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 إهداء
 

 أهدي هذه الرسمالة إىل:
 يت وعائليتأسر 

شجيوين ودعوا يل اخلري. خماصة أليب وأع  احلنينني الذين ربيماين عن صغمار  اللذين اليزالون
ولزوج   .حىت اآلن. "اللهم ارمحهمما واغفر ذنوهبمما اي أرحم الرامحني وأدخلهمما جنة النييم"

 . وإلبين وإبنيت األحبماء.اليطف كل  ودعمين دائمما يف يدعينالذي احملبوب 
 

 ع األساتذة واملشايخإىل مجي
لدعماء اب هم الذين أرشدوين إىل خري وعلموين ابلصرب واإلخالص والميلون يسماعدونين

والنصمائح اليت استندت عنهما يف حيمايت، سواء أسماتذيت يف املدرسة أم يف امليهد أم يف 
اجلماعية، والذين علموين أن امليلم ليس إلعطماء الدرس فحسب بل لرتبية جيل اإلسالم 

 .وفقاملت
 إىل إخويت األشقاء

 رسمالةال هالذين حثوين وشجيوين يف كل حني ويصماحبونين حىت استطيت إمتمام هذ
 

 إىل األصحاب مجيعا
 ه الرسمالةإليهم مجييما أهدي هذ
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 مستخلص البحث
تيليم اللغة اليربية يف عدرسة ل (Ular Tangga" )سلم والثيبمان"الليبة ال تطوير، 1520، عملية علمييت

 املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن طوابن. رسمالة املماجستري، قسم تيليم اللغة اليربية، كلية الفالح
( 2الدراسمات اليليما جماعية عوالان عمالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية عماالنج. املشرف : 

 ، املماجستريسواتعمانالدكتور ( 1، املماجستري عيصمةالدكتور 
  تعليم اللغة العربية ،م والثعبانسلال ،لعبةال : تطويرالكلمات املفتاحية

هو التواصل بني املدرس والتلميذ.  .يف جوهرهما عملية التيليم والتيلم ه  عملية االتصمال
 ، م اللغة األجنبيةلتسهيل تيلاإلحتيماجمات اهلماعة البد أن يستخدعهما لذلك يصبح وجود وسمائل التليمية 

يف إندونيسيما خماصة يف   . إن اللغة اليربيةفماءةلذلك ليس هنماك احنراف واالتصماالت ييمل بفيمالية وك
ن الصيوابت اليت كثري عطوابن ه  اللغة الثمالثة بيد لغة األم )اللغة اجلماوية( واللغة اإل إندونيسيما لك   

 . يواجههما املتيلم

( لوصف تطوير الليبة "السلم والثيبمان" لتيليم اللغة 2 وأعما األهداف عن هذا البحث ه :
 لقيماس فيمالية الليبة "السلم والثيبمان" لتيليم  اللغة اليربية. ( 1اليربية ، 

. واألدوات جلمع (R&D)التطويري و عنهج البحث الذي يستخدعه البماحث هو البحث 
 البيماانت: املالحظة واملقمابلة واالستبمانة واالختبمارات )االختبمار القبل  والبيدي(. 

الح يبمان" لتيليم اللغة اليربية يف عدرسة الفالليبة "السلم والث إنتماج( 2 :ه  نتمائج البحثو 
( وعواصفمات املنتج الليبة "السلم والثيبمان"  اليت تتكون عن 1املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن طوابن. 

(، )د( بطماقمات اإلجمابة ، Pion، )ج( البيدق )املفردات املصور جمموعة البطماقة 1لوحة الليبة )ب( 
بمار القبل  يف االخت تالعيذاعتممادا على النتمائج اليت حصل عليهما ال( 1)و( بطماقة دليل استخدام ليبة. 

 ملتوسطة املرحلة ايف لتيليم اللغة اليربية الليبة "السلم والثيبمان"والبيدي ميكن القول أبن استخدم 
( t. إذن نتيجة االختبمار )1050أكرب عن  1،02( احلسمايب= tنتيجة االختبمار التمائ  )ة، ألن فيمال

 .عقبولة
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Abstract 

 

Amalia Ilmiati. 7102. Development of the game ladder and snake (Ular Tangga) in 

the learning of Arabic Language In A-Falah Islamic Junior high School 

Bangilan Tuban East Java. Thesis Department of Arabic Education State 

Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang On Postgraduate 

Program. Supervisor: Dr. Muashomah, and Dr. Sutaman. 

 

Keyword: Development of the game, game ladder and snake, the teaching of 

Arabic Language 

In essence process of teaching and learning is the process of communication. 

That is communication between teachers and students. So existence of learning 

media becomes a very important requirement to facilitate  learning of Foreign 

Language. so there is no deviation and communication runs effectively and 

efficiently. Because Arabic in Indonesia, especially in Tuban is the third language 

after the mother tongue (Javanese) and Indonesian. 

This research purpose is to: 0) knowing the process of development of the 

game ladder and snake (Ular Tangga) in the teaching of Arabic Language, 7) 

determine the effectiveness of using game ladder and snake (Ular Tangga) in the 

learning of Arabic Language In A-Falah Islamic Junior high School Bangilan 

Tuban. 

The methodology of this research is the research and development (R&D). 

research instruments to collect data are: 0) observation, 7) interview, 3) 

questionnaire, 4) test (pre-test and post-test).  

The results of this research are: 0) A set of game ladder and snake which 

consists of (a) The game board, (b) 3 Card set for three lessons in a variety of colors, 

(c) Pion, (d) Answer sheet, (e) Game use instructions. 7) based on the results of pre-

test and post-test that use the game ladder and snake (Ular Tangga) was effective in 

the learning of Arabic Language. The calculated result of t-test= 8,10 with db= 71, 

and t-table value of 7012 at 15 significant level. Thus the t-test result counts 8010  

greater than the t-table 7011. So, the t-test result received, and use of the game 

ladder and snake in the learning of Arabic Language proved effective. 
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ABSTRAK 

 

Ilmiati, Amalia. 7102. Pengembangan Permainan Ular Tangga untuk 

Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Bangilan 

Tuban. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen 

Pembimbing : (I) Dr.Muashomah, M.A (II)  Dr.Sutaman, M.A 

 

Kata Kunci: Pengembangan Permainan, Ular Tangga, Pembelajaran Bahasa 

Arab 

 

Pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Yaitu 

komunikasi antar guru dan siswa. Sehingga keberadaan Media pembelajaran 

menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk mempermudah pembelajaran Bahasa 

Asing sehingga tidak terjadi penyimpangan serta komunikasi berjalan secara efektif 

dan efisien. Karena bahasa Arab di Indonesia khususnya di Tuban merupakan 

Bahasa ke tiga setelah bahasa ibu (Bahasa Jawa) dan Bahasa Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk : 0) Mengetahui proses Pengembangan 

Permainan Ular Tangga untuk Pembelajaran Bahasa Arab, 7) Mengetahui 

Karakteristik Permainan Ular Tangga untuk Pembelajaran Bahasa Arab, 3) 

Mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan Permainan Ular Tangga untuk 

Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Bangilan Tuban. 

Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and 

Development) dengan model Borg and Gell. Instrumen penelitian untuk 

menghimpun data: 0. Observasi, 7. Wawancara, 3. Angket, 4. Tes (pre tes dan post 

test).  

Hasil dari penelitian ini adalah: 0) Seperangkat produk permainan Ular 

Tangga yang telah dikembangkan. 7) karakteristik media permainan ular tangga 

yang terdiri dari; a) Papan Permainan Ular Tangga, b) 3 set kartu untuk 3 BAB 

dengan warna yang berbeda,  c) Pion, d) Lembar Jawaban, e) Petunjuk penggunaan 

permainan Ular Tangga. 3)  Berdasarkan hasil pre-test dan post-test,  penggunaan 

Permainan Ular Tangga dinilai efektif, ini terbukti denga hasil hitung t-tes= 8010 

dengan db=71 dan nilai t-tabel 7012 pada taraf signifikan 15 . dengan demikian 

hasil hitung t-test 8010 lebih besar dari t-tabel 7012. Jadi hasil t-test diterima, dan 

penggunaan penggunaan Permainan Ular Tangga untuk Pembelajaran Bahasa Arab 

terbukti efektif. 
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 شكر وتقدير
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب اليماملني والصالة والسالم على أشرف األنبيماء 

 .واملرسلني وعلى آله وأصحمابه أمجيني، وبيد
أن  ةيد البماحثر تتهماء كتمابة هذه الرسمالة اليلمية للمماجستري، وهنما إن ةسر البماحثت

قدم عن صميم قلبه اليميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد سماهم وسماعده على كتمابة ت
 :هذه الرسمالة، وهم

الربفيسور الدكتور عبد احلمارس، كمدير جماعية عوالان عمالك إبراهيم  اإلسالعية   .2
 احلكوعية عما النج.

تما،  مدير كلية الدراسمات اليليما و الدكتور ولداان وارغمادنك،  عليماديفيسور الدكتور الرب  .1
رئيس قسم تيليم اللغة اليربية كلية الدراسمات اليليما جماعية عوالان عمالك إبراهيم  ك

 .اإلسالعية احلكوعية مبماالنج
ه كماملشرف ، بصفتسواتعمانو الدكتور  األوىل ةاملشرف ما، بصفتهعيصمة ةالدكتور  .1

ة يف  بكل اهتممام وصرب وحكم ماوأشرفما عليه ماوأرشداه ةثماين، اللذان وجهما البماحثال
 .كتمابة هذه الرسمالة

لذي أعطى ا الوسمائل التيليميةالدكتور توفيق الرمحن املماجستري بصفته خبري  .4
 ةالبماحث ت قماعيتال الوسمائلاملالحظمات واالقرتاحمات الستكممال وتصحيح 

 .مابتطويره
قمات الذي أعطى التيلي الوسمائلعن  وادبصفته خبري املالدكتور دانيمال حلم   .0

 .مابتطويره ةالبماحث ت قماعيتال الوسمائلواالقرتاحمات إلصالح وتصحيح 



 ك

دعوا يل اللذين اليزالونشجيوين و  ، أع ، أيب، زوج ، إبين، إبنيتأسريت وعمائليت .6
 . اخلري

 ةطيع البماحثستتيما احملرتعني. واألصدقماء وعن ال مجيع األسماتذة يف الدراسمات اليلو  .0
  .أن يذكرهم مجييما هنما

هذا، وأسأل هللا أن تكون أعمماهلم عقبولة وعثمابة، وتكون رسمالة املماجستري هذه 
 .والبالد، آعني دينانفية وعفيدة لل
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة .أ
يف عملية بني األستماذ والتلميذ. و  م ه  عملية التواصلييف األسماس عملية التيل

ميكن سبب  .لذلك كمان االتصمال ال يتسم ابلفيمالية والكفماءة غمالبما سوء الفهم التواصل
 اهذماعل للتي. التلميذ االهتممام التلميذ، أقل عن عدم االستيدادتواصل أخطماء يف ال

 لتيليميةاوسمائل الوظيفة  عن ألنالوسمائل التيليمية،  واحد عنهم هو استخدام الظروف
يلم ملإن الوسيلة التيليمية ه  كل أداة يستخدعهما او  2.لتحسني االنسجمام يف التواصل

همارات، ملى ا واألفكمار، أو التدريب علينيمامل عملية التيليم والتيلم، وتوويح انيلتحس
رغوب ملجماهمات، وغرس القيم ااال ة، أو تنميةحلعيذ على اليمادات الصماالأو تيويد الت

 .رقماملفماظ والرعوز واأليلم أسماسما على األملفيهما، دون أن ييتمد ا
يلم ينبغ  ، أن عملية التيليم والتعن املبمادئ السمائدة يف تيليم اللغمات األجنبية

خدام تابس -هذا احلمافر النفس  على وجه أكملوميكن تلبية  أن تتم يف عرح ويهجة.
األليماب اللغوية نو  عن أنوا  الوسمائل التيليمية. وتظهر و  1.صول اللغةاألليماب داخل ف

أمهية األليماب اللغوية يف أهنما تقلل عن ظماهرة االصتنما ، اليت حتطيط ابليملية التيليمية 
داخل الصف. وحتقق األليماب قدرا كبريا عن الواقيية، اليت البد عنهما عند االتصمال. 

لصغمار والكبمار على حد سواء، غري أننما جيب أن خنتمار وتستخدم األليماب اللغوية عع ا
   1األليماب اليت تنماسب كال عنهمما.

                                                                        

0Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Press, 7117), 

hlm. 03 
 1ه(، ص.  2452)الرايض: دار الربية، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية انصف عصطفى عبد اليزيز، 7
تبة امللك فهد الرايض: فهرسة عك). ضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباا، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان3

 215(، ص. م1522 .، الوطنية أثنماء النشر
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 عدرسة يف عنثماالفصل يف  اللغة اليربية أستماذعع بيدعما قماعت البماحثة املقمابلة 
 أن عملية التيليم والتيلم يف تلك املدرسة 4طوابن،الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن 

أن يفهموا  العيذتحيتماج إىل الوسمائل التيليمية ملسماعدة ال غة اليربيةاللخماصة يف تيليم 
والوسمائل التيليمية اللغوية عن اإلحتيماجمات اهلماعة البد أن يستخدعهما اللغة اليربية. 

يف إندونيسيما خماصة يف طوابن   يف تسهيل تيليم اللغة األجنبية، ألن اللغة اليربيةستماذ األ
ثري عن الصيوابت كلك    األم )اللغة اجلماوية( واللغة اإل إندونيسيماه  اللغة الثمالثة بيد لغة 

تيديل ( 1خمتلفة،  كتمابة احلروف والكلممات واجلمل ( 2، عنهما: اليت يواجههما املتيلم
. وهذه املشكالت 0بنية اجلملة املختلفة( 1، اللغة اليربيةيف  املتنوعةعيىن الكلممات 
 .هتما بشكل صحيحإذا مل يتم إدار يف تيليم  سوف تتداخل

الفالح املتوسطة اإلسالعية عدرسة ، استخدام الوسمائل يف ولكن يف الواقع
يمية. يسبب سماتيذ يستخدعون السبورة كوسيلة التيلتقريبما مجيع األ، كمان وئيالابجنيالن  

. يليميةشراء الوسمائل التالكمافية ل عدم وجود البنية التحتية قلة استخدام الوسمائل التيليمية
شيرون يشيرون ابلصيوبة يف اشرتاك التيليم اللغة اليربية، وعع ذلك ي التالعيذأن فيرفت 

   6، وهذه املشكلة تؤثر على نتمائج الدراسة.اللغة اليربية ه  الدراسة اململةأن 
 تالعيذن الاليت تسماعد كثريا ع نو  عن أنوا  الوسمائل التيليميةواألليماب اللغوية 

وذكر إعمام  .ية الدروس وجفمافهماوالتحفيف عن رائدهتما، على عواصلة تلك اجلهود وعسمان
أن الليبة ه  إحدى طريقة التيليم املثرية يف عملية تيليم اللغة  0،أسراري يف كتمابه

 اليربيية. لكن يستحسن أن تكون ليبة عتصفة ابلرتفيهية، وكذلك ابلتثقيفية. وتكون
                                                                        

4Wawancara dengan ustadz Munir selaku guru Bahasa Arab kelas VIII MTs Al-Falah 
1Abdul Hamid, Uril Baharuddin, dan Bisri Musthofa, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekata, 

Metode, Strategi, Materi, dan Media (Malang: UIN –Malang Press, 7118), hlm. 021 
2Hasil Observasi pada pembelajaran Bahasa Arab di MTs Al-Alfalah Pada Tanggal 74 Juli 7102 
2Imam Asrori, 0111 permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: CV 

Bintang Sejahtera, 7103), hlm. 7 



1 

 

يف اشرتك عملبة  التالعيذوتدافع عملية التيليم تشري ابحلمالة واملمتية وجيذب االهتممام 
كون يشرتكوا التيليم إشرتكما كماعال، وت تالعيذالتيليم. وعن مث ذكر إعمام أسراري، ألن ال
 .عملية التيليم ابلسرور التالعيذمر األنشطة عيماجلة حلل املشماكل حىت يست

ختمارت ا. للغة اليربيةا اليت تصمم لتيليم السلم والثيبمانليبة  طورتتريد البماحثة أن 
كن القيمام عن انحية اليماعة أن مت السلم والثيبمانعن خصمائص ليبة  البماحثة هذه ليبة ألن

هبذه ليبة يف أي عكمان، سواء يف املدرسة أو يف املنزل. ويستطيع التلميذ أن يليب يف 
ب عع تيليم، وأعما يف املنزل يستطيع أن يليالاملدرسة  عع عدرس اللغة اليربية كوسيلة 

ستطيع أن يليبهما يف جمموعة صغرية تتكون عن شخصني حىت على األكثر عمائلته. وي
أربع أشخماص، وتصمم هذه ليبة لليبة أو لتيليم، وهذه ليبة عشهورا و عألوفما فيمما 

  بينهما.
مائج تيلم وميكن حتسني نت ميتيزيز روح التيلليبة يستطيع أن هذه ويرجى 

م أو تكرار ية التيلملواصل لتالعيذم يتيللتوفري الدافع ال اهداف هذه ليبة ه و  التالعيذ.
ث كمانت ممتية ليبة، حبيما واليت سيتم اختبمارهما عن خالل املواد اليت متت دراستهما سمابق

 تيليم ليبة ترجى البماحثة تستطيع أن تؤدي إىل ارتفما  النتمائج الدراسية يفوهبذه  .لتالعيذ
  .اللغة اليربية

لى حثة أن تقوم ابلبحث والتطوير عوابإلومافة إىل هذه املشكالت تريد البما
، وبوجوده هذه غة اليربيةالللتيليم   لتيلم التيماويناالمبدخل  السلم والثيبمانليبة التنفيذ 

 تالعيذن . حىت تكو حماعماطفة وفر و ، يتيلمون جيدا التالعيذترجى أن تكون  وسمائلال
حثة أن تقوم حبثهما ماليبة. ولذلك أردت البليم اللغة اليربية ابستخدام هذه انشطني يف تي

 ”السلم والثعبان“لعبة التطوير  "ت، فتيني البماحثة عووو  حبثهما بعن هذه املشكر 
 " تعليم اللغة العربية يف مدرسة الفالح املتوسطة اإلسالمية ابجنيالن طوابنل
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 أسئلة البحث  .ب
اعتممادا على خلفية البحث اليت شرحتهما البماحثة فيمما سبق، فإن أسئلة البحث 

 مالة املماجستري هذه ه : عن رس
الفالح  عدرسة يف اللغة اليربيةلتيليم  "السلم والثيبمان"ليبة التطوير كيف يتم  .2

 ؟طوابن املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن
لفالح املتوسطة ا يف عدرسة اللغة اليربيةلتيليم  عماعواصفمات ليبة "السلم والثيبمان" .1

 طوابن؟ اإلسالعية ابجنيالن
الفالح  عدرسة يفاللغة اليربية لتيليم  "السلم والثيبمان"ة ليبالعما عدى فيمالية  .1

 ؟  طوابن املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن
 أهداف البحث .ج

 واهلدف الذي تريدهما البماحثة حتقيقه يف هذا البحث كمما يل :
الفالح  عدرسة يفاللغة اليربية لتيليم  "السلم والثيبمان"ليبة التطوير لوصف  .2

 .طوابنيالن املتوسطة اإلسالعية ابجن
الفالح   عدرسةيف اللغة اليربيةلتيليم  لوصف عواصفمات ليبة "السلم والثيبمان" .1

 طوابن. املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن
الفالح  عدرسة يفاللغة اليربية  لتيليم  "السلم والثيبمان"ليبة اللقيماس فيمالية  .1

 .طوابن املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن
 مواصفات املنتج .د

 املنتج يف هذا البحث كمما يل : أن املواصفمات
 x 11،0سم  11،0تتكون عن لوحة الليبة بشكل املربّع حول  السلم والثيبمانليبة  .2

 سم
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ثة لثال سم x  1 سم 6حول بشكل املربّع  املفردات املصور جمموعة البطماقة 1 .1
 الدروس بلون عتنوعة

 ق ر للدرس األول بلون أز   .أ
 ضر خللدرس الثماين بلون أ .ب
 بلون أصفرللدرس الثمالث  .ج

عدرسة ن ع ثماعنالخذ عن املمادة التيليمية عن الكتماب الدراسية يف الفصل املمادة أت .1
   املتوسطة اإلسالعية

 (Pion) البيدق .4
 سم x 20سم  20بطماقمات اإلجمابة بشكل املربع حول  .0
 سم x 15سم  24بشكل املربع حول  دليل استخدام ليبة بطماقة .6

 فروض البحث .ه

 تيليم تستخدم يفاليت  ويةب اللغماليأإحدى عن ه   "السلم والثيبمان"ليبة 
 ليبة ستجيل وترجو البماحثة أن هذه ،نمافسةليبة ابمل، والبد أن تقوم هذه اللغة األجنبية

. تظن غة اليربيةالليف استخدام  التالعيذ عهمارات تنميةعلى عواصلة التفكري و  التالعيذ
خماصة  ليربية.يف تيليم اللغة ا يلةكوسالبماحثة أّن هذه ليبة عنماسبة وجذابة لتطويرهما  

 .وابنطالفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن  عدرسةيف  ثماينيف الفصل ال لتالعيذ
  

 فوائد البحث .و
 تالعيذلل (2

  تيليم اللغة اليربية وتنمية عهمارات اللغة اليربيةيف  التالعيذليسّهل   -2
 يف تيليم اللغة اليربية التالعيذلتنمية الدوافع والنشماط  -1
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 د التيليم السييد والفراح للطالبلوجو  -1
 ستماذلأل (1

يليم اللغة لت السلم والثيبمانترجى أن يكون هذا البحث اليلم  سيحصل ليبة 
 اليربية ويستطيع أن يستخدم هذا املنتج يف عملية التيليم اللغة اليربية.

