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 إهداء
 

 أىدم ىذه رسالة ا١تاجستَت إىل: 
 أّمي المحبوبة "سيتي واقعة" والمرحوم أبي المحبوب " اسمونى" 

 مها ربياين تربية حسنة كنصحاين نصيحة طيبة حىت اكوف ما أنا عليو االف، 
 عسى أف يرحم اهلل يف حياهتما يف الدنيا كاألخرة 

 أختي الكبير " صفيانى مكرمة"
 أختي الكبير "منفضيلة دوي ليستارى" 

       أخي الصغير " احمد بهاؤالدين الترمذي" 

عسى أف حيقق اهلل ٢تم يف األعماؿ العالية كالعلـو النافعة ك  كدعوكين، شجعوف اللذين
 األعماؿ ا١تضية ككتب اهلل ٢تم من عباد الصاٟتُت 

 الكراماء أساتذتي وجميع

     األعزاء أصدقائي وجميع

أف حيقق اهلل ٢تم  عسى. ا١تاجستَت رسالة ىذه كتابة أمت أف إىل بالدعاء ساعدكين الذين
 االماؿ كيوفقهم يف ٚتيع ا٠تطوات. 

 

 أمين ... أمين ... أمين 
   يارب العالمين
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 الشكر والتقدير

 هلل اٟتمد. اٞتاحدين جحود ينقصو كال اٟتامدين ٛتد ملكو يف اليزيد هلل اٟتمد 

  :بعد أما .عصاؾ من معصية تضره كال عطاؾ من طاعة تنفع ال

 بالنقصاف ٦تلوء أنو كاعًتفت ا١تاجستَت رسالة كتابة انتهيت قد تعاىل اهلل بتوفيق

 . معرفيت لقلة ذلك كمع لتكميلو، جهدم غاية بذلت قد أين رغم

 حياهتما يف حسنة تربية ربٌياين الذين لوالدمٌ  قدمت كتقديرا كامبل كشكرا إكراما

 اٞتزاء أحسن اهلل جازمها التحديات من اٟتياة ١تواجهة  اآلمل لنيل التقدًن على حثاين ك

 .  كاآلخرة الدنيا يف

 األساتذة من كثَتة مساعدة بدكف تتم مل الكتابة ىذه بأف أيقنت ككذلك

 من إىل االحًتاـ كفائق الشكر جزيل أىدم ا١تناسبة هبذه. األحباء كاألصدقاء الكرماء

 اجستَت منهم:ا١ت رسالة ىذه كتابة يف ّتهدىم بذلوا

جامعػػة موالنػػا مالػػك إبػػراىيم اإلسػػبلمية  كمػػديرفضػػيلة امػػًـت األسػػتاذ عبػػد اٟتػػارس   .1
 اٟتمكومية ماالنق،

عليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية دراسات الالدكتور موليونو عميد كلية ال .2
 اٟتمكومية ماالنج،

العليا  دراساترئيس قسم التعليم اللغة العربية كلية ال كلدانا كرغاديناتا الدكتور .3
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتمكومية ماالنج،



 ه
 

ىػػػػػذه رسػػػػػالة  الػػػػػدكتورة أمػػػػػي ٤تمػػػػػودة مشػػػػػرفافك  الػػػػػدكتور نػػػػػور حسػػػػػن عبػػػػػد البػػػػػارم .4
مبلحظػػػات لي ػػػرج   ك  مػػػا أبػػػداه مػػػن توجيهمػػػا، ك لتفضػػػلهما ٔتناقشػػػة ىػػػذه الرسػػػالة

 ، فجزامها اهلل خَتا كثَتا،أفضل صورة ٦تكنة

اللذاف ربياين ركحي  ا١ترحـو أيب اٝتوىنك  فضيلة امًـت أٌمي امبوبة سييت كاقعة .5
 كحيايت،

أخيت الكبَت "صفياىن مكرمة" ك "منفضيلة دكم لستارم" ك إىل أخي الصغَت  .6
، كال انسي إىل أخي امبوب "٤تمد حتم العصم" الذم "احدـ هبألدين ترمذم"

 كيدعوىن دائما يف كل الوقتو، يساعدىن

العليا جامعة موالنامالك  دراساتال كأصدقائي يف قسم التعليم اللغة العربية كلية .7
  ٔتالنج، إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية

تصايل الذم قد يواقع أحبلمي يف اال (LPDP) خاصة ١تؤسسة إدارة منحة الًتبوية .8
 . دراسة يف مرحلة ا١تاجستَت

 معهد الطلبة "األذكياء نور الصفا"،يف  ٚتيع زمبلئيك  .9

 يف مدرسة النافعية لتحفيظ القرآف االبتدائية بسيدكارجو. ككذلك زمبلئي .10

 

 

 ـ  َُِٖمايو  ُٓماالنج، 

 توقيع صاحبة اإلقرار 
 

 حكمه فطرياني 

 04081161      



 و
 

  



 ز
 

 

 

 



 ح
 

 

 



 ط
 

 مستخلص البحث
 

على صندكؽ العجيب" بوسيلة "ال الكتابةم مهارة ي. فعالية تعل8َُِحكمو فطرياىن. 
 النافعية لتحفيظ القرآف االبتدائيةمدرسة  يف  (Edutaintment) أساس التعليم الًتفيهي

ة موالنا مالك قسم تعليم اللغة العربية كلية العليا ّتامع. رسالة ا١تاجستَت  .بسيدكارجو
 الدكتور نور حسن عبد البارم( 9)  ٔتاالنج. ا١تشرؼ: إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية

 .الدكتور أمي ٤تمودة( 0)

 .، الصندكؽ العجيب، التعليم الًتفيهيمهارة الكتابة: الكلمات الرئيسية

 

. ك قػد فهم ا١تفردات يف تعلػيم اللغػةىي أساس أكاؿ يف بداية  تطبيق  مهارة الكتابة
خػػػػلة التعلػػػػيم يف مدرسػػػػة تػػػػدرس اللغػػػػة العربيػػػػة يف ا١تدرسػػػػة منػػػػذ يف مرحلػػػػة االبتدائيػػػػة. ك 

اإلبتدئية يؤثر آثرا كبَتا يف فكر التبلميذ. فلذالك البػد علػى كػل ا١تعلػم اللغػة العربيػة لػيعلم 
حققػػت اىػػداؼ الداسػػة. كلكػػن كثػػَت مػػن  يكػػوف عماليػػة التعلػػيم فٌعالػػة ك صػػحيحة لكػػي

عػػػة ك جذبػػػة ا١تعلػػػم اللغػػػة ماعنػػػدىم الطريقػػػة الفٌعالػػػة يف تعلػػػيم. بوجػػػود عماليػػػة التعلػػػيم ا١تمت
و يف . كلكػن كثػَت مػن ا١تدرسػة ال يطبقػيسبب التبلميذ يشعرك بفريح يف تعليم اللغػة العربيػة

  بسيدكارجو. النافعية لتحفيظ القرآف االبتدائية درسةتعليم اللغة العربية كمثل   م

بوسػػيلة  م مهػػارة الكتابػػةيتعلػػ كيػػت تطبيػػق( 9) ىػػي ىػػذالبح  يف البحػػ  اسػػةلة
النافعيػة مدرسػة  يف  (Edutaintment) علػى أسػاس التعلػيم الًتفيهػيصػندكؽ العجيػب" "ال

بوسػػيلة  م مهػارة الكتابػةيتعلػػ فعاليػة مامػدل( 0) ؟بسػيدكارجو لتحفػيظ القػرآف االبتدائيػة
النافعيػة مدرسػة  يف  (Edutaintment) علػى أسػاس التعلػيم الًتفيهػيصػندكؽ العجيػب" "ال

  بسيدكارجو؟ لتحفيظ القرآف االبتدائية
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بوسػػػػيلة  م مهػػػػارة الكتابػػػػةيتعلػػػػ تطبيػػػػق  كيفيػػػػة معرفػػػػة ىػػػػي البحػػػػ  ؼ أىػػػػدا كمػػػػن
النافعيػة مدرسػة  يف  (Edutaintment) علػى أسػاس التعلػيم الًتفيهػيصػندكؽ العجيػب" "ال

 .فٌعاليتو مدل معرفة ك بسيدكارجو لتحفيظ القرآف االبتدائية

 مػن يًتكػب ا١تػنهج ىػذا. الكمػي با١تدخل التجريب ا١تنهج ىو البح  ىذا منهج أما

 أدكات الباحثػػة كاسػت دمت. الضػابطة اجملموعػة ثانيػػا ك التجريبيػة اجملموعػة أكال اجملمػوعتُت

 . ا١تبلحظة ك كاالستبانة االختبار من البيانات ٚتع

صندكؽ بوسيلة "ال م مهارة الكتابةيتعل( تطبيق ُكنتائج ىذا البح  ىي )
الًتفيهيعلى أساس التعليم العجيب"   (Edutaintment)  النافعية لتحفيظ مدرسة  يف

كىو خطوة ٚتع بطاقة ا١تفردات كخطوات ٚتع  بسيدكارجو ٓتطوتُت، القرآف االبتدائية
بوسيلة  م مهارة الكتابةيتعل( إف 0) مراحل اللعبة. ُّككلهم تتكوف من  بطاقة الصور

على أساس التعليم الًتفيهيصندكؽ العجيب" "ال  (Edutaintment)  النافعية مدرسة  يف
tبسيدكارجو فٌعالة. بدليل إف نتيجة  لتحفيظ القرآف االبتدائية أكل  ٓ.ُْاإلحصائي  

 ٓككذلك أكل من نتيجة ا١تستول ا١تعنوم  ُٖ.ِ%=  ُمن نتيجة ا١تستول ا١تعنوم 
. كذلك  ٔتعٌت مقبوؿ أم أف فركض ىذا البح  مقبوؿ َٖ.ِ=  %  
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Keterampilan menulis merupakan dasar dari praktik penguasaan kosa 

kata dalam belajar bahasa. Bahasa Arab dipelajari sejak pada tingkatan sekolah 

dasar. Pengalaman belajar pada tingkat sekolah dasar sangat berpengaruh 

terhadap pemikiran peserta didik. Oleh karena itu pendidik harus dapat mengajar 

dengan benar  agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan tercapailah tujuan 

dari pembelajaran tersebut. Namun banyak pendidik yang belum mempunyai 

cara-cara mengajar yang efektif. Dengan adanya proses pembelajaran yang 

menyenangkan dan kreatif dapat membuat peserta didik merasa senang dalam 

belajar bahasa Arab. Tetapi masih banyak pendidik yang belum menerapkannya 

dalam pembelajaran bahasa Arab, seperti di Sekolah Dasar Tahfid Al-qur’an An-

Nafi’iyah. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 

pembelajaran keterampilan menulis dengan media Kotak Ajaib yang berasaskan 

Edutainment di Sekolah Dasar Tahfid Al-qur’an An-Nafi’iyah Sidoarjo? )2) 

Sejauh mana efektivitas pembelajaran keterampilan menulis dengan media Kotak 

Ajaib yang berasaskan Edutainment di Sekolah Dasar Tahfid Al-qur’an An-

Nafi’iyah Sidoarjo?  

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan 

pembelajaran keteraempilan menulis dengan media Kotak Ajaib yang berasaskan 

Edutainment di Sekolah Dasar Tahfid Al-qur’an An-Nafi’iyah Sidoarjo beserta 

efektifitasnya. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode ini terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Peneliti menggunakan angket, soal latihan dan observasi 

sebagai instrumen pengumpulan datanya. 

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan pembelajaran 

keterampilan menulis dengan media Kotak Ajaib yang berasaskan Edutainment di 

Sekolah Dasar Tahfid Al-qur’an An-Nafi’iyah Sidoarjo melalui dua tahapan, 

yaitu tahap pengumpulan kartu mufrodat dan tahap pengumpulan kartu gambar 

yang keseluruhannya terdiri dari 13 langkah permainan. (2) Pembelajaran 

keterampilan menulis dengan Media Kotak Ajaib yang berasaskan Edutainment 

di Sekolah Dasar Tahfid Al-qur’an An-Nafi’iyah Sidoarjo efektiv. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya nilai t-test 1445 yang mana lebih besar dari nilai 



 ل
 

signifikansi 1: = 2481, juga lebih besar dari pada nilai signifikansi 5:=2408. 

Artinya penelitian ini diterima.  
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Writing skill is the basic of vocabularies understanding of language 

learning process. Arabic language is learnt since elementary school. Learning 

experience in the elementary school has big effect into student’s thinking. So, 

every teacher must be able to teach correctly, so the learning process will be 

effective and the purpose of learning could be reached. But, there are many 

teachers who still do not have the effectiveness of learning method. By using 

gladly and creative learning process the student can feel happy to study Arabic 

language. But there are many teachers who still do not applied that, for the 

example in  An-Nafi’iyah Elementary school of memorizing holy quran. 

The problems of this research are (1) How is the application of writing 

skill learning activity by using miraculous box based on edutainment in An-

Nafi’iyah elementary school of memorizing holy quran? (2) How is the 

effectiveness of writing skill learning activity by using miraculous box based on 

Edutainment in An-Nafi’iyah Elementary school of memorizing holy quran? 

The purposes of this research are to know the application of writing skill 

learning activity by Using Miraculous box based on Edutainment in An-Nafi’iyah 

Elementary school of memorizing holly quran and the effectiveness. 

This research uses the experiment research method by quantitative 

approach. This research consists of two groups there are experiment group and 

control group. The research uses questionnaire, test and observation  as the tool of 

data collection. 

The result of this research show that (1) The application of writing skill 

learning activity by using miraculous box based on edutainment in An-Nafi’iyah 

elementary school of memorizing holy quran is passing two steps, they are 

collecting the vocabulary cards and collecting picture cards, and they are consist 

of 13 game steps (2) Writing skill learning activity by using miraculous box based 

on edutainment in An-Nafi’iyah elementary school of memorizing holy quran is 

effective. The test result shows that the result’s counting of t-test is 1445 biggest 

than significance 2481 = 1: and 2408 = 5%, it shows that this research is received. 
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 لو األ فصلال
 طار العاماإل

 

 

 المقدمة .أ 
. يف تعليم اللغة بداية  تطبيق فهم ا١تفرداتمهارة الكتابة ىي أساس أكاؿ يف 

. كقد تدرس ا١تواد اللغوية الىت تدرس يف عناصر اللغة ىي إحدل منفردات ا١تك 
يف ا١تعاىد. بل ليس يف ا١تؤسسة  أكاللغة العربية يف ا١تؤسسة الرٝتية مثل يف ا١تدارس 

َت الرٝتية فحسب، كلكن تدرس ىذه اللغة يف األماكن األخرل أيضا يف األماكن غ
 مثل يف األماكن ا٠تاصة لتعليم اللغة العربية.

كل لك  م اللغة العربية يسهل فهم العلـو خاصة يف علم الدين اإلسبلـ.يتعل
ليس  كل ا١تواطن ٢تا اٟتق لنيل التعليمىذا دليل ٔتعٌت   9.ق لنيل التعليما١تواطن ٢تا اٟت

كثَت من   .علم اللغة العربية ٣تاؿ العلـو فيها يف التعليم ا١تواد ا٠تاص كلكن لكل
بلد. ىم يقدـ البل ةكثَت   مسامهاتيشعركف أف اللغة العربية ليس ٢تا  اندكنيسيا ا١تواطن

ندكنسيا بسبب صبلح ا١تسلمُت ك فِت اٟتقيقة فيها االستقبلؿ االال يذكر بأف 
 مسامهات كثَتة من اللغة العربيلة.

التبلميذ بعد الآلعلة. ك خلة ؿ مكاف التعليم عند أك مرحلة إبتدائية ىي 
لوكاف خلة لذلك التعليم يف مدرسة اإلبتدئية يؤثر آثرا كبَتا يف فكر التبلميذ ف

غَت مفرحة  أكليمهم جيد فيكوف اٟتاصل جيد ايضا، ك إذا خلة تعليمهم قبيح التع
ذ يف الواقع كثَت من التبلمي يشعر التبلميذ ٔتبلؿ ليواصل عمالية التعلم ايضا. فسوؼ
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العربية صعب اليريد أف نواصل دراستهم بتعليم اللغة العربية ألهنم يشعركف أف اللغة 
التعليم ك التعلم اللغة العربية خاصة ة سيةة يف عمالية ك ٦تل، ذالك اٟتالة تسبب ٓتل 

تعليم يف ا١تدرسة االبتدائية علي رغم من ا١تفًتض أف عمالية ال يف ا١ترحلة االبتدائية.
 ىل يؤثر باالنطباع بعدىا.ك األف االنطباع األلة احسن ا٠ت يكوف

فلذلك  0.يةتدائإب مدرسةيف اللغة العربية ىو مواد صعب عند تبلميذ خاصة 
ا١تعلم  جيعل عملية التعلم ك التعلم الفعالة. ك أف مدٌرس تعليم اللغة العربية البد على

النافعية اإلبتدائية بسيدكارجو اليستعمل  القرآفيف مدرسة ٖتفيظ  اللغة العربية
 ال بد علي ا١تعلم يف عمالية التعليمهم.ك االسًتاتيجية ا١تمتعة الوسيلة التعليمية 

لكى يقبل التبلميذ الدرس جٌيدا فوصلت  فعالةليصنع العملية التعليم ا١تمتعة ك ا
أىداؼ ك أغراض ىذا التعليم كامبل. يقـو ا١تدرسوف اٞتهود إلدراؾ تلك اٟتالة. ىم 

سًتإتية ك منهج التعليم تقودية. بل ىناؾ قيود يف التعليم ايعٌدكف ا١تواد الدراسية ك 
ك   سيدكارجوب ئيةاالبتدا القرآفالنافعية لتحفيظ  درسةا١ت اللغة العربية خصوصا يف

ست داـ الوسيلة التعليمية يف تعليم قليبل جدا. كثَت من إ. فخرلأ مدرسةكذالك 
صاؿ مع ا١تدرس ليس ٢تم االت إطبلقا.كسيلة تعليمية  علموف بدكفتا١تدرسُت ي

ىذه اٟتالة يسبب التبلميذ يشعر ملبل ك نعاسا ك  التبلميذ كأهنم يتعلموف بنفسهم.
غَت ٛتاسة. فلذلك يشعر التبلميذ الصعب ٟتصوؿ الفهم يف ا١تواد الدراسية خاصة 

 يف فهم ا١تواد الىت ٖتتاج إىل الًتكيب كاٟتفظ. 
على أساس التعليم  صندكؽ العجيب"بوسيلة "المهارة الكتابة تطبيق تعلم 

تطبيق ستساىل التبلميذ يف فهم ا١تواد ا١تدركسة. الذل طريقة ىي احدل  الًتفيهي
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 على أساس التعليم الًتفيهي "الصندكؽ العجيب" بوسيلة مهارة الكتابة تعلم 
للغة كلو كانو ا١تبتدئ يف تعليم االصحيحة ردات ا١تف كتابة  سيبادر ا١تبتدئوف يف الفهم

ٌل. باست صعب ك اللغة العربية . فلذلك كسر الرأم أف تعليم العربية  داـ ىذه٦تي

 سهل ك ميفرح. اللغة العربية  سيكوف تعليم العمالية التعليم 
م يفعالية تعل" دفعت الباحثة إيل اداء البح  عن كىذه الظاىرة ىي اليت

 الترفيهيالتعليم  أساسعلى صندوق العجيب" بوسيلة "ال مهارة الكتابة

(Edutaintment)  بسيدوارجو االبتدائية القرآنالنافعية لتحفيظ مدرسة  في". 

 

 أسئلة البحث .ب 

إنطبلقا ٦تا سبق ذكره فمظاىره ا١تشكلة اليت سيحللها الباحثة فهي أنو 
قدرهتم يف الفهم الدراسة خاصة يف ا١تادة إبتدائية  مدرسةيف يصعب على التبلميذ 

مهارة الكتابة.  درهتم يف للغة خاصة يفاللغة العربية كيؤدم ىذه كلو إللى ضعت ق
خاصة ىل التبلميذ  ؿ الباحثة أف تطبيق عمالية التعليم بأساس التعليم الًتفيهيك احيك 

ا١تناسبة ١تواقعهم كحاجتهم بسدكارجو بتدائية اال حفيظ القرأفلت النافعية درسةيف ا١ت
 ك٤تٌليهم. 

يف األسةلة  الباحثة افحددهتك للحصوؿ على األىداؼ ا١ترجوة ك البيانات الدقيقة 
 :التالية

على صندكؽ العجيب" بوسيلة "المهارة الكتابة م يتطبيق تعليتم  كيت .1
 القرآفالنافعية لتحفيظ مدرسة  يف  (Edutaintment) الًتفيهيالتعليم  أساس

 ؟بسيدكارجو االبتدائية
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 أساسعلى صندكؽ العجيب" بوسيلة "المهارة الكتابة م يتعل فعاليةما مدل  .2
 القرآفالنافعية لتحفيظ  مدرسة يف  (Edutaintment) الًتفيهيالتعليم 
 ؟بسيدكارجو االبتدائية

 

 أهداف البحث . ج

 :كما يلي  ؼ ىذا البح يهد السابقةإنطبلقا من أسةلة البح  ا١تذكورة 

على صندكؽ العجيب" بوسيلة "ال الكتابة مهارةم يتعلتطبيق  يةكيف ١تعرفة .1
 القرآفالنافعية لتحفيظ مدرسة  يف (Edutaintment) الًتفيهيالتعليم  أساس

  .بسيدكارجو االبتدائية

 أساسعلى صندكؽ العجيب" بوسيلة "ال الكتابة مهارة ميتعل فعالية ١تعرفة .2
 االبتدائية القرآفالنافعية لتحفيظ مدرسة  يف (Edutaintment) الًتفيهيالتعليم 

 .بسيدكارجو

  

 فروض البحث . د

بتدائية سوؼ تزداد أكثر صحة رأت الباحثة أف كفائة التبلميذ للمرحلة اال
  .نيل ا١تعلومات يف بيةة ا١تدرسيةىل لتبلميذ يف ك ألف ىذه ا١ترحلة األكسبلمة 

 

 أهمية البحث . ه

رية اـ تطبقية كما للقارء نظ ك ا١تعلومات ة من ىذالبح  يرجى يعط الفوائدالثمر 
 ياىل:
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 األهمية النظرية  (1

اٞتديدة يف تعليم اللغة العربة أف يكوف ىذا البح  منتجا ا١تادة التعليمية 
 .ابتدائية مدرسة ىل التبلميذ

 

 األهمية التطبيقية  (2

 من ىذا البح  تطبيقية كما يلى: فوائدال
لغة كٛتٌاستها ك دكافعها يف تعليم الابتدائية  مدرسة يبدع ميوؿ التبلميذ.أ 

 .العربية

 .اللغة العربية يف تعليمابتدائية  مدرسةتسهيل التبلميذ  .ب 

اللغة يف تطبيق تعليم ابتدائية  مدرسةالتبلميذ  ا١تهارات ك بصَتة ا١تدرسيزيد  .ج 
 أكثر هتاينو ك مبتكرة لكي يدفع التبلميذ.العربية 

عبدائييا ك ا١تواد التعليمية باست داـ  لغة العربيةلًتقية كفاءة تعليم ال اقًتاحاة .د 
 .مبتكرا

على غاية  للغة العربيةة ايف تطبيق مادٌ التبلميذ زيادة مهارات كمعرفة ا١تعٌلم  .ه 
 .اللغة العربية التهاين كاالبتكار حىت ٕتعل التبلميذ أكثر ٛتٌاسة يف تعٌلم

باست داـ الوسيلة ىل التبلميذ  لغة العربيةاقًتاحاتا لًتقية كفاءة تعليم ال .و 
 التعليمية ا١تتهاينة كا١تبتكرة.

خاصة ىل  بعملية التعليما للبح  التايل عٌما يتعٌلق أساسلثركة خزانة العلم ك  .ز 
 .التبلميذ
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 حدود البحث . و

 ا١توضوعية ( اٟتدُ
صندكؽ بوسيلة "ال الكتابة مهارة ميتعل فعالية ا١توضوع يف ىذا البح 

 االبتدائية القرآفالنافعية لتحفيظ مدرسة  يف التعليم الًتفعي أساسعلى  العجيب"
فردات فقط. ا١ت كتابةكٖتدد الباحثة البح  عن كفائة التبلميذ يف   .بسيدكارجو

 كعمالية التجريبة يف باب "أسريت"، مناسبا يب ٗتطيط ا١تمدرسة.

 ا١تكانية     اٟتد (2

شارع كنو٧تو  االبتدائية القرآفالنافعية لتحفيظ  درسةجيرم ىذا البح  ٔت
 فصل الثال .ك خاصة يف  ا الشرقيةك اج دكارجويسبتوال٧تاف ب ٔرقم 

 د الزمانية اٟت (3

-0َُِمن العاـ الدراسي  فصوؿ دراسية الثاين يبدأ ىذا البح  يف

 .أبريل حىت شهر مارس ك ىو يف شهر 0798

 

 تحديد المصطلحات . ز

 حدكد الباحثة ا١تصطلحات ا١تست دمة يف البح  فيما يلي:

عة. يبٌت ا١تدرس الًتفهي ىو عمالية التعليم ا١تمت التعليم :الًتفيهيالتعليم  أساس .1
يستطيع أف  بوسيلة التعلمية ا١تبتكرة ك ا١تمتعة، أكاكثر عائش بطريقة الفصل 

 با١تصرحية ك غَت ذالك. أكعب لم باليعمل العمالية التعلي

حة بشكل مرباع ك فيها البطاقات ك للو  : ىو الوسيلة التعليميةصندكؽ العجيبلا .2
بتدائية، اال مدرسةمن  ال ١تدركسة عند تبلميذ يف فصل الثعن ا١تفردات ا
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عة تلتعليم ا١تفردات بإسًتاتيجية ا١تملغة العربية خاصة ا١تست دـ يف تعليم ماٌدة ال
 فراد.يستطيع أف تست داـ كل األ يضا ك كذالكأ

 

 الدراسات السابقة . س

( بعنواف تطوير ا١تواد التعليمية "كتابة اٟتركؼ َُِْإرزقي ميلينا كلندرم ) .1
باست داـ لوحة التدريبات اإلمبلئية )البح  ك التطوير لدم كالكلمات كاٞتمل" 

تبلميذ الفصل الرابع ٔتدرسة إسكندر سليماف االبتدائية اإلسبلمية باتو(. يهدؼ 
ىذالبح  لتوفر ا١تادة التعليمية "كتابة اٟتركؼ كالكلمات كاٞتمل" باست داـ 

ليتها يف تعليم لوحة التدريبات اإلمبلئية ك لفهم مواصفتها كإلكتشاؼ عن فعا
الكتابة. ك نوع ىذالبح  ىو البح  كالتطوير باستحداـ ا١تدخل الكيفي ك 
الكمي. ك األدكات ا١تست دمة يف ٚتيع البيانات ىي: ا١تقابلة ك اإلستبانة ك 

 اإلختبار.

 نتائج ىذالبح  ىي: 
أف عملية تطوير الوسيلة التعليمية لوحة التدريبات اإلمبلئية لتعليم  (1)

تاج على خطوات التالية: الدراسة ا١تبدائية يعٌت ا١تقابلة مع الكتابة ٖت
ا١تعلم اللعة العربية ك االستبانة ١تعريفة احتياجات التبلميذ يف تعليم اللغة 
العربية، تطوير ا١تواد التعليمية باستحداـ اللوحة، قدمت الباحثة ا١تادة  

لتعليمية إىل ا١تعلم التعليمية إىل ا٠تلاء، مث تعديل، قدمت الباحثة ا١تادة ا
١تعرفة فعاليتها قبل تطبيق يف الفصل، ٕتريبة ميدانية يعٌت تطبيق ا١تادة 
التعليمية باست داـ اللوحة إىل التبلميذ الفصل الرابع ٔتدرسة اسكندر 

 سليماف اإلبتدائية الئلسبلمية باتو، ك االخَت إنتاج هنائي. 
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ة كىذة اللوحة تتكوف كا١توصفات كما يلي: تتكوف من غبلؼ اماـ اللوح (2)
 من ثبلثة موضوعات، ىو بعض األشياء يف ا١تدرسة، ا١تهنة، كاألسرة.

