت.
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 اللع ة اللغ،ية  -2
اللع ة اللغ،ية ىي طريقة تعليم اللغة ب،هيلة اللع ة. هتدؼ اللع ة اللغ،ية 

 ُُلغ،ية اليت تتفٌعلهم.لتعطي الفرصة للطو ب لتط يق اؼبهارات ال
 (Grammatical Huntingصيد ق،اهد اللغة ) -3

هتدؼ ىذه اللع ة لكشف الق،ائد بُت اغبرؼ اعبزاؼ  مث ذبمع تلك الكلمة يف اعبدكؿ 
 ُِ.الق،اهدة تاتطيع أف تااهد الطو ب لتط،ير ال،احدة. كابإلضافة  ىذه اللع 
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 Fathul Mujib, & Nailur Rahmawati, ibid, hlm. 32 
12

 Fathul Mujib, & Nailur Rahmawati, ibid, hlm. 172 



ُُ 
 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 تعليم النحو -أ
 مفهوم النحو -1

ل، رجعنا إذل معاجم اللغة العربية ل،جدان لكلمة )كب،( معاف كثَتة  ففي 
 ُّاؼبنجد مثو  مادة )كب،( تطالعنا التفاَتات اآلتية للكلمة:

 كب،: كبا ينح، كب، الشي  : قاده.
 ككبا كب، فو ف أم: اقتفش أثره.

 ككبا الرجل أم: ماؿ هلش شقو.
 ككبا باره إليو أم: رٌده.

 ككبا فو ان هنو أم: صرفو.
 هراب يف كو مو.كتنحش الرجل أم اهتعمل اإل

كالنح، صبع أكبا   أم: اعبااب أك اعبهد  أك الطريقة أك اؼبثل كاؼبقدار  
 أك القاد.

كاظبا: ى، هلم النح،  كى، هٌلم إهراب كو ـ العرب  كيامش كذلك يبف 
 اؼبتكلم ينح، بو منهاج كو مهم إفرادا كتركي ا.

ا كب،ه أم كيف ـبتار الاحاح: كبا_ النح، : القاد كالطريق  يقاؿ كب
 ُْقاده  ككبا باره إليو أم: صرؼ كالنح، إهراب كو ـ العرب.
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أٌما اصطو حا: فه، هلم خيتٌص بض ط اهتخداـ اللغة من حيث إهراب 
اؼبفردات كبناؤىا كصيغها  كبنية اعبملة كتركي ها  فه، كهيلة للاٌحة اللغ،يٌة 

 ٌد ذاتو.كليس غاية حب
كاظرا لو رت اط ال،ثيق بُت الارؼ فقد أص ح مفهـ، النح، كالارؼ 
معا  هلش الرغم من أٌف بعض العلما  أطلق هلش النح، كالارؼ اهم ق،اهد 

 اللغة.
 

 أهداف تدريس النحو -2
 فبٌا ه ق يت ُت لنا تناكؿ النح، يهدؼ إذل ربقيق ما أييت:

لنح، الضركرية هلش تذكر ما ه ق لو مااهدة الراغب يف اإلؼباـ بق،اهد ا (أ 
 دراهتو من تلك الق،اهد  كاليت تعترب أهاهيات هلم النح،.

تنقية تلك اؼبعل،مات القددية فبا يك،ف قد شاهبا من ش،ائب هرب هن،ات  (ب 
الدراهة اؼبت،الية  كما كقع فيها من خلط  مث العمل هلش تث يتها من خو ؿ 

 تن،هة.التدري ات اؼبكثفة  كالتمارين اؼب
من ايبىداؼ اؽبامة لدراهة النح، ال،ظيفي تنمية القدرة هلش التط يق يدال  (ج 

 من االقتااد هلش ؾبرد حفظ القاهدة النح،ية.
تنمية القدرات العقلية لفهم الق،اهد النح،ية كالارفية من خو ؿ مراجعها  (د 

ايبصلية  ابلتدريب هلش هرب أغ،ار بعض كتب الًتاث يف ىذا اجملاؿ 
 الشديد ايبمهية.
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سبكُت الراغب يف اهتخداـ اللغة الغربية اهتخداما جٌيدا من النطق الاليم   (ه 
 ُٓكالكتابة الاحيحة كالفهم اعبية.

 

 فوائد النحو وميادينه -3
  بو إف الناظر يف هلم النح، يرل أاو من أظبش العلـ، قدرا  كأافعها أثرا

يتثقف أكد اللااف  كيالس هناف ال ياف  كقيمة اؼبر  فيما ربت لاااو ال 
 طيلاااو  كلقد صدؽ إهحاؽ بن خلق ال هراين يف ق،لو:

 كاؼبر  تكرمو إذا دل يلحن النح، ي اط من لااف ايبلكن

 فأجٌلها منها مقيم ايبلان كإذا طل ت من العلـ، أجٌلها

هلم يدرس  كيضاؼ ؿبت،اه إذل ما فمعٌت ذلك أف هلم النح، ليس ؾبرد 
احتشد يف ذىن متلقية من هلم أخرل  كلكن ىذا العلم يعترب حبق كهيلة ل ل،غ 
غاية  فه، كهيلة لتق،مي اه،جاج ايبلان كطريقة تؤدم إذل اهتقامتها هلش 
منهاج العرب القدامي كأهالي هم اػبالية من اللحن كاػبطأ  كما أاو بعلم النح، 

لمُت اغبفاظ هلش كتاب هللا كهنة ره،لو ص.ـ من ااتطيع كعرب كما
التحريف يبهنما اؼبادراف ايبهاهياف لشرهنا  بل مها ذخَتة اؼبالم  كهدتو ليـ، 

 اغبااب.

كهلم النح، أثر كاضح يف هائر العلـ، العربية كالشرهية  بل كهائر العلـ، 
 إذا كاف الداي،ية  فيدكاو ال يشق طالب تلك العلـ، طريقو فيها بنجاح  إال
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هلش دارية اتمة بعلم النح،  إذ ى، كما كاا،ا يام،او من ق ل هلم اإلهراب  
 كاإلهراب فرع اؼبعٌت.

–كهن أمهية هلم النح، يق،ؿ ابن مضا  القرطيب: ))إين رأيت النح،يُت 
قد كضع،ا صناهة النح، غبفظ كو ـ العرب من اللحن   -رضبة هللا هليهم

ن ذلك إذل الغاية اليت أم،ا  كااته،ا إذل اؼبطل،ب كصيااتو هم التغيَت  ف لغ،ا م
 الذم ابتغ،ا((.

كلكن يؤدم النح، كعلم ضركرم الفائدة اؼبرجٌ،ة منو ازبذ ميداان ؿبددا أال 
كى، ميداف ال حث يف الكلمات العربية مرك ة ليك،ف آخرىا هلش ما يقتضيو 

بقا  هلش منهج العرب يف كو مهم من رفع  أك ااب  أك جٌر  أك جـز  أك 
حالة كاحدة ال تتغَت  حيث إاو كما أشران يف تعريفنا بو هلمه أبص،ؿ تعرؼ هبا 
أح،اؿ الكلمات العربية من حيث اإلهراب كال نا   كمعرفة ىذا العلم ضركرية 
لكل من يزاكؿ الكتابة ككذا اػبطابة  كمدارهة اآلداب العربية  كال ينكر أحد 

.  ُٔضركرة هلم النح، لكل العلـ،

 

 دلاذا نتعلم النحو؟ -4
اهتقد أف اإلجابة هن ىذا الاؤاؿ أص حت جد ياَتة بعدما قدمنا يف 
الاط،ر الاابقة ما بٌُت أف كل كاحد منا يف حاجة إذل اإلؼباـ بو  ككبن ال اتعلم 

اا ة ااتحا  ظبت كو ـ النح، لذاتو بل يباو كهيلة هامة ألانتنا كأقو منا من ؾب
 العرب فنفهم كاػيٍفهم اآلخرين.
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كقد كاف القدما  حرياُت هلش بياف الغاية من تعليم النح،  فهذا خلف 
ايبضبر يق،ؿ مطراي مقدمتو : ))فمن قرأىا  كحفظها  كانظر هليها هلم أص،ؿ 
النح، كلو فبا يالح لاااو يف كتاب يكت و  أك شعر ينشده  أك خط ة أك 

إف ألفها(( فالغاية من تعليم النح، كما ارل إصو ح اللااف  كاؼبراد رهالة 
ابإلصو ح هدـ ؾباا تو ما اهتقاـ من لغة العرب يف اؼب،اقف اليت تاتدهش ذلك 
كىي م،اقف إفهاـ اآلخرين كتابة  كااشادا للشعر كإلقا  للخط ة كتدبيجا 

 ُٕللرهائل.
كىا ى، ذا الزجاجي يطرح هؤاال ما زاؿ يًتدد هلش  ألانة كثَتا منا 
فيق،ؿ : ))فإف قاؿ قائل : فما الفائدة يف تعلم النح، كأكثر الناس يتكلم،ف 

زاب بغَت إهراب كال معرفة منهم بو فيفهم،ف كيفهم،ف غَتىم مثل ذلك؟ فاعب
أف يقاؿ لو : الفائدة فيو الزصزؿ إذل التكلم بكو ـ العرب هلش اغبقيقة ص،ااب 
غَت م دؿ كال مغَت  كتق،مي كتاب هللا هز كجل الذم ى، أصل الدين كالدايا 
كاؼبعتمدة كمعرفة أخ ار النيب ص.ـ كإقامة معاهنا هلش اغبقيقة يباو ال تفهم 

ن اإلهراب مث يق،ؿ : ))فأدب العرب معاايها هلش صحة إال بت،فيتها حق،قها م
كدي،اهنا ى، الشعر كلن ديكن أحد من اؼب،لدين إقامتو إال دبعرفة النح،((. إذل 
أف يق،ؿ : ))فأما من تكلم من العامة ابلعربية بغَت إهراب فيفهم هنو فإمنا ذلك 

 يف اؼبتعارؼ اؼبشه،ر كاؼباتعمل اؼبأل،ؼ ابلدراية. دل يكن ذلك((.
 ح فائدة تعليم النح، يف اقاط ثو ث:فاغبجاجي ي،ض

 التكلم بكو ـ العرب؛ (أ 
 القرا ة الاحيحة ؼبا ال حيتمل فاادا كى، القرآف كالانة؛ (ب 
 اإلبداع الشعرل. (ج 
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فقد هٍت الزجاجي ابعبااب الق،مي كاعبااب الديٍت زكاان من أبرز أه اب 
 اشأة ذلك العلم.

: ))ليلحق من ليس من أىل كيلخص ابن جٌت فائدة تعليم النح، بق،ذل
العربية أبىلها يف الفااحة فينطق هبا كإف دل يكن منهم كإف شذ يعضهم هنها 
رٌد بو إليو((. فالنح، ديكننا من ايبدا  اللغ،م الاليم  كيرد من خرج هن ىذه 

 ُٖالاو مة اللغ،ية إذل الا،اب.

اغباجة إذل تعليم النح، الئما من يغٌض من العربية  كي ُت الزـبشرل شدة
كيضع من مقدارىا يف هاره بق،لو: ))كذلك أهنم ال جيدكف هلما من العلـ، 
اإلهو مية فقهها ككو مها  كهلمي تفاَتىا كأخ ارىا إال كافتقاره إذل العربية بٌُت 
 ال يدفع كمكش،ؼ ال يتقنع  كيركف الكو ـ يف معظم أب،اب أص،ؿ الفقو

كماائلها م نيا هلش هلم اإلهراب  كالتفاهَت مشح،اة ابلركاايت هن هي ،يو 
كايبخفش كالكاائي كالفرا  كغَتىم من النح،يُت ال اريُت كالك،فيُت ... كهبذا 
اللااف مناقلتهم يف العلم  كؿباكرهتم  كتدرياهم  كمناظرهتم  كبو تقطر 

مهم فهم ملت ا،ف القراطيس أقو مهم  كبو تاطر الاك،ؾ كالاجو ت حكا
 ابلعربية أية هلك،ا غَت منفكُت منها ))أينها كجه،ا  كٌل هليها حيثما هَتاك((.

فإذا كاات ىذه ايبه اب ماثلة يف أذىاف القدما  دافعة لتعلية النح، 
تعلمو فأهتقد أانا اليـ، أشد احتياجا إذل فهم ديننا  كالنح، من أكؿ ايبم،ر اليت 

أشد احتياجا إذل معاكدة التثار العريب اإلهو مي تعُت هلش الفهم الاحيح  ك 
لنتخذ منو منطلقا لنهضة معاصرة  كأشٌد احتياجا إذل تدكين هل،منا اغبديثة 
كأفكاران بلغة هربية فهي لغتنا لنال اؼباضي ابغباضر ابؼباتق ل  كلن يتحقق لنا 

دبا  ذلك إال بتعليم النح، ال دبعناه الضيق اؼبقا،رهلش هو مات اإلهراب بل
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يشمل ما يتال ابلًتكيب من تقدمي  كأتخَت  كذكر  كحذؼ  كمطابقة  
 كـبالفة...  كما يتال ابؼبفردات من حيث بنيتها كاشتقاقاهتا كتاريفاهتا.

كهلينا أف ادرؾ أمرا ابلغ ايبمهية أاو ليس بقرا ة كتب النح، أك 
التط يق اؼباتمر ابهتظراهتا تتحقق الفائدة اؼبرج،ة بل تتحقق الفائدة ابلتدريب ك 

 ُٗحىت تكتمل اؼبملكة اللغ،ية.

 

 اللعبة اللغوية -ب
 تعربف اللعبة اللغوية -1

اللعب ى، حركة أك هلالة من اغبركات يقاد هبا التالية  أك ما اعملو 
غاية هملية ابختياران يف كقت الفراغ  أك ى، أٌم هل،ؾ يقـ، بو الفرد بدكف 

أك غَت   Directedاشاط م،جو “كىناؾ تعريف آخر للعب فه،  َِما قة.
أجل ربقيق اؼبتعة كالتالية  كياتغلو الك ار يقـ، بو ايبطفاؿ من  Free م،جو

هادة لياهم يف تنمية هل،كهم كشخاياهتم أببعادىا اؼبختلفة العقلية اعبامية 
ة ف أهنا اشاط ي ذؿ فيو الو ه ،ف جه،دا  أما تعرؼ اللع ة الًتب،ي ُِ”.كال،جدااية

ك َتة لتحقيق ىدؼ ما يف ض،  ق،ااُت ) ق،اهد ( معينة م،ص،فة أك ىي اشاط 
 منظم منطقيا يف ض،  ؾبم،هة ق،ااُت اللعب حيث يتفاهل طال اف أك  أكثر 
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لتحقيق أىداؼ ؿبددة ككاضحة أم أف يعد التنافس كاغبظ هامو ف مهماف يف 
 .ه ُت مع اؼب،اد التدريايةهملية تفاهل الو 

إف ألعاب لغ،ية ىي ه ارة هن ماابقة يف اؼبعارؼ اللغ،ية أم ىي اشاط 
لل،ص،ؿ إذل غايتهم يف إطار  –متعاكاُت أك متنافاُت  –يتم بُت الطو ب 

الق،اهد اؼب،ض،هة. ك اللعب ضركرم جدان لتنمية الطفل هقليان كفكراين. فمن 
العقلية كاعبادية لو. كايبطفاؿ يلع ،ف يبف خو ؿ اللعب  يتم ربقيق التنمية 

اللعب متعة  كما أاو أيضان هنار مهم من هناصر تنمية مهارات الطفل. 
كاللعب أيضان يااهد هلش تط،ير مهارات اللغة كالتفكَت كالتنظيم. كيكاد اللعب 
أف يك،ف ال،ظيفة ايبهاهية للطفل حيث يقضي فيو معظم أكقاتو كأيخذ اللعب 

يف العملية الًتب،ية ؼبا يقدمو من ف،ائد فه، اعبار الذم يال  مكااة مهمة
 ِِالطفل ابغبياة.