 للمدرسة (1
ئل عة كوسمادستخع "السلم والثيبمان"ترجى أن يكون عنتج يف هذا البحث ييين ليبة 

 التيليمية خماصة يف تيليم اللغة اليربية.
 للجماعية (4

 ترجى هذا البحث اليلم  أن يكون عرجيما وأسماسما يف الدراسمات املستقبلية.
 حدود البحث (5

الفالح املتوسطة  عدرسةعن  عنثمايف فصل ال :   احلدود املكمانية   2
هذا الفصل هو طوابن، ألن اإلسالعية ابجنيالن 

العيذ تال اعتمادوا ه املرحلةيف هذ .املرحلة الفيمالة
مل تركز توسطة، و ابألسلوب التيليم يف املدرسة امل

 االعتحمان الوطينابستيداد 

 "لثيبمانالسلم وا"ليبة التطوير على  ةحثماز البتركّ  :   احلدود املوووعية 1
(Ular Tangga)  لة األوىليف املرح اللغة اليربيةلتيليم 

( 2ه : و  لدرسا. وتتكون عن ثالثة ثماينعن فصل ال
َنما يَ ْوِعيَّمات   الدرس الثماين: ( 1، السَّماَعةالدرس األول: 

. ْلبَ ْيتا يَ ْوِعيَّمات  َنما يف ( الدرس الثمالث: 1 ،يف اْلَمْدَرَسة
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تنمية  يف العيذالتتيليم اللغة اليربية هنما كفماءة واملراد ب
 عهمارات اللغة اليربية

، وفمبرينيوليو حىت شهر ذ شهر عن ييقد هذا البحث :      احلدود الزعنية  1
-1520اليمام الدراس  عن ألوىلييين يف املرحلة ا

الفالح املتوسطة اإلسالعية املدرسة م  يف 1521
 الفيل  الوقتيف هذه املرحلة . ألن طوابن ابجنيالن
إلعتحمان ابليطلة الكثرية ييىن عطلة ل خمتلال لتيليم، 

 الوطين واإلعتحمان األخري املدرسة
 

 ات السابقةالدراس (6
وه  كمما  "السلم والثيبمان"الدراسمات السمابقة اليت قماعت البماحثون عن ليبة 

  تل :
ليبة ال( عن تطوير 1551)البحث اليلم ، البحث الذي كتب نينو إيندري اينطما  .2

 يفلرتقية حفظ املفردات )البحث التجريب يف الفصل اخلماعس  "السلم والثيبمان"
البحث اليلم  لنيل درجة سرجماان يف قسم اللغة اإلبتدائية اإلسالعية(.  عدرسة

كبري بني   هنماك فرقاليربية وادهبما جبماعية احلكوعية عماالنج. وعن هذا البحث نيرف 
. وابلتمايل والثيبمان السلمالقيمة النهمائية إىل القيمة األولية يف التيلم ابستخدام ليبة 

 تنماء املفردات.هو فيمال لزايدة اق "السلم والثيبمان"ليبة الفإن استخدام 

ليبة ال( عن استخدام 1520لبحث اليلم ، ليلة الرزق )ا تالبحث الذي كتب .1
ر اجلديد نو  عدرسةيف لرتقية حفظ املفردات يف الفصل الرابع  "السلم والثيبمان"

اإلبتدائية اإلسالعية بليتمار. البحث اليلم  لنيل درجة سرجماان يف قسم تيليم املدرس 
إلسالعية جبماعية عوالان عمالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية يف املدرسة اإلبتدائية ا
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 الثيبمانالسلم و عفردات ابستخدام ليبة وعن هذا البحث نيرف زاد اتقلن  عماالنج.
 عن الدورة األوىل حىت الدورة الثمالثة. 21-26%

فيمالية  حتت املووو  (1520)حبث اليلم ،  عفيفة الزنيدةالبحث الذي كتبه  .1
وسطة لرتقية عهمارة الكالم ابملدرسة عفتماح اليلوم املت "ثيبمان وسلماستخدام الليبة "

وم الرتبية لكلية عل سرجماانلنيل درجة ، حبث اليلم  اإلسالعية جندانج جل  عماالنج
أن إستخدام ( 2. وأعما نتمائج هذا البحث أن: )والتيليم يف قسم تيليم اللغة اليربية

لدافية يف التالعيذ يشيرون ابحلمماسة وا ليبة ثيبمان وسلم لرتقية عهمارة الكالم جييل
أن إستخدام ليبة ( 1،  )وسهولة يف التيبري الشفه  عملية تيليم عهمارة الكالم

   .  ثيبمان وسلم فيمالة لرتقية عهمارة الكالم

ليبة لابشكل آخر ييين بتطوير لذلك، تريد البماحثة الستمرار هذا البحث 
ليبة التطوير ب هو وإن عوقف هذا البحث .اللغة اليربية تيليمل "السلم والثيبمان"
اربية عهمارات اللغوية وه  عهمارة اإلستمما ، وعهمارة الكالم،  لتيليم "السلم والثيبمان"

عن  عنماثيف الفصل الدم هذه الليبة ستخوست وعهمارة القراءة، وعهمارة الكتمابة.
ة توسطالفالح امل. وهذا البحث هو حبث والتطوير يف عدرسة املدرسة املتوسطة
 طوابن. اإلسالعية ابجنيالن

 

 حتديد املصطلحات (2
لقمارئ ا فهم واختالف تفسرياللبماحثة إلزالة سوء اتووح اليت س هنماك عصطلحمات
 وه  كمما يل :
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َنماَعِة : -) عصدر َطوََّر (. :تطوير:  (2 ِسين  َهما ِإىَل َعما : تَ ْيِديل َهما َوحتَْ  -َتْطوِير  الصِّ
 1.ه َو أَْفَضل  

يت ييملهما الالعبون للسرور واالستمما  بيد أن هزعوا اليدو، األنشطة ال :الليبة (1
ويستخدم  1اهلزمية. –ألن هلما الينماصر الرايوية النشيطة، والنظمام، والغلبة 

اصطالح "األليماب" يف تيليم اللغة، لك  ييط  جممال واسيما يف األنشطة 
صر ماالفصيلة، وتزويد امليلم والدارس بوسيلة ممتية وعشوقة للتدريب على عن

 اللغة، وتوفري احلوافز لتنمية املهمارة اللغوية املختلفة.
ليبة اجمللس ألطفمال اليت ليبت عن شخصني أو أكثر.  :هو السلم والثيبمان (1

وتنقسم لوحة الليبة إىل عربيمات صغرية ويف بيض عرابع ويت عددا عن 
 25.توصيله إىل عربع آخر ثيبمانالسلم وال

كوسيلة  "السلم والثيبمان"يبة وعن تلك املصطلحمات تقصد تطوير الل
سالعية الفالح املتوسطة اإل عدرسةعن  ثماعنيف الفصل ال اللغة اليربية تيليم 

 ابجنيالن طوابن.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 الوسائل التعليمية :ولاملبحث األ
 مفهوم الوسائل التعليمية .أ

التيليم  عملية نييلم لتحسملإن الوسيلة التيليمية ه  كل أداة يستخدعهما ا
عيذ على الهمارات، أو تيويد التمل واألفكمار، أو التدريب على اينيماملوالتيلم، وتوويح ا

يلم ملرغوب فيهما، دون أن ييتمد املجماهمات، وغرس القيم اة، أو تنمية االحلاليمادات الصما
  22.رقماملفماظ والرعوز واألأسماسما على األ

ة ري ماء كثت أمسحتبية والتيليم رت لت اماالجم ختلفة يفملوقد دخلت هذه الوسمائل ا
لسميية أو "الوسمائل ا يينة" أو "عيينمات التدريس"ملعر ابسم الوسمائل "األفيرفت أول ا

س كل حسب مماحلتدريسهم بدرجمات عماتفماوتة عن ا درسون يفملما اهبوالبصرية" واسيمان 
 يتلطريقة الاب تدريسه يتهما. وعنهم عن أنكمارهما كليتة وأستمر يفمهمانه أبمنما واهلعفهوعه 

 .نيلقماء والتلقألما واسماسهما اهبنشأ عليهما وتيلم 
درس عن أدوات وأجهزة وعواد لتسهيل ملالوسمائل التيليمية ه  عما يلجأ إليه ا

عمله.  خدعهما يفيلم يستملسينهما وتيزيزهما. وه  تيليمية ألن احتوالتيليم و  /عملية التيلم
ف تلحمت حتئل التيليمية عما تندج الوسما 21وه  تيلمية ألن التلميذ يتيلم بواسطتهما.

قمائق حليمارف واملوقف التيليم ، بغرض ايصمال املا يلم يفمل يستخدعهما ايتالوسمائط ال
 21.ني للدارسينيماملفكمار واواأل

كتوبة ملنطوقة أو املفتسمية "الوسمائل اإليضماح كمان عنشؤهما تصور أن اللغة ا
مائق قحلحده عماجز عن نقل او  مالعماجزة أن تكون ه  وحدهما وسيلة التفماهم وأن الك

                                                                        

 45عبد اجمليد أمحد عنصور، ص. 22

 121.ص (،م2111النفمائس،  بريوت: دار) خصائص العربية وطرائق تدريسهامود عيروف، حمانئف 21
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 اللغة ىل استيممال وسمائل إومافية أخرى ابإلومافة إىلفكرين إمليلوعمات وهذا عمادعما املوا
 24ما عثل الرسوم والصور.هتاللتوويح عدلو 

 أمهية الوسائل التعليميةب.
يع أن تشجع ما تستطهنية الوسمائل التيليمية أمهكمما قمال عبد اليليم إبراهيم أن أ

لية التيليم والتيلم م وجيل عمهنأذهما يلوعمات يفملالتيليم وتقوى ا تهم يفمهالطمالب وترفع 
رفع كتبه أن الوسيلة التيليمية تستطيع أن ت  د رفماع  يفنظرا انانسوجماان وأمح 20حية.

 ن أسبماهبما:نتمائجهما، وع عملية التيليم والتيلم عع إكممال النجماح يف أنشطة الطمالب يف
مية ر جماذبية ووووحما ابستخدام الوسمائل التيليتكون عملية التيليم والتيلم أكث .2

 ستخدعة أكثر تنوعما.ملوجيل الطرائق التيليمية ا
فكمار م عن األهلاستخدام الوسمائل التيليمية ترفع نتيجة التيليم والتيلم وكشف عقو  .1

 02البسيطة.
 أنواع الوسائل التعليمية .ج

صر على الصورة تقتما الهنتنماولنما فيمما سبق عفهوم الوسمائل التيليمية، وبينما أ
تمد أسماسما تيال يتة عن الوسمائل واألدوات والطرق الري موعة كبجمما تضم منم، وإالواألف

هما كن أن نقسم هذه الوسمائل ليسهل عروميعلى استخدام الكلممات والرعوز اللفظية. و 
 20صرية.يية بيية، ووسمائل مسثة أنوا  وسمائل بصرية، ووسمائل مسالودراستهما إى ث

 
 الوسائل البصرية .0

                                                                        

 12ص.  (،م2111الرايض: عكتبة الشقري، ) ىلالطبعة األو   تكنولوجيا التعليم،ىلمن الوسائل إماعيل يوسف، عماهر إمس04

 211م(، ص. 2151عصر: دار اعليمارف، ) املوجه الفين ملدرس اللغة العربيةعبد اليليم إبراهيم، 01

02Nana Sujana dan Ahmad Rifa’I, Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru, 0117), hlm. 7 
 12م(،  ص. 2112عصر: دار النهضة اليربية، ) الوسائل التعليمية واملنهجأمحد خيزي كماطم، 20
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تيليم اللغة.   عتيددة يفاليينمات البصرية أشكماملتتخد ا الوسمائل البصرية:
هيئة "الشفمافية" عن شفمافيمات "اليرض فوق الرأس" تظهر  فيمكن أن تكون يف

وأحيماان  جهماز التلفزون. كن أن تكون فيلمما عتحركما يفميعيذ. و الصورهتما أعمام الت
لقة على جدار ة عيري أو لوحة كب عيذ،ال أصمابع التنية بري شكل بطماقة صغ دهما يفجن

سماحمات ملت عتخلفة األلوان واالالفصل. واترة نشماهدهما بطماقمات أو أشكما
يلم على سبورة وبرية، أو لوحة عغنماطيسية، ليصور حد ا عيينما  ملركهما احيوالرسوم، 

 عيذ، وعلى عشهد عنهم.الما يقع أعمام عيون التمنكما
 وهو البطماقمات واللوحمات،  أيدينمانيووو  الذي بملواذا اقتصران على ا

لورق  عن اريكن أن حققهما هذه القطية الصغميحظ إعكماانت تفوق الصور الست
فصول هذا الكتماب  شب أو القمما.. سنرى يفخلدول عن اجلقوى، أو تلك املا

ماعل عع طرائقه تك يلم يفملأن الصور والبطماقمات واللوحمات يستطيع أن يستثمرهما ا
لغة،  تتنماول عنماصر اليتراء عهظم التدريبمات الإج أثنماء عرض الدرس، ويف يف

م والقراءة التنمية عهمارات اللغة اإلستمما  والك أصواهتما وعفرادهتما وتراكيبهما، ويف
 21والكتمابة.

  تستغل حماسة البصر وتيتمد عليهما. وتشمليتتضم عن األدوات والطرق ال
م، الفوصور األتحركة الصماعنة، ملموعة : الصور الفوتوغرفية، والصور اجملهذه ا

تحركة، ملختلفة، والرسوم التوويحية، والرسوم البيمانة، والرسوم املوالشرائح أبنواعهما ا
 رائط والكرات األروية.خلبسطة، واليينمات، والنمماذج، واملواألشيماء ا

                                                                        

تب الرتبية اليريب ض: عكالراي) دليل املعلم إىل استخدام الصور والبطاقات يف تعليم العربيةحممود امسماعل  صيين، وأصحبه، 21
 21م(،  ص.  2112لدول اخليج، 
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ت، والتجمارب الكمما تتضمن هذه الوسمائل أيضما التمثيليمات، والرح
مائط، حللة اجملدول الوبرية، اجلسبورة، وانماحف، وإستخدام المليمارض، واملاليرض، وا

 21دول الكهربية، وعنضدة الرعل.جلغنماطيسية، واملدول اجلولوحة الشرات، وا
 الوسائل السمعية .7

يو  تيتمد على حماسة السمع، كمالراديتموعة الجملالوسمائل السميية : تضم ا
 لة وهوسجملت الصوتية. وعثل هذه الوسيلة الشريط االواألسظوانت والتسجي

كتماب ال األسماسية يف الوسمائل التيليمية حيث تسجل النصوص أسماس  يف
خدام كن استميستييمال والقراءة. و درس ، وللتممارين الصوتية، ونصوص االملا

 نزل عن طريق استخداممل اللغة أو اربتخمقماعة الدرس أو  سجل يفملالشريط ا
مائل بة الوسفرد أو بصحمبعكمان أن تستخدم الوسمائل السميية السجل. وابملا

 يينة.ملالبصرية ا
 استخداعهما لتدريس اللغة، وهم: واإلذاعة، وجهماز يتيية الوسمائل مس

 ات اللغة، الراديوا.رب تخمتسجيل، و 
 الوسائل السمعية والبصرية .4

ة البصر  تيتمد على حماسيتموعة الجملالوسمائل السميية والبصرية : تضم ا
ت السجيم والتالليفزيون واألفتحركة النماطفة كمالتملوالسمع. وتشتمل الصور ا

وسمائل السميية والبصرية ه  15صماحبة للشرائح واألنطواانت أو الصور.ملالصوتية ا
لتكتولوجيما ت كرعز للتطبيق ا تنتج آاليتتطور عن وسمائل البصرية. وعع تطوير ال

 صرية .م السميية و البالعوسمائل اال نتمائج التيليم يف ت اليلوم يفتصماالواال

                                                                        

 12دكتور جمابر عبد احلميد جمابر، ص.  و أمحد خريي كماطم01

 01د عنصور، ص. محيد أجملعبد ا71
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ألن هذه  وهو وسمائل السميية والبصرية،  فيه كماعاليتليم اللغة الوسمائل التي
واس جهة حلواس السمع واحل انيتبمادلة بملسماعدة املالوسمائل تكون طريقة عملية ا

 تشمل وسمائل السميية والبصرية وهو: التلفزيون، الفيديو، الكوعبوتري، يتنظر.وال
 م.الاألف

 : األلعاب اللغويةيناملبحث الثا
 أللعاب اللغويةمفهوم ا .أ

األليماب اللغوية نو  عن أنوا  الوسمائل التيليمية، ونشماط عهم عن أنشطة التيليم 
االتصمايل، وخبماصة إذا ووينما يف االعتبمار أن الصف عكمان عصطنع لتيليم اللغة. وتظهر 
أمهية األليماب اللغوية يف أهنما تقلل عن ظماهرة االصتنما ، اليت حتطيط ابليملية التيليمية 

الصف. وحتقق األليماب قدرا كبريا عن الواقيية، اليت البد عنهما عند االتصمال.  داخل
وتستخدم األليماب اللغوية عع الصغمار والكبمار على حد سواء، غري أننما جيب أن خنتمار 
األليماب اليت تنماسب كال عنهمما. وقد أّدى االهتممام ابألليماب اللغوية يف املدخل 

 12عنهما.االتصمايل، إىل ظهور أنوا  كثرية 
واصلة عليت تسماعد كثريا عن التالعيذ على وليبة اللغوية ه  عن أفضل الوسمائل ا

اجلهد يف الفهم والتدريب اآلىل املكثف للتمكن عن استيممال اللغة اجلديدة وكسر راتبة 
 الدروس وجفمافهما. وتوفر كثريا عن األليماب جمماال واسيما يف التدريب.