كاما است داـ ا١تادة ا١تطورة تكوف فعالية لتعليم كتابة اٟتركؼ كالكلمات  (3)
كاٞتمل ىذا بنسبة إىل إختبار "ت" حي  أف نتيجة "ت" أكل من 

 نتيجة "ت" يف جدكؿ.

 

تطوير األلعاب اللغوية اٟتاسوبية  بعنواف  (ـ َُِْ) .٤تٌمد الفتح ؽدراسة  .2
لتعليم ا١تفردات يف ا١تستول االبتدئي (Game Maker  8.9) بلنامج جم مكر
. ك ل الشرقيةأك ا١تتوسطة اإلسبلمية باتو جم ىاشم اشعر  مدرسةبالتطبق على 

أىداؼ ىذالبح  لتوفَت األلعاب اللغوية ا١تعٌدة ببل كصت قياستحصيل تعلم 
للطلبة بل العملية الىت  هبا يصل طلبة  يف اكتساب اللغة ك اللغة فيها اللغة 

استيعاب  أكالعربية. اكتساب اللغة العربية يف حٌده ا١توضوعي ىو اكتساب 
لنٌص ا١تكتوبة كا١تنطوقة . لذلك ا١تفردات العربية بأف الطلبة يشكلوف يف فهم ا

 .يرتكز الباح  تركيزا يف حٌل ا١تشكلة كىو تعليم ا١تفردات

 :اكنتائج البح  مه

 األلعاب اللغوية ا١تعٌدة بعل اٟتاسويب. (1

ا١تعٌدة بنفس الباح  يف إعداده ك٢تا فٌعاؿ لًتقية  األلعاب اللغوية اٟتاسويب (2
كيدٌؿ فعالة االنتاج بنتيجة  .ا١تفرداتتعليم قٌوة استذكار الطلبة كجذابتهم يف 

  . كنتيجة ْٔ،ٔمن  ُْ،ٗمعديل آخر ىي يف الفصل التجربة ىي 

 .مستول معنوم ( يف ٕٔ،ُ( أكل من نتيجة ٕتدكؿ )  ّٓ،ِٖتساب ) 
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(. بعنواف تصميم مادة تعليم ا١تفردات ٤َُُِتمد أسواف إبراىيم )دراسة  .3
د سرمب مكة ا١تتحد بادنج با٧تانج هيف مع ٕتريبللدرس اإلضايف )ْت  

سومطرل الغربية. يهدؼ ىذالبح  إىل معرفة عملية تصميم مادة تعليم 
ؿ ا١تتوسط ك يف ا١تستول األا١تفردات ك فعالية إست دامها يف العمالية التعليمية  

د سرمب مكة ا١تتحد بادنج با٧تانج سومطرل الغربية. يست دـ يف معه
ك حي  صمم الباح  اإلختبار القبلي  يبٕتر ىذالبح  إجراءات البح  

ة كالضابطة. ٣تتمع ىذالبح  ىو طبلب ا١تستول تجربيالالبعدم للمجموعة 
 طالبا َِطالبا عينو ٢تذا البح  يكوف من  َْؿ ا١تتوسط كاست رج منهم ك األ

 ة.تجربيطالبا جملموعة ال َِللمجموعة الضابطة ك 

 نتائج ىذالبح  ىي:
ا١تدكئة بتحديد األىداؼ مث تعيُت امواد التعليمية تصميم ا١تادة أف عملية  (1

ؿ ك ك مسندا على األسابع ك األياـ الفعالة يف نصت الفصل الدراسي األ
اختيار ا١تفردات من األٝتاء الثاين مراعيا بعدد تاكلمات يف كل لقاء، مث 

بوضع أدكات التدىيبات كالصفة كاألفعاؿ، كتعُت طريقة التعليم ك ٥تتما 
 للدراسُت.

دلت نتيجة البح  على أف است داـ مادة تعليم امفردات يساعد على ترقية  (2
 قدرت طبلب يف ٚتيع ا١تؤشرات.

(. بعنواف تطوير مادة ا١تفردات على أسس التعلم َُِٓتوفيق الرٛتن ) دراسة .4
دار النجاح اإلبتدائية اإلسبلمية ّتي  مدرسةالذايت بلنامج أندركيد يف 
١تعريفة كيفية تطوير مادة ا١تفردات على  (9) باسوركاف. يهدؼ ىذا لبح 
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دار النجاح اإلبتدائية اإلسبلمية  مدرسةبلنامج أندركيد يف  أسس التعليم الذايت 
التعليم الذايت   أساس( لتوفر مواصفات مادة ا١تفردات على ِّتي باسوركاف، )

( ّكاف، )دار النجاح اإلبتدائية اإلسبلمية ّتي باسور  مدرسةبلنامج أندركيد يف 
لقيياس قياس فعالية مادة ا١تفردات على أسس التعليم الذايت  بلنامج أندركيد يف 

دار النجاح اإلبتدائية اإلسبلمية ّتي باسوركاف. ا١تدخل الذم يست دـ  مدرسة
الباح  يف ىذالبح  ىو البح  كالتطوير. منوذج التطوير يف ىذا البح  فهو  

 كما شرحو بورغ ك غاؿ.

 نتايج ىذالبح  ىي: 
برنامج أندركيد يف تعليم ا١تفردات العربية على أسس لبتعلم اإلنتاج  (1)

( مرحلة تصميم كإعداد ُالذايت، يقدـ الباح  ا٠تطوات التالية: )
( ّ( مرحلة كتابة السناريو ككتابة ا١تسودة ا١تكتوبة )ِبرنامخ أندركيد )

( ٔا١تست دمو ) ( تعُت األصواتٓ( تعُت الصور )ْا١تفردات )تعُت 
( تصميم الًتميز ٖ( تعُت امتويات يف كل القائمة )ٕتعُت األغاين )

( كمرحلة َُ( تصديق اإلنتاج )ٗالوسيط لتعليق كل جزء من أجزاء )
 التجربة الفردية كا١تيجانية كاإلصبلح.

ىذاللنامج من الشاشات كىي: أيقونة، الصفحة الرئيسية،  فقد تكوٌ  (2)
 ا١تادة ك التدريبات.  الغناء، كشاشةكشاشة 

دلت نتيجو البح  على أف ا١تادة ا١تفردات على أسس التعليم الذايت  (3)
    بلنامج أندركيد فعالة. 
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 وجه التشابه واإلختالفش. 

 ىذ األختبلؼ من ىذالبح  مع الدراسة الساقة:
 

 ُ.ُالدكاؿ 
 كجو التشابو اإلختبلؼ مع الدراسة السابقة

 

 بلؼتاإلخ التشابو الرقم

1.    دراسة إرزقي ميلينا كلندرم
يبح  عن عمالية تعليم 
ا١تفردات يف مهارة الكتابة 
بوسيلة لوحة التدريبات 

 .اإلمبلئية

 يف مدرسة  امكاف ْتثه
 االبتدائية.

  إرزقي ميلينا كلندرم تست دـ
ا١تواد التعليمية  "كتابة اٟتركؼ 
كالكلمات كاٞتمل" أما 
ىذالبح  يست دـ الوسيلة 

 "الصندكؽ العجيب".التعليمية 

   إرزقي ميلينا منهج البح
ىو منهج التطويرل،  كلندرم

أما منهج ىذالبح  ىو ا١تنهج 
 .تجريبال

 

٤تٌمد الفتح عن الوسائل دراسة   .2
١تستول  التعليم لتعليم ا١تفردات

 .بتدائياال

ذالك البح  تطوير العاب بوسيلة 
تعليمية الكًتكنيات ك لكن 

كسيلة تعليمية دكف ىذالبح  يطور 
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يلة تعليمية الكًتكنيات )كس
 .تقليدية(

دراسة ٤تمد أسواف إبراىيم يبح    .3
 .عن مادة تعليم ا١تفردات 

مكاف ٕتريبة ْت  ٤تمد أسواف 
إست دامها يف إبراىيم يف معهد ك 

ؿ ك لية التعليمية  يف ا١تستول األالعم
أما ىذالبح  تست دـ  ا١تتوسط

لعملية التعليم يف ا١تستول الثاىن 
  .اإلبتدائي يف مدرسة عامة

4.    تطوير دراسة توفيق الرٛتن
 مادة ا١تفردات.

  مكاف ْتثو يف مدرسة
 .بتدائيةاال

دراسة توفيق الرٛتن ىو تطوير مادة 
ا١تفردات على أسس التعلم الذايت 
بلنامج أندركيد ك أما ىذالبح  ال 

اللنامج أندركيد كلكن يست د 
 أساسعلي  سويلة تعليمية تقليديةب

 .(Edutainment)التعليم الًتفيهي 
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 لباب الثانيا
 اإلطار النظري

 

 

 المفردات تعليم .أ 

ائل أشياء اليت ك ا١تفردات ىي إحدم أبرز مكونات اللغة، ككاحدة من األ
يتم تعريت مفردات الش ص على أهنا ٣تموعة  1اىتمتم هبا علماء اللغة التطبقوف.

من كل الكلمات اليت يفهمها الش ص كمن امتمل است دامها يف تكوين ٚتلة 
 كثَت معريفة النفر عن ا١تفردات يدؿ على كفائتة اللغوية الش ص.  2جديدة.

يستحسن بنا أف ننطلق من تعريت مشهور كشائع لعلم ا١تفردات، مث نقـو 
االختبلفات اٟتاصلة ٓتصوصو، من حي  تعريفو كمن حي  ٖتديد بعد ذالك بإيراد 

علم  أكمصطلحاتو. أما تعريت ا١تشهور الذم نعتمده يف تعريت علم ا١تفردات 
ا١تعاجم، ىو تعريت "على القاٝتي" يف كتابيو ا١تشهورين "ا١تعجمية العربية بُت 

"ا١تعجمية" تشمل النظرية كالتطبيق" ك "علم اللغة كصناعة ا١تعجم"، حي  يرل أف 
ُت مها "علم امعاجم" ك "صناعة ا١تعاجم" اللذاف يقاببلف يف أساسعلمُت 
  Lexicography.3ك   Lexicologyليزيةاإل٧ت

، فإف ا١تفردات ىي ٣تموعة من الكلمات اليت تشكل (Horn) ْتسب ا٢ترف
لغة. ىناؾ حاجة ماسة إىل دكر ا١تفردات يف إتقاف أربع مهارات لغوية، كما قاؿ 

على أف القدرة على فهم ا١تهارات اللغوية األربعة تعتمد إىل حد كبَت ( Vallet)فالت 
                                                           

 26ص.اللغةتعلٌممناهجتطوٌر.1447.رتشادزجاك 3
 .العلمدار:رٌاض.العربٌةاللغةتدرٌسأسالٌب.2111.الخولىعلىمحمد 4
العلمًوالبحثالعالًالتعلٌموزارة.المعاجموصناعةالمفرداتعلمفًمحاضرات.2115.بوشٌبةالقادرعبد 5

 .واللغاتاالدابكلٌةبالقاٌدبكرأبًجامعة
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مرادفا جملرد تعلم كمع ذلك ، فإف تعلم اللغة ليس  4على إتقاف مفردات الش ص.
ا١تفردات. ٔتعٌت أف تكوف ا١تهارات اللغوية غَت كافية ببساطة عن طريق حفظ الكثَت 

 0من ا١تفردات.

يف تعلم اللغة العربية ىناؾ بعض ا١تشاكل يف تعلم ا١تفردات اليت تسمى 
مشكبلت صرفية. ىذا ألنو يف تعلم ا١تفردات، فإنو يشمل مواضيع معقدة من التغيَت 

شتقاؽ، كتغيَتات االنعكاس، كاألفعاؿ، كا١تفردات، كالتاتنية، كا١تعلمات، يف اال
من تلك البيانات نستطع أف نستنتج خبلصة  8كالتادزكر كا١تعاين ا١تعجمية كالوظيفية.

أف ا١تفردات ىي ٣تموعة من الكلمات اليت تشكل لغة معركفة لش ص ما كسيتم 
التواصل مع اجملتمع. يوضح اتصاؿ  كأاست داـ ٣تموعة من الكلمات يف ٕتميع ٚتلة 

الش ص الذم مت بناؤه باست داـ ا١تفردات ا١تناسبة كالكافية مستول الذكاء 
 كا١تستول التعليمي ١تست دـ اللغة.

 ع ا١تفرداتانوا  (1

يعطي رشيدم أٛتد طعيمة تصنيت ا١تفردات إىل أربعة تقسما ك كل منها مرة 
 1:أخرل كفقا للواجبات، على النحو التايل

 تقسيم ا١تفردات يف سياؽ مهارة اللغوية.أ 

 القرائة. أكإما اإلستماع   (understading vocabulariy)ا١تفردات للفهم  .1

                                                           
6
 Edison de Cunha. “Developing English Teaching Materials for Vocabulary of First Grade of Junior 

High School” dalam makalah. Halaman 3. 
7 A. Fuad Effendy. 2115. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat. Cetakan 
ke dua. Halaman 46. 
8
 Moh. Matsna HS. Diagnosis Kesulitan Belajar Bahasa Arab. Makalah disampaikan pada Diklat 

Guru Bahasa Arab SMU di Jakarta tanggal 11 – 23 September 2113. 
9
وحدةالعربٌةةاللغمعهدالقراىأمجامعة.األخرىباللغةالناطقٌنلىالعربٌةاللغةتعلٌمفًالمرجع.طعٌمةاحمدرشدى 

.617–616ص.الثانًجز.العربٌةتعلٌمفًدراسةسلسلة.المناهجوالبحث
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، يف امادثة ٖتتاج إىل است داـ (speaking vocabulary)ا١تفردات للكبلـ  .2
 ا١تفردات الصحيحة، سواء غَت الرٝتية )عادية( كالرٝتية )موقفية(.

. الكتابة تتطلب أيضا اختيار (writing vocabulary)ا١تفردات للكتابة  .3
ا١تفردات اٞتيدة كا١تناسبة حىت ال يساء تفسَتىا من قبل القراء. تتضمن 
ىذه الكتابة الكتابة غَت الرٝتية مثل اليوميات، األجندة اليومية كغَتىا، 
 ككذلك الكتابة الرٝتية، مثل كتابة الكتب كاجملبلت كالصحت كغَتىا.

االحتماالت. يتكوف ىذا النوع من ا١تفردات من مفردات  ا١تفردات .4
، كٖتليل ا١تفردات أم كن تفسَتىا كفقنا لسياؽ ا١تناقشةالسياؽ اليت دي

ا١تفردات اليت ديكن ٖتليلها استنادنا إىل خصائص اشتقاؽ الكلمة 
 توسيع نطاؽ معناىا. أكلتضييقها 

 تقسيم ا١تفردات ْتسب ا١تعٌت.ب 

. ىذه ا١تفردات ىي ا١تفردات (content vocabulary)ية ساسالكلمات األ .1
 .ك غَت ذالك ية اليت ٕتعل الكتابة صاٟتة، مثل االسم، الفعلساساأل

. ىذه الكلمات اليت تربط كتوحيد (function words)الكلمات الدالة  .2
ا١تفردات كاٞتملة ْتي  شكل التعرض اٞتيد يف الكتابة. على سبيل 

 اإلستفهم  كما إىل ذلك.ا١تثاؿ حرؼ اٞتر ك أدكاة 

. ىذه ا١تفردات ىي ا١تفردات اليت ال (cluster words)الكلمات العنقودية  .3
ديكن أف تقت كحدىا، كلكن يتم د٣تها دائما مع الكلمات األخرل 
لتشكيل معاين ٥تتلفة. على سبيل ا١تثاؿ، ديكن أف تعٍت كلمة رغب 

ىذه األثناء، اإلعجاب عندما يتم دمج الكلمة مع فيج رغب يف. يف 



 
 

16 
 

  أكعندما يعقبها عن بعد كلمة رغب عن يعٍت أهنا تتحوؿ إىل كراىية 
 كره.

 ٦تيزة الكلمة )ٗتصص(  تقسيم ا١تفردات ْتسب.ج 

ىي الكلمات ا١تست دمة لئلشارة إىل  (service words)كلمات ا٠تدمة  .1
طبيعتها  أكرٝتي  أكا١تهمة، سواء يف ٣تاؿ اٟتياة بشكل غَت رٝتي 

 الرٝتية.

. ىذه ا١تفردات ىي ٣تموعة (special content words)كلمات خاصة  .2
من الكلمات اليت ديكنها ٖتويل ا١تعاين إىل كلمات معينة كتست دـ يف 
 أك٣تاالت معينة من ا١توضوعات، كاليت تسمى عادة الكلمات املية 

 الكلمات ا١تفيدة.

 تقسيم ا١تفردات ْتسب است دامو .د 

، أم ا١تفردات اليت تست دـ بشكل (active words)ا١تفردات النشطة  .1
حىت  أككتابة   أككاسع يف العديد من ا٠تطابات، سواء كانت ٤تادثة 

 ٝتعت من خبلؿ القراءة ا١تتنوعة.

، كا١تفردات اليت أصبحت فقط من (passive words)الكلمات السلبية  .2
ا١تفردات لش ص كلكن نادرا ما يست دـ. تيعرؼ ىذه ا١تفردات من 

 أكراؽ ك تب ا١تطبوعة اليت اعتادت أف تكوف مرجعا يف كتابة األخبلؿ الك
 راؽ العلمية.ك األ
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 م ا١تفرداتيتعلعمالية  (2

يف تعلم ا١تفردات ىناؾ العديد من األشياء اليت جيب أخذىا بعُت االعتبار، على 
 97النحو التايل:

تعلم ا١تفردات ال يقت كحده. ال ينبغي تدريس ا١تفردات كمواضيع قائمة .أ 
كاإلنسانية  ككاإلستثمانية  ارتباطنا كثيقنا بتعلم ا١تثاليات كبذاهتا كلكنها ترتبط 

 كامسطة. ك

ا لسياؽ اٞتملة تقييد ا١تعٌت. يف تعلم ا١تفردات جيب أف يقيد ا١تعٌت كفق .ب 
جيب أف  وف ٢تا معٌت. بالنسبة للمبتدئُتك، ألف كلمة كاحدة ديكن أف يفقط

للمتعلمُت. أما بالنسبة  يدرس ا١تعٌت السياقي حىت ال يكسر العقل كالذاكرة
سع حوؿ معٌت أك ، فيتم تطوير تفسَت التحيز مع نظرة كأفكار للمتقدـ
 الكلمة.

ا١تفردات يف السياؽ. بعض ا١تفردات يف اللغات األجنبية )العربية( ال ديكن .ج 
ف معرفة كيفية است دامها يف اٞتمل. جيب تدريس ا١تفردات مثل فهمها دك 

 ىذا يف سياؽ عدـ حجب فهم الطبلب.

ترٚتة يف تدريس ا١تفردات. تعلم ا١تفردات عن طريق ترٚتة الكلمات إىل اللغة .د 
العيوب. نقاط الضعت، من األـ ىو أسهل طريقة، لكنو حيتوم على بعض 

ائية الطالب عند است دامو يف التعبَت ، ديكن أف تقلل من تلقبُت أمور أخرل
، كليس كل ألشياء، كالضعت يف ذاكرة الطبلبا أكعند التعامل مع األشياء 

، يوصى باست داـ طريقة للغة األـ. لذلكا١تفردات األجنبية مناسبة يف ا
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، كيست دـ للكلمات تعلم ا١تفردات الًتٚتة ىذه كأحدث سبلح يف
 الكلمات اليت يصعب إظهارىا ١تعرفة ا١تعٌت. أكالتجريدية 

، ديكن تقسيم مفردات اللغة بة. عندما ينظر إليها من الصعوبةمستول الصعو .ه 
 ، من بُت أمور أخرل:لبلعبُت االندكنيسيُت إىل ثبلثة العربية

ع الكلمات يف اإلندكنيسية، جو تشابو مأك ، ألف ىناؾ كلمات سهلة .1
 ، علماء.مثل: رٛتة، كرسي، كتاب

اللغة  الكلمات اليت ليست صعبة على الرغم من عدـ كجود تشابو يف .2
 ، ذىب.اإلندكنيسية، مثل: مدينة، سوؽ

الكلمات اليت تكوف صعبة، سواء بسبب الشكل كالنطق، على سبيل  .3
 ، استوىل.ا١تثاؿ: انزلق، تدىور

 

 ا١تنهج ك طرائق تعلم ا١تفردات (3

مراحل كتقنيات تعلم ا١تفردات يشرح أٛتد فؤاد أفندم ٔتزيد من التفاصيل حوؿ 
، على النحو على معاين الكلمات كاٟتصوؿ عليهإتربة الطبلب يف التعرؼ  أك

 99التايل:

ىل من خبلؿ إتاحة الفرصة للطبلب ك االستماع للكلمة. ىذه ىي ا١ترحلة األ.أ 
كسائل اإلعبلـ  أك١تعلموف لبلستماع إىل الكلمات اليت يتحدث هبا ا

عنصر الصوت يف اٞتملة. إذا مت إتقاف  أك، إما الوقوؼ ٔتفردىا األخرل
، فسيتمكن الطالب التايل من االستماع بشكل للكلمة من قبل الطبلب

 صحيح.
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، يعطي ا١تعلم للطالب فرصة قوؿ الكلمة اليت قوؿ كلمة. يف ىذه ا١ترحلة .ب 
ٝتعها. إف قوؿ كلمة جديدة سيساعد الطبلب على تذكر الكلمة لفًتة 

 وؿ.أط

اٟتصوؿ على معٌت الكلمة. يف ىذه ا١ترحلة جيب على ا١تعلم ٕتنب إعطاء .ج 
معٌت الكلمة يف الًتٚتة للطبلب، ألنو عندما يتم ذلك مث لن يكوف ىناؾ 
اتصاؿ مباشر باللغة اليت ٕترم دراستها، يف حُت أف معٌت كلمة سوؼ ينسى 

است دامها  بسرعة من قبل الطبلب. ىناؾ العديد من التقنيات اليت ديكن
من قبل ا١تعلمُت لتجنب الًتٚتة يف اٟتصوؿ على معٌت كلمة كاحدة، كىي 

/ الصور ط، كاست داـ الصورعن طريق إعطاء السياؽ، فإف تعريت بسي
ا١تتماثلة، مظاىرة ٟتركة  أك، كيظهر الكائن األصلي كا١تتضاداتكا١ترادفات 

ا على الطبلب  اٞتسم كالًتٚتة كبديل أخَت عندما يكوف من الصعب جدن
 فهمو.

قراءة الكلمة. بعد أف دير على السمع، كنطق، كفهم معٌت الكلمات .د 
ب )ا١تفردات( كجديدة، كتب ا١تعلم على السبورة. مث يتم إعطاء الطبل

 .الفرصة لقراءة الكلمة بصوت عاؿ

اكتب كلمة. سيتم ساعد الطبلب ا١تفردات كثَتا عندما سةل لكتابة كلمات .ه 
قاؿ: فهم، كقراءة( نظرا ٠تصائص كلمة ال تزاؿ جديدة علمت )ٝتعت، 
 ماثلة يف أذىاف الطبلب.

ـ اجعل اٞتملة. ا١ترحلة األخَتة من نشاط تعلم ا١تفردات ىي است دا.و 
تابيا. جيب أف يكوف ا١تعلم ، شفهيا ككالكلمات اٞتديدة يف ٚتلة كاملة
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د يف إعطاء أمثلة للجمل ا١تتنوعة كيطلب من الطبلب تقليدىم. عن مبدعا
ٕتميع اٞتمل جيب أف تست دـ كلمات منتجة كفعلية حىت يتمكن الطبلب 

 من فهمها كاست دامها بنفسك.

تعليم  ككذالك شرح الدككتور عبد اٟتامد يف كتاب األخرم عن طريق
  ا١تفردات الذم يستطيع أف يست دـ يف قياس كفائة التبلميذ يف ا١تفردات.

ا١تدرس ليشرح معٌت ا١تفردات الطريقة الذم يستطيع أف يست دـ عند 
 12ككذالك لقياس كفائة التبلميذ يف فهم ا١تفردات.

اصلو. كما١تثاؿ يدؿ ا١تدرس  أكدؿ شيئ ما يقصد كمثل حياضر مثالو ت.أ 
ـه".  ا١ترساـ حُت يعلم التبلميذ عن معٌت "ًمٍرسىا

الشرح: يستطيع ا١تدرس أف يدؿ معٌت ا١تفردات باٟتركة. كما١تثاؿ ا١تدرس  .ب 
 ركة اكل ليشرح معٌت "اكل".يعمل ح

أف يعطي ا١تًتدؼ عن ا١تفردات ا١تدركسة.   ًتدؼ. يستطيع ا١تدرسيعطي ا١ت .ج 
 م معٌت "جلس".لكمثل يعطى الكلمة "قعد" حُت ا١تدرس يع

عن ا١تفردات ا١تدركسة.   تضاظأف يعطي ا١ت ضاظ. يستطيع ا١تدرسيعطي الت .د 
 ".طويلم معٌت "ل" حُت ا١تدرس يعصَتكمثل يعطى الكلمة "ق

يعطي ٚتيع ا١تعٌت. يستطيع ا١تدرس أف يشرح معٌت "ا١تدرسة" على سبيل .ه 
يعطي ٚتيع ا١تعٌت بذكر الكلمات: "الطالب" ك "ا١تدرس" ك "السبورة" كغَت 

 ذالك لكي ذىب فكر التبلميذ إىل معٌت "ا١تدرسة".
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يعطى اإلشتقاؽ. يستطيع ا١تدرس أف يشرح معٌت "مكتب" على سبيل يعطي .و 
ىذا  اصبح ذالك.ما ..." ك  -كتاب   –يكتب  –كمثل "كتب   إشتقاقو،

 طريقة يستطيع أف يصَت التبلميذ يف فهم ا١تفردات ْتسب إشتقاقو.

يطلب ا١تدرس التبلميذ ليقر مرارا. يستطيع ا١تدرس أف يطلب التبلميذه ليقرأ .ز 
ا١تفردات اٞتديدات مرارا لكي يفهم معٌت تلك الكلمة بعد يصل بكلمة 

 لناص ا١تقركء.األخرل يف ا

اْت  ا١تعٌت يف ا١تعجم. يستطيع ا١تدرس أف يطلب التبلميذه ليبح  معٌت .ح 
 ا١تفرداد ا١تدركسة يف ا١تعجم مباشرة.

يًتجم ا١تفردات يف لغة األـ. ك ىذا ىي الطريقة األخرة حُت كل الطريقة .ط 
فعلى ا١تدرس اليست دـ ىذالطريقة ألف اليستطيت أف يفهم عند التبلميذ. 

ثر السلبية يف مستتول تنمية لغة التبلميذ كمثل لفتح ا١تعجم ك ىناؾ اال
 يبح  اإلشتقاؽ ك ما اصبح ذالك.