ح ))ايبلعاب(( يف تعليم اللغة  لكي يعطش ؾباال كاهعا ياتخدـ اصطو 
يف ايباشاط الفالية  لتزكيد اؼبعلم كالدارس ب،هيلة فبتعة كمش،قة للتدريب هلش 
هناصر اللغة  كت،فَت اغب،افز لتنمٌية اؼبهارات اللغ،يٌة اؼبختلفة. كىي أيضا ت،ظًٌفي 

اتاالٌية هلش تلك  بعض العمليات العقلٌية مثل ))التخمُت(( إلضفا  أبعاد
ايباشطة  كتتيح للطو ب ا،ها من االختيار للُّغة اليت ياتخدم،هنا. كىذا 

 ِّايبل،اف من ايبلعاب زبضع إلشراؼ اؼبعلم أك ؼبراق تو يف ايبقل.
كال ي،جد ىناؾ حد فاصل كاضح يف تعليم اللغة بُت ما ياٌمش ألعاب 
كغَت ذلك من أل،اف النشط اللغ،م. كديكننا أف انااؽ مع الق،ؿ فنق،ؿ: 

 إذل بذؿ  -يف تعليم اللغة–كديكننا أف انااؽ مع الق،ؿ فنق،ؿ: إاو ال حاجة بنا 
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تلفة  أك ما يش و جهة ك َت لتح،يل النشاط التعليمي الاٌفي إذل ألعاب ـب
ايبلعاب. كلكننا ااتطيع مع قليل من اػبياؿ  كقدر مت،اضع من اإلبداع ذب،يل 

 معظم النشاط الافي كالتدري ات اللغ،ية إذل ألعاب أك ما ييش و ايبلعاب.
 G. Gibbsكمن أفضل ما قيل يف ربديد اللع ة اللغ،ية ما قالو ج. جي س 

لل،ص،ؿ  -متعاكاُت أك متنافاُت–لدارهُت يف تعريفها : ))إهنا اشاط يتم بُت ا
 ِْ. إذل غايتهم يف إطار الق،اهد اؼب،ض،هة.((

كيػيعىدُّ اللعب طريقة لض ط هل،ؾ الطفل كتاحيحو كلدهم النم، 
اعبامي كالعقلي كاالجتماهي كاالافعارل  فمن الناحية اعبامية ينشط اللعب 

ة اعبام كيق،م العضو ت كيارؼ الطاقة الزائدة كيكاب اللياقة ال داية. أجهز 
أما من الناحية العقلية فاللعب يااهد الطفل هلش أف يدرؾ جيدان هاؼبو 
اػبارجي  كينمي مهاراتو اليدكية كالعقلية  كيقـ، ابالهتكشاؼ  فيتدرس 

ة  كيتدرب هلش كحيال هلش اؼبعل،مات بنفاو  كتزداد اغبايلة اؼبعرفية كاللغ،ي
 .حل اؼبشكو ت  كتنم، لديو ركح اإلبداع كاالبتكار

يااهد اللعب هلش من، الطفل من الناحية االجتماهية فيتدرس النظاـ 
كحيًـت اعبماهة  كيدرؾ قيمة التعاكف كاؼبالحة العامة  كيقيم العو قات اعبيدة 

لص من مع اآلخرين  كيتعاكف معهم يف حل اؼبشكو ت  فبا يااهد هلش التخ
اػبجل كالتمركز ح،ؿ الذات كما يتدرس الال،ؾ كض ط النفس كالارب 

 ف ص،رة هليمة هنهم كهن اآلخرين.كاإلحااس بشع،ر اآلخرين  كيك،ٌ 
 

 أهداف اللعبة اللغوية -2
 :تن غي أف تك،ف ايبىداؼ التالية اللع ة اللغة اليت تتكامل يف التعليم

 تثَت التفاهل اللفظي للطو ب (أ 
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 د الطو قة كالثقة يف افس الطو بتزي (ب 
 ت،فر ؿبت،ل التعليم (ج 
 ِٓأداة لتقليل اؼبلل (د 

 
 أمّهّية األلعاب يف دروس اللغة -3

من اؼب ادم  الاائدة يف تعليم اللغة ايبجن ية  أف هملية التعليم كالتعلم 
. كديكن تل ية ىذا الفاحز النفاي هلش كجو أكمل ين غي أف تتم يف مرح كهبجة

كخباصة الاغار –ابهتخداـ ايبلعاب داخل فا،ؿ اللغة. كلدل الدارهُت 
ركح هالية يف تنافس  حبث ديكن يبم ا،ع من التدريب أف يتح،ؿ إذل  -منهم

منافاة أك ماابقة  يتعلم اؼبشًتك،ف من خو ؿ دكف أف يفطن،ا إذل ما حيدث 
 ِٔكما ال خيفش تع،يد ؽبم هلش التلقائية يف اهتخداـ اللغة.ؽبم  كيف ذلك  

تعلم اللغة همل شاؽ  يكٌلف اؼبر  جهدا يف الفهم كيف التدريب اآلرل 
اؼبكثف للتمكن من اهتعماؿ اللغة اعبديدة  كللتنمٌية اؼبت،اصلة ؼبهاراهتا 

تطلب يف كل غبظة ط،اؿ برانمج تعليم اللغة  كيف حاجة اؼبختلفة. كىذا اعبهد م
إذل تفذية كتدهيم هدة هن،ات  لت،فَت القدرة للدارس هلش معاعبة اللغة يف 

 إطارىا الكامل يف اغب،ارات كاحملاداثت كالقرا ة ك التع َت اؼبكت،ب.
الدارهُت هلش  كايبلعاب اللغ،ية من أفضل ال،هائل اليت تااهد كثَتا من

 تلك اعبه،د كمااادهتا  كالتخفيف من راتية الدركس كجفافها. م،اصلة
مثلها يف ذلك مثل –ت،فر كثَتا من ايبلعاب ؾباال كاهعا يف التدريب 

 ِٕكما أف بعضها ال حيقق شيئا ييذكىر.  -التدري ات اؼبعركفة
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ث يك،ف الداره،ف متطلعُت إذل كالذم يهٌم ىنا ى، مقدار التدريب  حي
اخت ار قيمة لغتهم اعبديدة يف اؼب،اقف كاقعية حية  بينما ال يلما،ف ذلك هند 
اهتعماؽبم ؽبا بطريقة آلية يف تدريب تقليدم هادم  ي عث هلش الااـ كيثٍت 
من هزائم الدارهُت  كي،لد لديهم شع،را بضالة شبرتو فيطرىم إذل االااحاب ق ل 

ت،ل معق،ؿ من الدراهة. كمن ىنا اشأت اغباجة إذل ضركرة ال،ص،ؿ إذل ما
 إكااب اؼبعٌت للغة اؼبتعلمة.

كالًتصبة اؼبفيدة للمعٌت ت دل يف اهتجابة الدارهُت ؼبا كصل،ا إليو من 
مات،ل بطريقة إجيابية  حينما يتناكب مشاهرىم اؼبرح كالتنافس كالغضب 

ذا معٌت كاضح ؽبم كذا زالدىشة كاالىتماـ كالفض،ؿ  حينئذ هيك،ف النص 
 ىدؼ بُت أيضا.

تااهد ايبلعاب اؼبعلم هلش إاشا  اا،ص تك،ف اللغة فيها انفعة كذات 
معٌت  ت،لد لدل الدارهُت الرغ ة يف مشاركة كاإلههاـ. كلكي يتم ؽبم ذلك ال 
بد أف يفهام،ا ما يق،لو أك يكت و اآلخركف  كال بد أيضا أف يتكلم،ا كيكت ،ا 

جهات اظرىم. كىكذا فإف معٌت اللغة اليت يامع،هنا كيقرأكهنا لكي يعربكا هن ك 
 ِٖكيتكلم،هنا كيكت ،هنا  هتك،ف أكفر حي،ية كأهمق خربة كأيار تذٌكرا.

كمىت أص حت ايبلعاب كهيلة إلثرا  التدريب الدالرل اؽبادؼ للغة ديكن 
 ارىا مركزا للخَتة اؼبعلم  كمددا للمادة اللغ،ية اليت ابهت -حينئذ–النظر إليو 

يدٌرب هليها الداره،ف  ال أف يقتار اهتخدامها هلش ايبايـ اليت يكثر فيها 
 الغياب  أك يف هناية الفا،ؿ الدراهية.

كديكن للمعلم اؼبتطٌلع  أف خيطط يف منهجو الهتخداـ ايبلعاب ك،هيلة 
 ب،هائل التدريب التقليدية اؼبعركفة. فبتعة كمفيدة لتعزيز ما مت دراهتو
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 الروح احلقيقية لأللعاب -4

 ِٗديكن اعب،ىر اغبقيقي لأللعاب يف:

 ركح التنافس ايبخ،م للتف،ؽ هلش اآلخرين كبٌزىم؛ (أ 
 مشاىدة اآلخرين كمتابعتهم يف اؼباابقات اؼبختلفة كتشجيعهم؛ (ب 
 حث النفس هلش رباُت إمكناهتا الذاتية؛ (ج 
 التعاكف مع ايبقراف إلقباز همل معٌُت أك لتحقيق ااتاار ما؛ (د 

ن نا إذل  كيف ايبلعاب اعبماهية أك يف اجملم،هات  ياَت التنافس كالتعاكف جى
جنب. فهناؾ ؾبم،هات كًفرىؽه أخرل كباكؿ التغلب هليها  كما أف ىناؾ 

اتاار هلش الفرؽ اؼبناهفة. كىكذا يك،ف للفرد مهم ااهدىم هلش االأصدقا  ي
 يف اظر اآلخرين.

 

 خصائص اللعبة اجلّيدة -5

أف تك،ف فبتازة من حيث ك،هنا لع ة.  -بط يعة اغباؿ–ديكن للعب 
كلكن قد ال تعترب كهيلة انفعة كمفيدة من حيث ك،هنا كهيلة مااهدة من 

ثابة هائق. كمن بينها ايبلعاب كهائل تعليم اللغة. فهناؾ بعض ايبلعاب تعترب دب
اليت تدكر ح،ؿ اغبركؼ غَت اؼبرت ة أك اليت تدفع إذل تك،ين أمناط خاطئة  أك 
اليت يشًتؾ فيها هدد ؿبدكد من الدارهُت بينما يظل اآلخركف يتفرج،ف. كمن 
بينها أيضا تلك ايبلعاب اليت تتطلب هددا ك َتا من اؼبفردات كاليت ال ديلكها 
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ة. كمن بينها كذلك ايبلعاب اليت تعتمد هلش اؼبعل،مات اعبغرافية ه،ل أىل اللغ
 َّأك التارخيية ابإلضافة إذل ايبلغاز اػبالاة.

ايبهس العامة اليت ين غي أف اضعها يف اهت اران هند تاميم أك تط،يع 
 ُّلع ة يبحد فا،ؿ اللغة:

اللع ة اللغ،ية بشاط تعاكين  مثَت للعزائم لتحقيق أىداؼ م،ض،هية يف  (أ 
 إطار من النظم كالتعلمات.

كىذه التعليمات كالنظم ههلة ال،ضع  ياَتة الاياغة  كلكن اؼبهم 
ى، أاو ال بد يف تاميم ايبلعاب اللغ،ية من مراهاة اؼب،ض،هية  كذلك أبف 

 ا ق،ة حافزة  كيك،ف للنشاط اطقة هناية.يك،ف ؽب
ابلرغم ما لذلك –كال ين غي ذلك أف تك،ف جذابة كفبتعة فحاب 

بل ال بد من كج،د هناية ؿبددة  يدرؾ هندىا الو ه ،ف  -من أمهية أيضا
 أهنم قد أكمل،ا اللع ة  أك أهنم حقق،ا االاتاار كالف،ز.

غراض االتاالية  كليس أف اؽبدؼ ى، تشجيع االهتخداـ اللغ،م لأل (ب 
دراهة اللغة من أجل اللغة )اللغة للغة(  ففي مثل ىذه ايبلعاب تك،ف 
اللغة ىي ال،هيلة اليت تتحقق هبا ايبىداؼ اؼب،ض،هية. فاللغة ىنا أداة 

 لو هتعماؿ مادة للتدريب فقط.
كىذه اػباصية تق،د إذل فائدة جاا ية  كىي أف الدارهُت يا ح،ف 

فت،اُت هبا  فيتخل،ف هن بعض ال،هي الذايت  كما يا  و مأخ،ذين ابؼبهمة م
 ؽبم من خجل كرى ة  أثنا  اخت ار لغتهم اعبديدة  كاليت قد ذبعلهم ميقىيًٌدين
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))مرحلة االتااؿ الزائف يف  Wilga Riversإذل ما تاميو كيلجا ريفرز 
 الفال((.

كإذا دل تكن ىناؾ خاسبة ؿبددة  أك اقطة ))ف،ز((  فا،ؼ يؤدم 
لك ابلنشاط إذل التفكك كهدـ الًتابط  كيفقد الامات اغبقيقية للع ة  ذ

 ريب لغ،م هٌيئ الت،جيو.كيتح،ؿ إذل تد
كىناؾ ظبة ج،ىرية أخرل ؼبعظم ايبلعاب اؼب،ٌضحة  كىي تك،ين معل،مات  (ج 

 كآرا  مت اينة الو ه ُت.
فل، ت،ٌلد م،قف يعرؼ فيو أحد الو ه ُت شيئا ال يعرفو الو هب 

  ككج ت اؼبشاركة يف ىذه اؼبعل،مات حىت يتم العمل  هتنشأ حاجة ايبخر
ميًلحَّة للتفاىم بينهما  كىذا هيؤدم ابلضركرة إذل ربقيق اإلتااؿ بُت 

 الدارهُت.
كديكن مو حظة ىذا اؼب دأ باه،لة أثنا  العمل يف لع ة ))ًصٍف 
كارهم(( حيث ديكن لو هب ايبكؿ رؤية ص،رة ال يامح لو هب الثاين 

شاىدهتا. كدبا أف ىذا ايبخَت يريد أف يرهم ص،رة قري ة الش و من الا،رة دب
اليت يف يد الو هب ايبكؿ  لذلك فإف الو ه ُت ال بد كأف يتحداث بطريقة 

 تعاكاية تتيح لو هب الثاين تلقي اؼبعل،مات اؼبطل،بة لذلك.
كلكي يتم ال مناص من ت،ظيف مهارات مثل: اؼبو  مة كالتميز 

التالال كالتتابع كاالهتدالؿ. كال شك فإف اللغة الناذبة من كالتعرؼ ك 
 مثل ىذه ايباشطة  ديكن أف تك،ف مفيدة للغاية.

 ِّكديكن إجياز خاائص اللع ة اللغ،ية اعبٌيدة يف اآليت:
 مو  مة اللع ة ؼبات،ل الدارهُت؛ (أ 
 ة اؼبات،ايت؛صو حية اللع ة لكاف (ب 
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 إشراؾ اللع ة يبكرب هدد من الدارهُت؛ (ج 
 معاعبة اللع ة يبكرب من مهارات أك ظاىرة لغ،ية؛ (د 
 اتااؿ اللع ة دب،ض،ع مدركس حديثا؛ (ه 
 هه،لة اإلجرا ؛ (و 
 إذكا  اللع ة لركح اؼبنافاة كجل ها للمتعة كاؼبرح. (س 

 
 فضيلة وعيوب اللعبة اللغوية -6

 كفيما ايرل بعض لديها الفضيلة كالعي،ب يف فبارهتها.  ةاللغ،ياللع ة 
 بعض العي،ب يف تنفيذ اللع ة اللغ،ية: .لع ة اللغ،يةال الفضيلة كالعي،ب

 .يف اللع ة صبيع الطو ب إلشراؾ الضيق  فتا ب ك َت جدا هدد الطو ب (أ 
 تنفيذيتدخل كذلك  الطو ب  كصريخ بضحك هادة  تت ع اللع ة اللغ،ية (ب 

 .يف الفا،ؿ ايبخرل تعليمال
 اؼب،اد. كل ترهل اللع ة اللغ،ية ال تتمكن أف (ج 
 كلكنها تك،ف  الفاصل فقط تعليم اللغة كربانمج دل تعترب اللع ة اللغ،ية (د 

 :يف تنفيذ اللع ة اللغ،ية اللغ،ية أما فضيلة بعض

 تاتطيع أف تقلل من ملل الطو ب يف هملية التعليم كالتعلم يف الفال (أ 
 مع اؼبنافاة بُت الطو ب  فتاتطيع أف ترتفع ركح ضباهة الطو ب (ب 
اللع ة اللغ،ية سبكن أف تعزز هو قة اجملم،هة كتط،ير الكفا ة االجتماهية  (ج 

 ّّللطو ب.
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 (Grammatical Huntingصيد قوائد اللغة ) -ج
 (Grammatical Huntingد اللغة )تعريف صيد قوائ -1

 ،هيلةصيد ق،اهد اللغة صيد الذم تاممو ال احثة يف تعليم النح، ب
اللع ة حىت ال يشعر الطو ب أهنم يدره،ف  كال يشعركف الطو ب ابؼبلل يف 
لع تهم كتدرههم. تامم ىذه اللع ة بلغة كاحدة ليجعل الطو ب فبارهة تط يق 

  ىذه اللع ة يشعر الطو ب ابلفرح كالااهدة. اللغة العربية ي،ميا. كيف أثنا
يتك،ف صيد ق،اهد اللغة إذل جدكلُت. أما اعبدكؿ ايبكؿ يتك،ف من الكلمات 

 ليكتب الطو ب الكلمة اليت كجدهتم.اعبدكؿ الثاين تتاٌيد الطو ب. فاليت 

 

 (Grammatical Huntingصيد قوائد اللغة ) أهدف -2

 اغبرؼ اعبزاؼ  مث ذبمع تلك هتدؼ ىذه اللع ة لكشف الق،ائد بُت
الكلمة يف اعبدكؿ ال،احدة. كابإلضافة  ىذه اللع ة تاتطيع أف تااهد الطو ب 

 ّْلتط،ير الق،اهد.

 

 (Grammatical Huntingلعبة صيد قواعد اللغة)خطوات  -3

 ة:لع ة صيد ق،اهد اللغ أما خط،ات اهتخداـ

 يقدـ اؼبعلم اؼب،اد التعليمية (أ 

                                                           
34

 Fathul Mujib, & Nailur Rahmawati, ibid, hlm. 172 



ِٕ 
 

ق ل تط يق لع ة صيد ق،اهد اللغة  فعلش أف يقدـ اؼبعلم اؼبادة اليت 
تناهب خبطة التعليم. يبف اؼبادة يااهد اؼبعلم كالطو ب يف تنفيد هملية 

 التعليم.
 ّٓينقام اؼبعلم الطو ب إذل بعض الفرقة (ب 

بعد ااتها  يقدـ اؼب،اد التعليمية  ينقام اؼبعلم الطو ب إذل بعض 
 اجملم،هة.

 ينقام اؼبعلم كرقة لع ة صيد ق،اهد اللغة (ج 
يعطي اؼبعلم ال،رقة اليت تك،ف جدكؿ صيد ق،اهد اللغة إذل كٌل 

 الفرقة.
 حيدد اؼبعلم ال،قت (د 

طو ب يف كقت حيدد اؼبعلم ال،قت ح،ؿ ااف الااهة. كيعمل ال
 كاحد معا.