 مات وحبوث يظهر له الكثري عن التيريفمات،عند قراءة عما دون عن الليب عن دراس
وذلك حبسب اهلدف عنه، أو البيئة اليت ينفذ فيهما، أو املهمة اليت ييماجلهما. وابلرغم عن 
هذا التيدد يف التيريفمات إال أهنما تكمان تتمحور حول جمموعة عن اخلصمائص الشرتكة، 

ملختلفة ه  ب بيلوانه اعثل: النشماط، احلركة، واملتية، والسرور. إن احتيماج األطفمال للي
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احتيماجمات منمائية، تتطور عع عملية النمو لديهم، والليب ييكس النمو والتغريات 
 االرتقمائية اليت حتقق  للطفل يف كل عرحلة عن عراحل منوه.

وهنماك بيض التيريفمات اليت ركزت على وظيفة الليب أو أهدافه، عثل تيريف  
و نشماط ميمارس عن دون قهر، ويؤدي إىل كمالوس، إذ يشري التيريفمات إىل أن الليب ه

السرور، وييتمد على التخيل. وهنماك عن قدم تيريف شماعال ملفهوم الليب عن جوانبه  
كمافة، عثل تيريف راندل وعورس الذين يراي أنه نشماط يف بيض األحيمان، عن أجل 

. يحتقيق عتية ذاتية للفرد، أو تفريغ شحنية انفيمالية، أو حتقيق هدف عالج  أو تربو 
 11فهو نشماط همادف وعقصود يتضمن خفة وتدبريا.

 
 أمهية األلعاب اللغوية  .ب

 قمال اتاتنج وهداايت أن أمهية األليماب اللغوية يف تدريس اللغة، عنهما:
األليماب تذهب امللل الذي قد يصيب الدارسني أثنماء تيلمهم يف احلصص  .2

 الدراسية.
م إىل لول هلما، ممما يدعوهيواجه الدارسون التحدايت اليت جييب عليهم إجيماد احل .1

 إعممال فكرهم وتدريبهم على عواجهة املشكالت احليوية.
 األليماب متىن روح التيماون واملنمافسة، جنبما إىل جنب. .1
تسماعد األليماب الدارسني الضيماف وقليل الرغبة يف الدراسة للتيلم وإثراء أكرب  .4

 عدد ممكن عن الثروات اللغوية.
 يله يف استيداد دائمما قبل دخول الفصل.تنمى األليماب كفماءة املدرسني وجت .0

                                                                        

م(،  1551ردن، : األ، )عمماناجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية طه عل  حسني الدليم  وسيماد عبد الكرمي الوئل ،77
 106-100ص. 
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تسماعد األليماب على تركيز اهتممام الدارسني على عنصر عن عنماصر اللغة، عثل   .6
 تركيب اجلمل أو جمموعة الكلممات امليينة.

عن املمكن جيل األليماب وسيلة إلعيمادة الدروس السمابقة وعراجيتهما والتأكد  .0
 يما.عن أن الدارسني قد استوعبوهما استييمااب كماف

ميكن إجراء األليماب يف الظروف املختلفة أتييدا للمهمارات اللغوية املختلفة لدى   .1
 11الدارسني.

 فوائد استخدام األلعاب اللغوية .ج
 وهنماك أسبماب كثرية جتيل عن املفيد استخدام األليماب اللغوية، عن أمههما:

 إثراء التيليم )عفردات وتيبريات، ومجل وتراكيب( .2
 تيني على تيّلم اللغة .1
 جتيل الدرس ممتهما وشيقما، وبذلك تطرد السأم والضيق .1
 تشجيع الطمالب على استخدام اللغة. .4
 حتقق كثريا عن التنو ، وبذلك يتم التخلص عن الراتبة. .0
 تيني الطمالب على فهم كثري عن جوانب اللغة األجنبية. .6
 14تسماعد بيض التالعيذ على التخلض عن اخلجل الذي يشيرون به. .0

 الثعبانالسلم و مفهوم لعبة  .د
ه  ليبة اجمللس ألطفمال اليت ليبت عن شخصني أو أكثر.  السلم و الثيبمان

وتنقسم لوحة الليبة إىل عربيمات صغرية ويف بيض عرابع ويت عددا عن السلم 
والألفيى توصيله إىل عربع آخر. هذه الليبة متكن أن تقوم جلميع املواد الدراسية ومجيع 

ب توي على أشكمال خمتلفة عن األسئلة اليت جياملراحل الدراسية، ألن فيهما فقط حت
اإلجمابة عليهما التالعيذ عن خالل الليبة وفقما ملستوى الصف واملووو . ميكن للميلم 

                                                                        

73Imam Asrori, hlm. 3 
 215عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ص. 74
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إنشماء هذه الليبة اخلماصة هبم هو إعمادة ترتيب األهداف واملواد التيليمية. اهلدف الليبة 
كرار املواد اليت لة التيلم أو تلتالعيذ ملواصاه  لتوفري الدافع التيلم  السلم و الثيبمان

متت دراستهما سمابقما واليت سيتم اختبمارهما عن خالل الليبة، حبيث كمانت ممتية 
 10لتالعيذ.

سمائل كوسيلة التيليم عن جنس الوسمائل البصرية، ييين الو   السلم و الثيبمانليبة 
يد قلت ، واإلنسمان، واحلدث، واألشيماء الطبييية، وه : يف شكل الدعمائمالتيليمية 

 . األشيماء الطبييية، و صور األشيماء الطبييية
 اتريخ لعبة السلم والثعبان .ه

يل أو ثيبمان الليبة عن اهلند وه  فمايكونتماابوالسلم ال يف الواقع عستوحماة ليبة
يف اهلند هذه ليبة . 26امليروف أيضما ابسم ليال أو عوكشما اباتم اليت ظهرت يف القرن 

 بة.اهلندوسية اليت تتيلق الكرعة، وعصري، والرغرتبط عع الفلسفة ت ما، ألهنعشهورة
يف النسخة  .أداة لتدريس األخالق والروحمانيةهو  وظيفة فمايكونتماابيل بدايةيف 

ممال ليبة لتمثيل أو إظهمار الالعبني قيمة األعلية، وتسلق الصورة سلم يف لوحة األص
والسرقة والقتل  الغضبثيبمان لتمثيل الشرور عثل الشهوة و  أعما الصورة الصماحلة والتنوير.

و سوف ليبة هملكتسبة يف التيلم عن خالل هذه واألخالق ا سيجلب خسمارة روحية.
تكون قمادرة على حتقيق اخلالص )عوكشما( عن خالل فيل اخلري، يف حني ارتكماب 

ي إىل تراجع ف تؤدجرمية مث اخلطيئة سوف تكون عوروثة يف احليماة القمادعة واليت سو 
ذكري ويهدف إىل ت. نبماثيهو أقل عن عدد  سلمعدد  ليبةهذه  يف. و احليماة اجلديدة

 أن الطريق إىل اخلري هو أكثر صيوبة عن الطريق إىل اخلطيئة.
 تاي جلبر عندعما أصبحت اهلند عستيمرة بريطمانية، خالل عهد امللكة فيكتو 

ابانم و ليبة ابراعماابدا ستسمى هذه . يف اإلجنليز، 21يف هنماية القرن  يزهذه ليبة إىل إجنل
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كل   ليبة كأداة لتفسري وتيليم عواقبتستخدم هذه . الذي ييين "سلم إىل اخلالص"
ة الليبة عع صورة رعزية، واجلزء اليلوي يضم اآلهل لوحة خري وسوء الفيل. ويغط  يف

عع صور عن  اآلخر اللوحةواملالئكة، وخملوق رائع املظهر، يف حني يتم تغطية بقية 
 س.احليواانت والزهور والنما

يف النسخة األصلية، أعلى عستوى يف الليبة هو الوصول إىل حمالة السكينة، 
بينمما يف النسخة الغربية هو جمرد حتقيق النجماح أو النصر. مث جلب عيلتون براديل هذه 

عع اسم تشوتس وسالمل. وبطبيية  2141النسخة الغربية عن الليبة ألعريكما يف عمام 
 جتمارية. احلمال حتولت هذه الليبة إىل سلية

 السلم و الثعبانطريقة لعبة  .و
والغرض عن هذا الليبة هو أصبح أول العب للوصول : فهم الغرض عن هذه الليبة .2

ل إىل املربع أخرى حىت يص إىل املربع األخري ابالنتقمال عن املربع واحد على املربع
 كحر األخماديد. يف السطر األول، يت الشوار  اليت تتقماطع األخر. مجيع لوحمات هلما

عن  يتحرك العب العب عن اليسمار إىل اليمني، وبيد حيرك إىل السطر التمايل،
اليمني إىل اليسمار. وكذلك حىت هنماية الليبة. اتبع األرقمام املوجودة على لوحة الليبة 
مليرفة الطريقة ليتحرك. على سبيل املثمال، إذا كنت هزة النرد وحصلت على رقم 

 .26 رقم يك أن لتنتقل  إىل املرابع، جيب عل22 رقم ، وكنت يف املربع0
ن النرد مليرفة عن الالعبني الذي هزةتقرر الذي يليب ألول عرة. كل العب جيب  .1

حيصلون على أكرب قيمة. عن الذي حيصل على أكرب قيمة سيكون أول العب. 
بيد أول العب حيصل بدوره، والعبة جيلس على اليسمار احلصول على املقمابل 

 لسل لتتحرك عن اليسمار إىل اليمني.ليليب. دور العب تس
هزة النرد والتحرك. هزة النرد وا نظر على الرقم الذي حيصل عليه. أخذ بيدق  .1

وحتمارك عن املرابع وفقما الرقم الذي يظهر على النرد. على سبيل املثمال، إذا كنت 
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. يف الدور التمايل، إذا حتصل 1، حمارك بيدق عربيني لرسم عدد 1حتصل على رقم 
 .0رقية ووقف يف عربع رقم  0، حمارك بيدق إىل األعمام بقدر 0م على رق

على لوحة الليبة يسمح لك لركوب على خط املربع  . السلمقفز ابستخدام سلم .4
أعلى وأسر  للوصول إىل عربع النهمائية. إذا قمت يف املربع اليت تظهر أسفل السلم، 

على السلم ذا تقف عند أتستطيع نقل عما يصل اىل املربع اليت أشمار إليهما السلم. إ
أو يف الوسط السلم، ال حتتماج للتحرك. يف هذه الليبة، وسوف نتقدم أبدا إىل 

 أسفل السلم.
ينزل عند التوقف يف عربع أفيى. أفيى جييل لديك على الرتاجع ألن لديك لينزل.  .0

إذا قمت إبيقماف املنماسب يف املربع رأس األفيى، خفض البيدقك للوصول إىل 
ض عن جسم األفيى. حترك إىل األسفل إذا قمت إبيقماف يف املربع عع عربع عع غي

 صورة رأس األفيى.
. إذا كنت هزة النرد واحلصول على 6أيخذ دورة إومافية إذا كنت حتصل على رقم  .6

لنرد عرة ا ، وحتصل على عنحى إومايف. أوال، انتقل بيدق إىل ستة املربع، مث هزة6
أو  وتوجد األفيى أو السلم، اتبما  القواعد أعلىالثمانية. إذا قمت إبيقماف يف عربع 

ألسفل أوال، مث يهز النرد لليب عرة أخرى بدوره اإلومايف اخلماص بك. عما دعت 
 ، ميكنك االحتفماظ تتحرك.6تستمر يف احلصول على رقم 

اىل الفوز يف الليبة، والتوقف عن احلق يف املربع األخري. أول العب للوصول إىل  .0
يد عربع يف أعلى صف( يفوز يف الليبة. وعع ذلك، تكون هنماك عربع األخري )األب

عفماجآت يف هذه الليبة. إذا كنت هزة النرد واحلصول على عدد كبري جدا حبيث 
أن يتوقف متماعما يف هنماية هذه املربع، وكنت على اتصمال سوى رقية املماوية، وجيب 

 16أن يلقى الظهر، وذلك متشيما عع بقية اخلطوات.
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 مييف التيل وسمائلالعوقف 

 
 

 تعليم اللغة العربية: ثالثاملبحث ال
 تعليم اللغة العربيةمفهوم  .أ

يقصد بتيليم اللغة تلك اليملية الواعية، املخطط هلما عن أطراف عديدة؛ 
يف عرحلة  -عمادة -لتمكني الفرد عن تيليم اللغة الثمانية، أو األجنبية، وتتم هذه اليملية

ماب ولة املبكرة. وعن أهم عما مييز تيليم اللغة عن اكتسعتأخرة عن اليمر، بيد عرحلة الطف
اللغة عمايل : اختفالف الدوافع يف احلمالتني؛ فمالفرد يف حماجة إىل اللغة األم، ألداء 
وظمائف حيماته األسماسية، أعما ابلنسبة للغة األجنبية، فمالدوافع خمارجية، فقد تكون 

ة يف ية أخرى ختتلف البيئثقمافية، أو اجتمماعية، أو اقتصمادية، أو سيماسة. وعن انح
 احلمالتني: فماكتسماب اللغة، يتحقق يف جمتمع اللغة، بشكل طبيي ، حيث يتيرض الطفل
 بصورة عستمرة للغة األم، أعما عتيلم اللغة، فيتلقماهما يف بيئة عصطنية، ويف فرتة قصرية،
وعن عيلمني غري انطقني ابللغة غمالبما. وتنيكس تلك االختالفمات على الطرف 

  10.يب، واملمادة التيليميةواألسمال
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تيليم اللغة اليربية ه  عملية إعمادة بنماء عن اللغة اليربية اليت يكتسب املتيلم 
بواسطتهما امليرفة  واملهمارة والقيم. وبيبمارة أخرى أنه جممو  األسماليب اليت يتم بواسطتهما 

اكتسمابه  لتنظيم عنماصر البيئة احمليطة ابملتيلم ميثل عما تتسع له كلمة عن عيمان عن إج
 11خربات تربوية عيينة.

 
 أهداف تعليم اللغة العربية .ب

 :11بشكل عمام الغرض عن تيلم اللغة اليربية يف إندونيسيما هو كمما يل 
  اليماملية وه عن اللغمات إحدى ألهنمااليربية ابللغة املتيلمني يقدرون ويتبماهون  .2

 أعر عهم للتيلم 
 همااستخداعو  وظيفةيىن و عو عن حيث شكل  اللغة اليربية ونفهمياملتيلمني  .1

  ختلفةاملغراض واالحتيماجمات والظروف ألل بشكل عنماسب
، لفكريةلتحسني القدرة ا املتيلمني لديهم القدرة على استخدام اللغة اليربية .1

 اإلجتمماع  النضج، و النضج اليماطف و 
 املتيلمني لديهم االنضبماط يف التفكري والتحدث .4
توسيع ، صيةلتطوير الشخ دة عن ااألدبيةن على التمتع واالستفمارو املتيلمني قماد .0

 حتسني امليرفة واملهمارات اللغوية ، وآفماق
 ية وفكريةعلكية ثقماف ابعتبماره اليربيةأبدب املتيلمني يقدرون ويتبماهون  .6

 أمهية اللغة العربية  .ج

                                                                        

بية واليلوم ات املنطمة اإلسالعية للرت )الرابط: عنشور  تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طييمة، 11
 65(، ص. 2111والثقمافة،  

71Abdul Hamid dkk, hlm. 018 
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أن أمهية اللغمات األجنبية عنهما اللغة اليربية، وه    2101وقد حددت عماري 
 15كمما األيت:

الفرد جمموعة عن املهمارات الالزعة لالتصمال الدويل وتتضمن هذه أهنما تكسب  .2
 املهمارات

زايدة القدرة على فهم اللغة األجنبية عند التحدث أو التسمما  إىل النشرات  .1
 اإلخبمارية أو املشماهدة األفالم األجنبية وغريهما عن األعممال األخرى

واء عن األخرى س قدرة على حتدث ابللغة األجنبية عند اإلتصمال بذوي الثقمافة .1
 أجل اليمل أو االستمما  أو السيماحة

قدرة على قراءة اللغة األجنبية بسهلة كبرية وذلك لإلطالء على أفكمار االخرين  .4
 واإلستمما  هبما واإلستفمادة عنهما

الفهم اجليد للغة الذي يكشف للمتيلم توكيبمات تلك اللغة وييطيه عنظورا جديدا  .0
 للغويةللغة األصلية وزايدة املفرداته ا

 -ظماعهما اإلجتمماع ن -اترخيهما -توسيع وتيميق امليرفة ابللغة األجنبية )جغرافيتهما .6
 وعيمايري الضبط اإلجتمماع  واختالفهما عن ثقمافة األخرى( -ثقمافتهما -أدهبما

الفهم اجليد لثقمافة األخرى والتصرف عيه طبقما هلذه الثقمافة واحرتاعهما واالستفمادة  .0
 عنهما.

 مدرسة املتوسطة اإلسالمية يف إندونيسيةتعليم اللغة العربية يف  .د
 لدروساالدينية اليت ترتبط عع غريهما عن  الدرسكل احد عن هياليربية ه  اللغة 

بشكل  همهلغة اليربية ميكن فب . تدريس لفهم اإلسالمالاللغة اليربية كلغة . الدينية
كتب ت ييين القرآن واحلديث والكتب األخر اليت صحيح وعميق عن املصدر الرئيس 

رسة على استيداد اللغة اليربية يف املدابللغة اليربية كمالكتماب التفسري والشرح احلديث. 
                                                                        

 02(، ص. 1551)عكتبة وهبة، املراجع يف تعليم اللغة العربية ألجانب فتحى على يونس وحممد عبد الرؤف الشيخ، 31
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ه  عهمارة و  لغويةالتضمن أربع عهمارات ت يتال لتحقيق الكفماءة اللغوية األسماسية،
 يف املستوى وعع ذلك،اإلستمما ، وعهمارة الكالم، وعهمارة القراءة، وعهمارة الكتمابة. 