خطوات على مدل تعلم ا١تفردات ا١تعلمُت  أكجيب األخذ إجراءات 
الذم يشَت اللغات األجنبية، خصوصا العربية، على الرغم من أف ليست كل  
كلمات جديدة إىل اإلجراءات كا٠تطوات. كينبغي أيضا مراعاة عامل 
ٗتصيص الوقت يف ىذه اٟتالة. لذلك، ال بد من القياـ بو على خيار معُت 

يف الواقع ديكن أف تفهم إال  أكمات الصعبة من الكلمات اليت تعتل الكل
 بشكل جيد كا١تعٌت الكلي كلما كاف متصبل كتكييفها كفقا لسياؽ ا٠تطاب.
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 م ا١تفرداتيتقوًن التعللية عم (4

 أكبشكل عاـ يتم تعريت التقييم على أنو عملية للنظر يف شيء ما 
ظاىرة من خبلؿ است داـ معايَت تقييم نوعية معينة، مثل معايَت اٞتودة اٞتيدة ك 
كالضعيفة ك كالضعيفة ك كغَت الكافية ك كا١تن فضة ك كما إىل ذلك. ال ديكن 
فصل مناقشة التقييم عن القياس كجزء ال يتجزأ من التقييم كاالختبار، كىو 

 كأحد االعتبارات يف التقييم.   عبارة عن أداة قياس للمعرفة تست دـ النتيجة

االختبارات يف تعلم ا١تفردات ىم اختبارات الفهم كاختبارات 
يتم التأكيد على اختبار الفهم بشكل أكل على قدرة الطبلب  91.االست داـ

على فهم معٌت ا١تفردات، يف حُت يركز اختبار االست داـ بشكل أكل على 
قدرة الطبلب على است داـ ا١تفردات يف اٞتملة. خاصة بالنسبة االختبار فهم 

لكلمة، ا١تفردات، ديكن أف يكوف مؤشر الكفاءة ا١تقاس معٌت ا١تفردات، مرادؼ ا
 الكلمة ا١تقابلة، مرادؼ الكلمة، معٌت الكلمة، ك٣تموعة الكلمة. 

تعريفيا.  أكا١تفدات مثل كثَت من العناصر اللغوية، ديكن النقاس إنتاجيا 
أف يطلب التعريت على الكلمات  أكديكن أف يطلب االختبار إنتاج الكلمات 

فردتن منها الصحيحة من بُت عدة كلمات. كىناؾ عدة طرؽ االختبار ا١ت
 14مايلي:

 اختبار ملء الفراغ .أ 

أف كل فراغ ديؤل بكلمات كاحد فقط.إذا كاف اٞتواب كلمتُت متتالتُت فبلبد 
 موضوعي انتاجي، ك ليس تعريفيا.من فراغُت متتالُت. مثل ىذاالختبار 
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 اختبار اختيار ا١ترادؼ .ب 

 .ىنا يطلب اختيار الكلمة ا١ترادفة لكلمة أخرل من بُت عجة بدائل

 اختبار صورة كبداءؿ .ج 

 ٖتتها أربعة بدائل كاحد منها فقط ىو الصحيح. أكىنا تظهر صورة كّتانبها 

 اختبار تعريت كبدائل.د 

 ىنا يكوف الساؽ تعريفا كبدائل اربع كلمات كاحد منها صحيحة.

 كلمة كتعريفاتاختبار  .ه 

 ىنا يكوف الساؽ كلمة كبدائل أربعة تعريفات كاحد منها صحيح.

 ك معافاختبار كامة .و 

توضع الكبمة يف سياؽ )أم يف ٚتلة( مث يسأؿ عن معناىا يف بدائل. كىذا 
خيتلت عن اختبار ا١ترادؼ، ألف ا١ترادؼ الكلمة كلمة كاحدة كلكن معاهنا 

 قد يصاغ يف عدة كلمات. 

 اختبار كلمة كاقًتاف.ز 

 كلمة، أمامها عدة بدائل، كاحد منها فقط يقًتف بالكلمة.    ىنا تظهر

 مات ك حقلاختبار كل.ح 

ىنا تظهر ٣تموعة الكلمات، ثبلثة إىل ست، ك يطلب كتابة حقل ا٢تذه 
 اجملموعة.  

 اختبار كلمات ك فراغات.ط 

بديبل، مث تتبعها قطعة  َِ-َُىنا تظهر ٣تموعة بدائل من الكلمات، 
 م عددىا عدد البدائل.أك فيهافراغات يس
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 جةأك اختبار مز .ي 

 أساسجة بُت أفرادمها على أك ىنا تظهر قائمتاف الكلمات كيطلب ا١تز 
 أكل القائمتاف يف العدد أك االقًتاف. كجيوز أف تتس أكتضات  كالًتادؼ أل

ىل، كزيادة أفضل كأسلم كيبل يؤدم ا٠تطأ الواحد إىل ك تزيد الثانية عن األ
 خطأين.

 اختبار الستعماؿ يف ٚتلة.ك 

 تبُت معاهنا.ىنا يطلب أف تستعمل الكلمة يف ٚتلة 

 

 الكتابةهارة تعليم م  .ب 

ال عن ا١تهارة، أك إٌف اٟتدي  عن ا١تهارات اللغوية يتطٌلب مٌنا أف نتحٌدث 
-غالبا-ألف التعريت ا١تعجمي قبل حديثنا عن اللغة. كسنبدأ بالتعريت ا١تعجمي؛

ان لتعريت االصطبلحي. يقوؿ ابن منظور يف لساف العرب "ا١تاىر: أساسمايكوف 
القاموس اميط "ا١تاىر: اٟتاذؽ بكٌل عمل، السابح". أٌما عند الفَتكزبادم يف 
مهر يف الشيئ كبو مهارة، أحكمو كصار بو  كالسابح اجمليد". كيف ا١تعجم الوسيط:

حاذقا، فهو ماىر، كيقاؿ: مهر يف العلم، كيف الصناعة، كغَتىا. كنبلحظ من ىذه 
ذؽ التعريفات أٌف معٌت ا١تهارة يف اللغة يدكر حوؿ: إحكاـ الشيئ كإجادة كاٟت

 93فيو.

 أماٌ اصطبلحا عرٌفها بعض اللغوين كما ذكرنا فيما يلي:
رجاء أبو عبلٌـ: سلوؾ يٌتصت بالتكرار، كيتكٌوف من سلسلة األعماؿ اليت .أ 

 يتٌم أداؤىا بطريقة ثابتة نسبٌيا

                                                           
ىػ، رياض، ُُّْىل ك ، الطبعة األُٓماىيتها كطرائق تدريسها، اٛتد فؤاد علياف، دار ا١تسلما١تهارات اللغوية 93
 ٕص:
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 أٛتد زكي صاحل: السهولة كالٌدٌقة يف إجراء عمل من األعماؿ .ب 

قدرة من قدرات  أكفريد أبو زينة: القياـ بالعمل بسرعة كدقة كإتقاف  .ج 
 دقة، كتكٌيت مع تغَت الظركؼ.أك اإلنساف على القياـ بعمل مابسرعة 

كمن خبلؿ ىذه التعريفات فهمنا أٌف ا١تهارات اللغوية ىي أداء لغوم صوتيا  
 94ستماع.غَت الصويت مثل الكتابة كاال أككاف مثل القراءة كالتعبَت الشفهي 

كلكٌل ا١تهارات ٢تا مفهـو كطبيعة. فمفهـو مهارة الكتابة يف بعض اللامج 
كيٌتسع يف بعضها اآلخر حىٌت . spellingالتهجةة  أك  copying ليقتصر على النسخ

إهٌنا حسب التصٌور  .لعقلية البلزمة للتعبَت عن النفسيشمل ٥تتلت العمليات ا
القدرة ي ١تا يريد الفرد التعبَت عنو. ك االختيار الواعاألخَت نشاط ذىٍت يعتمد على 

 90ض الكاتب.لات. كعرضها بشكل يتناسب مع غر على تنظيم ا٠ت

 98هتدؼ عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إىل ٘تكُت الدارس من:

 كتابة اٟتركؼ العربية كإدراؾ العبلقة بُت شكل اٟترؼ كصوتو..أ 

كتابة الكلمات العربية ْتركؼ منفصلة كْتركؼ متصلة مع ٘تييز شكل .ب 
 ؿ الكلمة ككسطها كآخرىاأك اٟترؼ يف 

 إتقاف طريقة كتابة اللغة ٓتٌط كاضح كسلي.ج 

 الرقعة أيهما أسهل على الدار أكإتقاف الكتابة با٠تط النسخ .د 

 إتقاف الكتابة من اليمُت إىل اليسار.ه 

 كيفية است دامهامعرفة عبلمة الًتقيم كداللتها ك .و 

                                                           
 .ٖص:  نفس ا١ترجع.94

بلمية منشورات ا١تنظمة اإلس رباط :إيسيسكوَت الناطقُت هبا مناىجو كأسالبو. لغ .ُٖٗٗرشدم أٛتد طعيمة. 90
 .ُٕٖص: للًتبية ك العلـو كالثقافة. 

 : رباطإيسيسكواللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. طرائق تدريس  .ََِّالناقة ك رشدم طعيمة. ٤تمود كامل 98
 .َِّص: .منشورات ا١تنظمة اإلسبلمية للًتبية ك العلـو كالثقافة
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معررفة مبادئ اإلمبلء كإدراؾ ما يف اللغة العربية من بعض االختبلفات بُت .ز 
 النطق كالكتابة

 ترٚتة أفكار كتابة يف ٚتل مست دما الًتتيب العريب ا١تناسب للكلمات..ح 

ترٚتة أفكاره كتابة يف ٚتلة مست دما الكلمات صحيحة يف سياقها من  .ط
 كبنائها بتغٌَت ا١تعٌتحي  تغيَت شكل الكلمة 

 ترٚتة أفكاره كتابة مست دما الصيغ النحوية ا١تناسبة  .م
سرعة الكتابة  الفكرة ا١تعل عنها أكاست داـ األسلوب ا١تناسب للموضوع  .ؾ

 معلا عن نفسو يف لغة صحيحة سليمة كاضحة معلة.

نستطيع  كإذا أردنا ترٚتة ىذه األىداؼ العاٌمة إىل األىداؼ السلوكية، فإننا
ىل ألهنٌا أىداؼ حركٌية كمن مٌث فهي سلوكية بذاهتا ك أف نستثٍت األىداؼ السبعة األ

 ديكن مبلحظتها كٖتقيقها من خبلؿ ا٠تط كاإلمبلء ا١تنقوؿ كا١تنظور كاالختبارم.
 91كأف ٨تٌدد أربعة ٣تاالت رئيسة يف تعٌلم الكتابة باللغة العربية كىي: 

 كتابة اٟتركؼ العربية..أ 

 الكلمات هبجاء سليم.كتابة .ب 

 تركيب تراكيب كٚتل عربية يفهما القارئ..ج 

است داـ الًتاكيب كاٞتمل العربية يف فقرات تعل عن أفكار الكاتب .د 
بوضوح. معٌت ىذا أنٌنا سنعلم الكتابة يف اللغة العربية من خبلؿ اجملااٌلت 

 التالية:

 ا٠تط .1

 الكتابة ا٢تجائية .2

 الكتابة ا١تنقولة.أ 

 الكتابة ا١تنظورة .ب 

                                                           
 .َِّص:  نفس ا١ترجع.91
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 الكتابة االختبارية .ج 

 التعبَت كاإلنشاء كينقسم إىل: .3

 التعبَت البسيط.أ 

 التعبَت ا١توٌجو .ب 

 التعبَت اٟترٌ  .ج 

 

 التعليم الترفيهي  .ج 

 تعريت التعليم الًتفيهي (1

التعليم الًتفيهي ىو من الكلمة التعليم ك الًتفيهي. التعليم معنو العملية  
 أكتعلم ك الًتفيهي ٔتعٌت التسليو. فا١تعٌت التعليم الًتفيهي لغة التعليم الًتفيهيو 

ًتفيهي ىو العمالية التعليم كالتعلم لبينما من حي  اصطبلحا التعليم ا ا١تمتعة.
ليم  كالعمالية الًتفيهي ٥تلطا ليجعل العمالية ا١تصمم خاصة لكي العمالية التع

لية التعليم يستطيع أف نعمل بالفكاىة ك اللعب ك االعم التعليم ا١تمتعة ك ا١تفرحة.
أف خيضع  شريطوكما ديكن أف يتم التعلم بطرؽ أخرل  ا١تصرحية ك ا١تظاىر.
تسهيل التفاعل االجتماعي  أكالتعليم  .عملية التعلميعمل ل التبلميذ يشعر بسركر

. للتبلميذمن خبلؿ دمج الدركس ا١ت تلفة يف شكل ترفيو مألوؼ بالفعل  للتبلميذ
مثل اللامج التلفزيونية كاأللعاب على الكمبيوتر كألعاب الفيديو كاألفبلـ كا١توسيقى 
 كالويب كأجهزة الوسائط ا١تتعددة كما إىل ذلك. باإلضافة إىل التحيز التعليمي أيضا
التحيز يف شكل التعليم يف اللية، كاليت ىي قادرة على تسلية ككذلك معرفة عن 

ينجح بصريا عندما يكوف التعليم الًتفيهي ديكن القوؿ أف . حياة اٟتيوانات كموائلها
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  20بطريقة ٦تتعة. التبلميذ تعة كا١تعلمُت ديكن تثقيت٦تيكوف ىناؾ حقيقة أف التعلم 
 .٣تموعا ا١تهم ا١تمتع أكهي يستطيع أف يعمل منفردا الًتفيتعليم الىذا دليل أف 

عملية معقدة ٖتدث للجميع كتستمر مدل اٟتياة. عملية التعلم  ىو التعلم 
فردينا كسياحينا، ٔتعٌت أف عملية التعلم حدثت للمتعلمُت كفقنا لتطورىا كبيةتها. 

من خبلؿ ، بل ديكنهم التعلم فحسبفقط من ا١تعلمُت  التبلميذجيب أال يتعلم 
لة ١تعاٞتة أك ٣تموعة متنوعة من موارد التعلم ا١تتاحة يف بيةتو. مفهـو التعلم كمح

تغيَت سلوؾ الش ص نتيجة لتفاعل ا١تتعلمُت مع ٥تتلت مصادر التعلم ا١توجودة يف 
رة. كاحدة من العبلمات اليت تعٌلمها الش ص ىي تغيَت السلوؾ أك ا١تنطقة اجمل

يدة بُت ا١تعلم ة التعليم لبد عليو أف يبٍت االتصاؿ اٞتا١تل ص يعٌت أف عمالي 21فيو.
 .كالتبلميذ

يف السنوات األخَتة، ٖتولت الفلسفة التعليمية من التدريس التقليدم  
التدريس التقليدم إىل طرؽ تفاعلية أكثر كإشراؾ الطبلب  أكا١تتمركز حوؿ ا١تعلم 

ين اٞتمع بُت علم ؿ جوف ديوم كمنظرين آخر أك بشكل مباشر. يف ىذه اٟتالة حي
النفس ا١تعريف كالنظريات التعليمية. يشددكف على أمهية ا١تبادرة كالسركر أثناء 

ي لوجود الذات. أساسخضوعهم للتعلم كالتأكيد على التعلم كنشاط مدل اٟتياة 
كذا لكل كى 22ديكن أف ينظر إليو يف تطبيق التعليم الًتفيهي يف العملية التعليمية.

 يتبعو.ا١تعلمُت البد أف 
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 ا١تبادئ يف اللعبة الًتفيهية (2

لكي ٘تلك التبلميذ ا١تهارات  ا٢تدؼ اساسية من تعليم اللغة األجنبية 
اللغوية يف اربعة ٣تاؿ كىي مهارة اإلستماع ك مهارة الكبلـ كمهارة القرائة كمهارة 
الكتابة. بل يف عمالية التعليم كالتعلم كجد عقبات داخليا أك خارجيا. العامل 

 رجيي ٦تكُت من قليل است داـ الوسائل التعليمية من ا١تعلم اللغة.ا٠تا
طريقة اللعبة مناسب جدا لتطبق يف تعليم اللغة لكي يفهم التبلميذ 

. برغب ذالك الـز على تلك اللعبة االكراىة  الدرس اللغة العربية سهلة دكف
 ا١توجو با٢تدؼ. ا١تبادئ اللعبة الًتفيهية. كاحدل من ا١تبادئ اللعبة الًتفيهية ىو

ك اىاـ جانب يف اللعبة ىو ٛتسة التعاكف، ليس كل جداؿ. البد على 
التبلميذ لتعاكف يف حلل ا١تشكلة أك الواظفة ا١تؤينة، فلذالك حٌدث عمالية 

اللعبة ىي الوسيلة لنيل ا١تهارة بطريقة ا١تمتعة. فلذلك تزعة  االتصاؿ بُت التبلميذ.
 اللعبة اإلىداء ا١ترتفعة ليس كاجملادلة بُت الفراؽ.

كتساعد على  التبلميذجيب أف تكوف اللعبة قادرة على إثراء ٕتارب 
ٕتنب اٞتمود كالضجر أثناء دراستهم. جيب أف يكوف ىذا النشاط قادران على 

عملية إتقاف اللغة من خبلؿ خلق موقت أكثر تناسقنا   ٖتقيق االستقرار يف
 كحالة  كجو.

ديكن لؤللعاب اٞتيدة أف تزيد من التحفيز كتساعد يف عملية التنشةة 
من خلفيات ٥تتلفة. إذا مت است داـ ألعاب اللغة  التبلميذاالجتماعية كٕتلب 

ئدة كقيمة ك٘تارس بشكل صحيح، فإف ىذه التقنية ديكن أف توفر ٕتربة أكثر فا
مقارنة بقواعد التعلم التقليدية. لذلك، جيب على ا١تعلم التفكَت يف الفوائد اليت 
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ينبغي ٖتقيقها من خبلؿ ٦تارسة األنشطة يف تدريس اللغة. لتنفيذ تقنيات اللعبة 
 23اليت ال تنسى، جيب االنتباه إىل ىذا اٞتانب التحفيزم.

 خصائص اللعبة اللغوية اٞتيدة (3

كاللعبة فقط كلكن البٌد ٢تا آثر يف فهم اللغة اللعبة اللغوية اٞتيدة ليس  
عند التبلميذ، ككذلك تستطيع أف تساعد التبلميذ يف دراسة اللغة اكثر تأثر من 
عمالية اللعبية فحسب. فلذلك البد لكل معلم اللغة عنده ا١تعريفة عن خصائص 

ليم اللغة. كمن خصائص اللعبة اللعبة اللغوية اٞتيدة ك ا١تناسب ليطبت يف تع
 24اللغوية اٞتيدة ىي:

قدر ارتفاع قدرة اللغوية للتبلميذ كاإلستماع ك الكبلـ كالقرائة كالكتابة. ت .1
 ككذالك يقدر قدرة القواعد كا١تفردات عند التبلميذ.

 عندىا ا١تواد اٞتٌذبة مناسبا ٔترحلة قدرت اللغة التبلميذ.  .2

مع التبلميذ األخرل ككذالك مع معلمهم تعط الفرصة للتبلميذ يف تتصيل   .3
 باست داـ مدة اللغوية.

تعمل االجابيات ككذلك تقدير أف يقدر أف تدفع التبلميذ لتكوف النشط ك   .4
 ترفع رغبتهم يف تعليم اللغة.

 توقع التبلميذ ناشطا يف الفرقة كيف الفصل. .5
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 ا١تثاؿ من تعليم الًتفيهي (4

الذم يناسب مع حاجات التبلميذ التعليم الًتفيهي عنده الواع الكثَتة 
إما يف احتياجة ا١تواد أك ا١تكاف أك اٟتالة ا١تدرسة ك عَت ذلك. ك ىذا احدل 

 هارة الكتابة يف فهم ا١تفردات.ا١تثاؿ التعليم الًتفيهي ْتسب م
ىناؾ لعبة اٝتو بينجو كلمة. ك ىذؼ تلك اللعبة ىو لتسهيل التبلميذ يف ذكر 

ادكات ا١تست دـ ىم الورقة ك القلم ك اصور ا١تفردات بوسيلة الصور. ك 
ا١تفردات. يصنع ا١تدرس الصور من الورقة ك حُت دٌؿ ا١تدرس الصور البٌد على 

ىذا ىو   25.التبلميذ ليدؿ معنو. الـز يست دـ الصور ا١تنسبة با١تدة ا١تدركس
  احدم من امثاؿ اللعبة اللغوية على أساس التعليم الرفيهي.

 

 التعليميةالوسيلة   . د

 مفهـو الوسيلة التعليمية (1

كل شيء يقدر أف يوسل الرسالة من الرسل إىل تعليمية ىي  الوسيلة ال
انتباه ك رغبات ك كذالك كفائة التبلميذ ا١ترسل اليو لتحفَت التفكَت ك مشاعر ك 

تعليمية ىي جزء من ا١تواد تعليمية. الوسيلة ال 26لنيل ىدؼ الدراسة الفعالة.
كا١تواد التعليمية  ىي امتول التعليمي الذم نرغب يف تقدديو  للطبلب بغرض 

كجدانية. كىي ا١تضموف الذم يتعلمو  أكمهارية  أكٖتقيق أىداؼ تعليمية معريفة 
ات، ا٠ترائط، الصور، ، األسطوان: األفبلـ١تواد التعليمية  تشملفا 00يف علم ما.
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اآلالت  أك: األجهزة ماذج، كغَتىا من ا١تواد. أما األجهزة التعليمية  فهيالن
ا٠تاصة بتشغيل األفبلـ كاألسطوانات، كلذلك عندما  نقوؿ  الوسائل التعليمية 

أما عندما نقوؿ تقنيات تعليمية فإف ذلك يتعدل  صد ا١تواد كاألجهزة معافإننا نق
ك ا١تفاىيم كاألساليب كاألنشطة يف  فقط ٣ترد ا١تواد  كاألجهزة إىل التنظيمات

 إطار علمي منظم. كسيلة تعليمية كذلك عندىا مفاىم كثَت ك منها:

عنصر من عناصر النظاـ التعليمي الشامل تسعى إىل ٖتقيق أىداؼ تعليمية .أ 
 ٤تددة.

ا١تواد كاألجهزة كا١تواقت التعليمية اليت يست دمها ا١تعلم يف ٣تاؿ االتصاؿ .ب 
 أكتفسَت مفهـو غامض  أكنظاـ خاص لتوضيح فكرة التعليمي بطريقة ك 

 شرح أحد ا١توضوعات بغرض ٖتقيق التلميذ ألىداؼ سلوكية ٤تددة.

األدكات  كالطرؽ ا١ت تلفة اليت تست دـ يف ا١تواقت التعليمية كاليت  ال تعتمد  .ج 
 كلية على فهم الكلمات كالرموز كاألرقاـ.

٣تموعة من ا٠تلات كا١تواد كاألدكات اليت يست دمها ا١تعلم لنقل ا١تعلومات .د 
خارجو هبدؼ ٖتسُت  أكإىل ذىن التلميذ   سواء داخل الصت الدراسي، 

 ية فيو.ساسا١توقت التعليمي الذم يعتل التلميذ النقطة األ

  سبالكي حيقق للعملية التعليمية جوا منا مادة يستعملها ا١تعلم أككل أداة   .ه 
يساعد على الوصوؿ بتبلميذه إىل العلم كا١تعرفة الصحيحة كىم بدكرىم 

 يستفيدكف منها يف عملية التعلم كاكتساب ا٠تلات.
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كقد تٌدرج ا١تربوف يف تسمية الوسائل التعليمية فكاف ٢تا أٝتاء متعددة 
منها: كسائل اإليضاح، الوسائل البصرية، الوسائل السمعية، الوسائل ا١تعينة، 

 08تقنيات التعليم. أك لوسائل التعليمية، كأحدث تسمية ٢تا تكنولوجيا التعليما

 تعليميةالوسيلة الأمهية  .1

من  ربالػم يعد اعتماد أم نظاـ تعليمي على الوسائل التعليمية ض
ال يتجزأ  زءاالًتؼ، بل أصبح ضركرة من الضركرات لضماف ٧تاح تلك النظم كج

يف بنية منظومتها. كمع أف بداية االعتماد على الوسائل التعليمية يف عملييت 
أف تطورت تطورا متبلحقا   التعليم كالتعلم ٢تا جذكر تارخيية قددية، فإهنا ما لبثت

 نة األخَتة مع ظهور النظم التعليمية اٟتديثة.ك يف األ كبَتا
طورت خبل٢تا من مرحلة إىل كقد مرت الوسائل التعليمية ٔترحلة طويلة ت

أخرل حىت كصلت إىل أرقى مراحلها اليت نشهدىا اليـو يف ظل ارتباطها بنظرية 
خل النظم  كاعػػتػػػمادىػا على مػد Communication Theoryاالتصاؿ اٟتديثة 

Systems Approach . 