 ّٔ(Grammatical Huntingصيد ق،اهد اللغة" )لع ة " (ه 
يتاٌيد الطو ب الكلمة بتط،يق الكلمة ابلشكل ايبفقي  أك 

 العىميٍ،ًدٌم  أك اؼبتقاطع.
  ّٕيكتب الكلمة يف اعبدكؿ الثاين (و 

 إذا كجد الطو ب الكلمة  فكت ها يف اعبدكؿ الثاين.
 يعطي اؼبعلم النتيجة (س 

كبعد ااتها  الطو ب هن هملهم  فيفحص اؼبعلم همل الطو ب. 
 كالفائز ى، الذم لو أكثر اإلجابة الاحيحة.
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 (Grammatical Hunting)واعد اللغة عالقة بني تعليم النحو ولعبة صيد ق -4
 1.1جدول 

 عالقة بني تعليم النحو ولعبة "صيد قواعد اللغة "
(Grammatical Hunting)ّٖ 

 لعبة صيد قواعد اللغة تعليم النحو الرقم
 اؼبعرفة هن لع ة صيد ق،اهد اللغة اؼبعرفة هن الق،اهد ُ
 اؼبفهـ، هن اؼبادة اؼبفهـ، هن الق،اهد ِ
 اللع ة هن ق،اهد اللغة تط يق الق،اهد اؼبعريف كاؼبفهمي ّ

 
من اعبدكؿ التارل  أف يك،ف هو قة بُت تعليم النح، كلع ة صيد ق،اهد اللغة 

(Grammatical Hunting) رفتهما كمفه،مهما كتط يقهما.من انحية مع 
 

 ادلفرد وادلثىن واجلمع -د
 ينقام اإلهم إذل ثو ثة ايبقااـ: فهي مفرد كمثٌت كصبع.

 ادلفرد -1
؛ كب،: اؼبعلم قائم؛ اؼبالمة قائمة ّٗاؼبفرد ى، ما يدؿ هلش شيئ كاحدا.

 اؼب،ظف هامل.
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 ادلثىن -2
اؼبثٌت: اهم معرب  انب مفردين  َْتعريف اؼبثٌت ى، ما يدؿ هلش اثنُت.

 ُْاتفقا لفظا كمعٌت  بزايدة ألف كا،ف أك اي  كا،ف ككاف صاغبا لتجريده منهما.
 كب،: التاجراف مشغ،الف؛ الطال اف جالااف.

 ِْيتم تثنية ايبظبا  أبقاامها ايبربعة اؼبذك،رة ابلتارل:
 الاحيح (أ 

ف كا،ف هلش مفرده يف حالة الرفع أك اي  كا،ف مزيدتُت كيتم بزايدة أل
 يف حاليت الناب كاعبر. كب،: بيتاف كا،راف كقمراف كزيداف ككب، ذلك.

 اؼبقا،ر (ب 
كيتم تثن ة بنفس قاهدة الاحيح إال أاو ال ديكن اجتماع ألفُت ألف 

. اؼبقا،ر كألف التثنية كلذلك فو  بد من قلب ألف اؼبقا،ر إذل اي  أك كاك
فتقلب إذل اي  فيما إذا ه قت حبرفُت أك ثو ثة ما دل يكن أصلها كاكا  كب،: 
فىت  كىدل  ككب،: مرتضش كماطفش  ككب، ظبا كهاا. تق،ؿ: فتياًف ك 

 ىدايًف كمرتضياًف كماطفياًف. كتق،ؿ فيما أصلو كاك: ظب،اًف كها،اًف.
 اؼبمدكد (ج 

ث اهتا كج،اب أك ج،ازا أك كؿب،ر التثنية فيو جي،ر ح،ؿ اؽبمزة كذلك إما إب
بقل ها كاكا كج،اب فتث ت كج،اب فيما إذا كاات من أصل الكلمة كب،: هرٌا  

 كضرٌا . تق،ؿ: هرٌا ًف كضرٌا ًف.
كتث ت ج،ازا مع ج،از حذفها كق لها كاكا فيما إذا كاات م دلة من 

ة حرؼ أصلي كب،: بػىهىا  كديهىا  فأصل الكلمتُت بػىهىاٍك كديهىاٍك حيث اؽبمز 
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م دلة من اغبركؼ ايبصلي كى، ال،اك. فيق،ؿ ابإلث ات: هبا اًف كدها اًف. 
كجي،ز اغبذؼ مع القلب فنق،ؿ: بػىهىاكىاًف كدهاكىاًف حبذؼ اؽبمزة كإبداؽبا كاكا 

 ت عا لألصل.
 اؼبنق،ص (د 

كتث تو حاب قاهدة الاحيح غَت أاو إذا حذؼ آخر يف اؼبفرد كجب 
كب، القاضي كالغازم. تقاؿ القاضياف  يف اؼبفرد كجب ذكره يف التثنية

كالغازايف كهند اغبذؼ: قاضو زغاز. تق،ؿ: قاضياًف كغازايًف بذكر احملذكؼ 
 كج،اب.
 

 اجلمع -3
اعبمع اهم انب هن ثو ثة  ّْاعبمع ى، ما يدؿ هلش ثو ثة فأكثر. 

تغيَت يف بنائو  مثل:  فأكثر  بزايدة يف آخره  مثل: ))كات ُتى ككات ات(( أك
 ْْ))رجاؿ ككتب كهلما (( كى، قاماف: هادل كمكار.

 1.0هيكل 
 أقسام اجلمع

 

                                                           
43

 Rowi dkk, Ibid, hlm. 114 
44

 ُِماطفش الغو ييٍت  اؼبرجع الاابق  ص.  

 الجمع

 سالم

 املذكز املؤنث

 املكسز



ُّ 
 

 مجع ادلذكر السامل ( أ
صبع اؼبذكر الاادل: ما صبع بزايدة كاك كا،ف يف حالة الرفع  مثل: 
))قد أفلحى اؼبؤمن،ف((  كاي  كا،ف يف حاليت الناب كاعبر  مثل: ))أكـر 

 ْٓاجملتهدينى  كأحان إذل العاؼبُتى((.
 ْٔيشًتط يف كل ما جيمع ىي:

 اػبل، من ات  التأايث فو  جيمع كب، طٍلحىة كهىوٌ مىة (1
 أف يك،ف ؼبذكر فو  جيمع كب، زىيٍػنىب كحىاًئض (2
 أف يك،ف لًعىاًقلو فو  جيمع كب، كىاًشق هلما لكلب كهىاًبق صفة لفرس (3
ا غىَت مركب تركي ا إهنادايِّ كال مىٍزًجيِّا فو  جيمع كب، أف يك،ف ًإمَّا هلمن  (4

 بػىرىؽى حبىٍريهي كمىٍعد يكىًربى 
كًإٌما صفة تقل التا  أك تدٌؿ هلش التفضيل كب، قائم كمذاب كأفضل فو   (5

 جيمع كب، جىرًٍيح كصى ي،ر كهٍكرىاف كأضٍبىرى 
 

 ْٕكضبل،ا هلش ىذا اعبمع أربعة أا،اع:
بًو (1  أظبا  صب،ع كىي: أكلي، كهىالىمي،فى كًهٍشريكفى كابى
صبع تكاَت كىي: بػىني،فى كحىرَّكف كأىٍرضي،فى كًهني،فى كاببو فإف ىذا اعبمع  (2

ميطَّرًد يف كل ثو ثي حذفت المو كىهي،ًٌضى هنها ىا  التأايث كدل يكٌار 
ثػي ىةو كثيً ُتى قاؿ هللا تعاذل: )كٍم لً ٍثتٍم يف كب،: ًهضىةو كًهًضُتى كًهزَّةو كًهزًينى ك 

.) ( الذينى جعلي،ا القرآف ًهًضٍُتى  ايبرًض هددى هنُتى
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صب،ع تاحيح دل تات،ؼ الشركط كأىل،ف ككابل،فى يبف أىو  ككابو   (3
 لياا هلمٍُت كال صفتُت كيبف كابو  لغَت هاقل.

 كزىٍيديكفى  ما ظبي بو من ىذا اعبمع كما أغبق بو كعلًٌيُّ،فى  (4
 

 مجع ادلؤنث السامل ( ب
صبع اؼبؤاث الاادل: ما صبع أبلف كات  زائدتُت  مثل: ))ىنداتو 

.)) كميٍرًضعىاتو كفاًضو تو
ْٖ 

 ْٗيطرد ىذا اعبمع يف هشرة أشيا :
  كفاطمةهلم اؼبؤاث: كدىٍهد كمىٍرمي (1
ٍرىةو كطٍلحىةه كضٍبزىةه. (2 كياتثٌت من ذلك:  َٓما ختمى بتىاً  التأايث: كشجىرةو كشبى

 ))امرأةه كشاةه كأمةه كأيمةه كشىفىةه كًملَّةه((  فو  ذبمع أبلف كالتا . كإمنا
 ذبمع هلش: ))ااا و كًشياةو كإما و كأيممو كًشفاهو((.

صفة اؼبؤاث  مقركاةن ابلتا   كمرضة كمرضعاتو  أك دالة هلش التفضيل   (3
 كفيٍضلش.

صفة اؼبذكر غَت العاقل كج ل شاىقو كج اؿو شاىقات كحاافو هابقو  (4
 كيحانو هابقات.

كرامات كإاعاماتو اؼبادر اجملاكز ثو ثة أحرؼ  غَت اؼبؤكد لفعلو. كإ (5
 كتعريفات.

 ماٌغر مذكر ما ال يعلق. كدريهم  كدريهمات  ككيتػىيًٌبو ككيتػىيًٌ ات (6
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 ُٓماطفش الغو ييٍت  اؼبرجع الاابق  ص.  

49
 ٕٕهو مت دارين  اؼبرجع الاابق  ص.  

51
 كال فرؽ بُت أف يك،ف اؼبختـ، هبا مؤاثا: كشجرة كشبرة. أك مذكرا: كحمزة كطلحة )هلمُت لرجلُت( 
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ما ختمى أبلف التأايث اؼبمدكدة. كاحرا ى كصحراكات  كهذرا ى  (7
كهذراكات  إال ما كاف هلش كزف )فعو  ( مؤاث )أفعلى(  كحمرا  

( كحيمرو ككيٍحلو )مؤاث أضبر(  كإمنا جيمع ى، كمذكره هلش كزف ) فػيٍعلو
 كصيٍحرو.

ما ختم أبلف التأايث اؼبقا،رة كذكرل كًذكرايت  كفٍضلش كفضليىات   (8
 كحيٍ لش كحٍ ليات  إال ما كاف هلش كزف )فػىٍعلش( مؤاث )فػىٍعو فى(.

االهم لغَت العاقل  اؼباٌدر اببنو أك ذم كابن آكل كبناًت أكل  كذم  (9
 القعدة كذكات القىٍعدًة.

ل اهم أهجمٌي دل يعهىٍد لو صبع آخر كالتلغراؼ كالتلف،ف ك (11
 كالفنغراًؼ كالرٍزانمج كالربانمج.

 
 مجع التكسري (ج

صبع التكاَت يامش اعبمع اؼبكار أيضا ى، ما انب هن أكثر من 
اثنُت  كتغَت بنا  مفرده هند اعبمع؛ مثل: ))كتب كهلما  ككتاب 

التغيَت  إما أف يك،ف بزايدة هلش أص،ؿ اؼبفرد كاهاـ  كأقو ـ  ُٓكك،اتب((.
إما بنقص هن أص،لو كتيخم كهدر كرهل  كإما . كقل،ب كماابيح،

ابػبتو ؼ اغبركات  كأهد. كىي صبع ههم  كقلب  كما اح  كزبمة 
 كهدرة كره،ؿ كأهد.

لقلة ينقام صبع التكاَت إذل قامُت: صبع قلة  كصبع كثرة. فجمع ا
ما كضع للعدد القليل  كى، من الثو ثة إذل العشرة كأضباؿ. كصبع الكثرة فبا 

 ذباكز الثو ثة إذل ما ال هناية لو كحم،ؿ.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 ميدان البحث -أ 
تل،ج، اليت  درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،ميةاؼبينفذ ال احثة ىذا ال حث يف 

  يف الناحية كاايج،رك  ِّرقم  Raya Gaprangالشارع  تقع يف قرية غافرااق يف
 .َُِٔب اليتار.  كتنفذ ىذا ال حث يف شهر يناير 

 
 مدخل البحث ونوعه -ب 

تاتخدـ ال احثة اؼبدخل ؽبذا ال حث ى، اؼبدخل الكمي. كياتند ىذا اؼبنهج 
 ِٓاؼب،ض،هي كي حث بشكل الكمي. هلش فلافة ال،ضعية اليت تؤكد هلش الظ،اىر

اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد هملية كتاتخدـ ال احثة ىذا اؼبدخل ؼبعرفة 
درهة ؼب( لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، ابGrammatical Huntingاللغة" )

كؼبعرفة فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية  ا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار الثا
(  لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، Grammatical Hunting"صيد ق،اهد اللغة" )

 درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار.ؼباب
( ابلن،ع Quasi Experimentأما ىذا ال حث من منهج ش و التجري ية )

Nonequivalent Control Group Designيتك،ف من اجملم،هتُت هن طريقة  ،. كى
اؼبعاينة غَت هش،ائية مث إهطا  اجملم،هتُت االختيار الق لي كاالخت ار ال عدم. 
االختيار الق لي ؼبعرفة كفا ة الطو ب ق ل تط يق التجري ة. االخت ار ال عدم ؼبعرفة  
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يق التجري ة للمجم،هة التجري ية  كللمجم،هة الضابطة اليت كفا ة الطو ب بعد تط 
 ّٓال تط قها.

 2.0جدول 
Nonequivalent Control Group Design ْٓ 

O1        X        O2 
O3                   O4 

 

 ت،ضيح:

O1 = االخت ار الق لي للمجم،هة التجري ية 

O2 = االخت ار ال عدم للمجم،هة التجري ية 

O3 = الضابطة االخت ار الق لي للمجم،هة 

O4 = االخت ار ال عدم للمجم،هة الضابطة 

X = تط يق التجري ية 

 

 متغريات البحث -ج 
يف ىذا ال حث  تاتخدـ ال احثة مدخل التجرييب. ؾبم،هة التجرييب ىي 

(  Grammatical Huntingاجملم،هة اليت تاتخدـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" )
يت ال تاتخدـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" كؾبم،هة الضابطة ىي اجملم،هة ال
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(Grammatical Hunting فعليو حيتاج إذل اؼبتغٌَت اؼبؤثٌر كاؼبتغٌَت اؼبا ب. اؼبتغٌَت .)
(  كاؼبتغٌَت اؼبا ب يامش Independent Varaibleاؼبؤثٌر يامش ابؼبتغَت اؼباتق ل )

 ٓٓ(. Dependent Variableابؼبتغَت التابع )
 2.1جدول 

 متغرياتن يف هذا البحث

صيد ق،اهد اللغة " اللع ة اللغ،ية " ادلتغري ادلستقبل
(Grammatical Hunting) 

 كفا ة الطو ب ادلتغري التابع
 

 اجملتمع والعينة -د 
ما ا حث هن كل كحدة يامش اجملتمع  كإذا ا حث هن جز  من اجملتمع هند

أف اجملتمع  ى، كحدة ال حث  كهينة  (Arikunto) يامش العينة. كما قاؿ أريك،ت،
  ٔٓىي جز  من اجملتمع.

درهة الثاا،ية ؼباب عاشرككاف اجملتمع يف ىذا ال حث ى، صبيع طو ب الفال ال
العينة إذل  هينة غَت  . كتانيفةاإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار يف اؼبات،ل الثااي

(  يعٍت تانيف العينة الذم Purposive Samplingالعش،ائية أبهل،ب العينة اؽبادفة )
أبىداؼ ال حث. كيهدؼ ىذا ال حث ؼبعرفة فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية يناهب 

فإف العينة اؼبأخ،ذة ( يف تعليم النح،. Grammatical Hunting"صيد ق،اهد اللغة" )
ىي من الفال العاشر"أ" للمجم،هة التجري ية ك من الفال العاشر "ج" 

 للمجم،هة الضابطة.
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 البياانت ومصادرها -ه 
تاميم ال حث  ٕٓىي اتائج تاجيل ال احثة كاغبقائق أك العدد.ال ياانت 

التجرييب الذم حيتاج إذل ال ياانت الكمية. ال ياانت الكمية ىي اتائج االخت ار من 
الطو ب. ككذلك ال ياانت من اتائج اؼبو حظة من هملية التدريس  كاتائج اؼبقال ة 

 تعليم اللغة العربية  كالطو ب يف الفال العاشر "أ"  كال،اثئق هن مع اؼبعلم يف
 اؼبدرهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار. 