عهمارة اإلستمما  وعهمارة الكالم. ويف املستوى املتوسطة كل املهمارة على تركز اإلبتدائية 
  12عهمارة القراءة، وعهمارة الكتمابة. تركز على. ويف املستوى الثمانوية تدرس عتوازنة

وى يف تعليم اللغة العربية يف املست الكفاءات األساسيةو  الكفاءات الرئيسية
 املتوسطة 

 (1.2اجلدوال )
 الكفاءات األساسية الكفاءات الرئيسية

ة اليربية  اللغ شماكرين على فرصة التيلم 2.2 التيماليم الدينية وعيش ةقدر . 2
كلغة اإلتصمال الدويل ولغة التدريس 

الذي يتجلى يف روح اإلسالعية 
 التيلم

السلوك الصمادق،  قدرة وعيش. 1
 االنضبماط، املسؤولية، الرعماية،

لبيئة ا يفيف التفماعل  عهذب، واثق
 عيةاالجتمما

حتقيق السلوك الصمادق والثقة يف  1.2
التواصل عع البيئة االجتمماعية يف 

 املنزل واملدرسة
يدل على السلوك التحفيزي الداخل   1.1

 لتطوير املهمارات اللغوية
تظهر عسؤوال يف مممارسة اللغة اليربية   1.1

س ولغة التدري كلغة االتصمال الدويل
 اإلسالعية
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يية، اقالو ) فهم وتطبيق امليرفة .1
ىل استنمادا إ( املفماهيمية واإلجرائية

فضوله حول اليلوم والتكنولوجيما 
والفن والثقمافة الظواهر ذات الصلة 

 واألحداث احلقيقية

حتديد أصوات الكلممات واليبمارات  1.2
و : املرتبطة ابملووواجلمل اليربية 

السماعة، يوعيماتنما يف املدرسة، 
يوعيماتنما يف البيت إعما ابللسمان أو 

 كتمابة.ابل
واليبمارات واجلمل  ،نطق احلروف 1.1

ة، املرتبطة ابملووو : السماعاليربية 
يوعيماتنما يف املدرسة، يوعيماتنما يف 

 البيت
ق نطعن اليثور على عيىن أو فكرة  1.1

واليبمارات واجلمل اليربية  ،احلروف
املرتبطة ابملووو : السماعة، يوعيماتنما 

 يف املدرسة، يوعيماتنما يف البيت
ة، خدعة وسبب يف عمامل زراع .4

استخدام، حتليل، سلسلة، ) علموس
 علخصيف عمامل  ( وتيديل وإنشماء

الكتمابة، والقراءة، واليد، والرسم، )
 درسةوفقما ملما مت تيلمه يف امل( وأتليف

 وعصمادر أخرى كلهما نظراي

: ووو امل عنيدل على تيبري بسيط  4.2
السماعة، يوعيماتنما يف املدرسة، يوعيماتنما 

راعماة هيكل النص مب يف البيت
 والينماصر اللغوية الصحيحة والسيماقية

 عثماال على تيبري بسيط للتيبرييدل  4.1
عن السماعة، يوعيماتنما السؤال والرد و 

راعماة يف املدرسة، يوعيماتنما يف البيت مب
هيكل النص والينماصر اللغوية 

 الصحيحة والسيماقية
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ن ع تقدمي عيلوعمات شفهية بسيطة 4.1
ما يف املدرسة، السماعة، يوعيماتن
 يوعيماتنما يف البيت

 ابلكتمابة عن الكشف عن امليلوعمات 4.4
السماعة، يوعيماتنما يف املدرسة، 

لغة ال هيماكل يوعيماتنما يف البيت يف
  بسيطة بشكل عنماسبال

تشكل النص البسيط عن املووو   4.0
السماعة، يوعيماتنما يف املدرسة، 

كل راعماة هييوعيماتنما يف البيت مب
للغوية الصحيحة النص والينماصر ا

   والسيماقية
أسئلة عن السماعة، اجلملة اإلمسية، اجلملة  تراكيب

مان الفيلية والفماعل املفرد، املفيول به، اجلملت
 11وأنوا  اجلمع

 
  

                                                                        

37Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, hlm. 041 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
املدخل املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيف  والكم ، استخدعت 

ة دخل الكيف  لوصف كيف خطوات تطوير ليبة السلم والثيبمان لتيليم اللغالبماحثة امل
يربية اليربية ولوصف عواصفمات الليبة "السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليربية تيليم اللغة ال

يف الفصل الثماعن يف عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن طوابن. واستخدعت 
ية، نظرا مالية الليبة "السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليربالبماحثة  عدخل الكم  لقيماس في

 الليبة "السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليربية إىل املووو  الذي قدعته البماحثة فهو تطوير
يف عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن طوابن. فنو  البحث املنماسب هلذا 

 (.Research and Developmentاملووو  هو البحث والتطوير )
البحث والتطوير هو طريقة البحث املستخدعة للحصول على إنتماج عيني 
وأتثريه. وليحصل اإلتنماج عيني يستيمل حبث حتليل احلماجة ولتجريب فيمالية تلك 

 11اإلنتماج ك  يستيمل يف اجملتميمات عماعة.
 
 
 
 

                                                                        

33Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R&D (Bandung: Alfabeta, 7107), 

hlm. 412 
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 إجراءات البحث والتطوير .ب
للغة اليربية يف والثيبمان" لتيليم اتسري البماحثة يف عملية تطوير الليبة "السلم 

 Borgالفصل الثماعن يف عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن طوابن. كمما قمال 

14
& Gall : وه  كمما يل 

 (1.2الصورة )
 إجراءات البحث والتطوير

 
يف هذا البحث قماعت البماحثة بيشرة خطوات لتطوير الليبة "السلم 

 بية، وه  كمما يل :والثيبمان" لتيليم اللغة الير 
 
 

                                                                        

34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R &D (Bandung: Alfabata, 

7118), hlm. 412 

االحتياجاتحتليل
واملشكالت مجع البياانت ج تصميم املنت اءالتحكيم من اخلب 

اإلصالحات األوىل ئية التجربة املبد
(ريةجملموعة الصغ)

يةاإلصالحات الثان ية التجربة امليدان
(ةجملموعة الكبري )

ثةاإلصالحات الثال اإلنتاج النهائي
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 ت واملشكالتحتليل االحتياجا .0
شكالت علبحث عن بدئية املتيلقة اباملدراسة التشمل هذه اخلطوة على 

 . وجلمع امليلوعماتيمل للبحثال، وحتضري صيماغة إطمار موحماالهتالتالعيذ 
استخدعت البماحثة املقمابلة عع عدرس اللغة اليربية حلصول البيماانت عن حتليل تيليم 

غة اليربية يف تلك املدرسة وعما تسهل تيليم اللغة اليربية. استخدعت البماحثة الل
ب املقمابلة عع عيلم اللغة اليربية مليرفة عمادة التيليمية لتطوير الليبة التيليمية حبس

 املنهج الذي يستيمل يف هذه املدرسة. 
 مجع البياانت .7
 كتمابة املمادة املستخدعة (2

غة تماب الدراس  املستخدم. حسب عنهج تيليم اللوعّينت البماحثة املفردات عن الك
اليربية يف عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن، وعدد املفردات اليت ال بد 

عفردة. وه    02أن يتنماوهلما التالعيذ يف الفصل الثماعن خماصة يف املرحلة األوىل ه  
 كمما يل :

 (1.2اجلدوال )
 جمموعة املواد املستخدعة

 املوضوع
 عدد

 املفردات
 املفردات

الدرس األول: 
 15 السَّماَعة

 –لرَّاِبَية  ا –الثَّمالَِثة    –الثَّمانَِية   –الَواِحَدة  
 –لثَّماِعَنة  ا –السَّماِبَية   –السَّماِدَسة   –اخلماِعَسة  
الثَّمانَِيَة  – احلماِديََة َعْشَرةَ  –الَيماِشَرة   –التَّماِسَية  
 –يَّماَرة سَ  -اآلن -ْصف  النِّ  –الرُّب ع   –َعْشَرَة 

 َأْسرَتِْيح –َيْستَ ْغرِق الذَِّهماب  –تَ َنماَول الف ط ْور 
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 املوضوع
 عدد

 املفردات
 املفردات

   

الدرس الثماين: 
 20 َرَسةيَ ْوِعيَّمات  َنما يف اْلَمدْ 

ْكتَ َبة
َ
ْبِيَّة  -ةَعْيَمل  اللُّغَ  -َعْيَمل  الي ل ْوم -امل الرتَّ

رْي ْفسِ الت َّ  –اْلَيِقْيَدة َواأَلْخاَلق –الدِّْيِنيَّة 
 -ْساَلِعيَّةاَترِْيح  احلََْضماَرة اإلِ  -الِفْقه –َواحْلَِدْيث
الي ل ْوم -الي ل ْوم  الطَِّبْيِييَّة-الّراَِيِويَّمات
اللَُّغة -ةاللَُّغة الَيَربِيَّ  -اللَُّغمات-ااِلْجِتَمماِعيَّة
ِلْيزِيَّة  اللَُّغة اإِلْند ْونِْيِسيَّة -اإِلجنِْ

   

الدرس الثمالث: 
 26 بَ ْيتِ مات  َنما يف اليَ ْوِعيَّ 

أ َصلِّى  –ْوِم َأْستَ ْيِقظ  ِعَن الن َّ  –َأاَنم  َعَلى السَّرِْير 
 –َشة أ َنظِّف  اأَلْسَنماِن اِبلف رْ  –الصُّْبح مَجماَعة 
ن س  َأكْ  –أ َذاكِّر  الدُّر وس  –أَْعش ط  الشَّْير 

ي املالَِبس َأْكوِ  –أَْعَسح  اأَلْرِويَّة  –اِبملِْكَنَسة 
 –َكب  احْلماِفَلةأَْر  –َأْسَتِمع  ِإىَل اأَلْخَبمار-اِبملِْكَواة

 –ْرِويَّة أَ  –َعْيج ون  اأَلْسَنمان –ف  ْرَشة  اأَلْسَنمان 
 ِعْكَوة –ِعْكَنَسة

 02 عدد املفردات
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 مجع الصور املستخدعة (1
أتخذ البماحثة الصور املنماسبة ابملواد املستخدعة يف تيليم اللغة اليربية يف 

دة ، وجتمع حسب الدرس. وختتمار البماحثة الصور اجليتياإلنرتنفصل الثماعن عن ال
 عن انحية اجلودة واالنسجمام، والصور عنماسبة ابلثقمافة التالعيذ. 

 تصميم الليبة (1
وتصمم البماحثة ليبة السلم والثيبمان وبطماقمات املفردات ابلربانعج احلماسويب 

( Corel Draw X2عج احلماسويب )البماحثة الربان تثبيت(. و Corel Draw X2وهو )
 يف احلماسوب.

  ( لعبة السلم والثعبان) تصميم املنتج .4
سم  45ليبة السلم والثيبمان تتكون عن لوحة الليبة بشكل املربّع حول 

x15 ،البطماقمات املفردات املصور لثلثة الدروس بلون عتنوعة  ماتجمموع 1وسم
 وللدرس الثمالث بلون للدرس األول بلون أرزق، وللدرس الثماين بلون أحضر،

(، بطماقمات اإلجمابة، بطماقة دليل استخدام ليبة. وصممت pionالبيدق )أصفر،
 Corelالبماحثة ليبة السلم والثيبمان وبطماقمات املفردات ابلربانعج احلماسويب وهو )

Draw X2.) 
 حتكيم من اخلباء .3

نشماط لعن اخلرباء املؤهلني يف املنتج املطور، وجيري هذا ا  يقوم هبما التحكيم
ملراجية املنتج األويل لتقدمي الراجية للتحسني. وهذا عما يسمى عملية حتقق صحة 

 وتشمل هذه املرحلة جتربة املنتج إىل اخلبريين، مهما: املنتج لد اخلرباء.
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اخلبري األول هو الدكتور توفيق الرمحن املماجستري، وهو خبري تيليم اللغة اليربية  (2
ن ية، ختتمار البماحثة الدكتور توفيق الرمحعن انحية تصميم الوسمائل التيليم

املماجستري ألن املنتج يف هذا البحث أحد وسمائل التيليمية، ومليرفة: هل 
 استخدام املنتج جذاب يف تيليم اللغة اليربية، أم ال.

واخلبري الثماين هو الدكتور دانيل حلم  املماجستري، وهو خبري تيليم اللغة اليربية  (1
ة لغة اليربية، ختتمار البماحثة الدكتور دانيل حلم  مليرفعن انحية عواد تيليم ال

تنماسب املواد اليت تستخدم يف ليبة السلم والثيبمان ابملواد التيليمية املستخدعة 
يف الفصل الثماعن يف عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن طوابن، وعيرفة 

 عما حيتماج تصحيحهما عن انحية املواد التيليمية.
 ( 0)اإلصالحات .5

بيد أن قماعت البماحثة بتحكيم املنتج عن اخلبريين، قماعت البماحثة 
إصالحمات املنتج ليبة السلم والثيبمان نظرا إىل االقرتاحمات عن اخلبريين، عثال عن 

 شكل ليبة السلم والثيبمان، ونظمام ليبة السلم والثيبمان وغري ذلك.
 التجربة املبدئية )جملموعة الصغرية( .6

موعة صالحمات املنتج، تقوم البماحثة التجربة الفردية جملبيد قماعت البماحثة اإل
صغرية اليت تتكون عن أربع تالعيذ يف فصل الثماعن يف عدرسة الفالح املتوسطة 
اإلسالعية ابجنيالن. هم يليبون ليبة السلم والثيبمان يف الفرقة الواحدة. ويهدف 

 ة اليربية.اللغ هذه التجربة جلمع نتمائج الدراسة عن التالعيذ، خماصة يف تيليم
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 ( 7) اإلصالحات .2
ال  ماحيتماج إىل عراجية املنتج ألن التجربة اليت أجريت تقتصر، حيث أهن

كن . ووجد نقماط الضيف والقصور يف املنتج املطور، وميةتيرب عن الظروف احلقيقي
 ستخدم املنتج.اعن  احلصول عل  امليلوعمات 

 )جملموعة الكبرية(التجربة امليدانية .8
البماحثة اإلصالحمات الثمانية، قماعت البماحثة التجربة امليدانية بيد قماعت و 

جملموعة كبرية، وهم يف الفصل الثماعن يف عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية 
 ابجنيالن تتكون عن ثالثني تلميذا. 

غة وتقوم البماحثة ابالختبمار القبل  مليرفة نتمائج تالعيذ يف تيليم عفردات الل
ثة يبة السلم والثيبمان. ويف آخر هذه التجربة، تقوم البماحاليربية قبل استخدام ل

ام ابالختبمار البيدي مليرفة نتمائج تالعيذ يف تيليم عفردات اللغة اليربية بيد استخد
 ليبة السلم والثيبمان.

عيذ ومليرفة عدى فيمالية استخدام ليبة السلم والثيبمان لتيليم اللغة اليربية لتال
ة بني الح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن، تقمارن البماحثيف فصل الثماعن يف عدرسة الف

 نتمائج التالعيذ يف االختبمار القبل  وبني نتمائجهم يف االختبمار البيدي.
 ( 4) اإلصالحات .1

بيد انلت و  تصحيح إنتماج على أسماس االقرتاحمات يف التجربة امليدانية.
 البماحثة النتيجة عن التالعيذ.
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 اإلنتاج النهائي .01
ت البماحثة النتيجة عن التالعيذ تستطيع البماحثة أن تستخلص وبيد أن انل  

 أن ليبة السلم والثيبمان فيماال لتيليم اللغة اليربية . واخلطوات األخرية يف هذا البحث
 صنماعة اإلنتماج النهمائ .

 البياانت واملعلومات .ج
 البياانت الكيفية .0

سني هذه البيماانت حتصل عن التيليقمات واملداخماالت واإلقرتاحمات يف حت
ة املنتج عن اخلرباء، خبري تصميم الوسمائل التيليمية وخبري عواد التيليمية وخبري اللغ

اليربية، والبيماانت األخرى آراء عدرس اللغة اليربية والتالعيذ بيد استخداعليبة 
 السلم والثيبمان كوسمائل تيليم عفردات اللغة اليربية.

 البياانت الكمية .7
صل عن ن البيماانت الكمية يف هذا البحث تمائج ه  البيماانت الرقمية اليت حت 

اإلستبماانت للخرباء عن املنتج. وكذلك عن عقمارنة نتمائج الطالب يف االختبمار 
 القبل  والبيدي ابستخدام اإلحصماء الكّم .

 أسلوب مجع البياانت .د
 وللحصول على البيماانت املطلوبة فتستخدم أسلوب مجيهما كمما يل :

 املقابلة .0
 ملقمابلة عبدئية عع عدرس اللغة اليربية وبيض التالعيذإستخدعت البماحثة ا

حلصول البيماانت عن حتليل تيليم اللغة اليربية وعما يسهل التيليم اللغة اليربية. 
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وكذلك إستخدعت البماحثة املقمابلة بيد إجراء املنتج، لتقمابل عع عدرس اللغة اليربية 
ليم اللغة اليربية املدرس بيد تيوبيض التالعيذ حلصول البيماانت مليرفة آراء التالعيذ و 

 ابستخدام ليبة.
 اإلستبانة .7

تيترب االستبمانة أداة عالئمة حلصول على عيلوعمات وبيماانت وحقمائق عرتبطة 
بواقع عيني، ويقدم بشكل عدد عن األسئلة يطلب اإلجمابة عنهما عن قبل عدد 

 10األفراد املييينني مبووو  االستبيمان.
درس رباء اللغة اليربية وكذلك االستبمانة ملتستخدم البماحثة االستبماانت خل

اللغة اليربية وتالعيذ. وأهداف استخداعهما لك  تيرف حتكيم اخلرباء عن ليبة 
"السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليربية، وآراء تالعيذ وكذلك عدرس اللغة اليربية عن 

 ة.اللغة اليربي فيمالية استخدام الليبة "السلم والثيبمان" كوسمائل تيليم

 االختبار .4
ج التالعيذ  نتمائنيقمارنة بملصول على احلإستخدعت البماحثة هذا اإلختبمار 

ختبمار إث هو هذا البح وبيد استخدعهما. ويفالليبة "السلم والثيبمان" قبل استخدام 
ة "السلم والثيبمان"، الليب اختبمار قبل استخدام ينالقبل  والبيدي. إختبمار القبل  يي

 .الليبة "السلم والثيبمان" اختبمار بيد استخدام ينبيدي ييوإختبمار ال
 
 
 

                                                                        

: دار الفكر، )عّممان أساليبه –أدواته  –مفهومه ، البحث العلميذوقمان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكمايد عبد احلق، 10
 210( ص.2110
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 حتليل البياانت .ه
 البياانت الكيفية  .0

بمان" تطوير الليبة "السلم والثيقمابلة وكذلك خطوات ملحللت البماحثة عن ا
 لتيليم اللغة اليربية ابألسلوب الوصف .