مرموقة بُت  ك أمهية الوسائل التعليمية ىي تتبوأ الوسائل التعليمية مكانة
كا١ت ططُت  ١تدخبلت الًتبوية لتعدد فوائدىا كٖتظى بأمهية بالغة لدل ا١تعلمُتا

كإشباع حاجتو  الًتبويُت ١تا ٢تا من أمهية يف أهنا تؤدم إىل استثارة اىتماـ الطالب
كاألفبلـ  للتعلم فبلشك أف للوسائل التعليمية ا١ت تلفة كالرحبلت كالنماذج

 متنوعة يأخذ منها كل طالب ما حيقق أىدافوالتعليمية كا١تصورات تقدـ خلات 

كيثَت اىتمامو فالطالب الذم خيرج يف رحلة إىل شاطئ البحر قد جيد  يف اللعب 
ما يشبع حاجتو يف نفسو بينما يهتم آخر ّتمع األصداؼ كالقواقع  كالسياحة
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علم . ككلما كانت ا٠تلات التعليمية اليت دير هبا ا١تتاألسةلة حو٢تا كإثارة كثَت من
كثيقة الصلة باألىداؼ ككذلك ديكن  الواقعية أصبح ٢تا معٌت ملموسا أقرب إىل

الوسائل التعليمية تنويع ا٠تلات الػيت هتيؤىا ا١تدرسة كا١تمارسة  عن طريق است داـ
فتصبح ا١تدرسة بذلك حقبلن لنمو الطالب يف ٚتيع االٕتاىات  كالتأمل كالتفكَت

اليت دير هبا كبذلك تشًتؾ ٚتيع حواس الطالب ا٠تلة  كتعمل على إثراء ٣تاالت
ترسيخ كتعميق ىذا التعلم كتساعد الوسائل  يف عمليات التعلم ٦تا يؤدم إىل

راس ة بُت كل ما يتعلمو الطالب  التعليمية على تكوين عبلقات مًتابطة مفيدة
كربطها با٠تلات السابقة  كذلك عندما تشًتؾ اٟتواس يف تشكيل ا٠تلة اٞتديدة

كٖتديد ا٢تدؼ منها  رل أف الوسائل التعليمية إذا أحسن ا١تعلم است دامهاكن
اإلجيابية يف  كتوضيحو يف ذىن الطالب يؤدم ذلك إىل زيادة مشاركة الطالب

العلمي  اكتساب ا٠تلة كتنمية قدرتو على التأمل كدقة ا١تبلحظة كإتباع التفكَت
 .مستول األداء عند الطالبلم كرفع كيؤدم ىذا األسلوب إىل ٖتسُت نوعية التع

كما نرل أف الوسائل التعليمية ديكن عن طريقها تنويع أساليب التعليم ١تواجهة 
الفردية بُت الطبلب فمن ا١تعركؼ أف الطبلب خيتلفوف يف قدراهتم  الفركؽ

من حيقق مستول عاؿو من التحصيل عند االستماع للشرح  كاستعداداهتم فمنهم
قليلة كمنهم من يزداد تعلمو عن طريقو ا٠تلات  ثلةالنظرم للمعلم كتقدًن أم

 01الشرائح . أكالبصرية مثل مشاىدة األفبلـ 

 دكر الوسائل التعليمية يف ٖتسُت عملية التعليم كالتعلم .2

ديكن للوسائل التعليمية أف تلعب دكرا ىاما يف النظاـ التعليمي. كرغم 
أف ىذا الدكر أكثر كضوحا يف اجملتمعات اليت نشأ فيها ىذا العلم، كما يدؿ 
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على ذلك النمو ا١تفاىيمي للمجاؿ من جهة، كا١تسامهات العديدة لتقنية التعليم 
ات اجملاؿ، إال أف ىذا الدكر يف برامج التعليم كالتدريب كما تشَت إىل ذلك أدبي

إف -ست داـ التقليدم لبعض الوسائل يف ٣تتمعاتنا العربية عموما ال يتعدل اال
دكف التأثَت ا١تباشر يف عملية التعلم كافتقاد ىذا االست داـ لؤلسلوب  -كجدت

 النظامي الذم يؤكد علية ا١تفهـو ا١تعاصر لتقنية التعليم.
 التعليمية يف ٖتسُت عملية التعليم كالتعلم:الدكر الذم تلعبو الوسائل 

ضحت الدراسات كاألْتاث )منذ حركة التعليم أك ال، إثراء التعليم: أك 
السمعي البصرم( كمركرا بالعقود التالية أف الوسائل التعليمية تلعب دكرا جوىريا 
يف إثراء التعليم من خبلؿ إضافة أبعاد كمؤثرات خاصة كبرامج متميزة. إف ىذا 

كر للوسائل التعليمية يعيد التأكيد على نتائج األْتاث حوؿ أمهية الوسائل الد
التعليمية يف توسيع خلات ا١تتعلم كتيسَت بناء ا١تفاىيم كٗتطي اٟتدكد اٞتغرافية 
كالطبيعية كال ريب أف ىذا الدكر تضاعت حاليا بسبب التطورات التقنية ا١تتبلحقة 

سة تشكل ٖتديا ألساليب التعليم كالتعلم اليت جعلت من البيةة اميطة با١تدر 
ا١تدرسية ١تا تزخر بو ىذه البيةة من كسائل اتصاؿ متنوعة تعرض الرسائل بأساليب 

 مثَتة كمشرقة كجذابة. 
ثانيا، اقتصادية التعليم: كيقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية 

رئيس للوسائل بدرجة أكل من خبلؿ زيادة نسبة التعلم إىل تكلفتو. فا٢تدؼ ال
التعليمية ٖتقيق أىداؼ تعلم قابلة للقياس ٔتستول فعاؿ من حي  التكلفة يف 

 الوقت كاٞتهد كا١تصادر.
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ثالثا، تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اىتماـ التلميذ كإشباع 
حاجتو للتعلم. يأخذ التلميذ من خبلؿ است داـ الوسائل التعليمية ا١ت تلفة 

  تثَت اىتمامو كٖتقيق أىدافو.بعض ا٠تلات اليت
ككلما كانت ا٠تلات التعليمية اليت دير هبا ا١تتعلم أقرب إىل الواقعية أصبح ٢تا معٌت 
ملموسا كثيق الصلة باألىداؼ اليت يسعى التلميذ إىل ٖتقيقها كالرغبات اليت 

 يتوؽ إىل إشباعها.
دادا للتعلم. رابعا، تساعد على زيادة خلة التلميذ ٦تا جيعلو أكثر استع

ىذا االستعداد الذم إذا كصل إليو التلميذ يكوف تعلمو يف أفضل صورة. كمثاؿ 
على ذلك مشاىدة  فيلم سينمائي حوؿ بعض ا١توضوعات الدراسية هتيؤ ا٠تلات 

 البلزمة للتلميذ كٕتعلو أكثر استعدادا للتعلم.
م. إف خامسا، تساعد الوسائل التعليمية على اشًتاؾ ٚتيع حواس ا١تتعل

اشًتاؾ ٚتيع اٟتواس يف عمليات التعليم يؤدم إىل ترسيخ كتعميق ىذا التعٌلم 
كالوسائل التعليمية تساعد على اشًتاؾ ٚتيع حواس ا١تتعٌلم، كىي بذلك تساعد 
على إجياد عبلقات راس ة كطيدة بُت ما تعلمو التلميذ، كيًتتب على ذلك بقاء 

 أثر التعلم.
ليمية عػلى تػحاشي الوقوع يف اللفظية. سادسا، تساعد الوسائل التع

كا١تقصود باللفظية استعماؿ ا١تٌدرس ألفاظان ليست ٢تا عند التلميذ الداللة اليت ٢تا 
ؿ توضيح ىذه األلفاظ اجملردة بوسائل مادية ٤تسوسة تساعد أك عند ا١تٌدرس كال حي

ل فإف على تكوين صور مرئية ٢تا يف ذىن التلميذ، كلكن إذا تنوعت ىذه الوسائ
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اللفظ يكتسب أبعادا من ا١تعٌت تقًتب بو من اٟتقيقة األمر الذم يساعد على 
 زيادة التقارب كالتطابق بُت معاين األلفاظ يف ذىن كل من ا١تٌدرس كالتلميذ.
 سابعا، يؤدم تػنوع الوسائل التعليمية إىل تكوين مفاىيم سليمة.

 اكتساب ا٠تلة. ثامنا، تساعد يف زيادة مشاركة التلميذ االجيابية يف
تنمي الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل كدقة ا١تبلحظة كإتباع التفكَت 
العلمي للوصوؿ إىل حل ا١تشكبلت. كىذا األسلوب يؤدم بالضركرة إىل ٖتسُت 

 نوعية التعلم كرفع األداء عند التبلميذ. 
ت تاسعا، تساعد يف تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدم إىل تثبي

 االستجابات الصحيحة )نظرية سكنر(.
عاشرا، تساعد على تنوع أساليب التعليم ١تواجهة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. 
اٟتادم عشر، تؤدم إىل ترتيب كاستمرار األفكار اليت يكوهنا التلميذ. الثاين عشر، 

 17تػؤدم إلػى تعػديل الػػسػلوؾ كتػكػويػػػػن  االٕتاىات اٞتديدة. 

 

 بتدائيةاال مدرسةتعليم اللغة العربية في  (5

 غةلتعريت ال .1

قبل نبح  كيت تعليم اللغة العربية يف مدرسة إلبتدائية البد علينا عن 
 نفهم عن كل شيئ تعتمد عنو. 

للغة تعريفات كثَتة، ال٤تل اإلسهاب القوؿ فيها. إال أف التعريت الذم 
نقبلو للغة ىو أف اللغة ٣تموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظاـ معُت كاليت 
بُت يتحارؼ أفراد ٣تتمع ذم ثقافة معينة على دالالهتا، من أجل ٖتقيق االتصاؿ 
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  عن ٣تموعة من اٟتقائق بعضهم كبعض. ك يف ضوء ىذا تعريت ديكن اٟتدي
 19كالتطبيقات.

اىر متنوعة. كقبل تبداء عمالية ىناؾ مظ عمالية التعليم ك تعلم  كل  يف
إذا كاف يف  اللغة العربيةعن  خاصة  عن نعريت ذالك ا١تظاىرالتعليم البد علينا 

 ال ىيا نعريت عن مفهـو اللغة.أك  .عمالية التعليم اللعة العربية

خيتلت تأليت كتب تعلم اللغات باختبلؼ نظرة مؤلفيها للغة، 
 أككتصورىم لوظائفها كعند اٟتدي  ىن األسس اللغوية يف تصميم ا١تناىج، 

تأليت الكتب يقت تعريت اللغة يف مكانة خاصة. إذ  أك، إعداد ا١تواد التعليمية
يف اختيار ا١تادة  كا١تواد تعليمية، سواء إف ىذا التعريق موجهو للمشتغلُت با١تناىج

الظريقة اليت يقدـ هبا ىذا   أكا١تهارات ا١تطلوب تنميتها،  أكا١ترغوب تدريسها، 
 10كلو.

  ة كاٞتودالتعليم  .2

إف األخذ ّتودة الشتملة يف تعليم ديكننا من ٖتقيق جودة العليم الذم 
ىو أداة التنمية كالتقدـ كتكاملو معرفيا ك مهاريا ككجدانيا، كمن مت الوفاء 

 بإحتياجات اجملتمع من الكوادر ا١تت صصة القادرة على ا١تناقسة.

ك شو  Reidاٞتودة إذف ترتبط با١تبلءمة للغرض، كقد حدد كل من ريد 
Shaw صفاهتا يف العملية التعليمية ٔتا يلى: 

 ك أىدافهم.ا١تناىج الدراسي مناسب ٟتاجات الكلية ك اىتمامتهم .أ 
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 الطلبة للمعلومات.نظاـ تقوًن يقيس بدؽ مدل اكتساب .ب 

 .نسبة احتفاظ عالية ك نسبة تسرب من فضة.ج 

نسبة النجاح عالية أكثر من تلك الٌت ٖترزىا مقررات مرادفة بنوعية أقل  .د 
 11جودة.

 التبلميذ يةالنفس .3

ديبغي للمعلم عن نعريت حالة تبلميذهتم، فعليم يوجب عن نعريت علم 
   قبل يعلم تبلميتهم.  النفس الطفل ك الًتبوم

النمو( بعٍت بدراسة منو الطفل، كا١تراحيل ا١ت تلفة  أكعلم النفس الطفل )
اليت ٘تر هبا عملية النمو كالعواميل اليت تؤثر فيها. كا٠تصائص العامة اليت ٘تيز 

ٕتعلنا مراحل النمو ا١ت تلفة. ك ٘تدنا ىذه تادراسات بكثَت من ا١تعلومات اليت 
و، كدكافعو، كإتاىاتو يف مراحل أكثر قدرة على فهم ش صية الطفل، كسلوك
 حياتو ا١ت تلفة كٕتعلنا أقدر على توىيهو كتربيتو.

النفس الًتبوم يعٍت علم النفس الًتبوم بدراسة ا٠تصائص الرئيسية علم 
١تراحل النمو ا١ت تلفة لبلطفاؿ حىت تستطيع ىذه ا١تناىج ٖتقيق أىدافها. كىو 

ا١تربوف ية لعملية التعليم حىت يستطيع ساسيعٍت ايضا بدراسة ا١تبادلء كالشركط األ
أف يهيةوا اٞتو الًتبوم الصحيح حيي  يضمنوف أف يتم التعليم بطريقة صحيحة. 

االٕتاىات السليمة. كما يعٍت علم النفس  أككتعيد ا١تتعلمُت العادات اٟتسنة 
الًتبول باجراء التجارب ١ترقة أحن ا١تناىج التعليمية، كىو يسعُت باالختبارات 
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السيكولوجية لقياس ذكاء األفراد كقدراهتم العقلية كلتقدير كفايتهم كمدل 
 12ا٧تزىم.
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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 

   

 مدخل البحث ومنهجه  .أ 

ب ٢تذالبح  ىو يف أسةلة البح  فا١تدخل ا١تناس كما كتبت الباحثة
 أكا١تدخل كمى، ألف البيانات اليت ٚتعها الباحثة اشتملت على البيانات الكيمية 

 ك حللت البيانات الكيمية بالتحليل اإلحصائ. .رقمية
. كذالك تجريبالالذم انتجتو يف ىذا البح  ىو ا١تنهج  ك أما منهج 

. كيقـو الباحثة بإجراء تجريباجملموعة الضابطة ك جملموعة البتصميم اجملموعتُت، ىو 
 تجريبختبار القبلي ك االختبار البعدل. كقالت سةترسنو ىادم، إف البح  الاال

  35ىو تصميم اجملموعات العشوائية باالختبار القبلي كاالختبار البعدم.

 True)اٟتقيقي  تجريبىو التصميم ال تجريبكنوع تصميم ىذالبح  ال

Experimental Design) الباحثة فيو شكل  ت، كأخذ(Pretest-Posttest Control 

Group Design) االختبار  صميم يوجد ٣تموعتاف اثنتاف، مث تعطى الباحثة. يف ىذالت
لية، أىناؾ الفرؽ بُت اجملموعة التجريبة ك اجملموعة ك القبل من أجل معرفة اٟتالة األ

 36الضابطة.

ا١تعاملة،  أكالتصريت  إىل اجملموعة اعطيت تجريب  الْت كٖتتاج الباحثة يف
سيلة التعليمية "الصندكؽ العجيب" يف تعليم الو يعٍت درست فيها باست داـ 
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. صارت نتيجة االختبار القبلي سلوكا مست دا، ك التعليم الًتفهي أساسردات با١تف
 صارت نتي ة االختبار البعدم سلوكا أخَتا للتبلميذ.

 

 9.ّاٞتدكؿ 

 سلوؾ التجريبة

 

 

 مجتمع البحث و عينته   . ب

 القرآفالنافعية لتحفيظ  درسةا١تيف  ٣تتمع ىذا البح  ىو ٚتع التبلميذ 

 928 بعدد التبلميذ  0798-0َُِللعاـ الدراسي  بسيدكارجو االبتدائية
 االبتدائية القرآفالنافعية لتحفيظ  درسةك عينتو التبلميذ يف ا١ت .تبلميذال

 ِٓلثال  بعدد التبلميذ يف فصل اَُِٖ-َُِٕللعاـ الدراسي  بسيدكارجو
يقسموا على ىم ك (purpose sampling)  ، ىذا عن طريقة غارض ا١تعينة تبلميذ

 (eksperiment class)ة تجربي٣تموعتُت، أما اجملموعة الواحدة تسمى باجملموعة ال
 .(control class)ك أما اجملموعة الثانية تسمى باجملموعة الضابطة 

 

 متغيرات البحث . ج

ك  (Independent Variable)ىناؾ متغَتاف يف ىذالبح ، ا١تتغَت ا١تسقل 
 (Independent Variable). ا١تتغَت ا١تسقل (Dependent Variable)ا١تتغَت التابع 

 المجموعة االختبار القبلي التجريبة االختبار البعدي

      التجريبة 

  X   الضابطة 
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أف قيس مدل تأثَت على ا١توقت ك يسمى با١تتغَت  ىو العامل الذم نريد
ىو العامل الذم تنتج عن (Dependent Variable)ك أما ا١تتغَت التابع . تجريبالل

 37تأثَت العامل ا١تستقل.

ا١تتعَت ا١تسقل يف ىذالبح  ىو است داـ الوسيلة التعليمية "الصندكؽ 
الًتفيهية. ك ا١تتغر التابع ىو  العجيب" يف تعلميم ا١تفرات بالطريقة التعليمية ك 

 ات ا١تدركسة.كفاءة التبلميذ يف فهم ا١تفرد

 

  أدوات جمع البينات د. 

  الباحثة يف ىذا البح  فيما يلي: أدكات اليت است دمتها

 االستبانة (1

التقريرات اليت يطلب فيها رأم  أكاالستبانة ىي قائمة من األسةلة 
  (كعادة مايكتب ىذا الرأم كتطلب اإلجابة بوضع عبلمة ٦تيزة كهذه العبلمة

كتست دمو الباحثة ١تعرفة  18مثبل، كقد يطلب تقريرا مطوال مكتوبا.  )
استجابات التبلميذ على است داـ اإلسًتاتيجية التعليم "ا١تفردات ا١تتعة" يف 

تتكوف  (skala likert)كمنوذج ىذا االستبانة سكاال ليكَتت تعليم اللغة العربية، 
من أربع اختبارات: غَت موافق جدا ك غَت موافق ك موافق ك موافق جدا. 
كالتقريرات يف االستبانة تعتمد على استجابات التبلميذ كمثل االىتماـ كالرغبة 

 كاالقتناع.

 

 

                                                           
37

 .276-ص.أسامةدار:الرٌاض.أسالٌبهوأدواتهومفهومه:العلمًالبحث.1447.أخرونوعبٌداتذوقا 
 .122-ص.الثقافةدار:القاهرة.األجانبالعربٌةاللغةلتعلٌمالبحثتصمٌم.1477.ٌونسعلًفتحً 32
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 اإلختبار  (2

-Pretest)التجربة كىيتأ سيسا ٦تا استحدمتو الباحثة يف تصميم 

postest) كتستحدـ الباحثة االختبار الذم رتيبتو الباحثة. كظيفة االختبار ىي .
ٚتع البيانات اليت تتعلق ٔتعرفة كفاءة التبلميذ كيكوف يف بداية الفًتة اإلجرئية 

 )يسمى باالختبار القبلي( كيف آخر كل دكر )يسمى باالختبار البعدم(.
لية قبل ك ر القبلي معرفة إيل كفاءة التبلميذ األكأما ا٢تدؼ من االختبا

قبل قياـ اإلجراء، كأما ا٢تدؼ من االختبار البعدم فمعرفة تقدـ التبلميذ يف 
كتصنيت االختبار يعتمد علي ا٠تطوات اآلتية: اال عداد كاختيار  11أخر دكر.

 أساسا١تادة تعيُت نوع االختبار كتعيُت عدد بنود األسةلة كترتيب األسةلة على 
كتصنيت الباحثة اختبار من متعدد حويل عشرين بنداالسةلة  27خذاذة األسةلة.

على ا١تشًتؾ لنقدىا كتكميلها مث تناقشها الباحثة كا١تشًتؾ لتحسينها. 
لية للطلبة يف معريفة ك ٢تا من االختبار ىي الكفاءة األأك كالبيانات ا١ترجوة تتن

يجية "ا١تفردات ا١تتعة" يف تعليم مفردات ك كفاءهتم بعد أف يست دموا اإلسًتات
 ا١تفردات.

 

 

 

 

 

 
                                                           
34 M. Soenardi Djiwandono. 1446. Tes Bahasa dalam Pengajaran. Bandung: ITB 
Bandung. Hal. 21-21. 
41 Ainin M. Dkk. 2116. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat. Hal. 
43-112. 
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 1.0اٞتدكؿ

 معيار نتيجة االختبار
 

 نسبة مئوية )%( المستوى الرقم

  977-84 جيد جدا .9

 83 –03 جيد .0

 02 –47 مقبوؿ .1

 31–23 ناقص .2

 ْْاقل من  ضعيت .3

 

 ا١تبلحظة  (3

ىذه طريقة ا١تبلحظة تستطيع أف تعمل بطريقتُت: احدمها 
ىذا اٟتاؿ الباحثة   7ا١تبلحظة ا١تشاركة، يعٌت ْت  ا١توجهة إىل اجملاؿ. 

 القرآفالنافعية لتحفيظ  درسةا١تتبلميذ با١توجهة تورط   الباحثة إىل 
. ا١تبلحظة ىي كسيلة يست دمها اإلنساف العدم بسيدكارجو االبتدائية

يف إكتسبو ٠تلتو ك معلوماتو حي  ٧تمع خلاتنا من خبلؿ ما نشاىد 
نسمع عنو. ك ىي عملية معتقدة ك تتكوف من ٣تموعة متنوعة من  أك

العمليات البولوجية ك النفسية. يف ىذه ا١تبلحظة الباحثة تشهد ا١تبح  

                                                           
7 Sutrisno, Hadi. Metodologi Research I. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. Halaman 

156. 
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ماع، كالتفكَت. كا١تبلحظة ا١تباشرة ىي كسيلة ا١تباشرة، كا١تظهر، ك اإلست
٦تتازة للحصوؿ على البيانات ألف يعرؼ الباحثة حقيقة الوضع يف 

عن  درسةْتثها. تست دـ الباحثة ا١تبلحظة ١تعرفة ا١تعلومات يف ىذه ا١ت
 عملية التعليم ك التعلم.

قامت الباحثة ىذه ا١تبلحظة للحصوؿ على البيانات اليت تتعلق 
، كمشاركة الصندكؽ العجيبعملية التعليم ك التعلم كاست داـ بأنشطة 

 ميذ يف عملية التعليم ك التعلم. التبل
   

   مصادر البيانات . ه

 إف مصادر البيانات اليت تست دمها الباحثة:

 ي:ساسالبيانات األ .1

 .بسيدكارجو االبتدائية القرآفالنافعية لتحفيظ  درسةيف ا١ت التبلميذ

 البيانات اإلضافية: .2

النافعية  درسةمدير الدرسة: يأخد الباحثة عن البيانات ا١تتعلقة بأحواؿ ا١ت. أ
 .بسيدكارجو االبتدائية القرآفلتحفيظ 

 ا١تعلم: تأخد الباحثة ا١تعلومات عن ا١تعلم كحالة التبلميذ يف الفصوؿ. . ب
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 أسلوب تحليل البيانات . و

تكوف بواسطها  أككا١تراد بتحليل البيانات ىي العملية اليت تنظم 
ا١تبلحظات النإتو عن تطبيق خطة ْت  معينة ْتي  ديكن اٟتصوؿ منها على 

 29نتائج.

بعد أف ٚتع البيانات السابقة، تست دـ الباحثة األسلوب التطوير  
، كاألسلوب الوصفي التحليلي لبياف ا١تفردات" لتعليم فردات ا١تتعةلتصميم "ا١ت

ىذه الدراسة التحليل الكمي، لذلك كانت  آراء التبلميذ، كتست دـ الباحثة يف
 إجراءات  البح ٖتتاج إيل اإلقامة بالتعديد كاٟتساب، كيعرض أيضا فيو اٞتدكؿ.

لتحليل البيانت الكمية بامغَتتُت تستعمل الباحثة التحليل احصائي 
، كما قاؿ أٛتد بدر: التحليل (Analysis Statistic Inferensial)اإلسنداليل 
كاليت سبقت  (Sampling) ستداليل فهو يتضمن عملية ا١تعاينة االحصائي اإل

 Population or) اإلشارة إليها، أم اختبار ٚتاعة صغَتة ٘تثل اجملتجع الكبَت

Universe) .20ا١ت تارة منو   

: يستعمل التحليل ا٠تصائي اإلسنداليل Bambang setiyadiبينما قاؿ 
 (Parameterik)اكثار، إما باالحصائي ا١تعلم   أكبتطويع البيانات من ا١تتغَتتُت 

(Non-Parameterik)غَت معامل   أك
21 

 Tكإذا اردنا اٟتصوؿ إيل ا١تقارنة بُت العينتُت الفارقتُت فنستعمل اختبار 
 Anasكما قاؿ  22.(Independent Groups T-Test)للمجموعة ا١تستقلة 

                                                           
.القاهرة:الكتابعالم.ومناهجهأصولهالتربٌةالبحث.م1423.مرسًمنٌرمحمدوالنحٌحًلبٌبمحمد41

 21:ص
 .323-ص.الحرمًعبدهللاالمطبوعاتوكالة:كوٌت.ومناهجهالعلمًالبحثأصول.1422.بدرأحمد 42

43 Bambang Setiayadi. 2116. Metodologi Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing. 
Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 43. 
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Sudijono بأف االختبارT أكىل ىو صحيح  ىو االختبار الفرض الصفرم 
 23زائت.

كيف ىذه اٟتالة تست دـ الباحثة أسلوب ٖتليل البيانات عن نتيجة تعيلم 
التبلميذ اليت تتجلى من فركؽ ا١تقياس ا١تعديل لنتيجة التبلميذ حىت ٗتتل فركض 

( يف ا١تائة، كلتحليل مستول فركؽ نتيجة َالبح  تؤخذ مستول الفركؽ )
 التالية: الباحثة على األرمزختبارين يقـو التعليم لبل
  24(ُنطلب قيمة ا١تتوسط لكل ٣تموعة بالرمز ا١تتوسط ) .1

  
∑ 

 
 

 البيانات:

 : ا١تتوسط   
 : ٣تموعة النتيجة  ∑
 : عدة العينة   

كبعد ذلك نطلب قيمة اإل٨تراؼ ا١تعيارم بُت قيمة ا١تتوسطة يف  .2
 20مز:ة ا١تتوسط يف القبلي باست داـ الر القبلي كقيم

 

   √
∑ 

 
 

 البيانات:
 : ا١تنوسط من الفركؽ بُت نتيجة القبلي ك البعدم    

                                                                                                                                                               
44 Ibid. Hal. 45. 
45 Anas Sudijono. 2117. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 22. 
46 Sukardi. 2117. Metodologi Peneltian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 22. 
47 Ibid. Hal 24. 
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 : عدد العينة  
: ٣تموعة الفركؽ بُت نتيجة قبلي كبعدم الذم يستطيع أف يعرفو   ∑

 بالرمز:

∑      

 : ا١تتوسط لنتيجة البعدم   
 : ا١تتوسط لنتيجة القبلي  
 

 28نطلب مستول الفركؽ بُت اختبار قبلي كالبعدم بالرمز:  .3

 

  
  

√
∑ 0  

     9 

 

 

الرمز السابق أحد الرموز اإلخصائية ا١تستعملة ١تعرفة الصواب 
ا٠تصاء من فركض صرؼ الذم يقوؿ أف يعرؼ مستول الفركؽ أك 

بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم، ك٘تتحن بعد ذلك نتيجة 
 .(T-Test)مستول الفركؽ بقيمة 

  

                                                           
42 Suharsimi Arikunto. 1427. Prosedur Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara. Hal. 141. 
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 الباب الرابع

 ومناقشتها  يلهاعرض البيانات وتحل

 

 

 ض البيانات وتحليلهال: عر و بحث األال

 ك ستبانةاال ك الختبارا كىي األساليب، بأنواع لبياناتا ىذه الباحثة ٚتعت قد
 بأسةلة مناسبا بعرضها الباحثة فقامت البيانات، عرض توجيو كلسهولة. ا١تبلحظة

 األسةلة حسب البيانات الباحثة عرضت كقبل .ؿمااأل الفصل يف ا١تذكورة البح 

 .أماال ا١تيدانية البياف الباحثة عرضت البح 

 الميدانية اتالبيان .أ 

 بسيدوارجو االبتدائية القرآنالنافعية لتحفيظ  المدرسةلمحة  .1

معهد النافعية لتحفيظ القرآف ىو مؤسسة رٝتية كغَت رٝتية لتبلميذ 
ا١تدرسة االبتدائية لدل اللنامج الرائد يف ٖتفيظ القرآف بطريقة مرتبة كيرجى أف 

ؿ كالساد ك حيفظ التبلميذ القرآف خبلؿ ستة سنوات أم بُت الفصل األ
 االبتدائي.

سابق يف دائرة ـ بعد بناء ا١تعهد ال َُِْبنيت ىذه ا١تؤسسة يف السنة 
بوركنج سيدكارجو. قبل بناء ىذه ا١تؤسسة حصل ا١تدير ا١تغفور لو كياىي اٟتاج 

لبناء  عبد النافع اٟتافظ أرضا جاربة يف دائرة مندم بوركنج من سيدة ساتونة
دير ا١تعهد ا١تؤسسة ٝتيت ب" تربية بٌت م ُّٓٗؤسسة التعليمية. كيف السنة م

هده كنشاطو يف شعار اإلسبلـ كصار قائد الشٌباف". اشتهر مدير ا١تعهد ّت
ـ انتقل إىل ُٔٔٗسنة موافق بسنة  ٕٓجيوش "حزب اهلل". حُت بلغ عمره يف 
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سنوات. كاستمٌر رئاسة  َُجوار ربٌو. كبعد كفاتو كقفت ىذه ا١تؤسسة طواؿ 
و كياىي اٟتاج سعد اهلل أمُت نافع بعد رجوعو من ا١تعهد ىذه ا١تؤسسة يف يد ابن

 الفبلح بلويو موجو كاديرم.
ٗترٌح من ىذا ا١تعهد مائات حٌفاظ القرآف  ،عاـ َّال يزيد من 

منتشركف يف أ٨تاء سيدكارجو ككرسيك سورابايا. تٌويف مياىي اٟتاج سعد اهلل أمُت 
مرحلة التعليم حىٌت الديكنهم  الد كما زالو يفأك  97كترؾ  ََِٕنافع يف السنة 

 الستمرار رساستو يف ا١تعهد.
كبعد حدكث الكوارث )الطُت اٟتار( انتقل ا١تعهد إىل مكاف جديد. 