يك،ف ماادر  ٖٓأما ماادر ال ياانت ى، ًمن أين حيال ذلك ال ياانت.
 العاشر "أ".ال ياانت يف ىذا ال حث ىي الطو ب يف الفال 

 
 أسلوب وأدوات مجع البياانت -و 

 أهل،ب الذم ياتخدـ ال احثة يف صبع ال ياانت فهي كما يلي:
 اؼبو حظة -1

 ىي اؼبو حظة ( يف كتاب زيرة  أفS.Margonoهندل رأم س. مارغ،ا، )
 ٗٓال ح،ث. م،ض،ع يف ينظر ايبهراض الظاىرةهلش  اؼبراق ة كالتاجيل ابؼبنتظمة

اليت سبكن  ايبشيا  يتعلق هن كاف ال حث إذا أف ياتخدـ ىذا ايبهل،ب ديكن
كالظ،اىر  كإجرا ات العمل الال،ؾ ال شرم مثل اغب،اٌس اػبمس مع مو حظتها

 .الط يعية
ثة ىذه اؼبو حظة للحا،ؿ هلش ال ياانت اليت تتعلق أباشطة يف تقـ، ال اح

هملية التعليم كالتعلم  ككهائل التعليم اؼباتخدمة كىي اللع ة اللغ،ية  "صيد 
(  كمشاركة الطو ب يف هملية التعليم Grammatical Huntingق،اهد اللغة" )

،ية  "صيد كالتعلم  كاقبازات الطو ب الذين يدره،ف ابهتخداـ اللع ة اللغ
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(. أما أدكات صبع ال ياانت ابهتخداـ Grammatical Huntingق،اهد اللغة" )
 دليل اؼبو حظة.

 
 اؼبقابلة -2

اؼبقابلة ىي هملية التفاهل كالت،اصل اللفظي هبدؼ ليحال اؼبعل،مات 
ٍات َٔاؼبهمة اؼبطل،ب.

ي
 :رب يف اؼبقابلة  كىيالشركط اؽبامة اليت جيب أف يهتٌم اؼب

 افذت يف أقار ال،قت ككا ت أكرب القدر؛ (أ 
 ذبب اللغة أف تك،ف كاضحة؛ (ب 
جيب أف تظل أج،ا  مرحية حبيث أف ال ياانت اليت تتم اغبا،ؿ هليها ىي  (ج 

 ُٔال ياانت اؼب،ض،هية كاؼب،ث،قة.
 كاللطيف يف اؼباألة؛ اإلقتناع  أم م،قف اؼبهذب (د 
 ذبنب ايبهئلة الط،يلة؛ (ه 
 ِٔذبنب كلمات غَت اؼبو ئم اليت ذبعل اغبيا  اؼباترب. (و 

ة دبدرهة تل،ج، لطال كقامت ال احثة ابؼبقابلة مع معلم اللغة العربية كا
ه اؼبقابلة لكشف الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية ب اليتار. كتاتخدـ ال احثة ىذ

. أما أدكات صبع لقة بتعليم النح، كهملية تقدديهااغبقائق كال ياانت اؼبتع
 ياانت ابهتخداـ دليل اؼبقابلة.ال 
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 ال،اثئق -3
تاتخدـ ال،اثئق للحا،ؿ هلش اغبقائق كال ياانت من الكتب كاجملو ت 

  ّٔ.ةكالرهائل كاؼبذكرات كغَتىا من اؼب،اد اؼبكت،ب
ال،اثئق هتحال ال احثة هلش اغبقائق أك ال ياانت اؼبتعلقة دبدرهة  ف هذا

تل،ج، الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية ب اليتار كتاريخ اؼبدرهة  كأىداؼ 
اؼبدرهة كمناىج اؼبدرهة  كاػبطة الدراهية  كغَتىا من ال،اثئق اليت تتعلق هبذا 

 ال حث. 
 

 راالخت ا -4
االخت ار ى، أداة القياس جيد كثَتا يف ؾباؿ ال حث الًتب،ية  ك النفاي  
كاالجتماهي. حيت،م ىذا االخت ار هلش ؾبم،هة من ايبهئلة أك سبارين ليتم الرد 

(  أف ربقيق كفا ة التعلم Darmadiهليها من ق ل الكائن.  ق،ؿ دارمادم )
اشطة اؼبتالة بعملية التعليم يتعلقة إذل فعالية الربانمج  كطرؽ التدريس  كايب

 ْٔكالتعلم اليت ينعكس كاؼبتغَت التابع يف ال حث الًتب،ية.
كاهتخدمت ال احثة يف ىذه الدراهة ا،هُت من االخت ار: أكال  االخت ار 

و ب ق ل أف تط ق هليهم اهتخداـ اللع ة اللغ،ية  الق لي  تقدمو ال احثة للط
( لكي تعرؼ كفا هتم ق ل أف ديركا Grammatical Hunting"صيد ق،اهد اللغة" )

ابلتجري ية. اثايا  االخت ار ال عدم  كتقدمو ال احثة للطو ب بعد التجري ية لكي 
 Grammaticalتعرؼ مدل فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية  "صيد ق،اهد اللغة" )

Hunting.أما أدكات صبع ال ياانت ابهتخداـ أهئلة االخت ار .) 
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 أما معيار قباح الطو ب يف اخت ار مؤشراهتم فيما يلي:

 2.2جدول 
 54معيار جناح الطالب يف االختبار

 النسبة يف ادلئة فئة النتائج التقدير الرقم
 %ََُ-%َٗ ََُ-َٗ جيد جدا 0
 %ٖٗ-%َٖ ٖٗ-َٖ جيد 1
 %ٕٗ-%َٕ ٕٗ-َٕ مق ،ؿ 2
 %ٗٔ-%َٔ ٗٔ-َٔ ضعيف 3
 %ٗٓ>  ٗٓ>  راهب 4

 

 أسلوب حتليل البياانت -ز 
تنظيم كفرز ال ياانت إذل ايبمناط  كالفئات  ككصف ربليل ال ياانت ى، هملية 

ايبهاهي من كحدة حبيث ديكن العث،ر هلش اؼب،ض،ع كديكن إهادة صياغة إذل فرضية 
  :العمل. أما الغرض من ربليل ال ياانت  يف ما ايرل

 اهتكشاؼ مشكو ت  ال حث؛ -1
 ت،ضيح العو قة بُت الظ،اىر يف ال حث؛ -2
 ضية اؼبقًتحة يف ال حث؛تقدمي اإلجاابت للفر  -3
 اؼب،اد الهتنتاجات  كآاثرىا  كمقًتحات مفيدة لاياهة ال حث اؼباتق ل. -4

أهل،ب ربليل ال ياانت اؼباتخدمة يف ىذا ال حث ى، أهل،ب اإلحاا  
االهتدالرل. ال ياانت احملللة هن ىذا ايبهل،ب ىي ال ياانت هن اتيجة تعلم الطو ب 

اؼبعلي لنتيجة الطو ب حىت زبترب فركض ال حث تؤخذ  اليت تتجلش من فركؽ اؼبقياس
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مات،ل داللة الفركؽ يف اؼبائة. كربليل مات،ل فركؽ اتيجة التعلم اجملم،هتُت تقاـ 
 ٔٔ( التارل:t-testابلرمز التالية )

  
     

√{
∑ 

 
 ∑ 

 

       
} {
 
  
 
 
  
}

 

 ت،ضيح:

 التجري ة  اؼبقياس اؼبعدرل من ؾبم،هة =   

 الضابطة  اؼبقياس اؼبعدرل من ؾبم،هة =   

 التجري ة  هدد التن،هي يف كل النتائج من ؾبم،هة =   ∑ 

 الضابطة  هدد التن،هي يف كل النتائج من ؾبم،هة =   ∑

 ري يةالتج  هدد الطو ب من ؾبم،هة =   

 الضابطة  هدد الطو ب من ؾبم،هة =   

 

 67تقرير " تػػ " :

حالت التجري ة =  Ha( = Ttabel( < "ت" اعبدكؿ )Thitung"ت" االحاا  )
 مق ،ؿ

 فشلت التجري ة = مردكد H0( = Ttabel( > "ت" اعبدكؿ )Thitung"ت" االحاا  )
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 أما الفركض من ىذا الرمز يعٍت:

H0 : " صيد ق،اهد اللغة" ) هدـ فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،يةGrammatical 

Huntingدرهة الثاا،ية ؼب( لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، اب
 .،ج، ب اليتاراإلهو مية اغبك،مية تل

Ha :  صيد ق،اهد اللغة" ) فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "كج،دGrammatical 

Huntingدرهة الثاا،ية ؼب( لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، اب
 .اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار

 

 مراحل تنفيذ البحث -ح 
مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار درهة الثاا،ية اإلهو اؼباهتأذات ال احثة إذل مدير  -1

( يف تعليم Grammatical Huntingهن تط يق اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" )
 النح، 

درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، اؼبقابلت ال احثة مدرس اللغة العربية يف  -2
 عربيةب اليتار كاهتمعت إذل ت،جيهات كإرشادات كال ياانت ح،ؿ تعليم اللغة ال

دخلت ال احثة يف الفال العاشر ؼبعرفة حاؿ الطو ب هند هملية تعليم اللغة  -3
 العربية

 ربديد كتعيُت ؾبم،هتُت كمها اجملم،هة التجري ية كاجملم،هة الضابطة. -4
 صمم ال احثة خطة التدريس -5
تعيُت ال،هائل اؼباتخدمة يعٍت كهيلة اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة"  -6

(Grammatical Hunting.،يف تعليم النح ) 
قامت ال احثة يف صبع اؼبظاىر التعليمية اليت تشمل هملية التعليم كالتعلم   -7

 كحايلة التعليم  كأقيم التق،مي يف أثنا  الدراهة كهنايتها.
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 قامت ال احثة ابالخت ار الق لي للمجم،هة التجري ية كاجمل،هة الضابطة. -8
ملية تعليم النح، ابهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" قامت ال احثة بع -9

(Grammatical Hunting) 
قامت ال احثة ابالخت ار ال عدم ؽباتُت اجملم،هتُت كمها اجملم،هة التجري ية  -11

 كاجملم،هة الضابطة.
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشها

 

 انوية اإلسالمية احلكومية تلوجو بباليتارادلبحث األول: حملة عن ادلدرسة الث

 اتريخ أتسيس ادلدرسة -أ
ـ. يهدؼ ُِٔٗي،اي،  ُاشأت اؼبدرهة اؼبت،هطة العالية اإلهو مية يف اتريخ 

لت،فَت فرصة إذل متخرج يف اؼبدرهة اإلبتدائية كهلش قدـ اؼبااكاة لياتمر دراهتهم يف 
 ٖٔاؼبات،ل ايبهلش كب، تل،ج،.

ـ   اؼبدرهة اؼبت،هطة العالية اإلهو مية ذبعل  ُٗٔٗا،فمرب  ّيف التاريخ 
اؼبدرهة الثاا،ية الًتبية اإلهو مية اغبك،مية برهالة القرار من كزير الشؤكف الدينية 

  اؼبدرهة اؼبت،هطة ُٕٗٗ. كيف الانة ُٗٔٗ ُْْا رقم اعبمه،رية اإلادكاياي
 العالية اإلهو مية تاٌَت اؼبدرهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، حىت اآلف.

 أما ابلنا ة الذين هملت كرئيس اؼبدرهة:
 (ُِٕٗ-ُٗٔٗدمحم ي،هف ) -1
 (ُْٕٗ-ُِٕٗه د جليل ش ،يو ) -2
 (َُٖٗ-ُْٕٗماك،ر ) -3
 (َُٗٗ-َُٖٗ) إماـ شهَتم -4
 (ُُٗٗ-َُٗٗمعاذ رضباف اغباج ك ) -5
 (ُٕٗٗ-ُُٗٗت،ل،س مرهدم ) -6
 (ََِِ-ُٕٗٗصديق غزارل ) -7
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 (ََِٓ-ََِِإماـ هف،ادم اغباج ) -8
 (َُُِ-ََِٔضبيم طهرم اؼباجاتَت ) -9

 اآلف( – َُُِؼ. هو مت كال،اي اؼباجاتَت ) -11
 

 ادلوقع اجلغرايف -ب
هو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار يف شارع رااي غابرااق تقع اؼبدرهة الثاا،ية اإل

. أما ت،زيع ِـ ّٓٓ ُّ  كاايغ،رك  ابليتار  جاكل شرقية. كت لغ مااحتها ِّرقم 
 ٗٔاؼبااحة فيما يلي:

 3.0جدول 
 مساحة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تلوجو بباليتار

مصادر 
 ادلساحة

 حال ادلاكّية
 (1مستعمل )م

غري مستعمل 
 قبل ليسانس بعد ليسانس (1)م

 ِِْ ْ ُُّ ٗ ٖٗٗ ّ ْٔٓ ٗ اغبك،مة
 - - - - كقف
 - - - - إجارة

ب ايبخر  ىذه دقيقة. جباا ُٓىذه اؼبدرهة قريب من مدينة ابليتار ح،ؿ 
اؼبدرهة قريب من جامعة "اؼبالح،ف". كىذا م،قع اؼبدرهة الثاا،ية اغبك،مية تل،ج، 

 َٕب اليتار:
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 3.0صورة 
 احلكومية تلوجو بباليتا إلسالميةا موقع ادلدرسة الثانوية

 
 

 أهداف ادلدرسة -ج
ايبىداؼ اؼبقا،دة من تنفيذ التعاليم يف اؼبدرهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية 

 ُٕتل،ج، ب اليتار  ىي:
 قيمُت اؼبدرهة لدل هل،ؾ اإلهو ميم -1
 ربقيق كلدل مناىج التدريس كفقا بقاا،ف التعليم -2
 تنمية إمكاانت  كمااحل كمهارات الطو ب ابيبحان -3
 ربقيق اؼبعلمُت كالعاملُت يف ؾباؿ التعليم اؼبختاة كاؼبهنية -4
 زايدة منجز دراس الطو ب ابيبحان -5
 قبليزية كاللغة العربيةإهداد الطو ب ؼبهارات اللغة اإل -6
تل ية ال،هائل الو زمة التعليمية حيث أف هملية التعليم كالتعلم ربال فعالية  -7

 ككفا ة
 ربقيق إدارة اؼبدرهة ابؼبرٌتب  الشفاؼ كاػباضع للماا لة -8
 إاشا  ثقافة العيش النظيفة كالعناية ابل يئة للمقيمُت يف اؼبدرهة كاغب،ارل -9
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اجمة بُت اؼبقيمُت من اؼبدرهة كايبحزاب اليت لديها كهي إاشا  هو قة من -11
 ابؼبدرهة

إهداد الطو ب الذين اهتعداد للتنافس يف ؾباؿ الدراهي أك غَت الدراهي  -11
 ابلنشاطات الضمنية كالنشاطات اإلضافية

 إهطا  فرصة ؼبقيمُت اؼبدرهة لتحايل منجز العلمي كايبكادديي -12
 

 الرؤية -د
ية للمدرهة اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار ى، تتحقق الرؤس اؼباتق ل

 ِٕالشعب ذم ركح اإلهو ـ  اؼبتف،قُت  إىتماـ ال يئة  كماتعد للماابقة.
 

 الرسالة -ه
 هو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار ىي:أما رهالة اؼبدرية اإل

 تنمية اػبربة ال اطنية كفبارهة تعاليم الدين اإلهو مي يف أاشطة الي،مية يف اؼبدرهة -1
 تنظيم مناىج التدريس اؼب،حدة كفقا بقاا،ف التعليم اؼباتعمل -2
تنفيذ التعلم كالت،جيو الفعاؿ لتحاُت إمكاانت كاؼبااحل كاؼبهارات اليت تنتمي  -3

 لطو بل
 رباُت الكفا ة للمعلمُت كالعاملُت يف ؾباؿ التعليم لتقدمي اػبدمة ايبفضل -4
 إرتفاع كيفية هملية التعليم كالتعلم  كالتقييم يف ؿباكلة لزايدة منجز الطو ب -5
إرتفاع كسبكُت ال،هائل الو زمة يف هملية التعليم التعلم ؼبااهدة تنمية قٌ،ة الطو ب  -6

 ايبحان
 دارة اؼبدرهة ابؼبرٌتب  الشفاؼ كاػباضع للماا لةتنفيذ إ -7
 تثقيف معيشية اظيفة كرهاية ال يئة عبميع اؼبقيمُت يف اؼبدرهة كح،اليها -8
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إرتفاع العو قات اؼبناجمة بُت مقيمُت اؼبدرهة كرباُت التعاكين مع ايبطراؼ  -9
 الذين لديهم االىتماـ ابؼبدرهة

 ايبحداث الدراهي كغَت الدراهي كتشميل مقيمُت اؼبدرهة يف ـبتلف -11
 

 مناهج التدريس -و
تاتخدـ اؼبدرهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار اؼبنهج ال،حدة 

-َُِٓللعاـ الدراهي  َُِّ(  كاؼبنهج التدريس KTSPللمات،ل اؼبدرهة )
 ّٕـ. كتقـ، ىذه اؼبدرهة بتدريس العلـ، الدين كالعلـ، الرظبية.َُِٔ

كاات هملية التعليم كالتعلم يف تعليم اللغة العربية للفال العاشر تاتخدـ 
. كهملية التعليم كالتعلم يف ىذه اؼبدرهة طباة كأربع،ف دقيقة َُِّمنهج التدريس 

 حاتاف يف ايبه ،ع.يف اغباة  كتك،ف 
 

 حالة معلمني وموّظف و طالب ادلدرسة -ز
 ْٕكاف هدد اؼبعلمُت يف اؼبدرهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار 

م،ظفا. ككاف هدد الطو ب يف اؼبدرهة  ُٖمدرها  كهدد م،ٌظف يف ىذه اؼبدرهة 
 ْٕطال ا. َِٗالثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار 

 
 وسائل ادلدرسة -ح

جبااب اؼبعلمُت كاؼب،ظفُت كالطو ب  كجدت كهائل اؼبدرهة أيضا لدهم 
هملية التعليم كالتعلم. فيما يلي كهائل الذين يك،ا،ف يف اؼبدرهة اإلهو مية 