 البياانت الكمية .7
 يفتالعيذ لا ونتمائج رباءللخ االستبمانة عن الكمية البيماانت البماحثة حصلت

ة استخدعت البماحث وأعما األسلوب الذيي. البيد واالختبمار القبل  االختبمار
 لتحليل البيماانت فه  كمما تل :

 حتليل البيماانت عن نتمائج االستبمانة للخرباء (2
للمدرس اللغة و  تمائج االستبمانة للخرباءنحّللت البماحثة البيماانت الكمية عن 

درس اللغة تصديق اخلرباء وامل ثة االستبمانة لتيريفاليربية. استخدعت البماح
فلذلك حتتماج  تيليم اللغة اليربية.ل "السلم والثيبمان"ليبة الاليربية عن تطوير 
 على عدخل الكم  لتحليل هذه البيماانت عن االستبمانة، البماحثة الستخدام

لبيماانت تحليل ال عن الرعز"السلم والثيبمان" ية ليبة ؤ وتيريف البماحثة عن نسبة ع
 :االستبمانة كمما يل 

 16تفتش البماحثة نتمائج االستبمانة ابستخدام الرعوز:
2551x  F P= 

N  
 

 
                                                                        

32Nana Sudjana,PenilaianHasil Proses BelajarMengajar (Bandung: RemajaRosdakarya, 7114),  

hlm. 033 
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 :البيمان
= P الدرجة للنسبة عن عمائة 
= F نتيجة الطلبة 
N جمموعة نتيجة الطلبة = 
 

تيليم مان" ل"السلم والثيبوللحصول على نتمائج اإلستبمانة يف تصديق الليبة 
 10املوصفمات: د البماحثة على هذهاللغة اليربية، تيتم

 (1.1)اجلدوال 
 عييمار نتيجة تصديق االستبمانة

 صفة عستوى التحصيل
 جيد جدا 4
 جيد 1
 عقبول 1
 انقص 2

 
 (1.1)اجلدوال 

 عييمار تصديق االستبمانة للخبري املواد التيليمية وخبري الوسمائل التيليمية
معيار  درجة التقومي

 النتيجة
 البيان املستوى

 التيليم ميكن استخدعه يف عوافق جدا 06-255 4
 بدون التصحيح

                                                                        

32Nana Sujana, hlm. 41 
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 عوافق 02-00 1
 

 ميكن استخدعه يف التيليم
 ابلتصحيح البسيط

 ال ميكن استخدعه يف التيليم غري عوافق 05-16 1
غري عوافق  5-10 2

 جدا
 يصلح كله أو يبدل

 
 تالعيذحتليل البيماانت عن نتمائج إختبمار ال (1

للغة اليربية، ا تيليمل "السلم والثيبمان"ليبة التخدام وأعما لقيماس فيمالية اس
ختبمار يف اال تالعيذيف حتليل البيماانت عن نتمائج ال “t-tes“واستخدعت البماحثة 

 .واالختبمار البيدي القبل 

𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑁 (𝑁 − 1)

 

 :البيمان

Md : املتوسط عن نتيجة اإلختبمار القبل  والبيدي 

Xd :  عن كل عووو اإلحنراف 

N املووو  ىف اليينة : 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 
 األول: حملة عن مدرسة الفالح املتوسطة اإلسالمية ابجنيالن طوابن املبحث

 ملدرسة الفالح املتوسطة اإلسالمية اجلغرايف املوقع .أ
جنيالن ل ابتقع عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية يف الشمار  سيدوكوعفو 

طوابن. وه  يف ويدين احدى القرية عن املنطقة ابجنيالن يف طوابن جماوا الشرقية. 
 الرائع يف ابجنيالن.  الطريق عن وقريب الوصول سهولة عنطقة وه 

 ملدرسة الفالح املتوسطة اإلسالمية الرؤية املستقبلية والرسالة  .ب
يلمماء يمارف هنضة التقوم عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية يف عؤسسة امل

جيمال أ اعتممادهما بنتيجة ب. الرؤية املستقبلية عن هذه املدرسة ه : "خلق مت اليت
 واملفيدة".  والفماولة، التقية هلل تيماىل، والذكية، واملماهرة،

 أعما الرسمالة عن عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن طوابن ه : 
 وتشماركية ماليةفي اليلمية والدينية اليت دابملوا  والتيلم التيليم األنشطة تنظيم .2
 خصيماتش وعواهبهم لتنظيم التالعيذ ملصماحل وفقما الالعنهجية األنشطة تنظيم .1

 وعفيدين أنفسهم على ييتمدون ليكونوا التالعيذ وعهمارات
 املدرسة املواطنني جلميع والتقماين اليلم حتسن أن ميكن اليت األنشطة تنظيم .1
 واجلمماعة أهل السنة على كمادمييةاأل والبيئة الثقمافة تطوير .4
 أداء أعر عيروف هنى عنكر .0
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 تعليم اللغة العربية يف مدرسة الفالح املتوسطة اإلسالمية .ج
 أهداف تعليم اللغة العربية يف مدرسة الفالح املتوسطة اإلسالمية (0

يالن الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجن يف عدرسةأهداف تيليم اللغة اليربية 
 يتلا لتحقيق الكفماءة اللغوية األسماسية،و  لفهم اإلسالم تالعيذالستيداد ال ه 
وه  عهمارة اإلستمما ، وعهمارة الكالم، وعهمارة  لغويةالتضمن أربع عهمارات ت

 القراءة، وعهمارة الكتمابة.
 يف مدرسة الفالح املتوسطة اإلسالمية عدد املدرسني واملوظفني (7

ماعده ويسعسروحني، الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن  عدرسةيرأس 
عدد عن املدرسني واملدرسمات، وبلغ عددهم مثمانية وعشرين عدرسما، وبلغ عدد 
املوظفني شخصني. وعدرس اللغة اليربية األستماذ فؤد الدين و األستماذ عنري. 

 . ولكنهمما ليس عن قسم تيليم اللغة اليربية
 يةمأحوال التالميذ يف فصل الثامن من مدرسة الفالح املتوسطة اإلسال (4

ينقسم التالعيذ يف فصل الثماعن إىل أربية فصول: فصل "أ"، فصل "ب"، 
فصل "ج"، فصل "د". ولكل الفصول مخسة وعشرين حىت تسية وعشرين 

عتخرج عن  عيظمهم ألن اليربية اللغة تيلم يف صيوبة جيدون تالعيذا. فإهنم
 عدرسة اإلبتدائية احلكوعية. 

 حالفال يف مدرسةتعليم اللغة العربية  (3

يف ية الفالح وه  تيليم اللغة اليرب يف عدرسةاعتمماد على نتيجة املالحظة 
الفالح خماصة يف الفصل الثماعن تتكون عن أربية فصول وعدرس واحدا.  عدرسة
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 وتيليم اللغة اليربية ه  عرتني يف األسبو  لكل الفصول، ابلوقت اربيني دقيقة يف
ية، وه  ح يستخدم طريقة التقليدالفال عدرسةاحلصة. وتيليم اللغة اليربية يف 

 التيلم. والوسمائل التيليمية نقيص، وليس هنماك امليمل اللغة. تيليم عدرس كمراكز
 املممارسة.                                                                      إىل ويفتقر الكتماب يتبع إال

 ةيف تعليم اللغة العربياللعبة "السلم والثعبان"  تطوير :الثاين املبحث

الليبة   تطوير نع البماحثة عليهما حصلت اليت البيماانت املبحث هذا يف البماحثة تقدم
 "السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليربية يف عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن طوابن.

وه  عشرة  Borg & Gallعن  اخلطوات البماحثة استخدعت املنتج، هذا لتطوير
املنتج،  تصميم (1البيماانت ، ) مجع (1واملشكالت، ) االحتيماجمات ( حتليل2خطوات: )

، (ريةالصغ جملموعة) املبدئية التجربة (6األوىل، ) اإلصالحمات (0اخلرباء، ) عن التحكيم (4)
الثمالثة،  اإلصالحمات (1، )(الكبرية جملموعة) امليدانية التجربة (1الثمانية، ) اإلصالحمات (0)
 النهمائ . نتماجاإل (25)

 مانةاملقمابلة واالستب وه  األسماليب، أبنوا  البيماانت هذه البماحثة مجيت قد
 البحث طواتخب بيروهما عنماسبما البماحثة فقماعت البيماانت عرض توجيه ولسهولة. واالختبمار
 : عنهما Borg & Gall قمال  كمما التطويري

 واملشكالت االحتياجات حتليل .0

 يةاملبدئ ابملقمابلة قماعت  البماحثة  م، 1520و يف اتريخ أربع وعشرون عن يولي
فالح املتوسطة ال اليربية واملالحظة اليملية التيليم والتيلم يف عدرسة اللغة عيلم عع

ه  لتحليل اإلحتيماجمات  املقمابلة واملالحظة هذه وهتدف اإلسالعية ابجنيالن،
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 ظواهر البماحثة توعشكالت وعمايسهل يف تيليم اللغة اليربية يف هذه املدرسة. واكتشف
  :عنهما املتيددة املشكالت

 اللغة رن  أيضما أنيشي  وهن. اليربية اللغة تيليم يف أن التالعيذ يشيرن ابلصيوبة (2
 .للحيماة اليوعية عهمة وغري اململة الدراسة ه  اليربية

لتيليمية ا ه  طريقة التقليدية، والوسمائل املدرسة هذه يف املستخدعة أن الطريقة (1
 .اليربية قليال اللغة تيليم عملية يف ستخدعةامل املمتية 

بيض  و جداشرتاكتهن، ف يف ليس هنماك محماسة و يشيرن ابمللل التالعيذ عن كثري (1
 يف التالعيذ لرغبةا قلة اليربية بسبب اللغة تيليم عملية يف أثنماء تنمام عن التالعيذ

 .اليربية اللغة تيليم
 أحسن ليمهماوالتصحيح حىت يكون تي جديدالت إىل حيتماج اللغة اليربية  تيليم ولذلك
 سبق.  قد ممما وفيماال

 البياانت مجع .7

 عملية يف واالقرتاحمات املوجودة املشكالت عن البيماانت البماحثة أحضرت وبيد
السلم  ليبة بتطوير تقوم البماحثة رأت واملقمابلة، املالحظة عن وتيلمهما اللغة اليربية تيليم

 .سبق قد ممما ذااب وفيماالج اللغة اليربية تيليم حىت تكون ،تيليم اللغة اليربية والثيبمان يف
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 ليبة ألن هذه ية،اللغة اليرب تيليم كوسيلة السلم والثيبمان  ليبة البماحثة ختتمار
 نشماطني ذالتالعي ليبة أن جييل هذه واهلدف عن والتيلم، الليبة ابلطريقة تشكل

 تيليم. يف وفيماال وابحلمماسة
 اليت مالكتماب املستخد عن التيليمية املواد عن تالبيماان البماحثة مجيت مث
 السلم والثيبمان  ليبة البماحثة صممت وبيد ذلك. املدرسة هذه يف مبنهج تنماسب

البماحثة لوحة الليبة بشكل  وصممتCorel Draw X2 ب  ييين ابلربانعج احلماسوبية
ة لثلثجمموعة البطماقمات املفردات املصور  1سم، و x 11،0سم  11،0املربّع حول 

الدروس بلون عتنوعة للدرس األول بلون أرزق، وللدرس الثماين بلون أحضر، وللدرس 
  الثمالث بلون أصفر، واربية بطماقمات اإلجمابة، وكتماب دليل استخدام ليبة. 

 (لعبة السلم والثعبان) تصميم املنتج .4
املنتج يف هذا البحث يسمى بليبة السلم والثيبمان . وهذه ليبة تتكون عن 

جمموعة البطماقمات املصور لثلثة  1وسم، x 15سم  45لليبة بشكل املربّع حول لوحة ا
الدروس بلون عتنوعة للدرس األول بلون أرزق، وللدرس الثماين بلون أحضر، وللدرس 

(، مخسة بطماقمات اإلجمابة، بطماقة دليل استخدام Pionالبيدق ) الثمالث بلون أصفر،
 ليبة.
 : ه  رهماوصو لوحة الليبة "السلم والثيبمان" .  (2

 
 
 



41 

 

 (3.0) الصورة

 
سم. وه   x 11 ،0 سم  0، 11هذه لوحة الليبة "السلم والثيبمان" بشكل املربع حول 

 لوحة ليمس  البيدق يبدأ عن رقم األول إىل رقم اخلماعسة وثالثون
 

 لثلثة الدروس سم x 1 سم  6بشكل املربع حول  جمموعة البطماقمات املصور (1
 : السَّماَعة الدرس األول (أ)
 : يَ ْوِعيَّمات  َنما يف اْلَمْدَرَسة س الثماينالدر  (ب)
 : يَ ْوِعيَّمات  َنما يف البَ ْيتِ  الدرس الثمالث (ج)

 :ه  وصورهما .خمتلف نلو  هلما املووو  كل
 

 (3.7) الصورة
 : السَّماَعة الدرس األول
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 : يَ ْوِعيَّمات  َنما يف اْلَمْدَرَسة الدرس الثماين

      
 ْوِعيَّمات  َنما يف البَ ْيتِ : ي َ  الدرس الثمالث

      
س للدرس األول بلون أرزق، وللدر  :جمموعة البطماقمات املصور لثلثة الدروس بلون عتنوعة 1

 الثماين بلون أحضر، وللدرس الثمالث بلون أصفر
 
 

 (Pionالبيدق ) (1
 (3.4) الصورة

 
على  ميس البيدق الذي خيلق عن احلطب. ولكل العب بيدق واحدا ليصور نفسه و 

 لوحة الليبة   
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 سم x 20سم  22بطماقمات اإلجمابة بشكل املربع حول  (4

 (3.3) الصورة

 
 بطماقمات اإلجمابة لكتمابة اإلجمابة عن السؤال يف البطماقة اليت أخذهما العب 

 
 سم x 15سم  24بطماقة دليل استخدام الليبة بشكل املربع حول  (0

 (4.0) الصورة

 
م تشرح لالعب كيفية استخدام الليبة "السل بطماقة دليل استخدام الليبة اليت

 والثيبمان" لتيليم اللغة اليربية
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 حتكيم من اخلباء .3
 النتيجة من خبري تصميم الوسائل التعليمية (0

 حصلت ابحثة البيماانت كمما تل :
 بنتيجة: سؤال وكل املالحظة، البماحثة تيط 
 جدا = عوافق 4
 = عوافق 1
 = غري عوافق 1
 جدا غري عوافق=  2

 
 

 لنتيجة عن خبري تصميم الوسمائل التيليميةا
 2 1 1 4 اجلوانب الرقم 

    √ تصميم اللوحة املمتية 2 لوحة الليبة
    √ االلوان تكوين 1
   √  واوحة كتمابة 1
   √  واحلجم اخلط اختيمار 4
    √ األرقمام كتمابة 0
    √ حجم اللوحة الليبة املنماسبة 6
    √ اليمل  لوحة الليبة 0
    √ عمادة اللوحة اليمل  و الفيمايل 1
    √ لون اإلطمار اللوحة املمتية 1
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    √ تصميم البطماقمات الليبة املمتية 25 بطماقمات الليبة
    √ االلوان تكوين 22
 اخلط واوحة )اختيمار كتمابة 21

 واحلجم(
√    

    √ االحنيماز الصور وووع اختيمار 21
    √ بطماقة املمتيةصندوق لتحزين ال 24
تصميم صندوق لتحزين البطماقة  20

 ممتية
√    

    √ البيدق املمتية شكل 26 (Pionالبيدق )
 البيدق عصنو  عن احلطب غري 20 

 ومارة
√    

بطماقة دليل 
 استخدام الليبة

تصميم بطماقة دليل استخدام الليبة  21
 املمتية

√    

   √  الكماعلة املقدعة امليلوعمات 21
    √ واحلجم عنماسبة اخلط اختيمار 15
    √ تصميم علونة وعصور 12
    √ حجم البطماقة عنماسبة 11

   √  ةواوح اإلجمابة بطماقة يف الوصف 11 بطماقة اإلجمابة
   √  حجم البطماقة عنماسبة 14

 - - 0 21 اجلملة
 x 4  =06 21=  4بنتيجة  اإلجمابة عدد
 x 1  =20 0=  1بنتيجة  اإلجمابة عدد
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 x 1  =5 5=  1بنتيجة  اإلجمابة عدد
 x 2  =5 5=  2بنتيجة  اإلجمابة عدد
 x 255%               اإلجمابة عدد مجلة

 عدد السؤال  x النتيجة األعلى
12    x 255%    =14،4 % 
16 

ية أن تطوير الليبة "السلم والثيبمان"  لتيليم اللغة اليرب النتيجة هذه تدل
 التيليمية على عستوى " عوافق جدا ".على حسب الوسمائل 

 
 النتيجة من خبري مواد تعليم اللغة العربية (7

 حصلت ابحثة البيماانت كمما تل :
 (4.1اجلدول )

 النتيجة عن خبري عواد تيليم اللغة اليربية
 2 1 1 4 اجلوانب الرقم 

   √  التيلم أهداف عع املواد عطمابقة 2 احملتوايت عالئمة
 يف املمادية يماجماتلالحت االعتثمال 1

 التيليمية املستخدعة املواد
 √   

 لقدرات اعداد املواد عصممة 1
 التالعيذ

 √   

 املمادية كتطور التغطية عطمابقة 4
 لدي التالعيذ اللغوية املهمارات

 √   
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    √ التالعيذ عيرفة إلومافة فوائد 0
 واألخالق القيم املواد عع عطمابقة 6

 واالجتمماعية
 √   

  √   عنماسبة الليبة ستخداما 0
يف لوحة الليبة  املستخدعة اللغة 1 املمادة عضمون

 لفهما وسهلة وبطماقة الليبة بسيطة
 √   

يف بطماقة دليل  املستخدعة اللغة 1
 وسهلة استخدام الليبة بسيطة

 الفهم

 √   

   √  الليبة عنماسبة سهولة عن عستوى 25
    √ ويةغالل عهمارات أبربع يتضمن املواد 22
 يتضمن الليبة الكماعلة )يتضمن 21

 لك على جيب اليت القواعد مجيع
 بة اللي ييرف قبل بدأت أن العب

√    

  √   املواد يف الليبة كتمابة دقة 21 دقة احملتوايت
   √  ةالدراسي للممادة وفقما املواد كتمابة 24
 لىالتالعيذ ع يسهل أن ميكن الليبة 20

 يربيةال اللغة التيلم أهداف حتقيق
 √   

 اهتممام جتذب أن ميكن الليبة 26 جماذبية احملتوايت
 اليربية اللغة لتيلم التالعيذ

√    

   √  بطماقة جذابة عع أتيت الليبة 20
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 بطماقة دليل استخدام الليبة كماعلة 21
 الطالب لفهم وسهلة

 √   

 وماليل لتطور اعداد الليبة وفقما  21
 والتكنولوجيما

 √   
 

 - 1 21 4 اجلملة
 x 4  =26 4=  4بنتيجة  اإلجمابة عدد
 x 1  =11 21=  1بنتيجة  اإلجمابة عدد
 x 1  =4 1=  1بنتيجة  اإلجمابة عدد
 x 2  =5 5=  2بنتيجة  اإلجمابة عدد
 x 255%               اإلجمابة عدد مجلة

 عدد السؤال  x النتيجة األعلى
01    x 255%    =00 ،6 % 
06 

لى أن تطوير الليبة "السلم والثيبمان"  لتيليم اللغة اليربية ع النتيجة ذهه تدل
 حسب الوسمائل التيليمية على عستوى " عوافق جدا ". 