 َُٕكهبذه الكوارث ا٨تٌط عدد التبلميذ يف ىذا ا١تعهد. كاف عدد التبلميذ 
 تلميذ. َّتلميذ كصار 

م مل يتٌموا الدراسة الد ماعندىم الرغبة يف استمرار ا١تعهد ألهنك ككاف األ
ال ديلكوف ركح اٞتهاد مثل آبائهم كأجدادىم. حىٌت يسافركف إىل ا١تعهد الفبلح ك 

 موجو كاديرم كحيصلوف على النصائح كاعتقاد القوم الستمرار ا١تعهد.
كاآلف حصل ا١تعهد ا١توىب العظيم من اٟتاج نيتو يوكيانتو ٛتي اٟتاج 

اٟتاج سعد اهلل أمُت نافع. كبٌت ا١تدرسة بسرل منعم الولد الثاين من كياىي 
االبتدائية الرٝتية ٝتيت " ا١تدرسة االبتدائية النافعية لتحفيظ القرآف" الدافع على 
ف أنشطة التعليم عند التبلميذ. رجاء على حصوؿ أجياؿ اإلسبلـ اٟتٌفاظ ا١تت ٌلو 

    بأخبلؽ قرآنية.
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 الموقع الجغرفي  .2

 ٔتقع يف شارع كنو٧تو رقم  االبتدائية آفالقر النافعية لتحفيظ مدرسة 
من جهة الشرؽ حٌد ا الشرقية. أك قرية كنو٧تو ناحية توال٧تاف ٤تافظة سيدكارجو ج

مطعم القهوة، كجهة الشماؿ حٌد مطعم الكرات اللحم مث جهة الغرب حٌد 
سييت فاطمة ا١تشتشفى كجهة اٞتنوب حٌد ا١تعهد التبلميذ النافعية. كضع ا١تدرسة 

ىلية، كىذا ا١تبٌت ديلك ا١تسسة النافعية ا١تعهد مدرسة اإلبتدائية األىي 
 بسيدكارجو.

 

 هداف التعليميةالرؤية المستقبلة والرسالة واأل .3

كما قد ذكرت الباحثة السابقة أف ىذه ا١تدرسة ىي متفرؽ با١تدرسة 
الرؤية ا١تستقبلة االبتدائية األخرل يف مدينة سيدكارجو، ٘تلك ىذه ا١تدرسة 

 الرسالة ا٢تدؼ. أما الرؤية ا١تستقبلة ىذه ا١تدرسة فيمايلى:ك 

تكوف مؤسسة إسبلمية متقٌدمة يف تكوين التبلميذ اٟتٌفاظ ا١تت ٌلقوف ”
رآنية يستوعبوف العلـو كالتكنولوجية ا١تتكامل كا١تناسب بتطٌور الزماف بأخبلؽ ق

  "القرآف كاٟتدي . أساسكالناس كالعامل على 

 ك الرسالة:

تأٌىلوف العلـو كالٌدين لتكوين التبلميذ ا١تٗتطيط كتعيُت ا١تعاير الًتبية .أ 
 ا١تتكامل.

إعداد طاقة بشرية يف ٣تاؿ الًتبية كغَتىا ا١تتأٌىل كا١توٌجو، كالصحبة،  .ب 
القرآف  أساسعلى كا١تتيٌسر يف بناء كتطوير ش صية ا١تت ٌلقة كا١تبتكرة 

 كاٟتدي .
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لتسهيل التبلميذ على دراسة إعداد اللواـز كالوسائل الًتبية الكافية كا١ترتبة  .ج 
كْت  كتطبيق العلـو لتنمية شعور حساس كمتجاكب عن تطٌور الناس 

 كالعامل.

يم اللغة العربية أنو ديكن للتبلميذ أف كإف األىداؼ ىذه ا١تدرسة يف تعل
يتكلم باللغة العربية ميذ أف يفهم كبلـ اللغلة العربية ك على اٟتسن يقد التبل

، ألف ىذه ا١تدرسة ىي مدرسة القرآفيف حفظ يضا. فهم اللغة العربية سيساعد أ
 .القرآفا٠تاص ٟتفظ 

 

 حالة المدرسين و التالميذ .4

النافعية االبتدائية بسيدكارجو من  القرآفمدرسوف ا١تدرسة ٖتفيظ 
ا١ت ًتجُت ٖتصيص تعليم التدريس ا١تدرسة االبتدائية ككلية اآلخر من اٞتامعة 

لعاـ )ليس من من اٞتامعة ا ة )البكالريوس(. كأكثر منهم مت رجاٟتكومية كأىلي
سبلمية(. كا١تدرس اللغة العربية ليس مت رج من قسم التعليم اللعة اٞتامعة اال

 ية.العرب

ىي مدرسة جدية كما زالت االبتدائية لتحفيظ القرآف  ا١تدرسة النافعية
كلكل فصل تتكوف من فرقتُت تعليم. لذالك عدد فرقة  فصوؿ ّ٘تلك على 

التعليم األف ستة فرقة التعليم. يف تلك ا١تدرسة ىناؾ ثبلثة معلم اللغة العربية، بل  
ىم مت رجو من قسم تعليم  كلهم ليس مت رج يف فسم التعليم اللغة العربية.

الدين ك من قسم تعليم علم اٟتساب ك األخر من من معهد فقط ليسا ٢تا 
 تعليم يف مرحلة بكالريوس.



 
 

54 
 

جاء التبلميذ من أصوؿ ا١تتنوعة ك بعضهم من األعلة الىت اليهفم الدين 
اإلسبلـ كثَتة فلذالك ترؾ اكالدىم إىل ا١تعلم أك مرٌّب يف ا١تعدات كامبل. ليس  

 التبلميذ يسكن يف ا١تعهد ألف ىذا من اإلختيارات.  كل

 

 تعليم اللغة العربيةة وطرق إستراتيجي .5

اإلسًتإتية النافعية االبتدائية بسيدكارجو عندىا  القرآفمدرسة ٖتفيظ 
تقارع خاصة. لكل ا١تدة جيب أف يعمل اربع خطوة ك ىو  كالتعليم كطرؽ التعليم

(brainstorming)  مث مشركع(project)  مث تدريبة (drilling) كاألخر اإلمتحاف 
. كلكن ا١تعلم اللغة العربية ال يطبق ىذه ا٠تطوات. (ulangan harian)اليومية 

ىي يست دـ طرؽ التعليم ىذه ا١تدرسة  يف اللغة العربية اإلسًتإتية كطرؽ التعليم
 التقليدل.

يكمل الدرس يف الفصل ك ٦تنوع يعطى التبلميذ البد لكل ا١تعلم أف  
كاالحسن اللنامج يف   القرآفالواجب ا١تنزيلى ألف االلتزامهم االكىل ىو ٖتفيظ 

ىذه ا١تدرسة. البد لكل ا١تدرس أف يشركو عمالية التدريبات قبل يداية يعلم يف 
ا٠تطوة تلك الفصل لكي يسطتيع أف جيرل عمالية التعليم جيدا مع يعمل 

كلكن كثَت من ا١تعلم اليعمل كهذا خصة ١تعلم اللغة العربية. ما عندىم  األربعة.
ىذا اٟتالة يسبب التبلميذ بصعب    االسًتاتيجيات كالطرائق ليعلم اللغة العربية.

لنيل العلم، فهم يشعرك ٔتبلؿ. معلم اللغة العربية ما عنده الوائل التعليمية بتة 
 .سيول السبورة ك القلم
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 اد التعليميةالمو  .6

تعليم اللغة العربية  أما مادة التعليمية يف ىذه ا١تدرسة مأخودة من كتاب
ىذا الكتاب ٖتتوم على ا١تفردات العربية ك  ١ترحلة االبتدائية الطبعة ايرالنكا.

امدثة البسيطة ك تدريبات. ىذا الكتاب تست دـ التعليمية ٔتنهج على مستول 
 .(KTSP)الوحدة التعليمية 

 

التعليم  أساسعلى صندوق العجيب" بوسيلة "ال الكتابة مهارةم يتطبيق تعل  .ب 
 االبتدائية القرآنالنافعية لتحفيظ مدرسة  في  (Edutaintment) الترفيهي

 بسيدوارجو

صندكؽ بوسيلة "ال الكتابة مهارةم يتعلشرحت الباحثة عن تطبيق قبل 
النافعية لتحفيظ مدرسة  يف  (Edutaintment) التعليم الًتفيهي أساسعلى العجيب" 

عرضت الباحثة عن الوسيلة التعليمية ا١تست دمة أكال . بسيدكارجو االبتدائية القرآف
مث عرضت الباحثة العمالية التعليم يف الفصل، كاآلخر عرضت الباحثة نتيجة ىذه 

 العمالية التعليم عند التبلميذ ك ا١تعلم.

 

 الصندوق العجيب .1

 أساسيف ىذالبح  تصمم الباحثة العمالية التعليم ا١تفردات على 
ة التعليم كالتعلم الًتفيهية. صمت الباحثة الفصل ، كىو العماليالتعليم الًتفيهي
بتكار هبدؼ لكى يشعر التبلميذ فارحوف يف التعليم، ككذالك ىم باإل٧تاز كاإل

عمل العمالية التعليم. يكوف ككأف اليشعرك التلبلميذ ي يشعركف يف العمالية الًتيف
صمم الباحثة اللعبة بوسيلة التعليمية تفارحا ألف ىناؾ اللعبة. ك  يةالتعليمجوٌ 
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ألٌف شكلو  ىذه الوسيلة التعليمية بالصندكؽت يتسمى بالصندكؽ العجيب. ٝت
كىي بطاقات ا١تفردات ك بطاقات ، كالعجيب ألٌف فيها البطاقات كثَتة مربٌع
يف ظاىرل ىناؾ صورة  وحات داخل الصندكؽ.لها ثبلثة الور، ك كذالك فيالص

ٔتقدار  (Adobe Photoshop)الصندكؽ الذل مصٌم باللنامج ادكب فوتوسوؼ 
َّ x َّ وك ىذا شكل ،سينتيمًت مكعب:

 

 ُ.ْالصورة 
 الفوقيالغبلؼ 
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 بياف الصورة:

الصندكؽ العجيب"،  ىذه مظهر الغبلؼ الفوقي من الوسيلة التعليمية "
ا١تفردات صور ا١تدرسة ك ا١تبلبيس ك األدكات ا١تدرسية كاالبن كاالبنة ألف فيها 

 حوىل تلك ا١تفردات.  ىذه الوسيلة التعليميةا١تدركسة يف 

 

 ِ.ْصورة لا
 الغبلؼ اٞتانيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بياف الصورة:
"، العجيبىذه مظهر الغبلؼ اٞتانيب من الوسيلة التعليمية "الصندكؽ 

حالة  صورة يدؿة كثَتة كمنها صورة ا١تدرسة تعلم تبلميذىا كيف الصور فيها 
 ىذه الظاىرة على العمالية التعليم كالتعلم ا١تفرحة. التبلميذ ابتساما،
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ىناؾ كتابة باللغة اإلندكنيسيا لسهولة الفهم عند التبلميذ ا١تدرسة 
 ئ يف تعليم اللغة العربية. االبتدائية خاصة للفصل الثال ، ألهنم من ا١تبتدي

 

 ّ.ْالصورة 

 البطاقات ا١تفردات
 

 بياف الصورة:
تتكوف من  الصندكؽ العجيب، بطاقات ا١تفردات الذل يوجد يفىذه 

"، كتسعة ا١تفردات أيضا من باب "ا١تبلبس ُتسعة ا١تفردات يف باب "ا١تبلبس 
كتسعة ا١تفردات يف باب "األماكن يف  " ك سبعة ا١تفردات يف باب "األلواف"،ِ

ا١تدرسة"، كاحد عشر ا١تفردات يف باب "أسرتى"، فتكوف عدد ا١تفردات كلهم 
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ا١تست دـ يف ىذه الوسيلة التعليمية. كلهم مأخذ من كتاب التبلميذ  مفردات ُْ
 .(KTSP)بطبع ايرال٧تا يب ا١تنهج على مستول الوحدة التعليمية 

 

 ْ.ْالصورة 
 الصورالبطاقات 

 بياف الصورة:
تسعة الذل يوجد يف الصندكؽ العجيب، تتكوف من  الصورىذه بطاقات 

" ك سبعة ِأيضا من باب "ا١تبلبس  كتسعة الصور "،ُيف باب "ا١تبلبس  الصور
يف باب "األماكن يف ا١تدرسة"، كاحد  تسعة الصوريف باب "األلواف"، ك  الصور
ا١تست دـ  صورة ُْكلهم   لصرةفتكوف عدد ا يف باب "أسرتى"، الصورة عشر

يف ىذه الوسيلة التعليمية. كلهم مأخذ من كتاب التبلميذ بطبع ايرال٧تا يب ا١تنهج 
 .(KTSP)على مستول الوحدة التعليمية 
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 ٓ.ْالصورة 
 اللوحة

 

 

 

 

 

 

 

ىذه مظهر اللوحة مصنوع من اٞتلدة اإلطناعى ك ببلستيك يف أمامي، 
 x َّقداره كم. يست دـ مث يدخل يف الصندكؽ لو ال فلذالك يستطيع أف تطيو

 .يف الصندكؽ سينتيمًت  ا١تربع ك عدده ثبلثة اللوحات ََُ
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 ٔ.ْالصورة 
 الصندكؽ العجيب

 

 

 

 

 

 

 

 

ىذه مظهر الصندكؽ مصنوع من اٟتشب الرقائق ك الصقية ا١تصمم 
ئو جانبيا. كغطابالصورة قد شرحت الباحثة يف األماـ، شكلو مقعب بإثنىت عشر 

 يستطيع أف يستقل لتسهيلة التبلميذ يف است دامو.

 

 تعليم المفردات خطوات .2

 الصندكؽ التعليمية يوسيلة الكتابة مهارة يف ا١تفردات تعليم بداية قبل

 القرآف لتحفيظ النافعية مدسة يف الًتفيهي التعليم أساس على العجيب

 اليت البيانات بعرض االحتياجات ٖتليل الباحثة قامت ،بسيدكارجو االبتدائية

 ا١تدرسة يف ا١توجودة كا١تشكبلت االحتياجات من با١تبلحظة عليها حصلت

 اللغة تعليم عمالية أف على يدؿ ا١تبلحظة من اٟتصل .الثال  فصل يف خاصة

 بسيدكارجو االبتدائية القرآف لتحفيظ النافعية مدسة الثال  فصل يف العربية
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 التعليمية ا١تسيلة كاليوجد االخرل طريقة مايف .فقط التقليدم بطريقة دائما

 . العربية اللغة لتعليم ا١تست دـ

 سيلةبو  اٞتذابة اٞتديدة التعليم العمالية الباحثة صنعت ىذا١تظهر من

 التعليم العمالية الباحثة اجرات ك. العجيب الصندكؽ كىو على ا١تبتكرة التعليمة

 الفصل لكل ك الضابط كفصل ب-1 ك تجريبال كفصل أ-1 فصل يف

 .0798 أبريل 00 ك 0798 أبريل 90 التاريخ يف ىي لقائتُت،

 

 الضابط فصل في االول اللقاء .أ 

 ـو ي يف أ-1 فصل يف  الضابط لفصل األكىل بتجريبة الباحثة قامت

 هنارا 99.17 – 97.17 ساعة يف 0798 أبريل 90 التاريخ الثبلثاء

 يف كلكن تلميذا، 01 ىي أ-1 فصل يف التبلميذ عدد(. كاحدا لقاء)
 فبقي لينتانج نور ٧تول ك ازكيا نورا إ١تا اٝتهما غائبتاف تلمذاف اليوم ذالك

 تست دـ. التبلميذ لتلم ا١تظاىرة الطريقة الباحثة تست دـ. تلميذا 00

 كلمواد الكتاب التعليمي ا١تقٌرر يف الصٌت الثٌال  ا١تدرسة االبتدائية الباحثة

 .التعليمي كالوسائل كالقلم سبورة ك التعليمي

 :ا٠تطوات ىذه حسب التعليم عمالية جارل ك
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 2.9 دكؿاٞت

 الضابط فصل يف االكؿ للقاء التعليم عمالية خطوات

 

 الرقم األنشط الوقت
 

 

دقيقة 93  

 المقدمة
 .تفتح التدريس بالسبلـ كدعاء اإلفتتاح ٚتاعة.أ 

 الباحثة إىل التبلميذ. تسٌجل  .ب 

 .تكٌيت الفصل للتدريس .ج 

 .تعرض التسجيع كأىداؼ لتحقيقها .د 

 

9 

 

 

 

 

دقيقة  َْ  

 ةالّرئيسي ةاألنشط

يذكر التبلميذ ا١تفردات ا١تدركسة يف اللقاء ا١تاضي عن .أ 
 "األماكن يف ا١تدرسة".

من ناحية التسجيع، تقٌدـ الباحثة األسةلة نص  .ب 
 اللساف عن ا١تواد ا١تدركسة.

اإلختبار القبلى، كاألسةلة عن موضوع جييب التبلميذ  .ج 
الذل سيدرسهم يف اللقاء االتية ك ىو ا١تفردات عن 

 "أسرتى".

 

0 

 

دقيقة  ٓ  
 اإلختتام

 ختبار القبلى عند التبلميذ.ٕتمع الباحثة كراقة اال.أ 

 ٖتتم الباحثة اللقاء بالدعاء كالسبلـ..ب 

 تعٌرض الباحثة ٗتطيط التدريس على اللقاء اآلتية..ج 

 

1 
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 حسب ا١تفردات عن القبلى باختبار ًنو التق الباحثة تست دـ 

 ا١تعلم شرح قبل الكتابة مهارة يف التبلميذ قدرة يعلم لكي ا٢تدؼ". أسرة"

 .عنها

 

 التجربي فصل في االول اللقاء  .ب 

 يف ب-1 فصل يف تجريبال لفصل األكىل بتجريبة الباحثة قامت
 92.77 – 91.77 ساعة يف 0798 أبريل 90 التاريخ الثبلثاء يـو

 كلكن تلميذا، 08 ىي ب-1 فصل يف التبلميذ عدد(. كاحدا لقاء) هنارا

 البشر اشرؼ لنا ك دانيس اٛتد البُت اٝتهما غائبتاف تلمذاف اليـو ذالك يف

. التبلميذ لمعلت ا١تظاىرة الطريقة الباحثة تست دـ. تلميذا 04 فبقي

الصٌت الثٌال  ا١تدرسة الكتاب التعليمي ا١تقٌرر يف  الباحثة تست دـ
 .التعليمي كالوسائل كالقلم سبورة ك التعليمي كلمواد االبتدائية

 :ا٠تطوات ىذه حسب التعليم عمالية جارل ك
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 2.0 دكؿاٞت

 تجريبال صلف يف االكؿ للقاء التعليم عمالية خطوات

 الرقم األنشط الوقت
 

 

دقيقة 93  

 المقدمة
 .اإلفتتاح ٚتاعةتفتح التدريس بالسبلـ كدعاء .أ 

 تسٌجل الباحثة إىل التبلميذ. .ب 

 تكٌيت الفصل للتدريس..ج 

 تعرض التسجيع كأىداؼ لتحقيقها. .د 

 

9 

 

 

 

 

دقيقة  َْ  

 ةالّرئيسي ةاألنشط

يذكر التبلميذ ا١تفردات ا١تدركسة يف اللقاء .أ 
 ا١تاضي عن "األماكن يف ا١تدرسة".

من ناحية التسجيع، تقٌدـ الباحثة األسةلة نص  .ب 
 اللساف عن ا١تواد ا١تدركسة.

جييب التبلميذ اإلختبار القبلى، كاألسةلة عن .ج 
موضوع الذل سيدرسهم يف اللقاء االتية ك ىو 

 ا١تفردات عن "أسرتى".

 

0 

 

دقيقة  ٓ  
 اإلختتام

ختبار القبلى عند ٕتمع الباحثة كراقة اال.أ 
 التبلميذ.

 ٖتتم الباحثة اللقاء بالدعاء كالسبلـ..ب 

تعٌرض الباحثة ٗتطيط التدريس على اللقاء .ج 

1 
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 الرقم األنشط الوقت
 اآلتية.

 

 

 حسب ا١تفردات عن القبلى باختبار التقوًن الباحثة تست دـ

 ا١تعلم شرح قبل الكتابة مهارة يف التبلميذ قدرة يعلم لكي ا٢تدؼ". أسرة"

 .ماستطعتم بقدكرة االختبار يعمل التبلميذ ككل. عنها

 الضابط فصل في الثاني اللقاء . ج

 يف أ-1 فصل يف الثانية بتجريبة الباحثة قامت الضابط فصل يف الثاىن للقاء
 97.77 – 71.77 ساعة يف 0798 أبريل 00 التاريخ ا٠تامسة يـو

 زاكيا اكرا إ١تا مها غائبتاف تلمذاف اليـو ذالك يف(. كاحدا لقاء) صباحا

. تلميذا 04 فبقي ابياف بدكف رمضٌت شوقي ٤تمد ك ا١تريضة بسبب

الكتاب  الباحثة تست دـ. التبلميذ لتعلم ا١تظاىرة الطريقة الباحثة تست دـ
 ك التعليمي كلمواد ا١تقٌرر يف الصٌت الثٌال  ا١تدرسة االبتدائية التعليمي
 .التعليمي كالوسائل كالقلم سبورة

 عمالية ا٠تطوة ىذه حسب الضابط لفصل ةالثاني بتجريبة الباحثة قامت

 :التعليم
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 2.1 دكؿاٞت

 الضابط فصل يف الثاين للقاء التعليم عمالية خطوة

 

 الرقم األنشط الوقت
 

 

دقيقة 97  

 المقدمة
 تفتح التدريس بالسبلـ كدعاء اإلفتتاح ٚتاعة..أ 

 تسٌجل الباحثة إىل التبلميذ.  .ب 

 تكٌيت الفصل للتدريس. .ج 

 تعرض التسجيع كأىداؼ لتحقيقها. .د 

 

9 

 

 

 

 

 

دقيقة  ْٓ  

 األنشطة الّرئيسية
 تدافع الباحثة التبلميذ ١تعرفة ا١توضوع ا١تدركسة..أ 

تذكر التبلميذ ا١تفردات عن "أسرتى" الذل قد .ب 
 يعلمهم.

من ناحية التسجيع، تقٌدـ الباحثة األسةلة نص .ج 
 اللساف عن ا١تواد ا١تدركسة.

تعطى الباحثة الدرس ا١تفردات عن ا١توضوع .د 
  "أسرتى".

 جييب التبلميذ اإلختبار البعدم..ه 

 

0 

 

دقيقة  ٓ  
 اإلختتام

 ٕتمع الباحثة كراقة اإلختبار البعدل عند التبلميذ.. أ

 ٖتتم الباحثة اللقاء بالدعاء كالسبلـ.. ب

1 
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واد مهارة الكتابة كىو كتابة يف لقاء الثاىن شرحت الباحثة م
 التقوًن تست دـ الباحثة من عماليةك  ا١تفردات ٖتىت ا١توضوع "أسرة".

 قدرة التبلميذ بعدل بٌينت الباحثة عنها.١تعريفة  االختبار القبلى

 

 التجربي فصل في الثاني اللقاء . د

 ـيو  يف أ-1 فصل يف تجريبال لفصل الثانية بتجريبة الباحثة قامت
 هنارا 99.17-97.17 ساعة يف 0798 أبريل 00 التاريخ ا٠تامسة

 يف كلكن تلميذا، 01 ىي أ-1 فصل يف التبلميذ عدد(. كاحدا لقاء)
 فبقي رمضٌت شوقى ٤تمد ك زكيا نورا ا١تا اٝتهما غائبتاف تلمذاف اليـو ذالك

 اللعبة كبطريقة الرفيهي التعليم ا١تدخل الباحثة تست دـ. تلميذا 00

 . العجيب الصندكؽ التعليمية الوسلة الباحثة كاست دمت

 :ا٠تطوات ىذه حسب التعليم عمالية جارل ك
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 2.2 دكؿاٞت

 تجريبال فصل يف الثاىن للقاء التعليم عمالية خطة

 

 الرقم األنشط الوقت
 

 

دقيقة 1  

 المقدمة
 تفتح التدريس بالسبلـ كدعاء اإلفتتاح ٚتاعة..أ 

 تسٌجل الباحثة إىل التبلميذ.  .ب 

 تكٌيت الفصل للتدريس. .ج 

 تعرض التسجيع كأىداؼ لتحقيقها. .د 

 

9 

 

 

 

 

 

دقيقة  ْٓ  

 ةالّرئيسي ةاألنشط

"أسرتى" الذل قد تذكر التبلميذ ا١تفردات عن .أ 
 يعلمهم.

من ناحية التسجيع، تقٌدـ الباحثة األسةلة نص  .ب 
 اللساف عن ا١تواد ا١تدركسة.

تبُت الباحثة الدرس ا١تفردات عن ا١توضوع "أسرتى"، .ج 
 تبُت الباحثة معٌت ا١تفردات عن "أسرة"  كلو.

جار العملية التعليم ا١تفردات بوسيلة "الصندكؽ .د 
 العجيب":

  الفصل إىل ثبلثة الفراؽ تتكوف من يقسم الباحثة
 تبلميذ. ٕ-ٔ

 :ىذاللعبة تنقسم على خطوتُت 

 ول )جمع بطاقة المفردات(:الخطوة األ 

0 
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 الرقم األنشط الوقت
لكل أعضاء الفرقة يصت حسب الًتتيب ا١توفق  .1

 يف فرقتو.

لكل أعضاء الفرقة يصت حسب الًتتيب ا١توفق  .2
يف فرقتو يتقدـ يف االماـ ليأخذ البطاقة ا١تفردات 

 باتننيوء.  صندكؽ العجيب عن "اسرة" يف

لو قد حصلت بطاقة كاحدة، البد لكل أعضاء  .3
الفرقة أف يرجع إىل صت األخر ك يسمًته 
األعضاء بعده ليأخذ البطاقة عن "اسرة"، ك 

 ىكذالك حىت هناية الوقت.

دقيقة. لو انتهى  ُٓالوقت يف خطوة االكىل  .4
 الوقت تعط الباحثة العبلمة.

تجمع، الٖتسب ٗتًت الباحثة ا١تفردات ال .5
 ا١تفردات سيول "االسرتى".

 يجمع بطاقة الصور(: الخطوة الثانية( 

 لكل اعضاء الفرقة مازاال يف مكانو. .1

لكل أعضاء الفرقة يصت حسب الًتتيب ا١توفق  .2
يف فرقتو يتقدـ يف االماـ ليأخذ البطاقة الصور 

 باتننيوء.  عن "اسرة" يف صندكؽ العجيب

د لكل أعضاء لو قد حصلت بطاقة كاحدة، الب .3
الفرقة أف يرجع إىل صت األخر ك يسمًته 
األعضاء بعده ليأخذ البطاقة ا١تفردات عن 

 ُٓ"اسرة"، ك ىكذالك حىت هناية الوقت. )
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 الرقم األنشط الوقت
 دقيقة(

بعد جيمع كل الفرقة البطاقات ا١تفردات  .4
كبطاقات الصور، لكل أعضاء الفرقة يزكجها 

 يف اللوحة العجيب مًتتبا.

 اللوحة العجيب بعد بقعة كل البطاقات يف .5
 تفطش الباحثة اٟتصيل.

 تكتب التبلميذ ا١تفردات قد حصلها لكل فرقة. .6

 جييب التبلميذ اإلختبار البعدم..ه 

 يكمل التبلميذ اإلستبانة من الباحثة..و 

 

 

دقيقة ّ  

 

 اإلختتام

ٕتمع الباحثة كراقة اإلختبار البغدل ك اإلستبانة عند . أ
 التبلميذ.