 اغبك،مية تل،ج، ب اليتار:
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 3.1جدول 
 وسائل ادلدرسة

 العدد وسائل ادلدرسة الرقم
 ُ غرفة مدير اؼبدرهة ُ
 ُ غرفة اإلدارية ِ
 ُ غرفة اؼبدرهُت ّ
 ِ غرفة الت،جيو كاإلهتشارة ْ
 َّ غرفة الفال ٓ
 ْ اؼبعمل ٔ
 ِ اؼبكت ة ٕ
 ُ غرفة اؼب،هيقي ٖ
 ُ غرفة التمريض ٗ

 ُ الاليب ايبضبر غرفة ىيئة َُ
 ُ غرفة صبعية الطل ة ُُ
 ُ الشركة ُِ
 ُ اؼبطعم ُّ
 ُ غرفة الكشافة ُْ
 ُ غرفة اؼبهارات ُٓ
 ُ اؼباجد ُٔ
 ُ غرفة االشراؼ االجتماهي ُٕ
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 ها: عرض البياانت وحتليل ادلبحث الثاين

غة" تقدمت ال احثة يف ىذا ال حث هن اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد الل
(Grammatical Hunting ) يف تعليم النح، دبدرهة الثاا،ية اإلهو مية لًتقية كفا ة الطو ب

اغبك،مية تل،ج، ب اليتار  كربليل ال ياانت كاتيجتها يف فعالية اهتخداـ اللع ة اللغ،ية 
يف تعليم النح،  لًتقية كفا ة الطو ب( Grammatical Hunting"صيد ق،اهد اللغة" )

 ثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار.درهة الؼباب

قامت ال احثة أبربع لقا ات  للمجم،هة التجري ية كاجملم،هة الضابطة. بدأت 
. التدريس للمجم،هة َُِٔفرباير ِّحىت  َُِٔيناير  ِٓال احثة يف التاريخ 

ماا . كأما التدريس َٓ:ُّحىت الااهة   َّ:ُِالضابطة يف يـ، اإلثنُت يف الااهة 
ص احا.  َّ:َٖحىت الااهة  ََ:َٕللمجم،هة التجري ية يف يـ، الثو اث  يف الااهة 
طال ا  كهدد الطو ب يف اجملم،هة  ّٖأما هدد الطو ب يف اجملم،هة التجري ية ى، 

 ال ا.ط ّٕالضابطة ى، 

 

" يف Grammatical Huntingاستخدام اللعبة اللغوية صيد قواعد اللغة "عملية  -أ
 تعليم النحو

يف  َُِٔينايَت  ٔهقدت ال احثة اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية يف التاريخ 
اؼباجد اؼبدرهي يف الااهة العاشرة هنارا  كحالت ال احثة من ىذه اؼبقابلة ىي ال 

الطو ب يشعركف ابؼبلل حينما ل اؼبااهدة يف التعليم  كأكثر ياتخدـ اؼبعلم ال،هائ
 ٕٓهملية التعليم كالتعلم.

 ُْمع الطال ة يف الفال العاشر )أ( يف التاريخ  ايبكذل هقدت ال احثة اؼبقابلة
هنارا  أٌف اؼبعلم دل ياتخدـ طريقة  ََ:َُيف الااهة  الفاليف  َُِٔيناير 
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الطو ب يشعركف ابلنيعاس يف  تدري ات  ك أكثريراجع اؼبعلم ال  كال اؼبتن،هةالتدريس 
 ٕٔاالخت ار يف الا اح. كف،جدالتعلم. كال تتعلم يف الليل إال يهملية التعليم ك 

لتاريخ يف الفال العاشر )أ( يف اكهقدت ال احثة اؼبقابلة الثااية مع الطال ة 
  أهنا دل تتعلم تعليم النح، َّ:َٖيف الفال يف الااهة  َُِٔ فرباير ِّ

مع معلمها.  (Grammatical Huntingاللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" )ابهتخداـ 
اللغ،ية "صيد ق،اهد  شعرت الطال ة باركر هند أف تتعلم النح، ابهتخداـ اللع ة

تتناقش كتتعاكف لم ابللع ة تاتطيع الطال ة أف   كتتع(Grammatical Huntingاللغة" )
 77مع أصدقائها هن تلك اؼبادة.

قامت ال احثة بتعليم النح، ابهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" 
(Grammatical Hunting)  الطو ب. أما كفا ة ايبهاهية يف هملية لًتقية كفا ة

تعليم النح، يف ىذا ال حث يعٍت فهم معاين هن م،ض،ع مفرد كمثٌت كصبع   كتقدمي 
 أما خطة التدريس يف تعليم النح،  كما يلي:ايبمثلة هن م،ض،ع مفرد كمثٌت كصبع. 

 3.2جدول 
 خطة التدريس

 ، ب اليتاراؼبدرهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج : اؼبدرهة
 اللغة العربية : اؼبادة

 الق،اهد )مفرد كمثٌت كصبع( : اؼب،ض،ع
 الثااية/ العاشر : اؼبات،ل/ الفال

 دقيقة xِْٓ : اغباة
 الكفا ة ايبهاهية (1

 كفبارهة تعليم الدين اإلهو مي شعر (أ 
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كفبارهة الال،ؾ الاديق  كايبمُت  كاؼباؤكلية  آبو )الع،ف اؼبت ادؿ   شعر (ب 
عاكف كالتاامح كالالح(  اؼبؤدب  ك التجاكب  ك الناشط  كتظهر كالت

الال،ؾ كجز  من حل اؼبشاكل اؼبختلفة يف التفاهل الفعاؿ مع  االجتماهية 
 كالط يعية  كما ى، كضع النفس يف ااعكاس ايبمة يف رابطة العادل.

ان إذل شع،ر فهم  تط يق  ربليل اؼبعرفة ال،قائعية  اؼبفاىيمية كاإلجرائية اهتناد (ج 
االهتطو ع هن العلـ،  كالتكن،ل،جيا  كالفن  كالثقافة  كالعلـ، اإلااااية 
دب ار اإلااااية  كاعبناية  كال،طنية كاغبضارة اليت يتعلق ابلظ،اىر 
،ًى ة كالرغ ة 

ى
كايبحداث  كتط يق اؼبعرفة اإلجرائية يف اجملاؿ اؼبعُت اؼبناهب ابؼب

 حبل اؼبشاكل.
اط  كالتقدمي يف اجملاؿ اغبقيقي كالتجريدم الذم يتعلق ابلتط،ير  الرهي  االرت  (د 

الذم أاو تعلم يف اؼبدرهة بشكل اؼباتقل  كأف يك،ف قادرا هلش اهتخداـ 
 ايبهاليب اؼبناه ة للق،اهد العلمي.

 
 معاير الكفا ة (2

الذين  كهناصر الثقافة ،ص النا كتركيب  ايطة اللغ،ية الفهم هناصر  (أ 
 اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع اؼب،افق للاياؽ الهتخدامها. ادةدب يتعلق،ف

ؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع ابالعربية اليت تتال  التعرؼ هلش الكلمات كالع ارات (ب 
 كتابياشف،اي ك 

اؼبفرد كاؼبثٌت  هن اؼبعل،مات لتع َت كتابياشف،اي ك  ايطة الالنا،ص  تركيب (ج 
 كهناصر الثقافة  ،صاالن كتركيب  اللغ،ية هناصرىتماـ ابكاعبمع 

 ا.صحيح
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 اؼبؤشرات (3
 يقدر الطو ب أف يشرحُت هن مفرد مثٌت كصبع ابللااف كالكتابة (أ 
 يقدر الطو ب أف يفارٌين هن مفرد كمثٌت كصبع بشكل الكلمة كاعبملة (ب 
 يقدر الطو ب أف جيي ُت كل ايبهئلة الذين يتعلق،ف هن اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع (ج 

 
 لتعليميةاؼبادة ا (4

 الق،اهد

 ادلفرد وادلثىن واجلمع

 ايبمثلة :

 اؼبعلم قائم -1
 التاجراف مشغ،الف -2
 اؼبعلم،ف اعباضركف -3
 الطال اف جالااف -4
 الاناع مشغ،ل،ف -5
 هناان هللا هن ايبكل كشرب احملرمات -6
 الناس يق،م،ف كل يـ، أباشطتهم الي،مية -7
 ايبشجار أماـ ال يت -8
 إذل اؼب،اد الغذا يةحيتاج اعبام  -9

 أرشدان الره،ؿ أبف المنلش بط،انا ابلطعاـ -11
 ال حث

اقام اإلهم إذل ثو ثة أقااـ : مفرد كمثٌت كصبع. اؼبفرد ى، ما يدؿ هلش 
شي  كاحد. كاؼبثٌت ى، ما يدؿ هلش اثنُت. كاعبمع ى، ما يدؿ هلش ثو ثة 
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دل  كصبع اؼبؤاث الاادل  فأكثر. كاعبمع ينقام إذل ثو ثة أقااـ : صبع اؼبذكر الاا
 ك صبع التكاَت.

 
 أاشطة التعليم (5

 الوقت األنشطة التعليمية الرقم
 ادلقدمة 0

o   م  يدها  التعل كقرا ةالاو ـ  تدخل ال احثة إبلقا
هن أح،اؿ الطو ب  كهن الدرس الذم  كهؤاؿ

 يتعلم،ف
o اأؿ ال احثة هن الدرس اؼباضي هلش قدر اغباجة.ت 
o اؼبعل،مات هن اؼبادة كاؼبؤشرات تشرح ال احثة 

 دقيقة َُ

 األنشطة الرئيسية 1
o تشرح ال احثة اؼبادة هن مفرد كمثٌت كصبع 
o  ياأؿ الطو ب أح،اؿ الذين دل يفهم،ا هن مفرد كمثٌت

 كصبع
o جييب الطو ب أهئلة من ال احثة أك أصحاهبم 
o  يطلب الطو ب الق،اهد  الذين يتك،ا،ف من مفرد

 اعبدكؿ كمثٌت كصبع يف
o   إذا كجد الطو ب اإلهم اؼبفرد أك اؼبثٌت أك اعبمع

 يف اعبدكؿ الثاين ،فكت يف

 دقيقة َٕ

 اإلختتام 2
o تعطي ال احثة اػبو صة هن اؼبادة 
o )تعطي ال احثة التدري ات إذل الطو ب )التق،مي 

 دقيقة َُ
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o زبتتم ال احثة التدريس ابلدها  كالاو ـ 
 

 اؼباادر التعليمي (6
 "Mahir Bahasa Arab 1اب "كت

 قام،س "اؼبنٌ،ر من اللغة العربية إذل اللغة اإلادكاياية
 

 التق،مي (7
o االخت ار 
o اؼبهارم 

 
 جرل ىذا ال حث أربع لقا ات كما يلي:

 اللقاء األول -1
 اجملموعة الضابطة (أ 

يناير  ِٓقامت ال احثة اللقا  ايبكؿ يف يـ، اإلثنُت يف التاريخ 
درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية ؼبفال العاشر )ج( ابيف ال َُِٔ

تل،ج، ب اليتار. كال،قت الذم اهتغرقت ال احثة يف ىذا اللقا  يف الااهة 
 78ماا .َٓ:ُّحىت الااهة   َّ:ُِ

احثة تعليم النح، بشرح الق،اهد هن اعبمالة اإلظبية كاعبملة بدأت ال 
الفعلية كال تاتخدـ ال،هائل اؼبااهدة. جبااب ذلك  قامت ال احثة 
اؼبو حظة هن أح،اؿ الطو ب حينما هملية تعليم كالتعلم. أما خط،ات 

 التعليم كما يلي:
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ُّ:َٓ 
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 اؼبقدمة (1
 كبركاتو  تدخل ال احثة الفال قائو : الاو ـ هليكم كرضبة هللا

مث تضع ايبدكات هلش اؼبكتب. أتمر الطو ب أف يقرا كف دها  التعلم  
مث تاأؿ هن أح،اؿ الطو ب  كهن الدرس الذم يتعلم،ف. ق ل أف 
تشرح درها جديدا  هألت ال احثة هن الدرس اؼباضي هلش قدر 

 اغباجة.
 تقدـ ال احثة  هن مادة اعبملة اإلظبية كاعبملة الفعلية (2

احثة هن اعبملة اإلظبية كاعبملة الفعلية يف الا ،رة  تشرح ال 
قليلة لياأل،ا هن كياتمع الطو ب هن شرحها.  تعطي الطو ب فرصة 

الكلمات أك اعبمل الاع ة  فتشرح ال احثة مرتُت حىت فهم جيد. بعد 
ذلك  يطلب الطو ب الق،اهد الذين يك،ا،ف اعبملة اإلظبية كاعبملة 

 الفعلية. 
 ،مي إذل الطو بإهطا  التق (3

تطلب ال احثة أف يانع الطو ب اعبملة بشكل اعبملة اإلظبية 
كاعبملة الفعلية من اللغة اإلادكايايا إذل اللغة العربية  كتانيف بُت 
اعبملة اإلظبية كاعبملة الفعلية  كتث يت مقاـ كل الكلمات يف اعبملة 

 ال،احدة.
 االختتاـ (4

التعلم ابعبٌد كاالجتهاد. يك،ف اػبتاـ إبلقا  اإلرشادات هلش 
 زبتتم ال احثة الدراهة ابغبمدلة كدها  كفارة اجملليس كالاو ـ.

أما اؼبشكلة يف ىذا اللقا  يعٍت بعض الطو ب ال يفهم،ف هن شرح 
 اعبملة اإلظبية كاعبملة الفعلية.يبهنا تارع جٌدا يف شرح   ال احثة
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 اجملموعة التجريبية (ب 
يناير  ِٔؿ يف يـ، الثو اث  يف التاريخ قامت ال احثة اللقا  ايبك 

درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ؼبيف الفال العاشر )أ( اب َُِٔ
 ََ:َٕب اليتار. كال،قت الذم اهتغرقت ال احثة يف ىذا اللقا  يف الااهة 

 79ص احا. َّ:َٖحىت الااهة 
بدأت ال احثة تعليم النح، بشرح الق،اهد هن اعبمالة اإلظبية كاعبملة 
الفعلية  جبااب ذلك  قامت ال احثة اؼبو حظة هن أح،اؿ الطو ب حينما 
هملية تعليم كالتعلم. كال تاتخدـ ال احثة ال،هائل اؼبااهدة  أما خط،ات 

 التعليم كما يلي:
 اؼبقدمة (1

تدخل ال احثة الفال قائو : الاو ـ هليكم كرضبة هللا كبركاتو  
مث تضع ايبدكات هلش اؼبكتب. أتمر الطو ب أف يقرا كف دها  التعلم 
كأظبا  اغباٌت  مث تاأؿ هن أح،اؿ الطو ب  كهن الدرس الذم 
يتعلم،ف. ق ل أف تشرح درها جديدا  هألت ال احثة هن الدرس 

 اغباجة.اؼباضي هلش قدر 
 تقدـ ال احثة  هن مادة اعبملة اإلظبية كاعبملة الفعلية (2

تشرح ال احثة هن اعبملة اإلظبية كاعبملة الفعلية يف الا ،رة  
قليلة لياأل،ا هن كياتمع الطو ب هن شرحها.  تعطي الطو ب فرصة 

الكلمات أك اعبمل الاع ة  فتشرح ال احثة مرتُت حىت فهم جيد. بعد 
طو ب الق،اهد الذين يك،ا،ف اعبملة اإلظبية كاعبملة ذلك  يطلب ال

 الفعلية.
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ٖٓ 
 

 إهطا  التق،مي إذل الطو ب (3
تطلب ال احثة أف يانع الطو ب اعبملة بشكل اعبملة اإلظبية 
كاعبملة الفعلية من اللغة اإلادكايايا إذل اللغة العربية  كتانيف بُت 

لكلمات يف اعبملة اعبملة اإلظبية كاعبملة الفعلية  كتث يت مقاـ كل ا
 ال،احدة.

 االختتاـ (4
يك،ف اػبتاـ إبلقا  اإلرشادات هلش التعلم ابعبٌد كاالجتهاد. 

 زبتتم ال احثة الدراهة ابغبمدلة كدها  كفارة اجملليس كالاو ـ.
 

الطو ب يشعركف ابؼبلل   ؼبشكلة يف ىذا اللقا  ىي فأكثرأما ا
 ةااهدة يف التعليم  كطريقال تاتعمل ال،هائل اؼبالنيعاس  يبف ال احثة ك 

 التدريس اؼباتخدـ غَت اعباذب.
 

 اللقاء الثاين -2
 اجملموعة التجريبية ( أ

فرباير  ٗقامت ال احثة اللقا  الثاين يف يـ، الثو اث  يف التاريخ 
درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ؼبيف الفال العاشر )أ( اب َُِٔ

 ََ:َٕال احثة يف ىذا اللقا  يف الااهة  ب اليتار. كال،قت الذم اهتغرقت
 ص احا. َّ:َٖحىت الااهة 

بدأت ال احثة التعليم إبلقا  الاو ـ  قرا ة دها  التعليم  كأظبا  
اغباٌت. ق ل أف تنقام أهئلة االخت ار الق لي  تعطي ال احثة فرصة قليلة 
للطو ب يف التعلم. بعد ذلك  أمرت الطو ب أف يغلق،ا كل الكتب 

ليمي  كقامت كرقة االخت ار  بدأ أف يفعل،ا االخت ار بقرا ة ال املة. التع
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إذا جا  ااتها  ال،قت  فتأمر ال احثة الطو ب أف جيمع،ا كظيفتهم هلش 
مكتب اؼبدرس. كختمت اللقا  الثاين ابغبمدلة  كقرا ة كفارة اجملليس  مث 

 اهتمرت ابلاو ـ. كجرل ىذا االخت ار الق لي مرت ا.
 