 (0) اإلصالحات .5
حمات عن االقرتا البيماانت عن قد حصلت البماحثة فإن التصديق هلذا وفقما
 عنهما حمات والتيليقماتقرتاالتيليمية  عن ليبة السلم والثيبمان، اال الوسمائل يف والتيليقمات

 :تل  كمما
أن حتسني البماحثة كتمابة  كلمة " سلم والثيبمان " إىل " سلم وثيبمان "  أو " السلم  (2

 والثيبمان " يف لوحة الليبة ويف بطماقة الليبة
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 .ةالليب استخدام هذه يف التالعيذ ليسهل أكرب احلروف نو  أن حتسني (1
 ه  كمما تل :زاد خبري  الوسمائل التيليمية االقرتاحمات و 

 التأليف حقوق عسجلة تكون أن يستحق هذه الوسمائل هلما قيمة االقتصمادية، لذلك (2
 والنشر

 هذه الليبة حتتماج كثري عن التكماليف و لتجربة امليدانية حتتماج كثري عن الليبة، لذا (1
 لتجربة امليدانية يكف  ابستخدام الورقة السميك دون لوحة عن احلطب 

ليمية  عن التي املواد يف االقرتاحمات والتيليقمات عن البيماانت عن وقد حصلت
 :تل  كمما عنهما ليبة السلم والثيبمان، االقرتاحمات والتيليقمات

اإلومافة،  الكتمابة أخطماء الصحيحة، عثل النحوية ملبمادئ وفقما املواد تنظيم إلعمادة (2
 نيت وعنيوت

 لتحسني كتمابة احلركة، عثل "َعْدرَِسة" إىل "َعْدَرَسة" وغريهما (1
 أخرى رةع أن يليب العب ميكن  نظمام استخدام الليبة، لتوويحهما عندعمالتحسني (1

 اإلجمابة ميكن ال أن بيد
 التجربة املبدئية )جملموعة الصغرية( .6

 مليرفة عماذى فردية قماعت البماحثة بتجربة 1520نوفنبري  6يف يوم  األربيماء، 
 إختمارات اليت ةلطلبأربع ا وهم صالحية يف عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن،

 اآلتية:  امليلوعمات البماحثة وحصلت. واحدة جملموعة
 اليربية للغةا تيليم يف وممتية وابحلمماسة نشماطني التالعيذ جتيل الليبة هذه إن (2
 .شفهيما وحتحريراي يدةعف مجل يف املفردات ييرب التالعيذ يستطيع أن جتيل الليبة هبذه (1
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يف الليبة، والسؤال يف البطماقة، ومل يير  ماستخدا نظمام جيد يفهمن مل عنهن كثري (1
 الليبة هذه ءتإجرا عن يسألن كثري عنهما التجربة هذه يف عيىن مجل يف البطماقة، إذن

 بطماقة اإلجمابة صغرية حتتماج أن تكربهما (4
 :يل  كمما املبدئية التجربية عن والبيدي القبل  اإلختبمار نتيجة مث

 (4.1اجلدول )
 املبدئية التجربية عن ديوالبي القبل  اإلختبمار نتيجة

 والبيدي اإلختبمار القبل  اإلختبمار االسم الرقم
 12 11 هنما فتحة النزلة 2
 00 01 لطفيماان 1
 15 04 ليستيماان 1
 11 06 نور دايان 4

ية "السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليرب ليبةال استخدامأن  اجلدول، كتل إىل نظرا
 اإلختبمار نتيجة عن وامليدال 0،60 ه  القبل  ختبماراإل نتيجة عن امليدالانجحما، ألن 

 .0، 11  ه  البيدي
 (7) اإلصالحات .2

 ربة املبدائيةجت عن البيماانت السمابقة، أن حتليل البيماانت كمما عرض البماحثة رأت
 التيليم مليةع يف تكوين جذابة "السلم والثيبمان" الليبة وه  الواحد االتفماق إىل تقود

 جيدة ونيفهم مل تالعيذال ه املشكالت  عن البيماانت البماحثة حصلت ولكن،. والتيلم
 يف والسؤال يف البطماقة، ومل ييريف عيىن مجل يف البطماقة، إذن الليبة، استخدام بنظمام
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 ذلكالليبة. والبطماقة اإلجمابة صغرية ل هذه إجراءت عن يسألن كثري عنهما التجربة هذه
 كمماتل :   كالتاملش البماحثة وحسنتإجمابة.  يكتب أن يكف  ال

 للتفماهم تالعيذلتسهيل ال الليبة استخدام نظمامالبماحثة لتوويحهما  حسنت (2
 السلم والثيبمان.  الليبة هذه استخدام

 x 20سم  21سم " إىل "  x 20سم  22تكرب البماحثة بطماقة اإلجمابة عن " (1
 سم"

 )جملموعة الكبرية( التجربة امليدانية .8
املتوسطة  صالحية يف عدرسة الفالح عماذى مليرفة امليدانية قماعت البماحثة بتجربة

 البماحثة لتوحص امليدانية يف الفصل الثماعن "د" وقماعت التجربة اإلسالعية ابجنيالن،
 اآلتية: امليلوعمات

 اليربية للغةا تيليم يف وممتية وابحلمماسة نشماطني التالعيذ جتيل الليبة هذه إن (2
 .شفهيما وحتحريراي يدةعف مجل يف اتاملفرد ييرب التالعيذ يستطيع أن جتيل الليبة هبذه (1
إلجمابة  تطييونيس ال الذين بيضهم التالعيذ يستطيع أن تسماعد جتيل الليبة هبذه (1

 السؤال يف البطماقة
يف الليبة، والسؤال يف البطماقة، ومل يير  استخدام نظمام جيد يفهمن مل عنهن بيض (4

 الليبة هذه ءتإجرا عن يسألن كثري عنهما التجربة هذه يف عيىن مجل يف البطماقة، إذن
 بطماقة اإلجمابة صغرية حتتماج أن تكربهما (0
 (4) اإلصالحات (1
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 ربة املبدائيةجت عن البيماانت السمابقة، أن حتليل البيماانت كمما عرض البماحثة رأت
 التيليم مليةع يف تكوين جذابة "السلم والثيبمان" الليبة وه  الواحد االتفماق إىل تقود

 جيدة ونيفهم مل تالعيذال ه املشكالت  عن ماانتالبي البماحثة حصلت ولكن،. والتيلم
 يف والسؤال يف البطماقة، ومل ييريف عيىن مجل يف البطماقة، إذن الليبة، استخدام بنظمام
 ذلكالليبة. والبطماقة اإلجمابة صغرية ل هذه إجراءت عن يسألن كثري عنهما التجربة هذه
 كمماتل :   املشكالت البماحثة وحسنتإجمابة.  يكتب أن يكف  ال

 للتفماهم تالعيذلتسهيل ال الليبة استخدامالبماحثة لتوويحهما دليل  حسنت (2
 السلم والثيبمان.  الليبة هذه استخدام

 البماحثة األسلوب مجل يف البطماقة حسنت (1
 البماحثة األسلوب كلممات السؤال يف البطماقة حسنت  (1
 x 20سم  20سم " إىل "  x 20سم  22تكرب البماحثة بطماقة اإلجمابة عن " (4

 سم"
 نتاج النهائياإل (0

 الليبة لصورةا األخري. وهذه ابلتحسني البماحثة قماعت امليدانية التجربة وبيد
 اجلديدة. "السلم والثيبمان"
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 (4.6الصورة )
 لوحة الليبة "السلم والثيبمان"

 سم x 11،0سم  11،0بشكل املربع حول 

 
 x 11 ،0 سم  0، 11حول  إصالحهما. وبشكل املربع مت هذه لوحة الليبة "السلم والثيبمان" اليت

 سم. وه  لوحة ليمس  البيدق يبدأ عن رقم األول إىل رقم اخلماعسة وثالثون
 
 (4.0الصورة )

 بطماقة الليبة 
 سمx 1سم  6بشكل املربع حول 

 الدرس األول: السَّماَعة

      
 الدرس الثماين: يَ ْوِعيَّمات  َنما يف اْلَمْدَرَسة
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 : يَ ْوِعيَّمات  َنما يف البَ ْيتِ الدرس الثمالث

      
ين للدرس األول بلون أرزق، وللدرس الثما :جمموعة البطماقمات املصور لثلثة الدروس بلون عتنوعة 1

 إصالحهما مت اليت بلون أحضر، وللدرس الثمالث بلون أصفر
 

 (4.1الصورة )
 صندوق البطماقة الليبة 

   
 سهلاأل جييل لتخزين وجتمع البطماقة حسب املووو  ممماملكمان ا  صندوق البطماقة الليبة

 لالستخداعهما
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 (4.1الصورة )
 (Pionالبيدق )

 
البيدق الذي خيلق عن احلطب. ولكل العب بيدق واحدا ليصور نفسه وميس  على 

 لوحة الليبة
 
 

 (4.25الصورة )
 دليل استخدام الليبة

 
يليم اللغة كيفية استخدام الليبة "السلم والثيبمان" لت  بطماقة دليل استخدام الليبة اليت تشرح لالعب
 إصالحهما مت اليربية اليت
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 (4.22الصورة )

 بطماقة اإلجمابة

 
 الحهماإص مت بطماقمات اإلجمابة لكتمابة اإلجمابة عن السؤال يف البطماقة اليت أخذهما العب واليت

 
 يةربالع اللغة املبحث الثالث: مواصفات اللعبة "السلم والثعبان" لتعليم

 أهداف تطوير اللعبة "السلم والثعبان" .أ
 :تل  كمما الرسمالة، هذه "السلم والثيبمان" يف الليبة واهلدف
 اليربية اللغة تيلم يف امللل إلزالة (2
لتنمية كفماءات التالعيذ يف عهمارات اللغوية اربية وه  عهمارة اإلستمما ، عهمارة  (1

 الكالم، عهمارة القراءة، عهمارة الكتمابة
 ريرايحتو  شفهيما عفيدة جبملة املفردات ريتيب (1
 ابجملموعة ييمل البد الليبة هذه ألن األخرى ابلتالعيذ التفماعل (4
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 موضوع اللعبة .ب
هلة". هبذا السلم والثيبمان " اليربية س ليبة ه   الرسمالة هذه يف الليبة أن املووو 

 أن يريد مهما ملنأسهل لتيلي اليربية اللغة املووو  ترجى البماحثة هبذه الليبة جتيل
 يتيلمهما.

 شكل اللعبة "السلم والثعبان" .ج
 ليبة "السلم والثيبمان" تتكون عن مخسة عنماصر وه :

 x 11 ،0 سم  0، 11لوحة الليبة "السلم والثيبمان" بشكل املربع حول  (2
سم. اليت تتكون عن مخسة وثالثون عربع يبدأ عن رقم األول إىل رقم اخلماعسة 

هذه رة السلم و مخسة صورة الثيبمان. و وثالثون. وجد يف هذه اللوحة ثالثة صو 
 لوحة ليمس  البيدق يبدأ عن رقم األول إىل رقم اخلماعسة وثالثون

 .ثة الدروسلثال سم x 1 سم  6بشكل املربّع حول  املصورجمموعة البطماقة  1 (1
 ولكل الدرس عفردات خمتلفة وه  كمما يل :

 املوضوع
عدد 

 املفردات
 املفردات

الدرس األول: 
 15 السَّماَعة

 –لرَّاِبَية  ا –الثَّمالَِثة    –الثَّمانَِية   –الَواِحَدة  
 –لثَّماِعَنة  ا –السَّماِبَية   –السَّماِدَسة   –اخلماِعَسة  
الثَّمانَِيَة  – احلماِديََة َعْشَرةَ  –الَيماِشَرة   –التَّماِسَية  
 –يَّماَرة سَ  -اآلن -النِّْصف   –الرُّب ع   –َعْشَرَة 

 َأْسرَتِْيح –َيْستَ ْغرِق الذَِّهماب  –ر تَ َنماَول الف ط وْ 
   



65 

 

الدرس الثماين: 
 20 َرَسةيَ ْوِعيَّمات  َنما يف اْلَمدْ 

ْكتَ َبة
َ
ْبِيَّة  -ةَعْيَمل  اللُّغَ  -َعْيَمل  الي ل ْوم -امل الرتَّ

ْفِسرْي الت َّ  –اْلَيِقْيَدة َواأَلْخاَلق –الدِّْيِنيَّة 
 -َرة اإِلْساَلِعيَّةمااَترِْيح  احلَْضَ  -الِفْقه –َواحْلَِدْيث
الي ل ْوم -الي ل ْوم  الطَِّبْيِييَّة-الّراَِيِويَّمات
اللَُّغة -ةاللَُّغة الَيَربِيَّ  -اللَُّغمات-ااِلْجِتَمماِعيَّة
ِلْيزِيَّة  اللَُّغة اإِلْند ْونِْيِسيَّة -اإِلجنِْ

   

الدرس الثمالث: 
 ْيتِ يَ ْوِعيَّمات  َنما يف الب َ 

26 

أ َصلِّى  –ْوِم َأْستَ ْيِقظ  ِعَن الن َّ  –رِْير َأاَنم  َعَلى السَّ 
 –َشة أ َنظِّف  اأَلْسَنماِن اِبلف رْ  –الصُّْبح مَجماَعة 
ن س  َأكْ  –أ َذاكِّر  الدُّر وس  –أَْعش ط  الشَّْير 

ي املالَِبس َأْكوِ  –أَْعَسح  اأَلْرِويَّة  –اِبملِْكَنَسة 
 –َكب  احْلماِفَلةْر أَ  –َأْسَتِمع  ِإىَل اأَلْخَبمار-اِبملِْكَواة

 –ْرِويَّة أَ  –َعْيج ون  اأَلْسَنمان –ف  ْرَشة  اأَلْسَنمان 
 ِعْكَوة –ِعْكَنَسة

 02 عدد املفردات
 وعواصفمات البطماقة كممايل : 

للدرس ، رضخللدرس الثماين بلون أ، للدرس األول بلون أزرق، بلون عتنوعة (أ
 . الثمالث بلون أصفر

 فة عن انحية املمادة والصور والقيمة  ولكل درس ستة عشر بطماقتما املختل (ب
 لتبدل النرد: 0-2ولكل جمموعة البطماقمات قيمة  (ج

 0قيمة  4قيمة  1قيمة  1قيمة  2قيمة 
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لتيبري 
 املفردات

لتنمية عهمارة 
 اإلستمما 

لتنمية 
 عهمارة قراءة

لتنمية 
عهمارة 
 الكالم 

لتنمية 
عهمارة 
 الكتمابة

وتقصد 
ري هبذه التيب

1-1 
 عفردات

 وتقصد هبذه
 املهمارة لتيبري

1-4 
 عفردات

وتقصد 
هبذه املهمارة 

 0-4لتيبري 
 عفردات

وتقصد 
هبذه املهمارة 

 6-0لتيبري 
 عفردات

وتقصد 
هبذه املهمارة 

 0-6لتيبري 
 عفردات

 
والصور  املفردات فيهما األوىل اجلهة يف ييين وجهمان عندهما البطماقة د( هذه

لكل البطماقة  ويةاملتسما الصورة ييين الثمانية يف اجلهة وأعما والقيمة لتبدل النرد،
  .اجملموعة يف

 البيدق (1
فما  االرت أنبوب حبجم  البيدق الذي عصنوعة عن احلطب. بشكل عثل

 ألخضروا اليلوي ابأللون املتنوعة وه  األمحر سم. ويف اجلزء2سم و قطره 1
واألسود. ولكل العب بيدق واحدا ليصور نفسه وميس  على لوحة  واألزرق
 الليبة

 إلجمابةبطماقة ا (4
سم. تكتب فيهما  x 20سم  22بطماقمات اإلجمابة بشكل املربع حول 

 ة.و اإلجماب قيمة )يف البطماقة(اإلسم، الدرس، واجلدوال الذي يكتب فيه 
 بطماقة دليل استخدام الليبة (0
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سم.  x 15سم  24بطماقة دليل استخدام الليبة بشكل املربع حول 
 وعصور.   عصممة علون

 عبان"طريقة اللعبة "السلم والث .د
 أشخماص أربية إىل شخصني  عن تتكون العب .2
 له يصف الذي البيدق حيمل العب كل .1
 الالعبني بني لالتفماق وفقما الليبة ترتيب حتديد الالعبني .1
 البطماقمات خلط عن املسؤول هو األخري الالعب .4
 ختلطهما مت اليت واحدة بطماقة أتخذ الالعب .0
. البطماقة يف الواردة يليمماتالت اتبما  أو األسئلة على اإلجمابة الالعب على جيب .6

 عدد ددحت أن شأهنما عن أرقمام وهنماك عفرودات،/  الصور بيض هنماك البطماقة يف)
 (اخلطوة الالعبني

 املربع لىع اخلطوة ملواصلة البطماقة يف األسئلة على اإلجمابة الالعب على جيب .0
 التمايل

 البطماقة، يف دةاملوجو  التيليممات اتبما  أو السؤال إجمابة على قمادر غري العب عندعما .1
 عربع إىل عصما/  املقبل عربع على قدعما املض  ميكن العب ال

 بطماقةال الختماذ فرصة على حتصل سوف اإلجمابة على قمادري  غري العب الذي .1
 آخر العب تسلسل بيد هو وهذا. بدوره وصوله بيد
  اجتماه اتبع عبماشرة تذهب أن ميكن مث سلم صورة يف البيدق توقف إذا .25

 السلم



61 

 

 الثيبمان دوداألخ بيد تنزل أن جيب مث الثيبمان صورة يف البيدق فتوق إذا .22
 النهماية خط إىل يصل عن أول هو الفمائز الالعب .21
 

 العربية اللغة املبحث الرابع: فعالية اللعبة "السلم والثعبان" لتعليم
 ابستخدام اللعبة "السلم والثعبان" التجريبية عملية التعليم .أ

 :مايلالت اجلدول خالل عن التجريبية راسيةالد اليملية هذه حتليل وسيتضح
 (4.4) اجلدول

 التجريبية الدراسية عملية
 املمادة الوقت الرقم
 املبدئية التجربية م1520 نوفنبري   2 2
 االختبمار القبل  م1520 نوفنبري   6 2
 عن السماعةاليبمارات و املفردات  م1520 نوفنبري  1 1
 والكالم عهمارة اإلستمما  م1520  نوفنبري 21 1
 عهمارة القراءة والكتمابة م1520 نوفنبري 20 4
 االختبمار البيدي م1520 نوفنبري 15 0

 
 املبدئية ربيةالتج والبعدي من القبلي االختبار يف ومناقشتها البياانت حتليل .ب

ة نتمائج مليرف املبدئية قماعت البماحثة بتجربة 1520نوفنبري  2يف يوم  األربيماء، 
لم ذ يف عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن بوسيلة الليبة "السالدراسة عن التالعي
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 امليلوعمات ةالبماحث وحصلت. واحدة جملموعة إختمارات اليت أربع الطلبة وهم والثيبمان"،
 اآلتية: 

 اليربية لغةال تيليم يف وممتية ابحلمماسة نشماطني التالعيذ جتيل الليبة هذه إن (0
 .شفهيما وحتحريراي يدةعف مجل يف املفردات ييرب ستطيع أنالتالعيذ ي جتيل الليبة هبذه (6
يف الليبة، والسؤال يف البطماقة، ومل يير  استخدام نظمام جيد يفهمن مل عنهن كثري (0

 الليبة هذه ءإجرا عن يسألن كثري عنهما التجربة هذه يف عيىن مجل يف البطماقة، إذن
 :يل  كمما املبدئية التجربية عن والبيدي القبل  اإلختبمار نتيجة مث

 (4.0اجلدول )
 الفردية التجربية عن والبيدي القبل  اإلختبمار نتيجة

 والبيدي اإلختبمار القبل  اإلختبمار االسم الرقم
 12 11 هنما فتحة النزلة 2
 00 01 لطفيماان 1
 15 04 ليستيماان 1
 11 06 نور دايان 4

 110 105 اجلملة
 11،0 60،0 امليدال

ة "السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليربي ليبةال استخدام أن اجلدول، كتل إىل نظرا
 اإلختبمار نتيجة عن وامليدال 0،60 ه  القبل  اإلختبمار نتيجة عن امليدالانجحما، ألن 

 0، 11  ه  البيدي
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 امليدانية التجربية من النتيجة .ج
 املتوسطةالفالح  مبدرسة د الثماعن فصل يف امليدانية جتريبة البماحثة قماعت

 عملية عن السماعة. يف البماحثة عينت التيليم اليملية هذه ويفابجنيالن،  عيةاالسال
يف يوم  لقبل ا اإلختبمار البماحثة قماعت مبدرسة الفالح، الثماعن "د" فصل يف التيليم
 25.55 -51.25بدأ يف السماعة  1520نوفنبري  6اإلثنني 

"السلم  ةابستخدام الليب ه  التيليمية الوسمائل أبنوا  البماحثة قماعت مث
عشر  و واحدة بسماعة اليربية اللغة تيليم حصة يف الليبة هذه واستخدام والثيبمان"،

 ليبة دامابستخ تقوم البماحثة عن السماعة، البماحثة شرحت وبيد. اللقماء كل دقمائق
جمموعمات وكل  1و جتمع البماحثة التالعيذ يف اجملموعمات كثرية وه   السلم والثيبمان،

 وأربع تالعيذا. جمموعة تتكون عن ثالثة
 (4.6اجلدوال )

 القبل  اإلختبماريف  نتمائج التالعيذ
 التقدير النتيجة االسم الرقم
 وييف 41 خمازن 2
 وييف 41 ازدي 1
 عقبول 64 أغوس رايدي 1
 عقبول 01 عبد الرزق 4
 وييف 41 أمحد إروان 0
 وييف 05 أمحد لطيف 6
 عقبول 04 أندرييمان جومنماس 0
 يدج 15 أمن ثليث 1
 وييف 41 دس  جندرا 1
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 عقبول 04 ادي أكونج 25
 جيد جدا 11 هنما فتحة النزلة 22
 وييف 41 إإين صفيين 21
 وييف 05 ليما عني اإلفمادة 21
 عقبول 04 ليستيماان 24
 عقبول 01 لطفيماان 20
 جيد جدا 11 حممد محيد خبماري 26
 جيد 06 نور دايان 20
 ممتماز 11 أوكتمافيما أنكريين 21
 جيد 15 رمحة ينيت عسىن 21
 عقبول 01 ريب 15
 وييف 41 رودي نور رمحن 12
 جيد جدا 11 صف  نور أوليما فطري 11
 وييف 05 يين  11
 عقبول 04 يوك  فرانندى 14
 عقبول 01 داندي كسيه 10
 وييف 41 دندي 16