 ٖتتم الباحثة اللقاء بالسبلـ. . ب

 

1 

 

ىو العمالية النعليم التجريبة يف لقاء الثانية يف فصل التجريب 
التعليم الًتفيهي لًتقية مهارة  أساسا١تفردات بوسيلة الصندكؽ العجيب على 

الكتابة. العمالية التعليم ٦تتيعة ك مسركرة، يشعرك التبلميذ بفريح   ا١تسابقة، 
كلهم متهمسوف كأف ينسى أهنم يف تعليم اللغة العربية. ك االختبار 
ا١تست دـ يف ىذاللقاء ىو االختبار البعدل ١تعريفة قدرة التبلميذ بعدل 

ك كذالك تطلب الباحثة التبلميذ ليجيب االيتبانة  بٌينت الباحثة عنها.
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بأىداؼ لنيل النتاج ك الرأم من التبلميذ عن عمالية تعليم ا١تفردات بوسيلة 
 التعليم الًتفيهي.  أساسالتعليمية الصندكؽ العجيب على 

 

  يةنتائج العمالية التعليم .3

مث ٖتليل تلك النتائج، قامت   االستبانةلنيل نتائج إستجابات من 
 الباحثة بالرموز اآلتية:

  
 

  
 9771 

 الشرح :
P  ا١تعدؿ أك ا١تةوية : 
X  عدد اجابات كل بنود السؤاؿ : 

Xi  عدد أفراد العينة : 
 (konstanta): الثبات  9771

 

  ٚتيع بنود األسةلة:
  

∑ 

∑  
 9771 

 الشرح :
P  ا١تعدؿ أك ا١تةوية : 

 اإلجابات على ٚتيع بنود السؤاؿ:   ∑ 
 : نتيجة اإلجابات االزمة على ٚتيع بنود السؤاؿ  ∑ 
 (konstanta): الثبات  9771

 

الثابت كمايف دفًت، حي  حساب معامل االرتباط كما بلغ معامل 
 ناسبة األغراض تطبيق ىذا البح .كىي قيمة ٔت
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 2.3جدكؿ 

 الكيفيةيجة البيانات الكمية إىل مبدأ ٖتويل نت

 

 التقدير النسبة المؤية الرقم
 ٦تتاز ( 04-977%) .9
 جيد ( 39-03%) .0
 مقبوؿ ( 04-37%) .1
 فاشل/ راسب ( 03% >) .2

 

 2.4جدكؿ 

 يجة البيانات الكمية إىل الكيفيةمبدأ ٖتويل نت

 

 النتيجة من الدرجة الدرجة الرقم
 2 موافق جدا .9

 1 موافق .0

 0 غَت موافق .1

 9 غَت موافق جدا .2

 

صندكؽ وسيلة العمالية التعليم ا١تفردات بالباحثة البيانات عن  تعرض
معلم اللغةالعربية كمن كيل الفصل ٖتكيم التعليم الًتفيهي من  أساسالعجيب على 

 التبلميذ بأسلوب اإلستبانة مغلقة.ك من 
 )ملهم ا٠تَت( معلم اللغة العربيةٖتكيم نتائج  -1

 :معلم اللغة العربيةٖتكيم البيانات من نتائج 

 



 
 

74 
 

 2.0 دكؿاٞت

 نتائج ٖتكيم معلم اللغة العربية
  

 االستجابة األسئلة الرقم

0 8 1 6 

سيحفظ التبلميذ ا١تفردات اكثر سرعة لويعمل  9
 باللعبة.

     

الصندكؽ العجيب يساعد التبلميذ ٟتفظ  0
 ا١تفردات ككتابتو.

  
 

  

ا١تسابقة مع الفرقة االخر تعليم ا١تفردات بالطريقة  1
 جيعل التبلميذ اكثر متهمسا.

     

الصندكؽ العجيب يساىل العمالية التعليمية ألف  2
 يطبق باللعبة ا١تمتعة.

     

التعليم  أساسكجود الصندكؽ العجيب على  3
الًتفيهي يسبب التبلميذ رغب يف التعليم اللغة 

 العربية.

     

التعليم الًتفيهي يف الصندكؽ العجيب  ساساأل 4
 يناسب أتطبق يف تعليم ا١تفردات.

     

 

معلم اللغة العربية يف مدرسة النافعية ٖتكيم  بياف عرض البيانات عن
 ا١تؤشرة كما تايل: مث (ملهم ا٠تَت) االبتدائية بسيدكارجو القرآفلتحفيظ 
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جوابو "موافق  سيحفظ التبلميذ ا١تفردات اكثر سرعة لويعمل باللعبة. .أ 
جدا" فلذلك تقديره "٦تتاز" ك ىذا دليل على أف ىذه الوسيلة التعليمية 

 يساعد التبلميذ ٟتفظ ا١تفردات.

جوابو "موافق  الصندكؽ العجيب يساعد التبلميذ ٟتفظ ا١تفردات ككتابتو..ب 
جدا" فلذلك تقديره "٦تتاز" ك ىذا دليل على أف الصندكؽ العجيب 

 فردات ككتابتو الصحيح.يساعد التبلميذ ٟتفظ ا١ت

تعليم ا١تفردات بالطريقة ا١تسابقة مع الفرقة االخر جيعل التبلميذ اكثر .ج 
 .متهمسا

ىذا معنو رغب التبلميذ جوابو "موافق جدا" فلذلك تقديره "٦تتاز" ك 
 تعليم ا١تفردات بطريقة ا١تسابقة.

 ا١تمتعة.الصندكؽ العجيب يساىل العمالية التعليمية ألف يطبق باللعبة .د 

التبلميذ يشعر  ك ىذا دليل على أف" جيدجوابو "موافق" فلذلك تقديره "
 أف تعليم ا١تفردات أك تعليم اللغة العربية سهلة الف يعمل باللعبة.

التعليم الًتفيهي يسبب التبلميذ  أساسكجود الصندكؽ العجيب على .ه 
 ره "٦تتاز".جوابو "موافق جدا" فلذلك تقدي رغب يف التعليم اللغة العربية.

تطبق يف تعليم ًتفيهي يف الصندكؽ العجيب يناسب تالتعليم ال ساساأل.و 
 جيد".جوابو "موافق" فلذلك تقديره " ا١تفردات.

أك كمن ٙتن ا١تؤشرات عدد استجابات "موافق" فقط استجابتُت 
، %ٕٔأك  أم اربعة استجابات ك الباقى استجابة "موافق جدا"% ّّ

ٖتكيم معلم اللغة "٦تتاز" من حي   الصندكؽ العجيبفلذلك عيرفت نتيجة 
 .العربية

 



 
 

76 
 

 أ )نوريل الدنسيو(-ّكيل الفصل نتائج ٖتكيم    -2

 :كيل الفصل ٖتكيمالبيانات من نتائج 

 

 2.8 دكؿاٞت

 نتائج ٖتكيم كيل الفصل
 

 االستجابة األسئلة الرقم

0 8 1 6 

سيحفظ التبلميذ ا١تفردات اكثر سرعة لويعمل  9
 باللعبة.

     

الصندكؽ العجيب يساعد التبلميذ ٟتفظ  0
 ا١تفردات ككتابتو.

  
 

  

تعليم ا١تفردات بالطريقة ا١تسابقة مع الفرقة  1
 االخر جيعل التبلميذ اكثر متهمسا.

     

الصندكؽ العجيب يساىل العمالية التعليمية  2
 ألف يطبق باللعبة ا١تمتعة.

     

التعليم  أساسكجود الصندكؽ العجيب على  3
الًتفيهي يسبب التبلميذ رغب يف التعليم اللغة 

 العربية.

     

التعليم الًتفيهي يف الصندكؽ العجيب  ساساأل 4
 يناسب أتطبق يف تعليم ا١تفردات.

     

 

أ يف مدرسة النافعية -ّكيل الفصل ٖتكيم  بياف عرض البيانات عن
 ا١تؤشرة كما تايل: مث (الدنسيونوريل ) االبتدائية بسيدكارجو القرآفلتحفيظ 



 
 

77 
 

سيحفظ التبلميذ ا١تفردات اكثر سرعة لويعمل باللعبة. جوابو "موافق" فلذلك  .أ 
تقديره "جيد" ك ىذا دليل على أف ىذه الوسيلة التعليمية يساعد التبلميذ 

 ٟتفظ ا١تفردات.

جوابو "موافق الصندكؽ العجيب يساعد التبلميذ ٟتفظ ا١تفردات ككتابتو. .ب 
ذلك تقديره "٦تتاز" ك ىذا دليل على أف الصندكؽ العجيب يساعد جدا" فل

 التبلميذ ٟتفظ ا١تفردات ككتابتو الصحيح.

تعليم ا١تفردات بالطريقة ا١تسابقة مع الفرقة االخر جيعل التبلميذ اكثر .ج 
 متهمسا.

ىذا معنو رغب التبلميذ تعليم جوابو "موافق جدا" فلذلك تقديره "٦تتاز" ك 
 ة ا١تسابقة.ا١تفردات بطريق

 الصندكؽ العجيب يساىل العمالية التعليمية ألف يطبق باللعبة ا١تمتعة..د 

التبلميذ  " ك ىذا دليل على أف٦تتاز" فلذلك تقديره "جٌدا جوابو "موافق
 يشعر أف تعليم ا١تفردات أك تعليم اللغة العربية سهلة الف يعمل باللعبة.

التعليم الًتفيهي يسبب التبلميذ رغب  أساسكجود الصندكؽ العجيب على .ه 
 جوابو "موافق جدا" فلذلك تقديره "٦تتاز".يف التعليم اللغة العربية. 

التعليم الًتفيهي يف الصندكؽ العجيب يناسب تتطبق يف تعليم  ساساأل.و 
 ٦تتاز"." فلذلك تقديره "جٌدا جوابو "موافقا١تفردات. 

أك  ط استجابا د استجابات "موافق" فقكمن ٙتن ا١تؤشرات عد
، %81أك  أم ٜتسة استجابات ك الباقى استجابة "موافق جدا"% 90

ٖتكيم كيل "٦تتاز" من حي   الصندكؽ العجيبفلذلك عيرفت نتيجة 
 .الفصل

 

 



 
 

72 
 

 

 نتائج ٖتكيم التبلميذة -3

 البيانات من نتائج ٖتكيم التبلميذ:
 

 1.ْجدكؿ 

 نتائج االستبانة من ٖتكيم التبلميذ

 

 األسئلة الرقم
 مجموع

 التالميذتحكيم  

 المئوية
استجابة 

 "نعم"

 التقدير

 ال   نعم

تعليم ا١تفردات بوسيلة التعليمية  9
 ."الصمدكؽ العجيب" مسركرة جٌدا

40 - 
977

% 
 ٦تتاز

ب يساعد التبلميذ يف الصندكؽ العجي 0
 .حفظ ا١تفردات اٞتديدة

40 - 
977

% 
 ٦تتاز

يعملو أحفظ ا١تفردات ككتابتو بسرعة لو  1
 يف اللعبة.

 ٦تتاز 14% 9 03

بعد تعليم ا١تفردات مع اللعبة استطيع أف  2
 أكتب كتابة ا١تفردات الصحيصة.

 ٦تتاز 14% 9 03

تعليم ا١تفردات بالطريقة ا١تسابقة مع فرقة  3
 .األخرل جيعلٌت اكثر متهمسا

04 - 
977

% 
 ٦تتاز

يسهل العمالية التعليم  الصندكؽ العجيب 4
  ألف يطبق يف اللعبة ا١تمتعة.

04 - 
977

% 
 ٦تتاز

 المعدل
8..0 1.1 

12.4

% 
 ممتاز
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بياف عرض البيانات عن ٖتكيم التبلميذ من االستبانة ا١تغلقة لدل  
عينة يف فصل التجريىب. كبيانات  ِٔا١تؤشرات، بعدد اجملموعة  ستة التبلميذ

 االستبانة كما تايل:

 ."تعليم ا١تفردات بوسيلة التعليمية "الصمدكؽ العجيب" مسركرة جٌدا".أ 

% 977 للمؤشرة األكىل كل التبلميذ استجابتهم "نعم" فمعدؿ النتيجتو

 ".٦تتاز"ك تقديره 

 ."الصندكؽ العجيب يساعد التبلميذ يف حفظ ا١تفردات اٞتديدة".ب 
% 977 جتوكل التبلميذ استجابتهم "نعم" فمعدؿ النتي للمؤشرة الثانية

 ".٦تتاز"أيضا ك تقديره 

عدد  للمؤشرة الثالثة ."أحفظ ا١تفردات ككتابتو بسرعة لو يعملو يف اللعبة".ج 
 ".٦تتاز"ك تقديره %  14 تلميذا فمعدؿ النتيجتو ِٓاستجابة "نعم" 

بعد تعليم ا١تفردات مع اللعبة استطيع أف أكتب كتابة ا١تفردات ".د 
تلميذا ايضا فمعدؿ  ِٓاستجابة "نعم" عدد  " ك ٢تذه ا١تؤشرةالصحيصة.
 ". ٦تتاز"ك تقديره %  14 النتيجتو

 ."تعليم ا١تفردات بالطريقة ا١تسابقة مع فرقة األخرل جيعلٌت اكثر متهمسا".ه 
 كل التبلميذ استجابتهم "نعم" فمعدؿ النتيجتو كللمؤشرة ا٠تامسة

 ".٦تتاز"أيضا ك تقديره % 977



 
 

21 
 

التعليم ألف يطبق يف اللعبة الصندكؽ العجيب يسهل العمالية ".و 
 للمؤشرة ا٠ترة كل التبلميذ استجابتهم "نعم" فمعدؿ النتيجتو."ا١تمتعة

 ".٦تتاز"أيضا ك تقديره % 977

كمن معدلة نتائج ٚتيع ا١تؤشرات ٣تمبل، فعيرفت إستجابات التبلميذ 
٢تذه عمالية التعليم ا١تفردات بوسيلة التعليمية "الصندكؽ العجيب" ٔتعدلة 

% يف تقدير ٦تتاز. ىذه ىي الدليل أف تعليم ا١تفردات 18.4: تيجة الن
 ك جيدة التعليم الًتفيهي أساسعلى " بوسيلة التعليمية "الصندكؽ العجيب

 الكتابة ا١تهارة ا١تفردات تعليم تسهيل يقدير ك التبلميذ عند عمليا  معبأة

 .الصيحة

 

التعليم  أساسعلى " العجيبصندوق بوسيلة "ال الكتابة مهارةم يتعلة يفعال  .ه 
 االبتدائية القرآنالنافعية لتحفيظ مدرسة  في  (Edutaintment) الترفيهي

 بسيدوارجو

قبل اجراءت الباحثة، تقدمت الباحثة اإلختبار القبلي للتبلميذ يف فصل 
ب كفصل -نفرا ك يف فصل الثال  4ِبعدد تلميذ  تجريبأ كالفل ال-الثال 

ية لكل التبلميذ ساسكأما ىدفو ١تعرفة كفاءة األ .ايضا نفرا 4ِالضابط بعدد تلميذ 
أسرة بعدد ا١تفردا  عن ا١تفردات يف باب "أسريت". فأخذت الباحثة للسؤؿ حوىل

 . كأما اٞتدكؿ األيت فهي نتيجة التبلميذ يف اإلختبار بُت الفصلُت:عشر مفردات
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 َُ.ْاٞتدكؿ 
 الفصل الضابط  كاإلختبار بعدم  نتيجة اإلختبار القبلي

 

نتيجة اإلختبار  االسم الرقم
 القبلى

نتيجة اإلختبار 
 البعدى

 23 10 اٛتد جليل اينيس .9

 44 44 امى خَت النساء .0

 02 30 عنينديا فرديت الٌزىرة .1

 43 31 ارين شهزنن .2

 21 21 عوفٍت الكيسة .3

 44 48 را شهول رمضنأك  .4

 87 42 عزيزةريليا نور أك  .0

 04 43 ىشاـ ٤تمد نوفاؿ .8

 29 20 ٤تمد زكى اديكسا سوتا .1

 11 12 مشكة الزكية .97

 07 41 ٤تمد اكمل فحر .99

 40 34 ٤تمد بايو الرزقي .90

 21 20 ٤تمد ف رل عزيز .91

 33 20 ٤تمد شفاء السركر .92
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 38 39 ٥تلص ف رم الرزم .93

 39 21 نادفة سلول دكم .94

 04 38 ناديرا كنز رمضاىن .90

 04 43 ناتاشا كَتاىن رزقية .98

 18 80 رينأك نيبل هندية  .91

 21 07 سبحسمى رٛتة عوليا .07

 02 04 كيسنو ساندل جاىيانا .09

 80 00 عبد العدؿ اشهر الرفع .00

 33 21 اذكى تذكى اىلينس .01

 00 07 جيكو ساتريا باراكا .02

 82 30 مهاراىنندير مزم نور  .03

 17 20 ديفَتا فوترم رمضٌت .04

 21..0 0.111 عدد النتيجة

 5،35 6،35 المعدل
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 ُُ.ْاٞتدكؿ 
 نتيجة اإلختبار القبلي الفصل التجريب

 

 االسم الرقم
نتيجة اإلختبار 

 القبلى
نتيجة اإلختبار 

 البعدى

 18 33 نوليا ىجى السعجة .9

 12 03 اصلة سفرينا الُت السلول .0

 14 43 هباءالدين الزىرل .1

 10 81 ف رل اكاتا عُت اليقُت .2

 10 38 حكم ٣تاىدين اىنت .3

 84 38 انتاف نور عُت .4

 84 33 كيسة عليا .0

 84 07 ميجا زىرة اٝتورداىن .8

 20 27 ٤تمد عـز شوقى باللة .1

 41 37 ٤تمد ْترالدين نبيل .97

 10 88 ٤تمد فريدالدين عطر .99

 31 21 ٤تمد حبيب حفيظ .90

 20 17 ٤تمد كلفُت فرديانشة .91

 81 49 ٤تمد نبيل .92
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 10 17 معيز افضل فنٌت .93

 977 00 نورا ريٌت زىرة .94

 977 47 ربٌت زكى رمضن .90

 81 11 رئيد اكمل كداد .98

 01 14 سييت مرديو .91

 10 03 سييت نور قمرية .07

 89 00 شهن عبدلة .09

 12 31 شفاء لطفية .00

 80 34 اديندا .01

 13 02 يسرل ىكينا ارينىت .02

 977 40 مشي رزقللة رمضٌت .03

 34 30 اخيد نشر .04

 .8.81 28..0 عدد النتيجة

 6،36 5،36 المعدل

 

لفصلُت فهي كجدت الباحثة اختبلؼ يف ا١تعدؿ بُت ا  كمن البيانات السابقة
 تجريبكأما يف الفصل ال  ٔ،ّٓيف الفصل الضابط معدؿ االختبار القبلى ىو 

كأما يف فصل  ٔ،َٔىو  الضابط، كمعدؿ االختبار البعدل   فصل ٖ،َٔ
ضابط الذم تست دـ فيو تعليم كما بياف السابق، أهنا للفصل ال. ٖ،ْٖ تجريبال
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 تست دـ فيو تعليم ا١تفردات الذم تجريب. كأما الفصل البالتقليدية ا١تفردات
 .صندكؽ العجيبباست داـ الوسيلة التعليمية ال

مث بعد تقوًن إجراء البح ، فأردت الباحثة أف تقدـ البيانات اليت ٖتتاجها 
بُت الفصلُت. كبالتايل  ة التبلميذ يف فهم ا١تادة ا١تفردات يف مهارة كتابةعن نتيج

 يف ىذا اٞتدكؿ. تقدـ الباحثة التقدير من نتيجة التبلميذ
 

 

 ُِ.ْاٞتدكؿ 
 ا١تستوم للنتيجة

 

 التقدير النتيجة الرقم

 جيد جدا 84-977 9

 جيد 03-83 0

 مقبوؿ 47-02 1

 ناقص 23-31 2

 ضعيت ْْأقل من  3

 

 النتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة - أ

تناسب كاردات الباحثة لتعريت النتيجة التبلميذ بُت الفصلُت الذم 
 :د يف اٞتدكؿ السابق، كىذا جدك٢تابالتقدير النتيجة كما كج
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 2.91 اٞتدكؿ

 تقدير نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط

 

نتيجة اإلختبار  االسم الرقم
 القبلى

 التقدير

 ضعيت 10 اٛتد جليل اينيس .9

 مقبوؿ 44 امى خَت النساء .0

 ناقص 30 عنينديا فرديت الٌزىرة .1

 ناقص 31 ارين شهزنن .2

 ناقص 21 عوفٍت الكيسة .3

 مقبوؿ 48 را شهول رمضنأك  .4

 مقبوؿ 42 ريليا نور عزيزةأك  .0

 مقبوؿ 43 ىشاـ ٤تمد نوفاؿ .8

 ضعيت 20 ٤تمد زكى اديكسا سوتا .1

   ضعيت 12 مشكة الزكية .97

 مقبوؿ 41 ٤تمد اكمل فحر .99

 ناقص 34 ٤تمد بايو الرزقي .90
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 ناقص 20 ٤تمد ف رل عزيز .91

 ضعيت 20 ٤تمد شفاء السركر .92

 ناقص 39 ٥تلص ف رم الرزم .93

 ناقص 21 نادفة سلول دكم .94

 ناقص 38 ناديرا كنز رمضاىن .90

 مقبوؿ 43 ناتاشا كَتاىن رزقية .98

 جيد جدا 80 رينأك نيبل هندية  .91

 ضعيت 07 سبحسمى رٛتة عوليا .07

 جيد 04 جاىياناكيسنو ساندل  .09

 جيد 00 عبد العدؿ اشهر الرفع .00

 ضعيت 21 اذكى تذكى اىلينس .01

 ضعيت 07 جيكو ساتريا باراكا .02

 ناقص 30 ندير مزم نور مهاراىن .03

 ناقص 20 ديفَتا فوترم رمضٌت .04

 ناقص 6،36 المتوسط
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 ُْ.ْاٞتدكؿ 
 القبلي يف الفصل الضابطفرؽ عدد التبلميذ من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار 

 

 النسبة المؤوية عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم

 % ٖ،ّ 9 جيد جدا 84-977 9

 % ٕ،ٕ  0 جيد 03-83 0

 % ُ،ِّ 4 مقبوؿ 47-02 1

 % ٓ،ّٖ 97 ناقص 23-31 2

 % ٗ،ِٔ 0 ضعيت ْْأقل من  3

 % 011 84 المجموع

 

 البياف للجدكؿ: 
 %  ٖ،ّ أكذا يجيد جدا حصل عليها تلمكيف ىذا الفصل، النتيجة 

 أك% كالنتيجة مقبوؿ حصل عليها ستة التبلميذ  ٕ،ٕ أككالنتيجة جيد تلمذتُت 

% ك اما  ٓ،ّٖ أكعشر تلميذا النتيجة ناقص حصل عليها  % ك  ُ،ِّ
 %. ٗ،ِٔ أكسبع التبلميذ نتيجة الضعيت حصل عليها 
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 ُٓ.ْاٞتدكؿ 
 يف الفصل الضابط تقدير نتيجة اإلختبار البعدم

 

نتيجة اإلختبار  االسم الرقم
 البعدى

 التقدير

 ناقص 23 اٛتد جليل اينيس .9

 مقبوؿ 44 امى خَت النساء .0

 مقبوؿ 02 عنينديا فرديت الٌزىرة .1

 مقبوؿ 43 ارين شهزنن .2

 ضعيت 21 عوفٍت الكيسة .3

 مقبوؿ 44 را شهول رمضنأك  .4

 جيد 87 ريليا نور عزيزةأك  .0

 جيد 04 ىشاـ ٤تمد نوفاؿ .8

 ضعيت 29 ٤تمد زكى اديكسا سوتا .1

 ضعيت 11 مشكة الزكية .97

 مقبوؿ 07 ٤تمد اكمل فحر .99

 مقبوؿ 40 ٤تمد بايو الرزقي .90
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 ضعيت 21 ٤تمد ف رل عزيز .91

 ناقص 33 ٤تمد شفاء السركر .92

 ناقص 38 ٥تلص ف رم الرزم .93

 ناقص 39 نادفة سلول دكم .94

 جيد 04 ناديرا كنز رمضاىن .90

 جيد 04 ناتاشا كَتاىن رزقية .98

 جيد جدا 18 رينأك نيبل هندية  .91

 ضعيت 21 سبحسمى رٛتة عوليا .07

 مقبوؿ 02 كيسنو ساندل جاىيانا .09

 جيد جدا 80 عبد العدؿ اشهر الرفع .00

 ناقص 33 اذكى تذكى اىلينس .01

 ضعيت 00 باراكاجيكو ساتريا  .02

 جيد 82 ندير مزم نور مهاراىن .03

 ضعيت 17 ديفَتا فوترم رمضٌت .04

 مقبول 5،36 المتوسط
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 ُٔ.ْاٞتدكؿ 

 الفرؽ عدد التبلميذ من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار البعدم يف الفصل الضابط
 

 النسبة المؤوية عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم

 % َٕ،ٕ  0 جيد جدا 84-977 9

 % 1ِ،ُٗ 3 جيد 03-83 0

 % 0ٗ،ِٔ 0 مقبوؿ 47-02 1

 % 1ِ،ُٗ 3 ناقص 23-31 2

 % 0ٗ،ِٔ 0 ضعيت ْْأقل من  3

 % 011 84 المجموع

 

 البياف للجدكؿ: 
 أكذتُت يتلمكيف ىذا الفصل، النتيجة جيد جدا حصل عليها 

 % كالنتيجة مقبوؿ ِّ،ُٗ أكٜتسة التبلميذ كالنتيجة جيد %  َٕ،ٕ
عليها النتيجة ناقص حصل % ك  ِٗ،ِٔ أك سبعة التبلميذ حصل عليها

سبعة ك اما نتيجة الضعيت حصل عليها  % ِّ،ُٗ أكٜتسة التبلميذ 
 %. ِٗ،ِٔ أكالتبلميذ 
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 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة - ب

كاردات الباحثة لتعريت النتيجة التبلميذ بُت الفصلُت الذم تناسب 
 :د يف اٞتدكؿ السابق، كىذا جدك٢تابالتقدير النتيجة كما كج

 

 ُٕ.ْاٞتدكؿ 
 تجريبتقدير نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل ال

 

نتيجة اإلختبار  االسم الرقم
 القبلى

 التقدير

 ناقص 33 ةليا ىجى السعدنو  .9

 جيد 03 اصلة سفرينا الُت السلول .0

 جيد 43 هباءالدين الزىرل .1

 جيد 81 ف رل اكاتا عُت اليقُت .2

 ناقص 38 حكم ٣تاىدين اىنت .3

 ناقص 38 انتاف نور عُت .4

 ناقص 33 كيسة عليا .0

 مقبوؿ 07 ميجا زىرة اٝتورداىن .8

 ضعيت 27 ٤تمد عـز شوقى باللة .1
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 ناقص 37 ٤تمد ْترالدين نبيل .97

 جيد جدا 88 ٤تمد فريدالدين عطر .99

 ضعيت 21 حفيظ٤تمد حبيب  .90

 ضعيت 17 ٤تمد كلفُت فرديانشة .91

 مقبوؿ 49 ٤تمد نبيل .92

 جيد جدا 17 معيز افضل فنٌت .93

 جيد 00 نورا ريٌت زىرة .94

 مقبوؿ 47 ربٌت زكى رمضن .90

 ضعيت 11 رئيد اكمل كداد .98

 ضعيت 14 سييت مرديو .91

 جيد 03 سييت نور قمرية .07

 جيد 00 شهن عبدلة .09

 ناقص 31 شفاء لطفية .00

 ناقص 34 اديندا .01

 مقبوؿ 02 يسرل ىكينا ارينىت .02
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 مقبوؿ 40 مشي رزقللة رمضٌت .03

 ناقص 30 اخيد نشر .04

 مقبول 5،36 المتوسط

 

   ُٖ.ْاٞتدكؿ 

 تجريبفرؽ عدد التبلميذ من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل ال

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المؤوية عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم

 %  ٕ،ٕ 0 جيد جدا 84-977 9

 % ُ،ِّ 4 جيد 03-83 0

 % ْ،ُٓ 2 مقبوؿ 47-02 1

 % ٔ،ّْ 1 ناقص 23-31 2

 % ِ،ُٗ 3 ضعيت ْْأقل من  3

 % 011 84 المجموع



 
 

45 
 

 ُٗ.ْاٞتدكؿ 
 بُت الفصلُتمقارنة عدد التبلميذ من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار القبلي 

 

 التقدير النتيجة الرقم

 فصل التجربير فصل الضابط

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المؤوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المؤوية

 % ٕ،ٕ 0 % ٖ،ّ 9 جيد جدا 84-977 9

 % ُ،ِّ 4 % ٕ،ٕ 0 جيد 03-83 0

 % ْ،ُٓ 2 % ُ،ِّ 4 مقبوؿ 47-02 1

 % ٔ،ِْ 1 % ٓ،ّٖ 97 ناقص 23-31 2

 % ِ،ُٗ 3 % ٗ،ِٔ 0 ضعيت ْْمن أقل  3

 

 البياف اٞتدكؿ:
 ٖ،ّ أك كيف ىذا الفصل، النتيجة جيد جدا حصل عليها تلميذا

% كالنتيجة مقبوؿ حصل عليها ستة  ٕ،ٕ أك كالنتيجة جيد تلميذتُت% 
 % كالنتيجة ناقص حصل عليها عشرة التبلميذ أك ُ،ِّ التبلميذ أك

 0ٗ،ِٔسبعة التبلميذ أك  ك اما نتيجة ضعيت حصل عليها%  ٓ،ّٖ

.% 
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 :، كىذا جدكلوتجريبت يف الفصل الكبالتايل، نظر البيانا

 

 َِ.ْجدكؿ 
 تجريبتقدير النتيجة اإلختبار البعدم يف الفصل ال

 

 االسم الرقم
نتيجة اإلختبار 

 البعدى

 التقدير

 جيد جدا 18 ةنوليا ىجى السعد .9

 جيد جدا 12 اصلة سفرينا الُت السلول .0

 جيد جدا 14 هباءالدين الزىرل .1

 جيد جدا 10 ف رل اكاتا عُت اليقُت .2

 جيد جدا 10 حكم ٣تاىدين اىنت .3

4. 