 موعة الضابطةاجمل ( ب
فرباير  ُٓقامت ال احثة اللقا  الثاين يف يـ، الثو اث  يف التاريخ 

درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية ؼبيف الفال العاشر )ج( اب َُِٔ
تل،ج، ب اليتار. كال،قت الذم اهتغرقت ال احثة يف ىذا اللقا  يف الااهة 

 ماا .َٓ:ُّحىت الااهة   َّ:ُِ
إبلقا  الاو ـ  قرا ة دها  التعليم. ق ل أف  بدأت ال احثة التعليم

تنقام أهئلة االخت ار الق لي  تعطي ال احثة فرصة قليلة للطو ب يف 
التعلم. بعد ذلك  أمرت الطو ب أف يغلق،ا كل الكتب التعليمي  كقامت 
كرقة االخت ار  بدأ أف يفعل،ا االخت ار بقرا ة ال املة. أذا جا  ااتها  

ب أف جيمع،ا كظيفتهم هلش مكتب اؼبدرس. كختمت ال،قت  فتأمر الطو 
اللقا  الثاين ابغبمدلة  كقرا ة كفارة اجملليس  مث اهتمرت ابلاو ـ. كجرل 

 ىذا االخت ار الق لي مرت ا.
 

 اللقاء الثالث -3
 اجملموعة التجريبية ( أ

فرباير  ُٔقامت ال احثة اللقا  الثالث يف يـ، الثو اث  يف التاريخ 
درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ؼبفال العاشر )أ( ابيف ال َُِٔ

 ََ:َٕب اليتار. كال،قت الذم اهتغرقت ال احثة يف ىذا اللقا  يف الااهة 
 ص احا. َّ:َٖحىت الااهة 
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بدأت ال احثة تعليم النح، بشرح الق،اهد هن مفرد كمثٌت كصبع. يف 
يد ق،اهد اللغة" ىذا اللقا   اهتخدمت ال احثة اللع ة اللغ،ية "ص

(Grammatical Hunting:أما خط،ات التعليم كما يلي  ) 
 اؼبقدمة (1

تدخل ال احثة الفال قائو : الاو ـ هليكم كرضبة هللا كبركاتو  
مث تضع ايبدكات هلش اؼبكتب. أتمر الطو ب أف يقرا كف دها  التعلم 
كأظبا  اغباٌت  مث تاأؿ هن أح،اؿ الطو ب  كهن الدرس الذم 

لم،ف. ق ل أف تشرح درها جديدا  هألت ال احثة هن الدرس يتع
 اؼباضي هلش قدر اغباجة.

 تقدـ ال احثة  هن مادة مفرد كمثٌت كصبع (2
  (Grammatical Huntingق ل تط يق لع ة "صيد ق،اهد اللغة" )

تشرح ال احثة هن تعريف اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع  كأمثلتهم يف الا ،رة  
قليلة لياأل،ا هن رحها.  تعطي الطو ب فرصة كياتمع الطو ب هن ش

الكلمات أك اعبمل الاع ة  فتشرح ال احثة مرتُت حىت فهم جيد. بعد 
ذلك  يطلب الطو ب الق،اهد الذين يك،ا،ف مفرد كمثٌت كصبع. 
 تطلب ال احثة أف يانع الطو ب االهم اؼبفرد إذا يك،ف مثٌت كصبع

 .كالعكس ابلعكس
 إذل بعض الفرقة تنقام ال احثة الطو ب (3

بعد ااتها  تقدـ ال احثة م،اد مفرد كمثٌت كصبع  تنقام ال احثة 
طال ا.  ّٖالطو ب إذل بعض اجملم،هة. هدد الكو ب يف ىذا الفال 

 لفرقة تتك،ف ثو ثة إذل هتة طو ب.فراؽ ككل ا ٖفقامت ال احثة إذل 
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 Grammaticalتنقام ال احثة كرقة لع ة "صيد ق،اهد اللغة" ) (4

Hunting) 

تعطي ال احثة بعد تقايم الفرقة  جيلس الطو ب مع فرقتهم  مث 
 Grammaticalال،رقة اليت تك،ف جدكؿ لع ة "صيد ق،اهد اللغة" )

Huntingإذل كٌل الفرقة ). 
 ربدد ال احثة ال،قت (5

يف إجابة ايبهئلة  تعطي ال احثة ال،قت احملدد إلكماؿ هملهم. 
 لية التعليم طباة كأربع،ف دقيقة.ال،قت احملدد حينما تنفيذ هم

 (Grammatical Huntingلع ة "صيد ق،اهد اللغة" ) (6
يتاٌيد الطو ب اإلهم اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع بتط،يق اإلهم 

 ابلشكل ايبفقي  أك العىميٍ،ًدٌم  أك اؼبتقاطع.
 يكتب الطو ب اإلهم يف اعبدكؿ الثاين (7

أك اعبمع  فكت ها يف إذا كجد الطو ب اإلهم اؼبفرد أك اؼبثٌت 
اعبدكؿ الثاين. إذا كاات الفرقة قد ااتهت هن هملهم فيج،زكف أف 

 جيمع،ا كظيفتهم إذل مكتب اؼبدرس.
 تعطي ال احثة النتيجة (8

كبعد ااتها  ال،قت للطو ب هن هملهم  فتفحص ال احثة همل 
 الطو ب. كالفائز ى، الذم لو أكثر اإلجابة الاحيحة. أما ال،قت

تده، ال احثة الطو ب أف يشاىدكا الفيلم دب،ض،ع "اَتك"   اؼبت قي
 .الذم يتكلم ابللغة العربية

 االختتاـ (9
يك،ف اػبتاـ إبلقا  اإلرشادات هلش التعلم ابعبٌد كاالجتهاد. 

 زبتتم ال احثة الدراهة ابغبمدلة كدها  كفارة اجملليس كالاو ـ.



ِٔ 
 

ية تعليم الحظت ال احثة صبيع أاشطة الطو ب حينما ذبرم همل
(  Grammatical Huntingالنح، ابهتخداـ لع ة "صيد ق،اهد اللغة" )

 ف،جدت ال احثة ايبح،اؿ كما يلي:
 هل،ؾ الطو ب (1

هبذا اؼبو حظة  ظهر أف الطو ب يرغ ،ف يف لعب "صيد ق،اهد 
(. الطو ب يتعاكا،ف مع فرقتهم Grammatical Huntingاللغة" )

كاعبمع يف اعبدكؿ اؼب،ج،دة. كبعض منهم ليتايدكا االهم اؼبفرد كاؼبثٌت 
 دل يفهم،ا هبذه اللع ة.

 كفا ة الطو ب (2
من اؼبو حظة تعرؼ أف كثَت من الطو ب ال ياتطيع،ف أف 
يفرٌق،ف بُت االهم اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع. ىذا منظ،ر من اتيجة االخت ار 
 الق لي كأهئلة ابللااف اليت همل،ىا. كبعد تط يق لع ة "صيد ق،اهد

(  ظهر أهنم قد زاد كفا هتم يف تعليم Grammatical Huntingاللغة" )
النح،. كالدليل منو إبجابة بعض الطو ب هن ايبهئلة من اؼبعلمة 

 التحريرم.
 

 اجملموعة الضابطة ( ب
فرباير  ِِقامت ال احثة اللقا  الثالث يف يـ، اإلثنُت يف التاريخ 

ا،ية اإلهو مية اغبك،مية درهة الثاؼبيف الفال العاشر )ج( اب َُِٔ
تل،ج، ب اليتار. كال،قت الذم اهتغرقت ال احثة يف ىذا اللقا  يف الااهة 

 ماا .َٓ:ُّحىت الااهة   َّ:ُِ
بدأت ال احثة تعليم النح، بشرح الق،اهد هن االهم اؼبفرد كاؼبثٌت 

 كاعبمع  كال تاتخدـ ال،هائل اؼبااهدة. أما خط،ات التعليم كما يلي:
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 ةاؼبقدم (1
تدخل ال احثة الفال قائو : الاو ـ هليكم كرضبة هللا كبركاتو  
مث تضع ايبدكات هلش اؼبكتب. أتمر الطو ب أف يقرا كف دها  التعلم  
مث تاأؿ هن أح،اؿ الطو ب  كهن الدرس الذم يتعلم،ف. ق ل أف 
تشرح درها جديدا  هألت ال احثة هن الدرس اؼباضي هلش قدر 

 اغباجة.
 ة  هن مادة اعبملة اإلظبية كاعبملة الفعليةتقدـ ال احث (2

تشرح ال احثة هن تعريف اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع  كأمثلتهم يف 
قليلة الا ،رة  كياتمع الطو ب هن شرحها.  تعطي الطو ب فرصة 

لياأل،ا هن الكلمات أك اعبمل الاع ة  فتشرح ال احثة مرتُت حىت 
ذين يك،ا،ف مفرد د الفهم جيد. بعد ذلك  يطلب الطو ب الق،اه

 كمثٌت كصبع.
 إهطا  االختيار ال عدم إذل الطو ب (3

ق ل أف تنقام أهئلة االخت ار ال عدم  تعطي ال احثة فرصة 
قليلة للطو ب يف التعلم. بعد ذلك  أمرت الطو ب أف يغلق،ا كل 
الكتب التعليمي  كقامت كرقة االخت ار  بدأ أف يفعل،ا االخت ار 

جا  ااتها  ال،قت  فتأمر ال احثة الطو ب أف بقرا ة ال املة. إذا 
جيمع،ا كظيفتهم هلش مكتب اؼبدرس. كجرل ىذا االخت ار الق لي 

 مرت ا.
 االختتاـ (4

يك،ف اػبتاـ إبلقا  اإلرشادات هلش التعلم ابعبٌد كاالجتهاد. 
 زبتتم ال احثة الدراهة ابغبمدلة كدها  كفارة اجملليس كالاو ـ.
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 اللقاء الرابع -4
 يةاجملموعة التجريب (أ

فرباير  ِّقامت ال احثة اللقا  الرابع يف يـ، الثو اث  يف التاريخ 
درهة الثاا،ية اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ؼبيف الفال العاشر )أ( اب َُِٔ

 ََ:َٕب اليتار. كال،قت الذم اهتغرقت ال احثة يف ىذا اللقا  يف الااهة 
 ص احا. َّ:َٖحىت الااهة 

ة تعليم النح، بشرح الق،اهد هن مفرد كمثٌت كصبع. يف بدأت ال احث
ىذا اللقا   اهتخدمت ال احثة اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" 

(Grammatical Hunting:أما خط،ات التعليم كما يلي  ) 
 اؼبقدمة (1

تدخل ال احثة الفال قائو : الاو ـ هليكم كرضبة هللا كبركاتو  
. أتمر الطو ب أف يقرا كف دها  التعلم مث تضع ايبدكات هلش اؼبكتب

كأظبا  اغباٌت  مث تاأؿ هن أح،اؿ الطو ب  كهن الدرس الذم 
يتعلم،ف. ق ل أف تدخل ال احثة يف الدراهة  هألت ال احثة الدرس 

 اؼباضي هن مفرد كمثٌت كصبع هلش قدر اغباجة.
 جيتمع الطو ب مع فرقتهم (2

أهضا  لكل فرقة   يبف يف اللقا  الكاضش قد قامت ال احثة
 ففي ىذا اللقا  هلش الطو ب أف جينمع،ا مع فرقتهم اؼباضي. 

 Grammaticalتنقام ال احثة كرقة لع ة "صيد ق،اهد اللغة" ) (3

Hunting) 
تعطي ال احثة ال،رقة اليت بعد إف جيلس الطو ب مع فرقتهم  مث 

 ( إذلGrammatical Huntingتك،ف جدكؿ لع ة "صيد ق،اهد اللغة" )
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. ال،رقة الثااية غَت متااكم مع ال،رقة ايبكذل من انحية كٌل الفرقة
 ايبهئلة  كلكن متااكاي من انحية اؼبادة.

 ربدد ال احثة ال،قت (4
يف إجابة ايبهئلة  تعطي ال احثة ال،قت احملدد إلكماؿ هملهم. 

 ال،قت احملدد حينما تنفيذ هملية التعليم طباة كأربع،ف دقيقة.
 (Grammatical Huntingق،اهد اللغة" )لع ة "صيد  (5

يتاٌيد الطو ب اإلهم اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع بتط،يق اإلهم 
 ابلشكل ايبفقي  أك العىميٍ،ًدٌم  أك اؼبتقاطع.

 يكتب الطو ب اإلهم يف اعبدكؿ الثاين (6
إذا كجد الطو ب اإلهم اؼبفرد أك اؼبثٌت أك اعبمع  فكت ها يف 

لفرقة قد ااتهت هن هملهم فيج،زكف أف اعبدكؿ الثاين. إذا كاات ا
 جيمع،ا كظيفتهم إذل مكتب اؼبدرس.

 تعطي ال احثة النتيجة (7
كبعد ااتها  ال،قت للطو ب هن هملهم  فتفحص ال احثة همل 

 الطو ب. كالفائز ى، الذم لو أكثر اإلجابة الاحيحة. 
 إهطا  االختيار ال عدم إذل الطو ب (8

ثة االخت ار ال عدم. ق ل أف يف حاة الثااية  تعطي ال اح
تنقام أهئلة االخت ار  تعطي ال احثة فرصة قليلة للطو ب يف التعلم. 
بعد ذلك  أمرت الطو ب أف يغلق،ا كل الكتب التعليمي  كقامت 
كرقة االخت ار  بدأ أف يفعل،ا االخت ار بقرا ة ال املة. إذا جا  ااتها  

يفتهم هلش مكتب ال،قت  فتأمر ال احثة الطو ب أف جيمع،ا كظ
 ت ار ال عدم مرت ا.اؼبدرس. كجرل ىذا االخ
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 االختتاـ (9
يك،ف اػبتاـ إبلقا  اإلرشادات هلش التعلم ابعبٌد كاالجتهاد. 

 زبتتم ال احثة الدراهة ابغبمدلة كدها  كفارة اجملليس كالاو ـ.
الحظت ال احثة صبيع أاشطة الطو ب حينما ذبرم هملية تعليم 

(  Grammatical Huntingلع ة "صيد ق،اهد اللغة" )النح، ابهتخداـ 
 ف،جدت ال احثة ايبح،اؿ كما يلي:

 هل،ؾ الطو ب (1
هبذا اؼبو حظة  ظهر أف الطو ب يرغ ،ف يف لعب "صيد ق،اهد 

(. الطو ب يتعاكا،ف مع فرقتهم Grammatical Huntingاللغة" )
 ة.ليتايدكا االهم اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع يف اعبدكؿ اؼب،ج،د

 كفا ة الطو ب (2
 Grammaticalبعد اهتخداـ لع ة "صيد ق،اهد اللغة" )

Hunting ظهر أهنم قد زاد كفا هتم يف تعليم النح،. كالدليل منو  )
إبجابة بعض الطو ب هن االخت ار ال عدم. قد رقش اتيجتهم يف 
االخت ار ال عدم بعد اهتخداـ لع ة "صيد ق،اهد اللغة" 

(Grammatical Hunting.) 
 