 
 (4.0اجلدوال )

 تقدير نتمائج التالعيذ يف االختبمار القبل 
سمافة حتديد ع التقدير الرقم

 النتيجة
 النسبة املئوية عدد التالعيذ
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 %1،1 2 255-12 ممتماز 2
 %22،0 1 15-12 جدا جيد 1
 %22،0 1 15-02 جيد 1
 %14،6 1 05-02 عقبول 4
 %11،4 25 05-5 وييف 0

 %255 16 اجلملة
"( د" الثماعن لفصلا يف) القبل  االختبمار يف التالعيذ نتمائج تقدير يشرح اجلدول هذا يف

 تقدير جيد واحدا.  وعن تلميذا التالعيذ وعدد %1،1 ممتماز ه  تقدير عن ه  والنتيجة
التالعيذ  وعدد %22،0تقدير جيد تلميذا. وعن التالعيذ ثالثة  وعدد %22،0جدا ه  
تقدير  التالعيذ تسية تلميذا. وعن وعدد  %14،6تقدير عقبول  تلميذا. وعن ثالثة 
 ذ عشرة تلميذا.التالعي وعدد %11،4ه  وييف

 (4.1اجلدوال )
 بيديال اإلختبماريف  نتمائج التالعيذ

 التقدير النتيجة االسم الرقم
 عقبول 60 خمازن 2
 جيد 01 ازدي 1
 جيد 15 أغوس رايدي 1
 عقبول 60 عبد الرزق 4
 جيد 15 أمحد إروان 0
 عقبول 01 أمحد لطيف 6
 جيد 02 أندرييمان جومنماس 0
 اجيد جد 11 أمن ثليث 1
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 عقبول 01 دس  جندرا 1
 عقبول 60 ادي أكونج 25
 ممتماز 12 هنما فتحة النزلة 22
 عقبول 01 إإين صفيين 21
 جيد 15 ليما عني اإلفمادة 21
 جيد 15 ليستيماان 24
 جيد 00 لطفيماان 20
 جيد جدا 11 حممد محيد خبماري 26
 جيد جدا 11 نور دايان 20
 ممتماز 255 أوكتمافيما أنكريين 21
 ممتماز 14 رمحة ينيت عسىن 21
 جيد 02 ريب 15
 عقبول 61 رودي نور رمحن 12
 ممتماز 14 صف  نور أوليما فطري 11
 عقبول 61 يين  11
 عقبول 66 يوك  فرانندى 14
 عقبول 64 داندي كسيه 10
 جيد 04 دندي 16

 (4.1اجلدوال )
 تقدير نتمائج التالعيذ يف االختبمار البيدي

ة حتديد عسماف التقدير الرقم
 النتيجة

 النسبة املئوية عدد التالعيذ
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 %20،4 4 255-12 ممتماز 2
 %22،0 1 15-12 جدا جيد 1
 %14،6 1 15-02 جيد 1
 %11،0 25 05-02 عقبول 4
 - - 05-5 وييف 0

 %255 16 اجلملة
"( د" الثماعن فصلال يف) البيدي االختبمار يف التالعيذ نتمائج تقدير يشرح اجلدول هذا يف
 تقدير جيد تلميذا.  وعن التالعيذ أربع وعدد%20،4 ممتماز ه  تقدير عن ه  نتيجةوال

التالعيذ  وعدد %14،6تقدير جيد  تلميذا. وعن التالعيذ ثالثة  وعدد %22،0جدا ه  
 التالعيذ عشرة تلميذا.  وعدد %11،0تقدير عقبول  تلميذا. وعن تسية

 (4.25اجلدوال ) 
  والبيديبمار القبل  فرق نتمائج التالعيذ يف االخت

 االسم الرقم
فروق  نتائج االختبار 

 البعدي القبلي النتيجة
 20 60 41 خمازن 2
 12 01 41 ازدي 1
 26 15 64 أغوس رايدي 1
 21 60 01 عبد الرزق 4
 11 15 41 أمحد إروان 0
 1 01 05 أمحد لطيف 6
 20 02 04 أندرييمان جومنماس 0
 1 11 15 أمن ثليث 1
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 22 01 41 جندرا دس  1
 22 60 04 ادي أكونج 25
 1 12 11 هنما فتحة النزلة 22
 0 01 41 إإين صفيين 21
 15 15 05 ليما عني اإلفمادة 21
 16 15 04 ليستيماان 24
 11 00 01 لطفيماان 20
 0 11 11 حممد محيد خبماري 26
 21 11 06 نور دايان 20
 1 255 11 أوكتمافيما أنكريين 21
 24 14 15 عسىن رمحة ينيت 21
 21 02 01 ريب 15
 12 61 41 رودي نور رمحن 12
 6 14 11 صف  نور أوليما فطري 11
 21 61 05 يين  11
 21 66 04 يوك  فرانندى 14
 22 64 01 داندي كسيه 10
 16 04 41 دندي 16

 110 2141 2061 ∑ اجلملة
 65،2 00 24،1 (Mاملعدل )

ثماعن صل اليف االختبمار القبل  والبيدي )يف الف تالعيذليف هذا اجلدول يشرح فرق نتمائج ا
عن االختبمار  2141عن االختبمار القبل  و  2061ه   ∑ ( والنتيجة ه  عن اجلملة"د"
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عن  65،2( ه  M. مث النتيجة عن امليدل )110البيدي و فروق النتيجة  بينهمما ه  
 .24،1بينهمما ه  عن االختبمار البيدي و فروق النتيجة   00االختبمار القبل  و

 (4.22اجلدول )
 يف االختبمار القبل  والبيدي  تالعيذاملقمارنة بني نتمائج ال

 X1 X2 D Xd (Xd)² االسم الرقم

  4،40 1،22 20 60 41 خمازن 2
 101،05  26،22 12 01 41 ازدي 1
 2،14  2،22 26 15 64 أغوس رايدي 1
 1،00  - 2،11 21 60 01 عبد الرزق 4
 111،11 20،22 11 15 41 أمحد إروان 0
 242،14 -22،11 1 01 05 أمحد لطيف 6
أندرييمان  0

 جومنماس
04 02 20 1،22  4،40 

 266،52 -21،11 1 11 15 أمن ثليث 1
 20،51 - 1،11 22 01 41 دس  جندرا 1
 20،51 -1،11 22 60 04 ادي أكونج 25
 242،14 -22،11 1 12 11 هنما فتحة النزلة 22
 10،05 -1،11 0 01 41 إإين صفيين 21
 111،40  20،22 15 15 05 ليما عني اإلفمادة 21
 211،00  22،22 16 15 04 ليستيماان 24
 60،10  1،22 11 00 01 لطفيماان 20
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حممد محيد  26
 خبماري

11 11 0 1،11- 10،05 

 1،00 -2،11 21 11 06 نور دايان 20
 40،11 -6،11 1 255 11 أوكتمافيما أنكريين 21
 5،01 -5،11 24 14 15 ة ينيت عسىنرمح 21
 11،26  4،22 21 02 01 ريب 15
 10،11  6،22 12 61 41 رودي نور رمحن 12
صف  نور أوليما  11

 فطري
11 14 6 1،11- 01،11 

 1،11 -1،11 21 61 05 يين  11
 1،11 -1،11 21 66 04 يوك  فرانندى 14
 20،51   -1،11 22 64 01 داندي كسيه 10
 211،00  22،22 16 04 41 دندي 16

 2111،60  110 2141 2061 ∑ اجلملة
   65،2 00 24،1 (Mاملعدل )

 البيمان:

 X1 =  النتيجة االختبمار القبل    
 X2 = النتيجة يف االختبمار البيدي  

d=  الفرق بني النتيجة احملصولة يف االختبمار القبل  و
 البيدي

 =X1-X2 

Md =  عيدل مجلةd  
(Md =

∑d

N
) 
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Xd = d  – Md 

N = 61 املشرتكني يف التجربة = تالعيذعدد ال  

= Db 

2-N  (16-2 =10) ،نتيجة ""ابلنتيجة تقمارن البماحثة كمان امليىن 
 significance)الصدق  درجة جدول عن اخلماعسة وعشرون يف السطر املوجودة

and confidence level) 

  
 

𝑡 =
𝑀𝑑

√
Σ𝑥𝑑2

𝑁(𝑁 − 1)

 
 

𝑡 =
11,9

1,57
 𝑡 =

11,9

√3,75
 

 

𝑡 =
11,9

√
2111,60

077

 

 
𝑡 = 8,71 

 

   
ماعسة ابلنتيجة املوجودة يف السطر اخل t=1،02ويقمارن البماحث هذه النتيجة، 
( وألن هذا significance and confidence levelوعشرون عن جدول درجة الصدق )

. والنتيجة %0ه  امللحقة  املستخدعة الدرجة وكمانتماع  البحث هو كمالبحث االجتم
 1056=  %0املوجودة يف الدرجة 

لة عن يف عيرفة فيمالية التجربة، فإنه إذا كمانت النتيجة احملصو واملييمار وهنماك القمانون 
 significanceاحلسمايب( أكرب عن النتيجة املوجودة يف جدول درجة الصدق ) t.test (tرعز 

and confidence level مانهفيمال. واليكس ع ليبة السلم والثيبمان(، فإن ذلك يدل على أن 
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غري فيمال. والنتيجة املوجودة يف جدول درجة الصدق  ليبة السلم والثيبمانيدل على أن 
 .اجلدويلt.table (t )تسمى 

احلسمايب أكرب عن  tأن مجع نتمائج قيمة  ةالبماحث تاعتممادا على الرعز املوجود وجد
(. لذلك فإن حصلية هذه التجربة تدل على أن 1056< 1،02دويل، ه  )اجل tقيمة 

ة استخدام ليبة السلم والثيبمان يف تيليم اللغة اليربية فيمال لتالعيذ الفصل الثماعن يف عدرس
 الفالح املتوسطة االسالعية ابجنيالن طوابن.

 

 ن"ثعبااللعبة "السلم وال استخدام بعدعند املدرس اللغة العربية استبانة د. 

 (4.21اجلدول )
 النتيجة عن عدرس تيليم اللغة اليربية

 2 1 1 4 السؤال الرقم
 لقدرة وفقما املستخدعة املمادة هل 2

 التالعيذ؟
√    

 السلم ليبة استخدام دليل هل 1
 بشكل فهمهما ميكن والثيبمان

 واوحما؟

√    

 فقماو  ليبة يف املستخدعة الصور هل 1
 ابملواد الدراسية؟

√    

ل هذه الليبة عنماسبة لتيليم اللغة ه 4
 اليربية؟

√    

1056 >1،02 
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    √ هل الصور املستخدعة ممتية؟ 0
    √ هل تلوين يف الصور ممتية؟ 6
ل ترغب التالعيذ يف تيليم اللغة ھ 0

 ابستخدام هذه الليبة؟ اليربية
√    

 لتحقيق عنماسبة الوسمائل هذه هل 1
 التيليم؟ األهداف

√    

ليم يف تي عيذالتال فهم يتم كيف 1
ل الوسمائ ابستخدام اللغة اليربية

 الليبة السلم والثيمان؟

√    

 ابستخدام التيلم فيمالية كيف 25
 الوسمائل الليبة السلم والثيمان؟

√    

    25 مجلة
 x 25  =45 4=  4بنتيجة  اإلجمابة عدد
 x 1  =5 5=  1بنتيجة  اإلجمابة عدد
 x 1 =5 5=  1بنتيجة  اإلجمابة عدد
 x 2  =5 5=  2بنتيجة  إلجمابةا عدد
 x 255%               اإلجمابة عدد مجلة

 عدد السؤال  x النتيجة األعلى
45    x 255%    =255 % 
45 
ية أن استخدام  الليبة السلم والثيبمان  يف تيليم اللغة اليربية " ممت النتيجة هذه تدل

 جدا "
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 لم والثعبان"اللعبة "الس بعد استخدام تالميذاستبانة اله. 

 تالعيذلدى أفراد ال ةل  نتمائج البيماانت عن اإلجمابة االستبمانة اليت وزعهما البماحثتفيمما 
الليبة "السلم دام لغة اليربية ابستختيليم ال)عينة البحث( للحصول على آرائهم يف عملية ال

ألسئلة . وبنود اتلميذا 16 تالعيذبتوزيع هذه االستبمانة، وكمان عدد ال ت. وقماعوالثيبمان"
 هابستخدام هذ تالعيذوعماذا يشير ال اللغة اليربيةحتتوي عما يتيلق آبرائهم بيد تطبيق تيليم 

 يف تيليم اللغة اليربية. ليبة

 (4.21اجلدول )
 عند التالعيذاإلجمابة عن االستبمانة 

رقم 
 السؤال

 عدد 
 اليينة

 اإلجمابة
 د ج ب أ 

 ليبة السلم والثيبمان عرض هل 2
 ثريةع اليربية ةاللغ تيليم يف

 لالهتممام؟

16 16 - - - 

    255 املئوية النسبة
 ةاليربية سهل اللغة تيليم هل 1

  مان؟السلم والثيب ليبة ابستخدام
16 21 0 2 - 

  1،1 16،1 61،1 املئوية النسبة
 - 2 4 12 16 هل الصور املستخدعة ممتية؟ 1

  1،1 20،4 15،1 املئوية النسبة
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 صور كل على التلوين هل 4
 ممتية؟

16 21 21 2 - 

  1،1 46،1 05 املئوية النسبة
هل هتتم ابلصور املستخدعة يف  0

 الوسمائل؟
16 20 6 1 - 

 - 22،0 11،2 60،4 املئوية النسبة
هل تفهم تيليم اللغة اليربية  6

 ابستخدام الوسمائل التيليمية؟
16 22 1 0 - 

  16،1 15،1 45،1 املئوية النسبة
ن وسمائل التيليمية هل تسير أ 0

 عفيدة يف تيليم اللغة اليربية ؟
16 26 25 - - 

 - - 11،0 62،0 املئوية النسبة
هل تفرح تيليم اللغة اليربية  1

 بوسيلة ليبة السلم والثيبمان؟
16 20 1 - - 

   60،4 14،6 - - 
 هل تيليم اللغة اليربية أكثر 1

محماسما ابستخدام ليبة السلم 
 والثيبمان؟

16 21 4 1 - 

 01،2 20،4 22،0 - 
 - 21 65 201 اجلملة

  201"أ" =  اإلجمابة عدد
 x 255%               اإلجمابة عدد مجلة
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 عدد التالعيذ x عدد السؤال
201    x 255%    =60،2 % 
114 
 215"ب" =  اإلجمابة عدد
 x 255%               اإلجمابة عدد مجلة

 عدد التالعيذ x عدد السؤال
215    x 255%    =06،1 % 
114 
 16"ج" =  اإلجمابة عدد
 x 255%               اإلجمابة عدد مجلة

 عدد التالعيذ x عدد السؤال
16    x 255%    =22،2 % 
114 
 5"د" =  اإلجمابة عدد

للغة اليربية ا تيليم عملية بيد جييبون الذين أن التالعيذ عن اإلستبمانة ونتمائج
وامليدة  . % 60،2 ه " أ مبيىن ممتية جدا" لثيبمان، امليدة ابالجمابةابستخدام ليبة السلم وا

 22،2ه  " ج أقل ممتية " . وامليدة ابالجمابة% 06،1ه  " ب مبيىن ممتية " ابالجمابة
 الثيبمان.اللغة اليربية ابستخدام ليبة السلم و  ممتية يف تيليم التالعيذ . لذلك، يشير%
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 بحثمناقشة نتائج الاملبحث اخلامس: 
 تطوير اللعبة "السلم والثعبان" .0

 Borgعن  (R&D)البماحثة يف تطوير الليبة "السلم والثيبمان" مبنهج البحث والتطوير  تقوم

& Gall . عنهما ةاملراحل اليت استخدعهما البماحثوكمانت: 
 ييني البماحث املوووعمات املستخدعة  (2

 يربية لاللغة ا املستخدعة عن الكتماب املدرس أتخذ البماحثة املوووعمات 
يف الفصل الثماعن عن عدرسة املتوسطة. وختتمار البماحثة املوووعمات  الذي يستيمله

( الدرس الثماين: 1( الدرس األول: السَّماَعة، 2عن عرحلة األوىل وه  ثالثة الدروس،
 ( الدرس الثمالث: يَ ْوِعيَّمات  َنما يف البَ ْيِت.1يَ ْوِعيَّمات  َنما يف اْلَمْدَرَسة، 

 ليبماراتوا كتمابة املفردات (1
 يستيمله الذي اللغة اليربية  عن الكتماب املدرس  املفرداتأتخذ البماحثة 

 سهولةليف الفصل الثماعن عن عدرسة املتوسطة. وتصمم البماحثة اليبمارات البسيطة 
 التالعيذ يف تيليم اللغة اليربية.

 تصميم الليبة (1
ة بواليبمارات صممت البماحثة لوحة اللي املفرداتالبماحثة  كتبت أن بيد

ربانعج احلماسويب ابل"السلم والثيبمان"، وبطماقة الليبة، وبطماقة دليل استخدام الليبة 
 . (Corel Draw X2)وهو 

( 2)لتمالية: ااخلطوات ليبة "السلم والثيبمان" على ال يف تطوير ةالبماحث تحصلو 
 عن التحكيم (4املنتج، ) تصميم (1البيماانت، ) مجع (1واملشكالت، ) االحتيماجمات حتليل

 (0، )(الصغرية جملموعة) املبدئية التجربة (6األوىل، ) اإلصالحمات (0خلرباء، )ا
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الثمالثة،  اإلصالحمات (1، )(الكبرية جملموعة) امليدانية التجربة (1الثمانية، ) اإلصالحمات
 النهمائ .  اإلنتماج (25)

 اليت واتكتمابه. وأعما خط يف سوغيونو قررهما اليت خبطوات عنماسبة اخلطوات وهذه
 وحدد تمابهك يف سوغيونو شرحه اليت خطوات فهو البحث هذا إجراء يف البماحثة دعهماتستخ
 البحث جملنه عراحل عشرة البماحثة وتستخدم. التطويري البحث خطوات إجراءات فيه

 .Borg and Gellوالتطوير عن 

وهذه الليبة املتطورة هتدف الستخداعهما يف الفصل وتستطيع خمارج الفصل. ألن 
 عن انحية اليماعة أن متكن القيمام هبذه ليبة يف أي يبة "السلم والثيبمان"عن خصمائص الل

عكمان، سواء يف املدرسة أو يف املنزل. ويستطيع التلميذ أن يليب يف املدرسة  عع عدرس 
اللغة اليربية كوسيلة التيليم، وأعما يف املنزل يستطيع أن يليب عع عمائلته. ويستطيع أن 

ون عن شخصني حىت على األكثر أربع أشخماص، وتصمم يليبهما يف جمموعة صغرية تتك
 هذه الليبة لليب أو لتيليم، وهذه الليبة عشهورا و عألوفما فيمما بينهما. 