 انتاف نور عُت
 جيد جدا 84

 كيسة عليا .0
 جيد جدا 84

 جيد جدا 84 ميجا زىرة اٝتورداىن .8

 ناقص 20 ٤تمد عـز شوقى باللة .1

 مقبوؿ 41 ٤تمد ْترالدين نبيل .97
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 جيد جدا 10 ٤تمد فريدالدين عطر .99

 ناقص 31 ٤تمد حبيب حفيظ .90

 ناقص 20 ٤تمد كلفُت فرديانشة .91

 جيد جدا 81 ٤تمد نبيل .92

 جيد جدا 10 معيز افضل فنٌت .93

 جيد جدا 977 نورا ريٌت زىرة .94

 جيد جدا 977 ربٌت زكى رمضن .90

 جيد 81 رئيد اكمل كداد .98

 مقبوؿ 01 مرديوسييت  .91

 جيد جدا 10 سييت نور قمرية .07

 جيد 89 شهن عبدلة .09

 جيد جدا 12 شفاء لطفية .00

 جيد جدا 80 اديندا .01

 جيد جدا 13 يسرل ىكينا ارينىت .02

 جيد جدا 977 مشي رزقللة رمضٌت .03
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 ناقص 34 اخيد نشر .04

 جّيد 6،36 المتوسط

 

  ُِ.ْاٞتدكؿ 
 تجريبالتبلميذ من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار البعدم يف الفصل الالفرؽ عدد 

 

 النسبة المؤوية عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم

 % 41,0 98 جيد جدا 84-977 9

 % ٕ،ٕ 0 جيد 03-83 0

 % ٕ،ٕ 0 مقبوؿ 47-02 1

 % ْ،ُٓ 2 ناقص 23-31 2

 % 7 7 ضعيت ْْأقل من  3

 %011 84 المجموع

 

 البياف للجدكؿ: 
%،  ِ،ٗٔ أك تبلميذ ُٖكيف ىذا الفصل، النتيجة جيد جدا 

مقبوؿ  النتيجة %، ككذالك ٕ،ٕ أك تلمذتُت النتيجة جيد حصل عليهاك 
%، كأما النتيجة ناقص حصل عايها  ٕ،ٕ أكحصل عليها تلمذتُت ايضا 

اليوجد تلميذ الذم حصل النتيجة أقل مت  %. ك ْ،ُٓ أكتبلميذ  ْ
 ضعيت. لذلك، نظرنا الفرؽ بُت الفصلُت. بتقدير أك ْْ
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مث من البيانات السابقة، كجد ٥تتلت يف تقدير نتيجة اإلختبار 
 تتصور يف اٞتدكؿ التايل: االبعدم بُت الفصلُت، كم

 

 ِِ.ْاٞتدكؿ 
 ا١تقارنة عدد التبلميذ من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار البعدم بُت الفصلُت

 

 التقدير النتيجة الرقم

 تجربيفصل ال فصل الضابط

عدد 
 التالميذ

عدد  النسبة المؤوية
 التالميذ

 النسبة المؤوية

 % 41,0 98 % 7ٕ،ٕ  0 جيد جدا 84-977 9

 % ٕ،ٕ 0 % ِّ،ُٗ 3 جيد 03-83 0

 % ٕ،ٕ 0 % ِٗ،ِٔ 0 مقبوؿ 47-02 1

 % ْ،ُٓ 2 % ِّ،ُٗ 3 ناقص 23-31 2

 % 7 7 % ِٗ،ِٔ 0 ضعيت ْْأقل من  3

 

 البياف اٞتدكؿ: 
ككاف يف  فصل الضابط تقدير نتيجة جيد جدا تلمذتُتيوجد يف 

يف فصل الضابط تقدير النتيجة  تبلميذ ٓ. مث تلميذا ُٖ تجريبالفصل ال
. مث عدد التبلميذ الذم يوجد نتيجة تُتميذتل تجريبجيد كاما يف الفصل ال

 تجريبالفصل ال يف الفصل الضابط ك اما يفالتبلميذ  ٕمقبوؿ يعٍت 
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 . ك عدد التبلميذ الذم يوجد نتيجة ناقص طلب يف فصل الضابطتلمذتُت
 ٖاربعة التبلميذ. كيوجد نتيجة ضعيت  تجريبالفصل الالتبلميذ ك يف  ٓ

 .تجريبيف فصل الاليوجد تبلميذ يف فصل الضابط ك 

 

 ِّ.ْاٞتدكؿ 
 ا١تقارناة اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبة

 

 التقدير النتيجة الرقم

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المؤوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المؤوية

 41,0 98 % ٕ،ٕ 0 جيد جدا 84-977 9

% 

 % ٕ،ٕ 0 % ُ،ِّ 4 جيد 03-83 0

 % ٕ،ٕ 0 % ْ،ُٓ 2 مقبوؿ 47-02 1

 % ْ،ُٓ 2 % ٔ،ِْ 1 ناقص 23-31 2

 % 7 7 % ِ،ُٗ 3 ضعيت ْْأقل من  3

 %011 84 %011 84 المجوعة

 

 تجريببنسبة اىل بيانات بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة ال
 أك نتيجة جيد جدا تلمذتُت حصل على يوجدفظهر اف يف اإلختبار القبلي 
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 نتيجةك %، ُ،ِّ أكحصل عليها ستة التبلميذ جيد نتسجة ك  %،ٕ،ٕ
 أكحصل عليها تسع التبلميذ  ناقص%، كنتيجة ْ،ُٓحصل عليها مقبوؿ 
%. كاما ِ،ُٗأككتنيجة ضعيت حصل عليها ٜتسة التبلميذ  ،%ٔ،ِْ

من التبلميذ يف مستول جيد جدا، % 0،ٗٔف يف اإلختبار البعدم ظهر أ
كيف مستول ناقص حصل عليها  ،% يف مستول جيد ك مقبوؿٕ،ٕك 

 .يوجد التلديذ يف مستول ضعيتاربعة التبلميذ، كال أك% ْ،ُٓ
 

 الضابطة المجموعة نتائج.أ 

ختبار البعدم يف فصل بعد أف قامت الباحثة باالختبار القبلي كاال
 فصلف متوسط نتيجة االختبار القبلي لأالباحثة النتائج  الضابط، حصلت

توضيحا ٢تا  ٖ،َٔختبار البعدم ىو كمتوسط نتيجة اال ٖ،ّٓالضابط ىو 
 ىذا ىو اٞتدكؿ: 

 

 2.02اٞتدكؿ 

 متوسط نتائج الفصل الضابط

 

 نتيجة االختبار رقم

 ٖ،ّٓ االختبار القبلي .9

 ٖ،َٔ االختبار البعدم .0

 

أف نتيجة ا١تتوسط يف االختبار القبلي لدل  يدؿ من اٞتدكؿ السابق
كإذا دخل على معيار نتيجة  ٖ،ّٓ فصل الضابط حصل علىالتبلميذ لل
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الضابط  لفصلكفاءة التبلميذ لىذا ٔتعٌت أف  (، 31-23ختبار فيما بُت )اال
 ".ناقصعلى مستول "

ختبار البعدم لدم التبلميذ لفصل الضابط كأما نتيجة ا١تتوسط يف اال
-47ختبار فيما بُت )كإذا دخل على معيار نتيجة اال ٖ،4َ حصل على

 ".مقبوؿالضابط على ا١تستول " أف كفاءة التبلميذ لفصل ىذا ٔتعٌت (،02

 

 نتائج المجموعة التجريبة .ب 

فصل بعد أف قامت الباحثة االختبار القبلي كاالختبار البعدم يف 
فصل توسط نتيجة اإلختبار  القبلي للمنتائج التجريىب حصلت الباحثة 

توضيحا ٢تا  ٖ،ْٖ كمتوسط نتيجة االختبار البعدم ىي ٖ،َٔ التجريبة
 ىذا ىو اٞتدكؿ:

 

 2.03اٞتدكؿ 

 التجربةمتوسط نتائج فصل 

 

 نتيجة االختبار الرقم

 ٖ،َٔ االختبار القبلي .9

 ٖ،ْٖ االختبار البعدم .0

 

ختبار اعتماد على اٞتدكؿ السابق يتضح أف نتيجة ا١تتوسط يف اال
، كإذا دخل على معيار ٖ،َٔيبلغ  القبلي لدل التبلميذ للفصل التجرب

كفاءة التبلميذ  ص الباحثة أف  (، فتل02-47نتيجة االختبار فيما بُت )
 ".مقبوؿالتجربة على مستول " لفصل
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كأما نتيجة ا١تتوسط يف االختبار البعدم لدم التبلميذ لفصل 
كإذا دخل على معيار نتيجة االختبار فيما بُت  ٖ،ْٖ التجريبة حصل على

يف االختبار  تجريبأف كفاءة التبلميذ لفصل ال (، ىذا ٔتعٌت03-83)
 ".البعدل  على ا١تستول "جٌيد

 

 تجربيال وفصل الضابط فصل نتائج بين الفرق .ج 

بعد قامت الباحثة االختبار القبلي كاالختبار البعدم يف فصل 
الضابط كفصل التجريبة، نالت الباحثة النتائج كىي: إف متوسط نتيجة 

كمتوسط نتيجة االختبار البعدم  ٖ،ّٓ االختبار القبلي لفصل الضابط ىو
. فقط ٕكمن ىذاالبياف يدؿ على أف ىناؾ ارتفاع قليل كىو  47،8ىو 

كمتوسط نتيجة  ٖ،َٔبة ىو يالتجر  ختبار القبلي لفصلكمتوسط نتيجة اال
. كعلى ىذا يدؿ على أف ىناؾ ارتفاع كثَت كىو 82،8االختبار البعدم ىو

 . توضيحا ٢تا ىذا ىو اٞتدكؿ:02

 

 2.04 اٞتدكؿ

 التجربة لكالفص الضابط الفصل نتائج متوسط

 

 رقم

 

 الضابط الفصل

 

 التجريبة الفصل

  الفصل

 االختبار

 8،َٔ ٖ،ّٓ القبلي االختبار .9

 82,8 ٖ،َٔ البعدم االختبار .0

 86 0 االرتفاع
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كظهر اآلف أف االرتفاع نتيجة االختبار القبلي للصت الضابط ىي 
 .90. كىذه تدؿ على ىناؾ فرؽ كىو 02كللصت التجربة ىي  0

 

 

 نتائج عدد اإلنحراف وعدد اإلنحراف المربع من المجوعتين .د 

كبعد مقرنة نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم بُت اجملموعة الضابطة 
تعليم ا١تفردات يف مهارة الكتابة  فعالية كالتجربة، فشرع الباح  بيقـو

 القرآفا١تدرسة النافعية لتحفيظ  بالوسيلة التعليمية الصندكؽ العجيب يف
 االختبار كنتيجة القبلي االختبار نتيجة على اعتمادا االبتدائية بسيدكارجو.

 ٔتؤلت كتاب من بالرموز الباحثة  دـفتست التجربة فصل يف البعدم

:يلي كما سوغييونو








 



 :يلي كما كىي حسبها خطوات كأما

(Ha) البديل كالفرض (Ho) الصفر الفرض تقدـ  (1

(Ho)= لًتقية مهارة الكتابة ا١تفردات بوسيلة الصندكؽ العجيبعمالية تعليم

(Ha)=لًتقية مهارة  بعمالية تعليم ا١تفردات بوسيلة الصندكؽ العجي
  التالية الصفحة يف كما اإل٨تراؼ كمعيار ا١تتوسط عن يطلب الكتابة
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 2.00 اٞتدكؿ 

 التجربة لفصل ختبار البعدمالفرؽ بُت نتيجة االختبار القبلي كاال
 

 الرقم

 
   

 
   

 
  ) 

 

 
 8

 

 
∑  

 

∑
8
   

 

 9 33 18 21 9821 91 149 

0  03 12 91 149 -3 03 

1 43 14 19 149 0 21 

2 81 10 92 914 -97 977 

3 38 10 11 9309 93 003 

4 38 84 08 082 2 94 

0 33 84 19 149 0 21 

8 07 84 94 034 -8 42 

1 27 20 0 21 -90 081 

97 37 41 91 941 -99 909 

99 88 10 1 89 -93 003 

90 21 31 94 034 -8 42 

91 17 20 90 081 -0 21 

92 49 81 08 081 2 94 
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93 17 10 0 21 -90 081 

94 00 977 01 301 -9 9 

90 47 977 27 9477 94 034 

98 11 81 37 0377 04 404 

91 14 01 10 9141 91 941 

07 03 10 00 282 -0 2 

09 00 89 2 94 -07 277 

00 31 12 13 9003 99 909 

01 34 80 19 149 0 21 

02 02 13 09 229 -1 1 

03 40 977 18 9222 92 914 

04 30 34 2 94 -07 277 

 2001 9- 91939 401 0073 9380 مجموع

المتوس
 ط

41،2 2642 42 014،4 
-،3،، 048 

 

 كفيما يلي توضيح ما يف اٞتدكؿ السابق:
  تجريبالنتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة 9 =

  تجريبال= نتائج اإلختبار البعدم من اجملموعة 0 



 
 

117 
 

 تجريبالعدد اال٨تراؼ من نتائج اجملموعة     =

 تجريبالعدد اال٨تراؼ ا١تربع من نتائج اجملموعة  0 =

              تجريبال=٣تموع عدد اال٨تراؼ اجملموعة  ∑

=∑0
 تجريبال ٣تموع عدد اال٨تراؼ ا١تربع اجملموعة   

 

 من ىذا اٞتدكؿ عرؼ أف ا١تتوسط لنتيجة االختبار البعدم 

( 2̅̅̅̅ 1̅̅̅̅ ))كا١تتوسط لنتيجة االختبار القبلي  ٖ،ْٖ= ( )  =4َ،ٖ 
 ∑(dك٣تموعة الفركؽ بُت نتيجة االختبار القبلي كنتيجة االختبار البعدم  

كا١تتوسط من الفركؽ بُت نتيجة االختبار القبلي كنتيجة االختبار  401=)
ك٣تموع مربع الفركؽ بُت نتيجة االختبار القبلي كنتيجة  ِْ=  (Md)البعدم  

0∑االختبار البعدم 
 24  = (N)كعدد العينة يف االختبار  2001=   

 كما يلي:   -tفتجد قيمة 

 

 

 

 

 

  
02

√
2001

04  04  9 

 

 

  
02

√2001
437

 

  
02

 0 0
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02

9 43
 

 

  92 3 
 

بناء على ىذا اٞتدكؿ، تستطيع أف تعريت أف ا١تتوسط يف االختبار 
فتعريت أف الفركؽ  82.8كا١تتوسط يف االختبار البعدم  47.8القبلي 
، كإذا أرادنا اٟتصوؿ إىل ا١تقارنة بينهما فتستعمل الباحثة االختبار 02بينهما 

t  للمجموعة ا١تستقلة(Independent group T-Test) فتحصل أف قيمة .t-test 

% ُ% كّٓتدكؿ بالدرجة  92.3ىذا  فتفسر ىذه القيمة  بالنسبة إىل
 ُٖ،ِكيف درجة  َٕ،ِىي  4ِ% لعدد العينة ٓفتجد يف درجة الداللة 

 .َٕ،ِ<92.3>ُٖ،ِ امصولة ىي t-test قرنة بُتفتعريت با١ت
مردكد  (Ho) فالفرض الصفر t-tabelأكل من قيمة  t-oألف قيمة  

عمالية تعليم ا١تفردات بوسيلة مقبوؿ. كسنجد ىنا أف  (Ha)كالفرض البديل 
التعليم الًتفيهى   مدرسة النافعية لتحفيظ  أساسعلى الصندكؽ العجيب 

 .فّعالة االبتدائية بسيدكارجو القرآف

 

 ثاني: مناقشتة البحثلالبحث ا

بعد ما عرضت الباحثة البيانات كٖتليلها عن فعالية تعليم ا١تفردات بوسيلة 
 القرآفالتعليم الًتفيهي يف مدرسة النافعية لتحفيظ  أساسالصندكؽ العجيب على 

 بسيدكارجو أقامت الباحثة ٔتناقشة نتائج البح  كمايلى: االبتدائية النافعية
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يف مدرسة النافعية لتحفيظ  ا١تفرداتة خطواط عمالية التعليم قد أقامت الباحث .1
التعليم  أساسالنافعية االبتدائية بسيدكارجو بوسيلة الصندكؽ العجيب على  القرآف
 ٓتطوات التاىل: الًتفيهي

 األكؿ )ٚتع بطاقة ا١تفردات(: ا٠تطوت 

 لكل أعضاء الفرقة يصت حسب الًتتيب ا١توفق يف فرقتو..أ 

فق يف فرقتو يتقدـ يف االماـ لكل أعضاء الفرقة يصت حسب الًتتيب ا١تو .ب 
 باتننيوء.  ليأخذ البطاقة ا١تفردات عن "اسرة" يف صندكؽ العجيب

لو قد حصلت بطاقة كاحدة، البد لكل أعضاء الفرقة أف يرجع إىل صت .ج 
األخر ك يسمًته األعضاء بعده ليأخذ البطاقة عن "اسرة"، ك ىكذالك حىت 

 هناية الوقت.

 دقيقة. لو انتهى الوقت تعط الباحثة العبلمة. ُٓالوقت يف خطوة االكىل .د 

 ٗتًت الباحثة ا١تفردات التجمع، الٖتسب ا١تفردات سيول "االسرتى"..ه 

 :)ا٠تطوة الثانية )جيمع بطاقة الصور 

 لكل اعضاء الفرقة مازاال يف مكانو..أ 

لكل أعضاء الفرقة يصت حسب الًتتيب ا١توفق يف فرقتو يتقدـ يف االماـ  .ب 
 باتننيوء.  الصور عن "اسرة" يف صندكؽ العجيبليأخذ البطاقة 

لو قد حصلت بطاقة كاحدة، البد لكل أعضاء الفرقة أف يرجع إىل صت  .ج 
األخر ك يسمًته األعضاء بعده ليأخذ البطاقة ا١تفردات عن "اسرة"، ك 

 دقيقة( ُٓىكذالك حىت هناية الوقت. )

لكل أعضاء  بعد جيمع كل الفرقة البطاقات ا١تفردات كبطاقات الصور، .د 
 الفرقة يزكجها يف اللوحة العجيب مًتتبا.

 بعد بقعة كل البطاقات يف اللوحة العجيب تفطش الباحثة اٟتصيل..ه 

 تكتب التبلميذ ا١تفردات قد حصلها لكل فرقة..و 
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ك ىذه خطوات عمالية التعليمية مناسبا ٓتطوات تعليم ا١تفردات يف كتابة 
ك خطوات . طريقة اللعبة اٝتو بينجو الكلمةكىو تعليم ا١ترفدات بالفتح النجيب. 

عمالية التعليمو ىو: يبح  التبلميذ الورقة بشكل ا١تربع الطويل. أك يصنع ا١تعلم 
. مث حُت يدؿ ا١تعلم الصورة بالكومبيوتر ك تشاىده إىل التبلميذ بزسيلة الشاسة

حسن الصورة البد على التبلميذ لتدؿ الكلمة الىت ٘تثل تلك الصورة. على اال
49يستعمل ا١تعلم الصورة ا١تنسبة بالفقرة ا١تدركسة.

 

من فركض عمالية التعليم ىو تعلم الفٌعالة ك حيب التبلميذ اللعبة.   ك
كما  العمالية التعليم يستطيع أف نعمل بالفكاىة ك اللعب ك ا١تصرحية ك ا١تظاىر.

يعمل ل التبلميذ يشعر بسركرأف خيضع  شريطوديكن أف يتم التعلم بطرؽ أخرل 
من خبلؿ دمج  للتبلميذتسهيل التفاعل االجتماعي  أكالتعليم  .عملية التعلم

. مثل اللامج التلفزيونية للتبلميذالدركس ا١ت تلفة يف شكل ترفيو مألوؼ بالفعل 
كاأللعاب على الكمبيوتر كألعاب الفيديو كاألفبلـ كا١توسيقى كالويب كأجهزة 

باإلضافة إىل التحيز التعليمي أيضا التحيز يف الوسائط ا١تتعددة كما إىل ذلك. 
شكل التعليم يف اللية، كاليت ىي قادرة على تسلية ككذلك معرفة عن حياة 

ينجح بصريا عندما يكوف ىناؾ التعليم الًتفيهي ديكن القوؿ أف . اٟتيوانات كموائلها
كرأت  50تعة.بطريقة ٦ت التبلميذتعة كا١تعلمُت ديكن تثقيت ٦تيكوف  حقيقة أف التعلم
عمالية التعليم بوسيلة الصندكؽ العجيب كىم  التبلميذ بفريح يف كباحثة أف يشعر 

                                                           
49

 Fathul Mujib. 2111. Metode Permainan-permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab. 
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كا١تسابقة البُت الفرقتُت أك اكثر ينمو  متهمسوف يف مسابقة يف تعليم ا١تفردات.
 كىذا الطبعة تؤثر يف عمالية التعليم التبلميذ. 51موثوؽ التبلميذ يف فرقتو.

عليم ا١تفردات بوسيلة الصندكؽ تكيفية عمالية الكبعد ماحصلت الباحثة عن  .ز 
ك١تعريفة امت الباحثة حساب فعاليتو. التعليم الًتفيهي أق أساسالعجيب على 

التعليم الًتفيهي  أساسىعالية تعليم ا١تفردات بوسيلة الصندكؽ العجيب على 
اقامت الباحثة ٕتريبة موضوعُت كىي انقساـ الفصل إىل ٣تموعتُت التجريبية ك 

نتيجة الفعالية من نتيجة االختبار قبلى ك بعدم من فصل الظابكة ك عرفت 
كاقامت البلحثة التجريبة عمالية التعليم ا١تفردات  52ك فصل التجرييب. الضابط

ب بعدد -ّالتعليم الًتفيهي يف فصل  أساسبوسيلة الصندكؽ العجيب على 
ليل البيانات. االختبار يف تع-تلميذا. كاست دامت الباحثة ت ِٔالتلميذ 

 جدكؿ-كىي أكل من نتيجة ت ٓ.ُْاٟتساب -حصلت الباحثة على نتيجة تك 

. كىذه النتيجة تٌدؿ على أٌف عمالية تعليم ا١تفردات بوسيلة الصندةؽ العيب ُٖ.ِ
اإلبتدائية بسيدكارجو  القرآفالتعليم الًتفيهي يف مدرسة النافعية لتحفيظ  أساسعلى 
 فٌعالة.
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 خامسالفصل ال

 خاتمةال

 

 

 نتائج البحث .أ 

فعالية تعليم ا١تفردات بوسيلة التعليمية كبعد انتهاء إجراء ْت  العلمي حوىل 
 القرآفالتعليم الًتفيهي يف مدرسة النافعية لتحفيظ  أساسالصندكؽ العجيب على 

 ، كصلت الباحثة إىل االستنتاج األخَت.  النافعية بسيدكارجو
 كنتائج ىذالبح  كما يلي:

 

 أساسبوسيلة التعليمية الصندوق العجبي على  الكتابة مهارةتعليم عمالية  .1
 االبتدائيةالنافعية  القرآنالتعليم الترفيهي في مدرسة النافعية لتحفيظ 

 بسيدوارجو

تصمم الباحثة اللعبة لتعليم ا١تفردات بوسيلة التعليمية تسمى بالصندكؽ .أ 
العجيب. ٝتيت ىذه الوسيلة التعليمية بالصندكؽ ألٌف شكلو مربٌع، 
كالعجيب ألٌف فيها البطاقات كثَتة كىي بطاقات ا١تفردات ك بطاقات 
الصور، ك كذالك فيها ثبلثة اللوحات داخل الصندكؽ. ىناؾ صورة يف 

 Adobe)الصندكؽ الذل مصٌم باللنامج ادكب فوتوسوؼ  ظاىرل

photoshop)  17ٔتقدار x َّ .سينتيمًت مكعب 

 ب-1 ك تجريبال كفصل أ-1 فصل يف التعليم العمالية الباحثة اجرات .ب 
 0798 أبريل 90 التاريخ يف ىي لقائتُت، الفصل لكل ك الضابط كفصل
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 فصل يف األكؿ لقاء يف التعليم خطواتك . 0798 أبريل 00 التاريخ كيف

 التعليمهم خطواة الثاىن لقاء كيف. متساكيا التجريل فصل كيف الضابط

 التعليمية بوسيلة اللغوية باللعبة تجريبال فصل يف التعليم عمالية جيرل. متفرقة

 يف التعليم العمالية كلكن الًتفيهي، التعليم أساس على العجيب الصندكؽ
 .اليستعملها الضابط فصل

ك من ٖتكيم  نتيجة الصندكؽ العجيب من حي  ٖتكيم معلم اللغة العربية .ج 
 أ كمن ٖتكيم التبلميذ كلهم ٦تتاز.-ّكيل الفصل 

من ٙتن ا١تؤشرات عدد استجابات "موافق" فقط استجابتُت أك 
%، ٕٔ% ك الباقى استجابة "موافق جدا" أم اربعة استجابات أك ّّ

٦تتاز" من حي  ٖتكيم معلم اللغة فلذلك عيرفت نتيجة الصندكؽ العجيب "
 .العربية

أك  كمن ٙتن ا١تؤشرات عدد استجابات "موافق" فقط استجابا 
%، ّٖ% ك الباقى استجابة "موافق جدا" أم ٜتسة استجابات أك ُٕ

فلذلك عيرفت نتيجة الصندكؽ العجيب "٦تتاز" من حي  ٖتكيم كيل 
 .الفصل

فعيرفت إستجابات كمن معدلة نتائج ٚتيع ا١تؤشرات ٣تمبل، 
بوسيلة التعليمية "الصندكؽ  الكتابة مهارةعمالية التعليم  التبلميذ ٢تذه

% يف تقدير ٦تتاز. ىذه ىي الدليل أف 18.4: " ٔتعدلة النتيجةالعجيب
التعليم  أساسعلى " تعليم ا١تفردات بوسيلة التعليمية "الصندكؽ العجيب
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 ا١تفردات تعليم تسهيل يقدير ك التبلميذ عند عمليا  معبأة ك جيدة الًتفيهي

 .الصيحة الكتابة ا١تهارة

 

 أساسبوسيلة التعليمية الصندوق العجبي على  الكتابة مهارةتعليم عالية ف .2
 االبتدائية  النافعية القرآنالتعليم الترفيهي في مدرسة النافعية لتحفيظ 

 بسيدوارجو

 أساسبوسيلة التعليمية الصندكؽ العجيب على  الكتابة مهارةإف تعليم 
النافعية  القرآفأف يست دـ يف مدرسة النافعية لتحفيظ  ةالتعليم الًتفيهي فعال

بالنظر إىل نتائج الذم حصل عليها التبلميذ، فنتائج ىذا البح  بسيدكارجو، 
 ىي كما يلي:

كا١تتوسط يف االختبار  47.8أف ا١تتوسط يف االختبار القبلي 
كإذا أرادنا اٟتصوؿ إىل  ،02فتعريت أف الفركؽ بينهما  82.8البعدم 

للمجموعة ا١تستقلة  tا١تقارنة بينهما فتستعمل الباحثة االختبار 
(Independent group T-Test) فتحصل أف قيمة .t-test   بالنسبة إىل ىذا

% فتجد يف درجة ُ% كّٓتدكؿ بالدرجة  92.3القيمة فتفسر ىذه 
فتعريت با١تقرنة  ُٖ،ِكيف درجة  َٕ،ِىي  4ِ% لعدد العينة ٓالداللة 

 .َٕ،ِ<92.3>ُٖ،ِامصولة ىي  t-test بُت

مردكد  (Ho) فالفرض الصفر t-tabelأكل من قيمة  t-oألف قيمة  
بوسيلة  الكتابة مهارةعمالية تعليم  مقبوؿ. كسنجد ىنا أف (Ha)كالفرض البديل 

التعليم الًتفيهى   مدرسة النافعية لتحفيظ  أساسالصندكؽ العجيب على 
 بسيدكارجو فٌعالة.االبتدائية  القرآف
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 التوصيات  .ب 

 انطبلقامن نتائج البح  ترل الباحثة ضركرية التوصيات فيما يلي:
 أف يهتٌم معلم اللغة العربية االسًتإتية التعليم ككل شيئ تعتميد هبذا. .1

 استمرار إقامة عمالية التعليم ا١تفرحة حسب احتياجات التبلميذ. .2

أف يست دـ ا١تعلم اللغة العربية الوسيلة التعليمية بالطريقة التعليمية كاالسًتاتيجية  .3
 التعليمية ا١تناسبة با١تادة كحاؿ التبلميذ.