يف ( Grammatical Hunting) "صيد قواعد اللغة"فعالية استخدام اللعبة اللغوية  -ب
 تعليم النحو

فيما يلي هتعرض ال احثة ال ياانت اليت تتعلق بنتيجة ال حث. كهرضت 
ال احثة يف ىذا ال حث اتائج االخت ارين من اجملم،هتُت  مث حللتهما ابهتخداـ الرمز 

 .t-testاإلحاائي 
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية -1
 عدم للمجم،هة التجري ية كما يلي:اتائج االخت ار الق لي كال 

 3.3جدول 
 النتيجة لالختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير
 0 أضبد رضش قدر القاين َٕ مق ،ؿ ٖٓ دجي

 1 أانادل هفيا رضبش ٕٓ مق ،ؿ ََُ جيد جدا
 2 أهرم ب،ه يتا هارم َٗ جيد جدا ََُ جيد جدا

 3 أكؿ الدين ا،ر خَتا َٖ جيد ٖٓ جيد
 4 أي، كاىي،اينقايو َٗ جيد جدا ََُ جيد جدا
 5 آلفش ايل الرشيدل ٕٓ مق ،ؿ ََُ جيد جدا
 6 آىف فهمداي ج.ـ َٗ د جداجي ََُ جيد جدا
 7 فَتا مات،رل َٗ جيد جدا ََُ جيد جدا

 8 غرم فرمنشو َٕ مق ،ؿ ٖٓ جيد
 01 إؼبش مفيد اغبان َٖ جيد ٓٗ جيد جدا
 00 إلفي ا،ر فديو  ٖٓ جيد ََُ جيد جدا
 01 إمرا ة الفيربايين ق.أ َٖ جيد ََُ جيد جدا
 02 إثنا رزقية اؼبفيدة َٖ جيد ََُ جيد جدا
 03 إثنُت فو اة الرشيد َٖ جيد ٓٗ جيد جدا
 04 لطفيا مغفرة َٗ جيد جدا ََُ جيد جدا

 05 دمحم فب ا  اإلفُت َٓ راهب ٕٓ مق ،ؿ



ٖٔ 
 

 06 دمحم هراج ايبماـ َٓ راهب ٕٓ مق ،ؿ
 07 دمحم أانادل رفقي صفي َٖ جيد ََُ جيد جدا
 08 دمحم أغ،اق حبرالدين ٖٓ جيد ٓٗ جيد جدا
 11 دمحم ضبيم جزرل ٖٓ جيد ٓٗ جيد جدا

 10 دمحم الفضيل ٕٓ مق ،ؿ ٖٓ جيد
 11 مهي الدين معركؼ َٖ جيد ٖٓ جيد 

 12 اظَتة الفطرية َٖ جيد ٓٗ جيد جدا
 13 اظَتة النايحة َٗ جيد جدا ََُ جيد جدا
 14 افيعة الزىرة ايبذل َٖ جيد َٗ جيد جدا
 15 ا،ر زقية الااغبة َٖ جيد ََُ جيد جدا

 16 قرة أهي،ف ٖٓ جيد ََُ داجيد ج
 17 ريايت أايس أكا ب،ترم ٖٓ جيد ََُ جيد جدا
 18 رياكا ماي، ب،ه يتا هرم ٓٗ جيد جدا ََُ جيد جدا

 21 هيف الدين ريكي راحٍت ٕٓ مق ،ؿ ٖٓ جيد
 20 صفينا منزلة اغبكمة َٗ جيد جدا ََُ جيد جدا
 21 ه،راي اينقرـك د.ك َٗ جيد جدا ََُ جيد جدا

 22 ترا ملك فجر َٖ جيد َٗ د جداجي
 23 اثايا ا،ر خلياش ٕٓ مق ،ؿ ََُ جيد جدا
 24 كهن، براهتياكاف َٖ جيد ََُ جيد جدا
 25 اي أكرل ايبل اب َٖ جيد ٓٗ جيد جدا
 26 ي،اتا هلا و  َٗ جيد جدا ََُ جيد جدا
 27 زكلياان َٖ جيد ََُ جيد جدا
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 العدد 2154 2501
 ادلعدل 71،55 84

 

( أكرب من َُّٔظهر من اعبدكؿ الاابق أف اتائج االخت ار ال عدم )
 (َّٓٔاتائج االخت ار الق لي )

 

 ادلقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية -2

كبعد معرفة بياف اتائج االخت ار القيلي كال عدم للمجم،هة التجري ية  
ت ار الق لي كال عدم للمجم،هة التجري ية. فقدمت ال احثة اؼبقاراة بُت االخ

 كاؼبقاراة كما يلي:

 3.4جدول 
 ادلقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 التقدير النتيجة الرقم
 االخت ار ال عدم االخت ار الق لي

 الناية اؼبئ،ية هدد الطو ب الناية اؼبئ،ية هدد الطو ب
 %ٓٗ ٖٕ َّ %ِّ ِٔ َُ جدا جيد ََُ-َٗ ُ
 %ٕٗ ُٓ ٔ %َٓ ُٗ جيد ٖٗ-َٖ ِ
 %ِٔ ٓ ِ %ِْ ُٖ ٕ مق ،ؿ ٕٗ-َٕ ّ
 - - - - ضعيف ٗٔ-َٔ ْ
 - - %ِٔ ٓ ِ راهب ٗٓ> ٓ

 %ََُ ّٖ %ََُ ّٖ العدد
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 3.0رسم بياين 
 ادلقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 
ابلنا ة إذل اؼبقاراة بُت االخت ار الق لي كاالخت ار ال عدم للمجم،هة 

% من الطو ب يف مات،ل ِٔ ٓالتجري ية فظهر أف يف االخت ار الق لي 
% منهم يف مات،ل َٓ،ل مق ،ؿ  ك% منهم يف ماتِْ ُٖراهب  ك 

جيد جدا. لذلك ذبد ال احثة أف اتيجة % منهم يف مات،ل ِّ ِٔجيد  ك 
الطو ب أكثر يف مات،ل جيد  حيث حال تاعة هشر طال ا يف اخت ار ق لي 

 ىذه اؼبات،ل.

% من الطو ب يف مات،ل ِٔ ٓأما يف االخت ار ال عدم ظهر أف 
% منهم يف مات،ل ٓٗ ٖٕ  ك جيد% منهم يف مات،ل ٕٗ ُٓمق ،ؿ  ك

الطو ب أكثر يف مات،ل اخت ار بعدم جيد جدا. لذلك ذبد ال احثة أف اتيجة 
 جيد جدا  حيث حال ثو ث،ف طال ا يف ىذه اؼبات،ل.

ترتفع كفا ة الطو ب بُت االخت ار الق لي كاالخت ار ال عدم يف تعليم 
ن حيال،ف هلش   كيزيد هدد الطو ب الذيهتخداـ اللع ة اللغ،يةالنح، اب

طال ا  كينقص هدد الطو ب  َّطو ب إذل  َُمات،ل جيد جدا كى، من 
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طو ب  كينقص  ٔطال ا  إذل  ُٗالذين حيال،ف هلش مات،ل جيد كى، من 
طو ب إذل  ٕهدد الطو ب الذين حيال،ف هلش مات،ل مق ،ؿ كى، من 

طال ُت اثنُت  كينقص هدد الطو ب الذين حيال،ف هلش مات،ل راهب كى، 
من طال ُت اثنُت إذل صفر طالب. كىذا ال ياف يدؿ أف اتيجة االخت ار ال عدم 

 أكرب من اتيجة االخت ار الق لي.

 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة -3
 اتائج االخت ار الق لي كال عدم للمجم،هة الضابطة كما يلي:

 3.5جدول 
 دي للمجموعة الضابطةالنتيجة لالختبار القبلي واالختبار البع

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير
 0 أضبد هف،ادم َٕ مق ،ؿ َٖ جيد

 1 أضبد فاركؽ ا،كم ٓٔ ضعيف َٗ جيد جدا
 2 أضبد صحيب الربىاف ٖٓ جيد َٗ جيد جدا
 3 أضبد زداف َٖ جيد َٗ جيد جدا

 4 اكمة ألفية َٖ جيد ٖٓ جيد
 5 أايتا هناية َٕ مق ،ؿ ٕٓ مق ،ؿ
 6 أكؿ الاعدة ألينا ٓٓ راهب ٕٓ مق ،ؿ
 7 بنت أكؿ صاغبة َٕ مق ،ؿ َٖ جيد

 8 داريس حاٌت ٓٗ جيد جدا ٓٗ جيد جدا
 01 ديندل كاىي،ايقتياس ٓٔ ضعيف َٖ جيد
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 00 دكم أميتا ا،فياركايت َٕ مق ،ؿ َٖ جيد
 01 را حنفيةأيلاا ماي،  ٖٓ جيد ََُ جيد جدا

 02 أيلفش م،لداي جهيا ىدم ٓٔ ضعيف ٕٓ مق ،ؿ
 03 أديي أينغار تياهيت ٕٓ مق ،ؿ َٖ جيد

 04 إيرا أفيدة العفيفة ٕٓ مق ،ؿ ٕٓ مق ،ؿ
 05 إيرما فداي اينقايو ََُ جيد جدا َٗ جيد جدا

 06 ليليك ا،ر ليلي َٕ مق ،ؿ َٕ مق ،ؿ
 07 ؾدمحم أااار صفي مرب  ٕٓ مق ،ؿ َٗ جيد جدا

 08 دمحم زين اؼباطفش َٗ جيد جدا َٖ جيد
 11 ميلُت ىيمايت،ؿ ٖٓ جيد ٖٓ جيد

 10 ماي، فطرينا لطيفة ٖٓ جيد ٕٓ مق ،ؿ
 11 دمحم رزاؿ متقُت َٔ ضعيف ٕٓ مق ،ؿ
 12 دمحم فيحا الفريد َٖ جيد َٖ جيد
 13 ايتا ا،ر رشيدل ٕٓ مق ،ؿ ٖٓ جيد

 14 ينا،يف ىداية اعار  ْٓ راهب َٕ مق ،ؿ
 15 ا،ر هفيفة رضبش ٓٔ ضعيف َٖ جيد

 16 دمحم حنيفا ٖٓ جيد َٗ جيد جدا
 17 ا،ر ليندل مالياان ٕٓ مق ،ؿ َٗ جيد جدا

 18 ف،ترم أبريليا ديفي ٕٓ مق ،ؿ ٕٓ مق ،ؿ
 21 قرة ايبهي،ف َٖ جيد ٖٓ جيد

 20 رزؽ فًتا كيكيس فرااتما َٖ جيد َٗ جيد جدا
 21 ر رضبةهيت ا،  َٕ مق ،ؿ َٕ مق ،ؿ
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 22 هيت أمي رفيقة َٖ جيد ٓٗ جيد جدا
 23 ي،غا فرااتما َٖ جيد َٗ جيد جدا
 24 زىرة العُت اؼبشيطة ٓٔ ضعيف ََُ جيد جدا
 25 زيٍت ا،ر هُت ْٓ راهب ٓٔ ضعيف

 26 زمرة اؼبفيدل ٕٓ مق ،ؿ ٓٗ جيد جدا
 العدد 1634 2164
 ادلعدل 63،08 72،00

 

( أكرب من َّٕٓاتائج االخت ار ال عدم ) ظهر من اعبدكؿ الاابق أف
 .(ِّٕٓاتائج االخت ار الق لي ) 

 

 ادلقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة -4

كبعد معرفة بياف اتائج االخت ار الق لي كال عدم للمجم،هة الضابطة  
،هة الضابطة. فقدمت ال احثة اؼبقاراة بُت االخت ار الق لي كال عدم للمجم

 كاؼبقاراة كما يلي:

 3.6جدول 
 ادلقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة الرقم
 االخت ار ال عدم االخت ار الق لي

 الناية اؼبئ،ية هدد الطو ب الناية اؼبئ،ية هدد الطو ب
 %ْٖ ّٕ ُْ %ُُ ٖ ّ جيد جدا ََُ-َٗ ُ
 %ّْ ِّ ُِ %ّْ ِّ ُِ جيد ٖٗ-َٖ ِ



ْٕ 
 

 %َّ ِٕ َُ %ُْ ّٓ ُّ مق ،ؿ ٕٗ-َٕ ّ
 %َٕ ِ ُ %ُِ ُٔ ٔ ضعيف ٗٔ-َٔ ْ
 - - %ُُ ٖ ّ راهب ٗٓ> ٓ

 %ََُ ّٕ %ََُ ّٕ العدد
 

 3.1رسم بياين 
 ادلقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 
ابلنا ة إذل اؼبقاراة بُت االخت ار الق لي كاالخت ار ال عدم للمجم،هة 

% من الطو ب يف مات،ل ُُ ٖالتجري ية فظهر أف يف االخت ار الق لي 
% منهم يف ُْ ّٓ  ك ضعيف% منهم يف مات،ل  ُِ ُٔراهب  ك 

% منهم يف ُُ ٖجيد  ك % منهم يف مات،ل  ّْ ِّمق ،ؿ  ك مات،ل  
الطو ب أكثر يف اخت ار ق لي جيد جدا. لذلك ذبد ال احثة أف اتيجة مات،ل 

 مات،ل مق ،ؿ   حيث حال ثو ثة هشر طال ا يف ىذه اؼبات،ل.

ك ضعيف   % منهم يف مات،لَٕ ِأما يف االخت ار ال عدم ظهر أف 
جيد  ك % منهم يف مات،ل ّْ ِّمق ،ؿ  ك % منهم يف مات،ل َّ ِٕ

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

 االخت ار ال عدم االخت ار الق لي

 جيد جدا
 جيد
 مق ،ؿ
 ضعيف
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اخت ار جيد جدا. لذلك ذبد ال احثة أف اتيجة % منهم يف مات،ل ْٖ ّٕ
 الطو ب أكثر يف مات،ل جيد جدا  حيث حال أربعة هشر طال ا.بعدم 

ترتفع كفا ة الطو ب بُت االخت ار الق لي كاالخت ار ال عدم يف تعليم 
  كيزيد هدد الطو ب الذم حال هلش اهتخداـ اللع ة اللغ،يةكف النح، بد

طال ا  كال يزيد هدد الطو ب  ُْطو ب إذل  ّمات،ل جيد جدا كى، من 
طال ا  كينقص هدد الطو ب الذم  ُِالذم حال هلش مات،ل جيد كى، 
طو ب  كينقص هدد  َُطال ا إذل  ُّحال هلش مات،ل مق ،ؿ كى، من 

طو ب إذل طالب  ٔمات،ل ضعيف كى، من  الطو ب الذم حال هلش
 ّكاحد  كينقص هدد الطو ب الذم حال هلش مات،ل راهب كى، من 

طو ب إذل صفر طالب. كىذا ال ياف يدؿ أف اتيجة االخت ار ال عدم أكرب من 
 اتيجة االخت ار الق لي.

 

 جملموعة التجريبية والضابطةا بني مقارنة نتائج االختبار البعدي -5
اتائج االخت ارين من اجملم،هتُت فين غي لل احثة أف تعرض بياف  كبعد بياف

كالضابطة. فمقاراتهما كما  مقاراة اتائج االخت ار ال عدم بُت اجملم،هة التجري ية
 يلي:

 3.7جدول 
 اجملموعة التجريبية والضابطة بني مقارنة نتائج االختبار البعدي

 الرقم
نتائج االختبار البعدي للمجموعة 

 يةالتجريب
نتائج االختبار البعدي للمجموعة 

 الضابطة
ُ ٖٓ َٖ 
ِ ََُ َٗ 
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ّ ََُ َٗ 
ْ ٖٓ َٗ 
ٓ ََُ ٖٓ 
ٔ ََُ ٕٓ 
ٕ ََُ ٕٓ 
ٖ ََُ َٖ 
ٗ ٖٓ ٗٓ 

َُ ٗٓ َٖ 
ُُ ََُ َٖ 
ُِ ََُ ََُ 
ُّ ََُ ٕٓ 
ُْ ٗٓ َٖ 
ُٓ ََُ ٕٓ 
ُٔ ٕٓ َٗ 
ُٕ ٕٓ َٕ 
ُٖ ََُ َٗ 
ُٗ ٗٓ َٖ 
َِ ٗٓ ٖٓ 
ُِ ٖٓ ٕٓ 
ِِ ٖٓ ٕٓ 
ِّ ٗٓ َٖ 
ِْ ََُ ٖٓ 
ِٓ َٗ َٕ 
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ِٔ ََُ َٖ 
ِٕ ََُ َٗ 
ِٖ ََُ َٗ 
ِٗ ََُ ٕٓ 
َّ ٖٓ ٖٓ 
ُّ ََُ َٗ 
ِّ ََُ َٕ 
ّّ َٗ ٗٓ 
ّْ ََُ َٗ 
ّٓ ََُ ََُ 
ّٔ ٗٓ ٔٓ 
ّٕ ََُ ٗٓ 
ّٖ ََُ  

 2164 2501 العدد
 72،00 84 ادلعدل
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 3.2رسم بياين 
 جملموعة التجريبية والضابطةا بنير البعدي نتائج االختبامقارنة 

 
ظهر من اعبدكؿ الاابق أف اتائج االخت ار ال عدم للمجم،هة التجري ية 

 (.َّٕٓدم للمجم،هة الضابطة )( أكرب من اتائج االخت ار ال عَُّٔ)

 

 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتني -6
قدمت ال احثة هن االخت ارين )االخت ار الق لي كال عدم(  إما من 

 .t-testاجملم،هة التجري ية كاجملم،هة الضابطة ابالخت ار 
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 3.8جدول 

 من اجملموعتنينتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع 

 الرقم
 اجملم،هة الضابطة اجملم،هة التجري ية

X1 X2 X X2 Y1 Y2 Y Y2 
ُ َٕ ٖٓ ُٓ ِِٓ َٕ َٖ َُ ََُ 
ِ ٕٓ ََُ ِٓ ِٔٓ ٔٓ َٗ ِٓ ِٔٓ 
ّ َٗ ََُ َُ ََُ ٖٓ َٗ ٓ ِٓ 
ْ َٖ ٖٓ ٓ ِٓ َٖ َٗ َُ ََُ 
ٓ َٗ ََُ َُ ََُ َٖ ٖٓ ٓ ِٓ 
ٔ ٕٓ ََُ ِٓ ِٔٓ َٕ ٕٓ ٓ ِٓ 
ٕ َٗ ََُ َُ ََُ ٓٓ ٕٓ َِ ََْ 
ٖ َٗ ََُ َُ ََُ َٕ َٖ َُ ََُ 
ٗ َٕ ٖٓ ُٓ ِِٓ ٗٓ ٗٓ َ َ 