 

 االقتراحات  .ج 

 لي:انطبلقامن نتائج البح  ترل الباحثة ضركرية االقًتاحات فيما ي
إف ىذا البح  حيتاج إىل االستمرار أف يقـو الباحثوف األخركف يف ٖتسينو  .1

 كتعميقو.

اللغة العربية أف يستفيد نتائج ىذا البح  ا١تفيدة يف تعليم اللغة  يرجي من ا١تعلم .2
 العربية. 

ينبغي للمدرسُت يف ا١تاٌدة اللغة العربية االىتماـ باختيار نوع الوسيل التعليمية   .3
إحدل  فالصندكؽ العجيب ىو اللغة العربية خصوصا لتعليم ا١تفردات. تعليم يف

 .اٞتيدة لتعليم ا١تفرداتكالسائل التعليمية 

عمالية يرجى أف يكوف ىذا البح  مصدرا كمرجعا للبحوث البلحقة ا١تتعلقة ب .4
 .تدريس ا١تفردات لتبلميذ االبتدائية كخاصة التعليم اللغة العربية

العمالية  أف يتطوركا ىذا البح ، مثبل عن يصممعلى الباحثُت األخرين  .5
 .األخرلالتعليمية بطريقة الًتفيهي 
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 المراجعقائمة المصادر و 

 

 

 المصادر . أ

 الكرًن القرآف

 

 المراجع العربية . ب

. أصوؿ البح  العلمي كمناىجو. كويت: ككالة ا١تطبوعات ُِٖٗأٛتد بدر. 
 عبداهلل اٟترمي. 

 

 أساليب تدريس اللغة العربية. رياض: دار العلم.. َََِٛتد على ا٠توىل. ا

 

 .  تطوير مناىج تعليم اللغة. ُٕٗٗجاؾ رتشادز. 

 

. اٞتودة الشاملة يف تعليم: مؤشرات ٘تيز ََِٓحسن حسُت البؤلكم كاخركف. 
 كمعايَت االعتماد. عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوكيع. 

 

 فهومو ك أدكاتو ك أساليبو.. البح  العلمي: مُٕٗٗذكقا عبيدات ك أخركف. 

 

. ا١تهارات اللغوية: مستوياهتا تدريسها ك صعوباهتا. ََِْرشدل أٛتد طعيمة. 
 قاىرة: دار الفكرة الدين.

 

رشدل اٛتد طعيمة. ا١ترجع يف تعليم اللغة العربية ىل الناطقُت باللغة األخرل. جامعة 
سلسلة دراسة يف أـ القرال معهد اللغة العربية كحدة البح  ك ا١تناىج. 

 تعليم العربية.
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. تدريس العربية يف تعليم العاـ َََِرشدم اٛتد طعيمة ك٤تمد سيد مناع. 
 نظريات ك ٕتارب. قاىر: دار الفكر العريب.

 

. أسس علم النفس العاـ. القاىرة: ا١تكتبة األ٧تلو ََِّطلعت منصر ك اخركف. 
 ا١تصرية.

 

 كنولوجيا التعليم. االردف: دار الفكر. . مدخل إىل تُٖٗٗعبد اٟتػافػظ سػبلمة. 

     

عبد الرٛتن. دركس الدكرات التدريبية ١تعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. مؤسسة 
 الوقت اإلسبلمي كمشركع العربية للسمع. 

 

. ٤تاضرات يف علم ا١تفردات كصناعة ا١تعاجم. كزارة َُِٓعبد القادر بوشيبة.
العلمي جامعة أيب بكر بالقايد كلية االداب التعليم العايل كالبح  

 كاللغات.

 

. تصميم البح  لتعليم اللغة العربية األجانب. القاىرة: ُٕٕٗفتحي علي يونس. 
 دار الثقافة. 

 

 . االختبارات اللغوية. الطبعة األكىل.٤َََِتمد على ا٠توىل.

 

صولو ـ.  البح  الًتبية أ٤ُّٖٗتمد لبيب النحيحي ك ٤تمد  منَت مرسي. 
 كمناىجو. عامل الكتاب: القاىرة.
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طرائق تدريس اللغة العربية لغَت  .0771. ٤تمود كامل الناقة ك رشدم طعيمة
 –منشورات ا١تنظمة اإلسبلمية للًتبية ك العلـو كالثقافة  رباط: .الناطقُت هبا
 .إيسيسكو
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دريسخطّة التّ   

 ب(-،الضابط )اللقاء االول في فصل 

 

 

 لتحفيظ القراءف االبتدائية بسيدكارجو النافعية : مدرسة  اسم ا١تدرسة

 : اللغة العربية  اٌدة الدراسيةا١ت

 : الكتابة   ا١تهارة

 أسريت:    ا١توضوع

 / الثٌالثة ب-ّ :  الفصل/ ا١ترحلة

 ـ 0798 -0790:  العاـ الدراسي

 دقيقة )لقاء كاحد( x 17 0:   الوقت

  99.17 – َّ.َُ:    الساعة

/ التاريخ  َُِٖأبريل  90/ : الثلثاء  اليـو

 

 معيار الكفاءة  .أ 

يقدر التبلميذ أف يفهم معٌت الكلمة ك اٞتملة، يقدير التبلميذ أف يكتب الكلمات ك 
 اإلضافة كيفهم ا١تعٌت يف اٞتملة مع الصورة.

 

 الكفاءة األساسية .ب 

 ".أسرتى" موضوعكتب ا١تفردات عن 

 

 المؤّشر .ج 

 يقدر التبلميذ أف يصل الكلمة ا١تناسبة باسورة. .1

 يقدر التبلميذ أف يكتب الكلمة الصحيحة كالسليمة. .2
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 المواد .د 

 موضوع "أسرتى"ا١تفردات عن 

 المعنى المفردات

 Keluarga أيٍسرىةه 

 Ayah أىبه 

 Ibu أيـ  

 Kakek جىد  

 Nenek جىدَّةه 

 Anak laki-laki اًٍبنه 

 Anak perempuan اًبٍػنىةه 

 Paman عىم  

 Bibi عىمَّةه 

 Saudara laki-laki أىخ  

 Saudara perempuan أيٍخته 

 

 الطريقة  .ه 

 ا١تظاىرة:   الطريقة

 

 المصادر ووسائل التعليمية .و 

 .االبتدائية ا١تدرسة لتعليمي ا١تقٌرر يف الصٌت الثٌال الكتاب ا .1

 .السبورة ك القلم .2
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 إجراءات التدريس .ز 

 الرقم األنشط الوقت
 

 

دقيقة 93  

 المقدمة

 .تفتح التدريس بالسبلـ كدعاء اإلفتتاح ٚتاعة.ه 

 . الباحثة إىل التبلميذتسٌجل  .و 

 .تكٌيت الفصل للتدريس .ز 

 .تعرض التسجيع كأىداؼ لتحقيقها .ح 

 

9 

 

 

 

 

دقيقة  2َ  

 ةالّرئيسي ةاألنشط

يذكر التبلميذ ا١تفردات ا١تدركسة يف اللقاء ا١تاضي عن .د 
 ".األماكن يف ا١تدرسة"

من ناحية التسجيع، تقٌدـ الباحثة األسةلة نص  .ه 
 اللساف عن ا١تواد ا١تدركسة.

جييب التبلميذ اإلختبار القبلى، كاألسةلة عن موضوع  .و 
الذل سيدرسهم يف اللقاء االتية ك ىو ا١تفردات عن 

 "."أسرتى

 

0 

 

دقيقة  3  
 اإلختتام

 .ختبار القبلى عند التبلميذٕتمع الباحثة كراقة اال.د 

 .ٖتتم الباحثة اللقاء بالدعاء كالسبلـ.ه 

 .تعٌرض الباحثة ٗتطيط التدريس على اللقاء اآلتية.و 

 

1 

 

 التقويم .ح 
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I. Rangkailah huruf-huruf hujaiyah berikut dan sertai dengan harakat 

sehingga menjadi tulisan kata yang tepat! 

 

 = ا  س  ر  ة .1

ب أ  .2   = 

م    أ .3   = 

د    ج .4   = 

ة  د    ج .5   = 

م   ع  .6   = 

ة  م   ع  .7   = 

خ  أ .8   = 

 =  ا  ب ن .9

ة   ن  ب  ا .10  = 
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II. Pasangkan mufrodat pada romawi I tadi dengan gambar disamping 

sesuai maknanya! 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

11. 
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 0798أبريل ُُماالنج، 

 مدّرسة اللغة العربية      الباحثة  

 

 

 ا٠تَت ملهم      حكمو فطرياىن   

 

 

 المدرسة ةرئيس

 

 

 سلفى ىَتاكاتى
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دريسخطّة التّ   

 (أ-،التجريبى )اللقاء االول في فصل 

 

 

 لتحفيظ القراءف االبتدائية بسيدكارجو النافعية : مدرسة  اسم ا١تدرسة

 : اللغة العربية  اٌدة الدراسيةا١ت

 : الكتابة   ا١تهارة

 أسريت:    ا١توضوع

 / الثٌالثة ب-ّ :  الفصل/ ا١ترحلة

 ـ 0798 -0790:  العاـ الدراسي

 دقيقة )لقاء كاحد( x 17 0:   الوقت

 92.77 – 91.77:   الساعة

/ التاريخ  َُِٖأبريل  90/ : الثلثاء  اليـو

 

 معيار الكفاءة  .ط 

التبلميذ أف يفهم معٌت الكلمة ك اٞتملة، يقدير التبلميذ أف يكتب الكلمات ك يقدر 
 اإلضافة كيفهم ا١تعٌت يف اٞتملة مع الصورة.

 

 الكفاءة األساسية .ي 

 ".أسرتى" كتب ا١تفردات عن موضوع

 

 المؤّشر .ك 

 يقدر التبلميذ أف يصل الكلمة ا١تناسبة باسورة. .3

 كالسليمة.يقدر التبلميذ أف يكتب الكلمة الصحيحة  .4
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 المواد .ل 

 موضوع "أسرتى"ا١تفردات عن 

 

 المعنى المفردات

 Keluarga أيٍسرىةه 

 Ayah أىبه 

 Ibu أيـ  

 Kakek جىد  

 Nenek جىدَّةه 

 Anak laki-laki اًٍبنه 

 Anak perempuan اًبٍػنىةه 

 Paman عىم  

 Bibi عىمَّةه 

 Saudara laki-laki أىخ  

 Saudara perempuan أيٍخته 

 

 الطريقة  .م 

 ا١تظاىرة:   الطريقة

 

 المصادر ووسائل التعليمية .ن 

 .االبتدائية ا١تدرسة لتعليمي ا١تقٌرر يف الصٌت الثٌال الكتاب ا .3

 .السبورة ك القلم .4

 

 إجراءات التدريس .س 
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 الرقم األنشط الوقت
 

 

دقيقة 93  

 المقدمة

 .تفتح التدريس بالسبلـ كدعاء اإلفتتاح ٚتاعة.ط 

 . التبلميذالباحثة إىل تسٌجل  .ي 

 .تكٌيت الفصل للتدريس .ك 

 .تعرض التسجيع كأىداؼ لتحقيقها .ل 

9 

 

 

 

 

دقيقة  2َ  

 ةالّرئيسي ةاألنشط

يذكر التبلميذ ا١تفردات ا١تدركسة يف اللقاء ا١تاضي عن .ز 
 ".األماكن يف ا١تدرسة"

من ناحية التسجيع، تقٌدـ الباحثة األسةلة نص اللساف  .ح 
 عن ا١تواد ا١تدركسة.

التبلميذ اإلختبار القبلى، كاألسةلة عن موضوع جييب  .ط 
الذل سيدرسهم يف اللقاء االتية ك ىو ا١تفردات عن 

 "."أسرتى

0 

 

دقيقة  3  
 اإلختتام

 .ختبار القبلى عند التبلميذٕتمع الباحثة كراقة اال.ز 

 .ٖتتم الباحثة اللقاء بالدعاء كالسبلـ.ح 

 .تعٌرض الباحثة ٗتطيط التدريس على اللقاء اآلتية.ط 

1 

 التقويم .ع 

III. Rangkailah huruf-huruf hujaiyah berikut dan sertai dengan harakat 

sehingga menjadi tulisan kata yang tepat! 

 

 = ا  س  ر  ة .11
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ب أ  .12   = 

م    أ .13   = 

د    ج .14   = 

ة  د    ج .15   = 

م   ع  .16   = 

ة  م   ع  .17   = 

خ  أ .18   = 

 =  ا  ب ن .19

ة   ن  ب  ا .20  = 

IV. Pasangkan mufrodat pada romawi I tadi dengan gambar disamping 

sesuai maknanya! 

 

1. 

 

2. 
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3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

11. 

 

 0798أبريل ُُماالنج، 

 اللغة العربية معلم      الباحثة  

 

 ا٠تَت ملهم      حكمو فطرياىن   

 المدرسة ةرئيس

 

 سلفى ىَتاكاتى
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دريسخطّة التّ   

 ب(-،الضابط )في فصل  لقاء الثانيال

 

 

 : مدرسة النافعية لتحفيظ القراءف االبتدائية بسدكارجو  إسم ا١تدرسة

 : اللغة العربية  اٌدة الدراسيةا١ت

 : الكتابة   ا١تهارة

 أسريت:    ا١توضوع

 / الثٌالثة ب-1:   الفصل/ ا١ترحلة

 ـ 0798 -0790:  العاـ الدراسي

 دقيقة )لقاء كاحد( x 17 0:   الوقت

 97.77 – ََ.ٗ:    الساعة

/ التاريخ  َُِٖأبريل  04/ : ا٠تامسة  اليـو

 

 معيار الكفاءة  .ف 

يقدر التبلميذ أف يفهم معٌت الكلمة ك اٞتملة، يقدر التبلميذ أف يكتب الكلمات 
 كيفهم ا١تعٌت يف اٞتملة مع الصورة.

 

 الكفاءة األساسية .ص 

 ".أسرتى" كتب ا١تفردات عن موضوع

 

 المؤّشر .ق 

 قدر التبلميذ أف يكتب الكلمة الصحيحة كالسليمة. .5

 المواد .ر 
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 موضوع "أسرتى"ا١تفردات عن 

 

 المعنى المفردات

 Keluarga أيٍسرىةه 

 Ayah أىبه 

 Ibu أيـه 

 Kakek جىد  

 Nenek جىدَّةه 

 Anak laki-laki اًٍبنه 

 Anak perempuan اًبٍػنىةه 

 Paman عىم  

 Bibi عىمَّةه 

 Saudara laki-laki أىخه 

 Saudara perempuan أيٍخته 

 

 الطريقة  .ش 

 ا١تظاىرة:  الطريقة

 

 المصادر ووسائل التعليمية .ت 

 .االبتدائية ا١تدرسة لتعليمي ا١تقٌرر يف فصل الثٌال الكتاب ا .5

 .السبورة ك القلم .6

 

 إجراءات التدريس .ث 

 الرقم األنشط الوقت
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 الرقم األنشط الوقت
 

 

دقيقة 97  

 المقدمة

 .كدعاء اإلفتتاح ٚتاعةتفتح التدريس بالسبلـ .م 

 . الباحثة إىل التبلميذتسٌجل  .ن 

 .تكٌيت الفصل للتدريس .س 

 .تعرض التسجيع كأىداؼ لتحقيقها .ع 

9 

 

 

 

 

 

دقيقة  23  

 األنشطة الّرئيسية

 تدافع الباحثة التبلميذ ١تعرفة ا١توضوع ا١تدركسة..و 

 تذكر التبلميذ ا١تفردات عن "أسرتى" الذل قد يعلمهم..ز 

تقٌدـ الباحثة األسةلة نص اللساف  من ناحية التسجيع،.ح 
 عن ا١تواد ا١تدركسة.

  تعطى الباحثة الدرس ا١تفردات عن ا١توضوع "أسرتى"..ط 

 جييب التبلميذ اإلختبار البعدم..ي 

0 

 

دقيقة  3  
 اإلختتام

 .ٕتمع الباحثة كراقة اإلختبار البعدل عند التبلميذ.ي 

 .ٖتتم الباحثة اللقاء بالدعاء كالسبلـ.ك 

1 

 

 التقويم .خ 

V. Rangkailah huruf-huruf hujaiyah berikut dan sertai dengan harakat 

sehingga menjadi tulisan kata yang tepat! 

 

 = ا  س  ر  ة .21

ب أ  .22   = 
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م    أ .23   = 

د    ج .24   = 

ة  د    ج .25   = 

م   ع  .26   = 

ة  م   ع  .27   = 

خ  أ .28   = 

 =  ا  ب ن .29

ة   ن  ب  ا .30  = 

VI. Pasangkan mufrodat pada romawi I tadi dengan gambar disamping 

sesuai maknanya! 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 
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4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

11. 

 

 0798أبريل ُُماالنق، 

 اللغة العربية معلم      الباحثة  

 

 ا٠تَت ملهم   حكمو فطرياىن   

 

 المدرسة ةرئيس

 

 سلفى ىَتاكاتى
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 خطّة التدريس

 أ(-ّاللقاء الثاىن يف فصل التجرييب )

 

 

 النافعية لتحفيظ القراءف االبتدائية بسدكارجو : مدرسة  إسم ا١تدرسة

 : اللغة العربية  اٌدة الدراسيةا١ت

 : الكتابة   ا١تهارة

 أسريت:    ا١توضوع

 أ / الثٌالثة-1:   الفصل/ ا١ترحلة

 ـ 0798 -0790 :  العاـ الدراسي

 دقيقة )لقاء كاحد( x17ِ:    الوقت

 99.17 – َّ.َُ:    الساعة

/ التاريخ  َُِٖأبريل  04/ : ا٠تامسة  اليـو

 

 المعيار الكفاءة  .ذ 

يقدر التبلميذ أف يفهم معٌت الكلمة ك اٞتملة، يقدر التبلميذ أف يكتب 
 الكلمات ك اإلضافة ك يفهم ا١تعٌت يف اٞتملة مع الصورة.

 

 الكفاءة األساسية .ض 

 ". أسرتى" موضوعكتب ا١تفردات عن 

 

 المؤّشر .غ 

 يقدر التبلميذ أف يصل الكلمة ا١تناسبة باسورة. .6

 يقدر التبلميذ أف يكتب الكلمة الصحيحة ك السليمة. .7
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 المواد .ظ 

  ا١تفردات عن األسرة

 المعنى المفردات

 Keluarga أيٍسرىةه 

 Ayah أىبه 

 Ibu أيـه 

 Kakek جىد  

 Nenek جىدَّةه 

 Anak laki-laki اًٍبنه 

 Anak perempuan اًبٍػنىةه 

 Paman عىم  

 Bibi عىمَّةه 

 Saudara laki-laki أىخه 

 Saudara perempuan أيٍخته 

 

 المدخل والطريقة .أ أ 

 التعليم الًتفيهي :  ا١تدخل

 اللعبة:   الطريقة

 

 المصادر ووسائل التعليمية .ب ب 

 االبتدائية ا١تدرسة لتعليمي ا١تقٌرر يف الصٌت الثٌال الكتاب ا .7

 الصندكؽ العجيب .8

 السبورة ك القلم  .9
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 إجراءات التدريس .ج ج 

 الرقم األنشط الوقت
 

 

دقيقة 1  

 المقدمة

تفتح التدريس بالسبلـ كدعاء اإلفتتاح .ف 
 .ٚتاعة

 . الباحثة إىل التبلميذتسٌجل  .ص 

 .تكٌيت الفصل للتدريس .ق 

 .تعرض التسجيع كأىداؼ لتحقيقها .ر 

 

9 

 

 

 

 

 

دقيقة  32  

 ةالّرئيسي ةاألنشط

التبلميذ ا١تفردات عن "أسرتى" الذل قد تذكر .ز 
 يعلمهم.

من ناحية التسجيع، تقٌدـ الباحثة األسةلة نص  .ح 
 اللساف عن ا١تواد ا١تدركسة.

تبُت الباحثة الدرس ا١تفردات عن ا١توضوع "أسرتى"، .ط 
 تبُت الباحثة معٌت ا١تفردات عن "أسرة"  كلو.

جار العملية التعليم ا١تفردات بوسيلة "الصندكؽ .ي 
 العجيب":

  يقسم الباحثة الفصل إىل ثبلثة الفراؽ تتكوف من
 تبلميذ. ٕ-ٔ

 :ىذاللعبة تنقسم على خطوتُت 

 ول )جمع بطاقة المفردات(:الخطوة األ 

لكل أعضاء الفرقة يصت حسب الًتتيب ا١توفق  .6

0 
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 الرقم األنشط الوقت
 يف فرقتو.

لكل أعضاء الفرقة يصت حسب الًتتيب ا١توفق  .7
ا١تفردات  يف فرقتو يتقدـ يف االماـ ليأخذ البطاقة

 باتننيوء.  عن "اسرة" يف صندكؽ العجيب

لو قد حصلت بطاقة كاحدة، البد لكل أعضاء  .8
الفرقة أف يرجع إىل صت األخر ك يسمًته 
األعضاء بعده ليأخذ البطاقة عن "اسرة"، ك 

 ىكذالك حىت هناية الوقت.

دقيقة. لو انتهى  ُٓالوقت يف خطوة االكىل  .9
 الوقت تعط الباحثة العبلمة.

ًت الباحثة ا١تفردات التجمع، الٖتسب ٗت .11
 ا١تفردات سيول "االسرتى".

 يجمع بطاقة الصور(: الخطوة الثانية( 

 لكل اعضاء الفرقة مازاال يف مكانو. .7

لكل أعضاء الفرقة يصت حسب الًتتيب ا١توفق  .8
يف فرقتو يتقدـ يف االماـ ليأخذ البطاقة الصور 

 باتننيوء.  عن "اسرة" يف صندكؽ العجيب

حصلت بطاقة كاحدة، البد لكل أعضاء  لو قد .9
الفرقة أف يرجع إىل صت األخر ك يسمًته 
األعضاء بعده ليأخذ البطاقة ا١تفردات عن 

 ُٓ"اسرة"، ك ىكذالك حىت هناية الوقت. )
 دقيقة(
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 الرقم األنشط الوقت
بعد جيمع كل الفرقة البطاقات ا١تفردات  .10

كبطاقات الصور، لكل أعضاء الفرقة يزكجها 
 يف اللوحة العجيب مًتتبا.

بعد بقعة كل البطاقات يف اللوحة العجيب  .11
 تفطش الباحثة اٟتصيل.

تكتب التبلميذ ا١تفردات قد حصلها لكل  .12
 فرقة.

 .جييب التبلميذ اإلختبار البعدم.ك 

 يكمل التبلميذ اإلستبانة من الباحثة..ل 

 

 

دقيقة 1  

 

 اإلختتام

ٕتمع الباحثة كراقة اإلختبار البغدل ك اإلستبانة عند .ل 
 .التبلميذ

 .ٖتتم الباحثة اللقاء بالسبلـ .م 

 

1 

 التقويم .د د 

VII. Rangkailah huruf-huruf hujaiyah berikut dan sertai dengan harakat 

sehingga menjadi tulisan kata yang tepat! 

 

 = ا  س  ر  ة .31

ب أ  .32   = 

م    أ .33   = 
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د    ج .34   = 

 

ة  د    ج .35   = 

م   ع  .36   = 

ة  م   ع  .37   = 

خ  أ .38   = 

 =  ا  ب ن .39

ة   ن  ب  ا .40  = 

VIII. Pasangkan mufrodat pada romawi I tadi dengan gambar disamping 

sesuai maknanya! 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

11. 

 

 

 

 0798أبريل  99ماالنق، 

 اللغة العربية معلم          الباحثة

 

 

 ا٠تَت ملهم        حكمو فطرياىن

 

 المدرسة ةرئيس

 

 

 ىَتاكاتىسلفى 



 
 

146 
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164 
 

 

 

 



 
 

171 
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 الصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللقاء األكؿ
 يف فصل الضابط

 اللقاء األكؿ
 تجريبيف فصل ال

 تعمل تلميذة
 االختبار القبلي

تقسم الباحثة كراقة 
 االختبار القبلى
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 السيرة الذاتية
 

 لثاىناللقاء ا
 يف فصل الضابط

 لثاىناللقاء ا
 تجريبيف فصل ال

يظهر التبلميذ بطاقة 
ا١تفردات الىت قد حصلهم 

 من فرقتهم

يزكج التبلميذ كرقة 
 ا١تفردات بوراقة الصور

 يف لوحة العجيب 
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  المعلةمات الشخصية
  : حكمو فطرياىن   االسم .ُ
 : سيدكارجو، مكاف ك تاريخ ا١تيبلد .ِ

 ُّٗٗمارس  ُّ 
 : األن    اٞتنس .ّ
 : إندكنسية   اٞتنسية .ْ
 : مسلمة   الديانة .ٓ
 تا٧توال٧تُت بسيدكارجو ُ: شارع منجا رقم    العنواف .ٔ
 ََُّْٕٖٓٗٔٓ:   رقم اٞتواؿ .ٕ
 gmail.com3fitriyanihikmah@:   الليد اإللكًتكىن .ٖ

 

 خبرة الدراسية ال
 السنة الشعبة مكان الدراسة المرحلة
 ََِٓ-ُٗٗٗ - مدرسة بورك اٟتكومية االبتدائية  االبتدائية

ا١تتوسطة تنجوال٧تُت  ُمدرسة اٟتكومية  ا١تتوسطة
 ََِٖ-ََِٓ - بسيدكارجو

 َُُِ-ََِٖ علم اٟتية الثانوية بسيدكارجو ّمدرسة اٟتكومية  الثانوية
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  البكلريوس

 اٟتكومية ٔتاالنج
تعليم اللغة 
 العربية

َُُِ-َُِٓ 

جامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسبلمية  ماجستَت
 اٟتكومية ٔتاالنج

تعليم اللغة 
 َُِٖ-َُِٔ العربية

 

mailto:fitriyanihikmah3@gmail.com