َُ َٖ ٗٓ ُٓ ِِٓ ٔٓ َٖ ُٓ ِِٓ 
ُُ ٖٓ ََُ ُٓ ِِٓ َٕ َٖ َُ ََُ 
ُِ َٖ ََُ َِ ََْ ٖٓ ََُ ُٓ ِِٓ 
ُّ َٖ ََُ َِ ََْ ٔٓ ٕٓ َُ ََُ 
ُْ َٖ ٗٓ ُٓ ِِٓ ٕٓ َٖ ٓ ِٓ 
ُٓ َٗ ََُ َُ ََُ ٕٓ ٕٓ َ َ 
ُٔ َٓ ٕٓ ِٓ ِٔٓ ََُ َٗ -َُ ََُ 
ُٕ َٓ ٕٓ ِٓ ِٔٓ َٕ َٕ َ َ 
ُٖ َٖ ََُ َِ ََْ ٕٓ َٗ ُٓ ِِٓ 
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ُٗ ٖٓ ٗٓ َُ ََُ َٗ َٖ -َُ ََُ 
َِ ٖٓ ٗٓ َُ ََُ ٖٓ ٖٓ َ َ 
ُِ ٕٓ ٖٓ َُ ََُ ٖٓ ٕٓ -َُ ََُ 
ِِ َٖ ٖٓ ٓ ِٓ َٔ ٕٓ ُٓ ِِٓ 
ِّ َٖ ٗٓ ُٓ ِِٓ َٖ َٖ َ َ 
ِْ َٗ ََُ َُ ََُ ٕٓ ٖٓ َُ ََُ 
ِٓ َٖ َٗ َُ ََُ ْٓ َٕ ِٓ ِٔٓ 
ِٔ َٖ ََُ َِ ََْ ٔٓ َٖ ُٓ ِِٓ 
ِٕ ٖٓ ََُ ُٓ ِِٓ ٖٓ َٗ ٓ ِٓ 
ِٖ ٖٓ ََُ ُٓ ِِٓ ٕٓ َٗ ُٓ ِِٓ 
ِٗ ٗٓ ََُ ٓ ِٓ ٕٓ ٕٓ َ َ 
َّ ٕٓ ٖٓ َُ ََُ َٖ ٖٓ ٓ ِٓ 
ُّ َٗ ََُ َُ ََُ َٖ َٗ َُ ََُ 
ِّ َٗ ََُ َُ ََُ َٕ َٕ َ َ 
ّّ َٖ َٗ َُ ََُ َٖ ٗٓ ُٓ ِِٓ 
ّْ ٕٓ ََُ ِٓ ِٔٓ َٖ َٗ َُ ََُ 
ّٓ َٖ ََُ َِ ََْ ٔٓ ََُ ّٓ ُِِٓ 
ّٔ َٖ ٗٓ ُٓ ِِٓ ْٓ ٔٓ َِ ََْ 
ّٕ َٗ ََُ َُ ََُ ٕٓ ٗٓ َِ ََْ 
ّٖ َٖ ََُ َِ ََْ  

 ََٓٔ َّّ َّٕٓ ِْٕٓ ُِٓٗ ْٓٓ َُّٔ َّٓٔ اجملم،هة
   ∑X ∑X2   ∑Y ∑Y2 
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  اعبدكؿ الاابق:كفيما يلي ت،ضيح ما يف

X1 : اتائج االخت ار الق لي من اجملم،هة التجري ية 
X2 : اتائج االخت ار ال عدم من اجملم،هة التجري ية 
X : هدد االكبراؼ من اتائج اجملم،هة التجري ية 

X2 : هدد االكبراؼ اؼبربع من اتائج اجملم،هة التجري ية 
X∑ :  لتجري يةهدد االكبراؼ من اتائج اجملم،هة اؾبم،ع 

X2
 هدد االكبراؼ اؼبربع من اتائج اجملم،هة التجري يةؾبم،ع  : ∑

Y1 : ضابطةاتائج االخت ار الق لي من اجملم،هة ال 
Y2 : ضابطةاتائج االخت ار ال عدم من اجملم،هة ال 
Y : ضابطةهدد االكبراؼ من اتائج اجملم،هة ال 

Y2 : ضابطةهدد االكبراؼ اؼبربع من اتائج اجملم،هة ال 
Y∑ :  ضابطةهدد االكبراؼ من اتائج اجملم،هة الؾبم،ع 

Y2
 ضابطةهدد االكبراؼ اؼبربع من اتائج اجملم،هة الؾبم،ع  : ∑

 
بعد ت،ضيح اعبدكؿ الاابق  تلخص ال احثة بعرض النتائج اآلتية كىي 

هدد االكبراؼ اؼبربع من اجملم،هة التجري ية ؾبم،ع هدد االكبراؼ ك ؾبم،ع 
 ة  كىي كما يف ىذا اعبدكؿ:ضابطكاجملم،هة ال
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 3.01اجلدول 

 عدد االحنراف ادلربع من اجملموعتنيرلموع االحنراف و رلموع عدد 
 اجملم،هة الضابطة اجملم،هة التجري ية

هدد ؾبم،ع 
 (∑Xاالكبراؼ )

هدد ؾبم،ع 
االكبراؼ اؼبربع 

(X2
∑) 

هدد ؾبم،ع 
 (∑Yاالكبراؼ )

هدد ؾبم،ع 
االكبراؼ اؼبربع 

(Y2
∑) 

ْٓٓ ُِٗٓ َّّ ََٔٓ 
 

كبعد ذلك قامت ال احثة إبدخاؿ النتائج الاابقة إذل الرمز االحاائي 
 اآليت:

   = 
∑ 

 
 

 = 
   

  
 

 = 14,34 
 

   = 
∑ 

 
 

 = 
   

  
 

 = 8,92 
 

∑   = ∑   - 
(∑ ) 

 
 

 = 9125 - 
(   ) 

  
 

 = 9125 - 
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 = 9125 – 7815,45 
 = 1309,55 
 

∑   = ∑   - (∑ )
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 = 6500 – 2943,24 
 = 3556,76 
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df = Nx + Ny – 2 

 = 38 + 37 – 2 
 = 73 
ts0,05 = 2,00 

ts0,01 = 2,66 

 
 ٖٗ ِاإلحاائي =   tكمن اعبدكؿ الاابق كجدت ال احثة أف اتيجة 

يجة يف القائمة اغبربية . مث حبثت ال احثة بنتt-tableمث قامت ال احثةبتعيُت 
(Degree of Freedom من )t-table  = يف التقدير  ٔٔ ِف،جدت أف اتيجة

ف،جد  t-table%. إذا ق،بل بػ ٓيف التقدير اؼبعن،م  ََ ِ%  ك ُاؼبعن،م 
 .ٖٗ ِ>  ٔٔ ِ>  ََ ِاتيجة كما يلي : 

 تقرير " تػػ " :

الت التجري ة = ح Ha( = Ttabel( < "ت" اعبدكؿ )Thitung"ت" االحاا  )
 مق ،ؿ.

فشلت التجري ة =  H0( = Ttabel( > "ت" اعبدكؿ )Thitung"ت" االحاا  )
 مردكد.

% ُأكرب من اتيجة التقدير اؼبعن،م  ٖٗ ِاإلحاائي =  tكيبف اتيجة 
كذلك دبعٌت  ََ ِ% = ٓككذلك أكرب من اتيجة التقدير اؼبعن،م  ٔٔ ِ= 
. كخو صتها أف اهتخداـ اللع ة مق ،ؿ أم فركض ىذا ال حث مق ،ؿ Haأف 

( فعالية هلش ترقية كفا ة Grammatical Huntingاللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" )
 الطو ب يف تعليم النح،.
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 البحثنتائج : مناقشة  ادلبحث الثالث

أف اهتخداـ اللع ة اللغ،ية مهم جدا يف هملية تعليم النح،. يبهنا تاَت  كيدؿ ذلك
تثَت التفاهل اللفظي   ك تقليل اؼبللن اؼبعلم إذل الطو ب  ك هملية اقل اؼبعل،مات م

كتق،دىم إذل أىداؼ التعليمية اؼبرج،ة. ك تؤكد ال احثة بنتائج اؼبقابلة كاؼبو حظة    للطو ب
أكثر الطو ب ي ات  ك ر اؼبتن،هة  كال يراجع اؼبعلم التدأٌف اؼبعلم دل ياتخدـ طريقة التدريس 

 غ،يةاللع ة الل ج ال احثةا ترب فلذلك 81ملية التعليم كالتعلم.نيعاس كاؼبلل يف هيشعركف ابل
 .ضباهة الطو ب يف تعلم النح، إاثرة الطو ب هلش كن أف تشجعاليت سب فعالةال

ايبلعاب اللغ،ية من أفضل ال،هائل اليت أف  انصف ماطفش ه د العزيزككما قاؿ 
الدارهُت هلش م،اصلة تلك اعبه،د كمااادهتا  كالتخفيف من راتية  تااهد كثَتا من

ا يف ذلك مثل عاب ؾباال كاهعا يف التدريب مثلهت،فر كثَتا من ايبل الدركس كجفافها.
تااهد   ك كالًتصبة اؼبفيدة  كالذم يهٌم ىنا ى، مقدار التدريبالتدري ات اؼبعركفة. 

كيف ايبلعاب اعبماهية أك يف  81.ايبلعاب اؼبعلم هلش إاشا  اا،ص تك،ف اللغة
ن نا إذل جنب. فهناؾ ؾبم،هات كًفرىؽه أخرل كباكؿ اجملم،هات  ياَت ال تنافس كالتعاكف جى

ااهدىم هلش االاتاار هلش الفرؽ اؼبناهفة. تغلب هليها  كما أف ىناؾ أصدقا  يال
 82كىكذا يك،ف للفرد مهم يف اظر اآلخرين.

ا كاهتخدامها. فتدكر ال احثة دكرا ىاما يف اللع ة اللغ،ية متن،هة من حيث أشكاؽب
االختيار اللع ة اللغ،ية اؼبناه ة بتعليم النح،  كدبات،ل الطو ب حىت أىداؼ التعليم. 

                                                           
81

 َُِٔيناير  ٔاتائج اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية   اظبو "رضش دين"  يـ، اعبمعة   

81
 ُْاتائج اؼبقابلة مع الطال ة  يـ، اعبمعة  و  َُِٔيناير  ٔ  يـ، اعبمعة  اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية اتائج  

 َُِٔيناير 

81
 َُانصف ماطفش ه د العزيز  اؼبرجع الاابق  ص.  

82
 ُْانصف ماطفش ه د العزيز  اؼبرجع الاابق  ص.  
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"صيد ق،اهد اللغة"  بشكل لع ة اللغة ىي اليت سبكن اهتخدامها لعاب اللغ،يةايب إحدل
(Grammatical Hunting .)تعليم يف الطو ب تعٌلم لتنمية الدافع مفيدةتك،ف  كىذه أف 

 كيف تنفيذ هملية التعليم أتخذ ال احثة اؼب،ض،ع هن اؼبفرج كاؼبثٌت كاعبمع. .النح،

تؤكد اتائج االخت ار الق لي ك كقد حبثت ال احثة أف اتيجة االهت ااة كاؼبو حظة 
 Grammaticalصيد ق،اهد اللغة" )كال عدم كىي دالة هلش قباح ذبري ة اللع ة اللغ،ية "

Hunting .،لًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح،  كلًتقية رغ ة الطو ب يف تعليم النح )
كهملية إجرا  ىذه اللع ة اللغ،ية أف الطو ب ياتطيعُت أف يفرقُت بُت ايبهم اؼبفرد كاؼبثٌت 

 كاعبمع  كال يشعركف الطو ب ابؼبلل كالنعاس هند هملية التعليم.

ف أهاس تعليم الق،اهد )النح، أك الارؼ( ى، إذا  قاؿ فتح اجمليب كايل الرضب،ايت أ
 83كاف ايبخطا  يف فهم تركيب اعبمل فأثر يف هملية الًتصبة  كالتفاَت  كفهم النا،ص.

 كجبنيب ذلك  أف تعليم النح، يااهد الطو ب يف تع َت الكو ـ  كالكتابة جيدا.
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 امسالفصل اخل

 نتائج البحث

 

 نتائج البحث -أ 
كبعد ااتها  إجرا  ال حث العلمي هن اهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد 

درهة الثاا،ية ؼب( يف تعليم النح، يف الفال العاشر ابGrammatical Huntingاللغة" )
اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار  فحال ال احثة هلش االهتنتاج ايبخَت  كما 

 ي:يل
( Grammatical Huntingاهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" ) هملية -1

درهة الثاا،ية ؼبلًتقية كفا ة الطو ب يف تعليم النح، يف الفال العاشر اب
 اإلهو مية اغبك،مية تل،ج، ب اليتار  كما يلي: 

 ثٌت كاعبمع  كأمثلتهم.تشرح ال احثة هن تعريف اؼبفرد كاؼب (أ 
تعطي   مث جيلس الطو ب مع فرقتهمم الطو ب إذل بعض اجملم،هة  ك تقاي (ب 

 Grammaticalال احثة ال،رقة اليت تك،ف جدكؿ لع ة "صيد ق،اهد اللغة" )

Huntingإذل كٌل الفرقة ) . 
 طباة كأربع،ف دقيقة. يعمل الطو ب ابل،قت احملدد يعٍت  (ج 
،يق اإلهم ابلشكل ايبفقي  يتاٌيد الطو ب اإلهم اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع بتط (د 

 أك العىميٍ،ًدٌم  أك اؼبتقاطع. 
إذا كجد الطو ب اإلهم اؼبفرد أك اؼبثٌت أك اعبمع  فكت ها يف اعبدكؿ  (ه 

 الثاين. 
   مث تعطي النتيجةتفحص ال احثة همل الطو ب (و 
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ة ( فعالGrammatical Huntingاهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" ) -2
 ٖٗ ِاإلحاائي =   tأف اتيجة  ابلدليل  ية كفا ة الطو ب يف تعليم النح،ًتقل

. مث حبثت ال احثة بنتيجة يف القائمة اغبربية t-tableبتعيُت  مث قامت ال احثة
(Degree of Freedom من )t-table  = يف التقدير  ٔٔ ِف،جدت أف اتيجة

ف،جد  t-tableبػ  %. إذا ق،بلٓيف التقدير اؼبعن،م  ََ ِ%  ك ُاؼبعن،م 
اإلحاائي =  t. كيبف اتيجة ٖٗ ِ>  ٔٔ ِ>  ََ ِاتيجة كما يلي : 

ككذلك أكرب من اتيجة  ٔٔ ِ% = ُأكرب من اتيجة التقدير اؼبعن،م  ٖٗ ِ
 مق ،ؿ.  Haكذلك دبعٌت أف  ََ ِ% = ٓالتقدير اؼبعن،م 

 
 اقرتحات البحث -ب 

 التالية: بنا  هلش اتائج ال حث فتقدـ ال احثة اؼبقًتحات
ترجش ال احثة أف يهتم اؼبدرس ابؼب،اد كال،هائل التعليمية الفعالية كاللع ة اللغ،ية  -1

ل، يريد أف ينمي ق،اهد النح،. إذا حال الطو ب هلش تعليم النح، اعبيد 
 كيؤدم إذل اؼبهارة اللغ،ية.

يماة  ترجش ال احثة أف يهتم مدره،ا اللغة العربية ابختيار ا،ع ال،هائل التعل -2
( كىي Grammatical Huntingابهتخداـ اللع ة اللغ،ية "صيد ق،اهد اللغة" )

 كاحدة من ال،هائل التعليمية اعبيدة خاصة يف تعليم النح،.
 ترجش لل احثُت اآلخرين أف يطٌ،ركا ىذا ال حث يف اؼبدرهة ايبخرل. -3
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 قائمة ادلصادر وادلراجع
 

 ادلصادر: -أ 
 ْلق اآلية ه،رة العالقرآف الكرمي  

 
 ادلراجع العربية: -ب 

تط،ره كتط يقاتو كاذباىاتو العاؼبية  -التدريس االبتدائيصو ح ه د اغبميد ماطفش. 
 ُٖٗٗ. الك،يت : مكت ة الفو ح للنشر كالت،زيع. اؼبعاصرة

. اؼبملكة العربية الاع،دية : دار ايبادالس النح، ال،ظيفيفاضل فت،ل دمحم كارل. 
 ُْٗٗللنشر كالت،زيع. 

. مكت ة ايبقبل، مناىج ال حث العلمي يف العلـ، الًتب،ية كالنفايةؾبدم هزيز إبراىيم. 
 ُٖٗٗاؼبارية. 

. الناشر اؼبعارؼ بو هكندرية جو ؿ النح، التعليم يف الًتاث العريبدمحم ابراىم ه اره. 
 حزل كشركاه. دكف الانة

َتكت: دار الكتاب . بجامع الدركس العربية اعبز  ايبكؿماطفش الغو ييٍت.   
 َُِِالعلمية. 
 ََِٕ. هماف: دار اؼباَتة. أهاهيات ال حث العلميمنذر الضامن. 

. الرايض: ايبلعاب اللغ،ية يف تعليم اللغات ايبجن يةانصف ماطفش ه د العزيز. 
 َُٖٗاؼبملكة العربية الاع،دية. 
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 البحوث -ج 
للغ،ية ابهتعماؿ لع ة مطاردة الكلمة فعالية اهتخداـ طريقة اؼبراق ة امرلينا رضب،ايت  

لًتقية اهتيعاب اؼبفردات لدل الطو ب يف اؼبدرهة الثاا،ية دبعهد دار اغبكمة 
  ال حث العلمي  قام تعليم اللغة العربية  كلية الًتبية كالتعليم  جامعة بكن ارك

 َُِٔالالطاف الشريف قاهم اإلهو مية اغبك،مية برايك بكن ارك 
لع ة تريار ى،ات لتنمية زبفيزية الدراهة للطو ب هلش دراهة خبارم  إثنا ا،ر ليلي 

  ال حث العلمي  قام تعليم كاانهارم الثاا،ية اغبك،مية مفردات يف مدرهة
هو مية اللغة العربية  كلية هلـ، الًتبية كالتعليم  جامعة ه،انف كاليجاكا اإل

 َُِٓاغبك،مية ي،كياكرات 
هًتاتيجية لع ة صيد ماؿ القاركف لًتقية كفا ة اهتخداـ ارشيدة ألفة ل،بيس  

ال حث العلمي     الطو ب يف مدرهة دار العلـ، الثن،ية اإلهو مية فو اكارااي
 َُِٓكلية هلـ، الًتبية كالتعليم  جامعة دمحمية فو اكارااي  
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