 
 فعالية لعبة السلم والثعبان .7

درجة  أن ماحثةالب وجدت القبل  والبيدي  لالختبمار احملصولة النتمائج على اعتممادا
"t( 5" حسمابt( يف هذا البحث )أكرب1،02 ) درجة " نعt0 عستوى " جدوال على 
عقبول، وهذا ييين أن ليبة  السمابق الفرض ( أن1056< 1،02( فييرف عنه )1056) %

السلم والثيبمان لتيليم اللغة اليربية للتالعيذ الفصل الثماعن "د" يف عدرسة الفالح املتوسطة 
 اإلسالعية ابجنيالن طوابن فيمالة. 
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اجلدول فمالغرض عقبول، وهذا ييين " t"ة حسماب أكرب عن درج" t"إذا كمانت درجة  (2
ليبة "السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليربية للتالعيذ الفصل الثماعن "د" يف عدرسة أن 

 الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن طوابن فيمالة.
عتسماويني فمالغرض أو اجلدول  " t"حسماب أصغر عن درجة  " t"إذا كمانت درجة  (1

ل بة "السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليربية للتالعيذ الفصليعفروض، وهذا ييين أن 
 يمالة.ف غري الثماعن "د" يف عدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية ابجنيالن طوابن
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

الصة عن خ البماحثة ستقدم اآلخر ويف البحث، هذا كتمابة يف البماحثة انتهت قد
 :ةالتمالي البحث البحث وعقرتحمات نتمائج

 البحث خالصة نتائج .أ
سم  45وإنتماج الليبة "السلم والثيبمان" تتكون عن لوحة الليبة بشكل املربّع حول  .2

x15 ،البطماقمات املفردات املصور لثلثة الدروس بلون عتنوعة  ماتجمموع 1وسم
للدرس األول بلون أرزق، وللدرس الثماين بلون أحضر، وللدرس الثمالث بلون 

ت اإلجمابة، بطماقة دليل استخدام ليبة. وامتم تطوير (، بطماقماPionالبيدق )أصفر،
الليبة " السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليربية مبدرسة الفالح املتوسطة اإلسالعية 

. Borg & Gallابجنيالن طوابن عنماسبما خبطوات البحث والتطوير الذي يقدعه 

لتحكيم اواملشكالت، مجع البيماانت، تصميم املنتج،  االحتيماجمات وه : حتليل
 ، اإلصالحمات(الصغرية جملموعة) املبدئية عن اخلرباء، اإلصالحمات األوىل، التجربة

 النهمائ .  نتماجالثمالثة، اإل ، اإلصالحمات(الكبرية جملموعة) امليدانية الثمانية، التجربة
عواصفمات الليبة " السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليربية مبدرسة الفالح املتوسطة  .1

املهمارات  ربعأ لتيليم استخداعهما جنيالن طوابن. أن هذه الليبة ميكناإلسالعية اب
 45( لوحة الليبة بشكل املربّع حول 2يف اللغة اليربية، وتتكون هذه الليبة عن 

 ،البطماقمات املفردات املصور لثلثة الدروس ماتجمموع 1( 1سم، امللونة x15سم 
ل بلون وعة للدرس األو بلون عتنو  للمووو ، وفقما املفردات مجيع تشمل واليت

( البيدق 1 أرزق، وللدرس الثماين بلون أحضر، وللدرس الثمالث بلون أصفر،
(Pion ،)4 ،بطماقة دليل استخدام ليبة0( بطماقمات اإلجمابة ) 
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 عن نتيجة إىل رابلنظ إن ليبة "السلم والثيبمان" فيمال لتيليم اللغة اليربية، وذلك .1
 البيدي االختبمارو  القبل  ا عن االختبمارامليدانية عن ستة وعشرين تلميذ التجريبة
يف وامليدال  65،2يف اإلختبمار القبل   امليدال أن=  االحصمائ  نتيجة على تدل

املقمارنة بني " عن t-Testنتيجة " عن . وأعما24،1ونسبتهما  00 االختبمار البيدي
ابلنتيجة املوجودة يف  t=1،02ه   نتمائج الطلبة يف االختبمار القبل  والبيدي

 significance andوعشرون عن جدول درجة الصدق )ماعسة طر اخلالس

confidence level  الدرجة وكمانت( وألن هذا البحث هو كمالبحث االجتمماع 
أن  ةالبماحث تاعتممادا على الرعز املوجود وجد. و % 0ه  امللحقة  املستخدعة

(. 1056< 1،02اجلدويل، ه  ) tاحلسمايب أكرب عن قيمة  tمجع نتمائج قيمة 
لذلك فإن حصلية هذه التجربة تدل على أن استخدام الليبة "السلم والثيبمان" 
لتيليم اللغة اليربية فيمال لتالعيذ الفصل الثماعن يف عدرسة الفالح املتوسطة 

 االسالعية ابجنيالن طوابن.
 

  املقرتحات .ب
لوسمائل اب املتيلقة الالحقة للبحوث وعرجيما عصدرا البحث هذا يكون أن يرجى .2

 وخماصة ليبة "السلم والثيبمان" لتيليم اللغة اليربية. يةالتيليم
ابلوسمائل  "السلم والثيبمان" الليبة هذه ويقمارنوا يطوروا أن اآلخرين البماحثني على .1

 األخرى. املوووعمات يف الوسمائل هذه وتطبيق األخرى التيليمية
 

 التوصيات .ج
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يم اللغة اليربية لبنماء على النتمائج البحث عن تطوير الليبة "السلم والثيبمان" لتي
 يف عدرسة الفالح املتوسطة االسالعية ابجنيالن طوابن، توص  البماحثة مبما يل : 

ى بنماء على أن هذه الليبة كمالوسمائل التيليمية فيمالة لتيليم اللغة اليربية، ينبغ  عل .2
عدرس اللغة اليربية يف هذه املدرسة املقصودة تطبيقهما يف عملية التيليم اللغة 

 اليربية.
تغيري االسلوب التيلم التقليدية الذي يرتكز على املدرس إىل التيلم الذي يرتكز ل .1

 فيمالية أكثر كونسي التيلم على التالعيذ إبعطماء الفرصة الكمافية للتالعيذ. حبيث
 وعتية
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 راجعملقائمة ا
 املراجع العربية .أ

م ما عمالك إبراهيعماالنج: عطبية جماعية عوالن. عنهج اللغة اليربية .م1522. ديوي محيدة
 ىلو اإلسالعية احلكوعية مبماالنج، الطبية األ

الرابط:  .تيليم اليربية لغري النماطقني هبما عنماهجه وأسماليبه م.2111 .رشدي أمحد طييمة
 عنشورات املنطمة اإلسالعية للرتبية واليلوم والثقمافة

عكة . رىخ بلغمات أنيتيليم اللغة اليربية للنماطق رجع يفملا.____د طييمةرشدي أمح
  كرعة، جماعية أم القرى، اجزء األولملا

م. اجتماهمات حديثة يف تدريس  1551 طه عل  حسني الدليم  وسيماد عبد الكرمي الوئل .
  اللغة اليربية. عممان: األردن

 .وماءات مليلم  اللغة اليربية لغري النماطقني هبماا م.1522 .عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان
 مللك فهد الوطنية أثنماء النشر الرايض: فهرسة عكتبة ا

 يمارفملعصر: دار ااملوجه الفين ملدرس اللغة اليربية  . م2151 .عبد اليليم إبراهيم

سيكولوجية الوسمائل التيليمية ووسمائل تدريس اللغة  .م 2111 .عبد اجمليد أمحد عنصور
 رايض: دار امليمارف . اليربية

يليم اللغة اليربية لغري النماطقني هبما ت. 1556. عل  أمحد عدكور و إميمان أمحد هريدي
 . القماهرة: در الفكر اليريب النظرية والتطبيق

. املراجع يف تيليم اللغة اليربية 1551فتحى على يونس وحممد عبد الرؤف الشيخ. 
  ألجمانب .عكتبة وهبة
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. ىلالطبية األو   تكنولوجيما التيليم،ىلعن الوسمائل إ .م2111. ماعيل يوسفعماهر إمس
 : عكتبة الشقري الرايض

 الرايض: عكتبة التوبة. 2طرائق تيليم اللغة اليربية، ط. .م1521. مد إبراهيم خطيبحم

طرق ندريس اللغة اليربية والرتبية الدينية يف ووء  .م2111 .حممد رشدي خماطر وآخرون
 القماهرة: دار امليمارف . االجتماهمات الرتبوية احلديثة

دليل امليلم إىل استخدام الصور والبطماقمات يف  .م 2112 .حممود امسماعل  صيين وأصحبه
 ليج خلالرايض: عكتب الرتبية اليريب لدول اتيليم اليربية 

طرائق تدريس اللغة اليربية لغري النماطقني  .1551 .حممود كماعل النماقة و رشدي أمحد طييمة
 هبما إيسيسكو: عنشورات املنظمة اإلسالعية  

 س بريوت: دار النفمائ. ليربية وطرائق تدريسهماخصمائص ا .م2111. مود عيروفحمانئف 
 .األليماب اللغوية يف تيليم اللغمات األجنبية .2452 .ه. انصف عصطفى عبد اليزيز

 الربية الرايض: دار
 عصر: دار النهضة اليربية. الوسمائل التيليمية واملنهج .م2112 .أمحد خيزي كماطم

 

 املراجع األجنبية .ب

Asnawir dan Basyiruddin Usman. 7117.  Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputat 

Press 

Asrori, Imam. 7103. 0111 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab. 

Malang: CV Bintang Sejahtera  
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Hamid, Abdul, Uril Baharuddin, dan Bisri Musthofa, Pembelajaran Bahasa Arab 

Pendekata, Metode, Strategi, Materi, dan Media (Malang: UIN –Malang 

Press, 7118) 

Mujib, Fathul dan Nailur Rahmawati. 7100. Metode Permainan-Permainan 

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab .Yogyakarta: DIVA Press 

Sugiyono. 7107. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: 

Alfabeta 

Sujana, Nana dan Ahmad Rifa’I, 0117. Media Pengajaran . Bandung: Sinar Baru 

Sujana, Nana. 7114. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 107 Tahun  7103, tentang 

Kurikulum Madrasah 7103 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab 

Wahab Rasyidi, Abdul. 7111. Media Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: UIN-

Malang Press 

  ج. االنرتنيت والبحوث

Febryana- Widowati, Penggunaan Media Ular Tangga Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Tema Hiburan  Jurnal Penelitian Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar | Vol 2, No 1, (2112) 

Wikipedia, Ular tangga (http://id.wikihow.com/Bermain-Ular-Tangga ) diakses 77 

April 7102 

http://id.wikihow.com/Bermain-Ular-Tangga 

 

وسلم"  "ثيبمان فيمالية استخدام الليبة حتت املووو  (1520عفيفة الزنيدة )حبث اليلم ، 
لرتقية عهمارة الكالم ابملدرسة عفتماح اليلوم املتوسطة اإلسالعية جندانج جل  عماالنج، 

 للغة اليربيةلكلية علوم الرتبية والتيليم يف قسم تيليم ا سرجماانلنيل درجة حبث اليلم  

http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/issue/view/695
http://id.wikihow.com/Bermain-Ular-Tangga
http://id.wikihow.com/Bermain-Ular-Tangga
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لرتقية  ( عن تطوير الليبة "السلم والثيبمان"1551نينو إيندري اينطما )البحث اليلم ، 
حفظ املفردات )البحث التجريب يف الفصل اخلماعس يف عدرسة اإلبتدائية 
اإلسالعية(. البحث اليلم  لنيل درجة سرجماان يف قسم اللغة اليربية وادهبما جبماعية 

 احلكوعية عماالنج

لرتقية حفظ  ( عن استخدام الليبة "السلم والثيبمان"1520ليلة الرزق )البحث اليلم ، 
بحث ابع يف عدرسة نور اجلديد اإلبتدائية اإلسالعية بليتمار. الاملفردات يف الفصل الر 

اليلم  لنيل درجة سرجماان يف قسم تيليم املدرس يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالعية 
 جبماعية عوالان عمالك إبراهيم اإلسالعية احلكوعية عماالنج

 
 



PENGANTAR 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN 

OLEH AHLI MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 

 

Kepada Yth 

Dr. H. HR. Taufiqurrahman, MA 

Di  

    UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

Dalam rangka penulisan Tesis sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan 

S2 Pendidikan Bahasa Arab, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

peneliti mengembangkan Permainan Ular Tangga untuk Pembelajaran Bahasa Arab di 

MTs Al- Falah Bangilan Tuban.  

Selanjutnya, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi media 

pembelajaran yang mampu memudahkan belajar siswa, maka kami memohon kesediaan 

Bapak untuk sedikit meluangkan waktu untuk mengisi angket ini sebagai penguji ahli media 

pembelajaran. 

Sedangkan tujuan dari penulisan angket ini adalah untuk mengetahui apakah produk 

yang kami kembangkan sudah valid dan efektif, sebelum di ujicobakan kepada siswa. Untuk 

kemudian digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, setelah diadakan perbaikan sesuai 

dengan data yang kami peroleh dari hasil validasi ini. 

Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan banyak 

terima kasih. Jazakumullah Khoiron. 

Malang, 22 Oktober 2102 

 

 

Amalia Ilmiati 

NIM 00220111 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK  

OLEH AHLI MEDIA PEMBELAJARAN  

(VALIDASI KE-1) 

 

Judul : Pembelajaran Kooperatif dengan Media Permainan Ular Tangga 

Untuk Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Al- Falah Bangilan Tuban 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Perancang  : Amalia Ilmiati 

Evaluator  : Dr. H. HR. Taufiqurrahman, MA 

Tanggal  :  

 

I. Identitas Validator 

Nama   : Dr. H. HR. Taufiqurrahman, MA 

Pekerjaan : Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Alamat   : Malang 

Validator  : Ahli Media Pembelajaran 

 

II. Butir Pertanyaan 

Beri tanda cek (√) pada skala penilaian berikut sesuai dengan penilaian Anda! 

0 = sangat tidak baik/sesuai 

2 = kurang sesuai 

3 = baik 

4 = sangat baik/sesuai 

 

No Aspek yang dinilai 
Skala penilaian 

0 2 3 4 

Papan Permainan Ular Tangga     

0 Tampilan desain papan Ular Tangga menarik     

2 Komposisi warna pada bidang permainan Ular Tangga 

selaras dan menarik 

    

3 Kejelasan tulisan pada  papan permainan Ular Tangga     

4 Pemilihan jenis font dan ukuran dalam penulisan kalimat 

pada papan bidang istimewa sesuai 

    

0 Penulisan nomor urut angka pada bagian luar dari petak-

petak Ular Tangga, dapat membantu siswa untuk mengenal 

urutan angka dalam bahasa Arab 

    

6 Ukuran papan permainan Ular Tangga sesuai (tidak terlalu 

besar dan tidak terlalu kecil), sehingga mudah dibawa 

kemana saja 

    

2 Papan permainan Ular Tangga praktis, karena dapat dilipat      

 

Angket 0: Ahli Media 



8 Papan permainan Ular Tangga terbuat dari bahan kertas Art 

Paper 201, sehingga lebih praktis dan efisien 

    

1 Pemilihan warna pada bingkai papan Ular Tangga menarik, 

disesuaikan dengan desain bidang permainan Ular Tangga 

    

Kartu Permainan     

01 Tampilan desain kartu menarik     

00 Komposisi warna pada kartu selaras dan menarik     

02 Kejelasan tulisan, pemilihan jenis Font dan ukuran pada 

kartu sesuai 

    

03 Pemilihan dan penempatan gambar selaras dan menarik     

04 Kotak penyimpanan kartu rapi     

00 Desain kotak penyimpanan kartu menarik     

Pion     

06 Bentuk pion menarik     

02 Pion terbuat dari kayu yang aman     

Petunjuk Permainan Ular Tangga     

08 Desain Petunjuk Permainan Ular Tangga menarik     

01 Informasi yang disajikan pada Petunjuk Permainan Ular 

Tangga, meliputi: Judul permainan, Gambar Ular Tangga, 

kartu permainan 

    

21 Pemilihan font dalam Petunjuk Permainan Ular Tangga , 

didesain semi formal, untuk menyesuaikan dengan sasaran 

pengguna buku (siswa tingkat MTs/SMP) 

    

20 Layout, disesuaikan dengan kesenangan siswa, yaitu full 

colour dan dilengkapi animasi gambar yang lucu 

    

22 Ukuran Petunjuk Permainan Ular Tangga sesuai, tidak 

terlalu besar dan tidak terlalu kecil 

    

Lembar Jawaban     

23 Keterangan pada lembar jawaban jelas     

24 Ukuran lembar jawaban sesuai     

 

III. Saran dan Komentar 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Rekomendasi 

(          ) valid 

(          ) valid, perlu direvisi 

(          ) tidak valid, perlu direvisi 

 

 

Malang,     

Validator, 

 

 

 

 

Dr. H. HR. Taufiqurrahman, MA 

  



PENGANTAR 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN 

OLEH AHLI MATERI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

 

 

 

Kepada Yth 

Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

Di  

    UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

Dalam rangka penulisan Tesis sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan 

S2 Pendidikan Bahasa Arab, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

peneliti mengembangkan Permainan Ular Tangga untuk Pembelajaran Bahasa Arab di 

MTs Al- Falah Bangilan Tuban.  

Selanjutnya, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi media 

pembelajaran yang mampu memudahkan belajar siswa, maka kami memohon kesediaan 

Bapak untuk sedikit meluangkan waktu untuk mengisi angket ini sebagai penguji ahli 

materi pembelajaran bahasa Arab. 

Sedangkan tujuan dari penulisan angket ini adalah untuk mengetahui apakah produk 

yang kami kembangkan sudah valid dan efektif, sebelum di ujicobakan kepada siswa. Untuk 

kemudian digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, setelah diadakan perbaikan sesuai 

dengan data yang kami peroleh dari hasil validasi ini. 

Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan banyak 

terima kasih. Jazakumullah Khoiron. 

Malang, 22 Oktober 2102 

 

 

Amalia Ilmiati 

NIM 00220111 

 

 

 

 



 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK  

OLEH AHLI MATERI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

(VALIDASI KE-2) 

 

Judul : Pembelajaran Kooperatif dengan Media Permainan Ular Tangga 

Untuk Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Al- Falah Bangilan Tuban 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Perancang  : Amalia Ilmiati 

Evaluator  : Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

Tanggal  :  

 

I. Identitas Validator 

Nama  : Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

Pekerjaan  : Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Alamat  : Malang 

Validator  : Ahli Materi Pembelajaran Bahasa Arab 

 

II. Butir Pertanyaan 

Beri tanda cek (√) pada skala penilaian berikut sesuai dengan penilaian Anda! 

0 = sangat tidak baik/sesuai 

2 = kurang sesuai 

3 = baik 

4 = sangat baik/sesuai 

 

No Aspek yang dinilai 
Skala penilaian 

0 2 3 4 

KELAYAKAN ISI 

0 
Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab 

di sekolah 

    

2 
Kesesuaian dengan kebutuhan materi dalam bahan ajar yang 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah 

    

3 

Penyusunan materi, khususnya dalam pemilihan kosakata 

yang diajarkan, disesuaikan dengan kemampuan siswa tingkat 

MTs/SMP 

    

4 

Kesesuaian cakupan materi sebagai pengembangan 

keterampilan berbahasa yang dimiliki siswa untuk kehidupan 

sehari – hari 

    

0 Manfaat untuk penambahan wawasan pengetahuan siswa     

6 Kesesuaian materi dengan nilai-nilai, moralitas, dan sosial     

 

Angket 2: Ahli Materi 



2 

Penggunaan Permainan Ular Tangga sesuai untuk diterapkan 

pada siswa tingkat menengah, dengan usia rata-rata 02-03 

tahun 

    

SUBSTANSI MATERI 

8 
Bahasa yang digunakan pada papan dan kartu  permainan 

Ular Tangga sederhana dan mudah dipahami 

    

1 
Bahasa yang digunakan pada buku petunjuk permainan Ular 

Tangga sederhana dan mudah dipahami 

    

01 
Kesesuaian tingkat kemudahan permainan Ular Tangga untuk 

siswa tingkat MTs/SMP 

    

00 

Materi mencakup empat keterampilan bahasa yang dapat 

digunakan oleh siswa dalam keseharian, berdasarkan pada 

kamus Bahasa Arab 

    

02 

Permainan Ular Tangga  disusun secara lengkap (mencakup 

semua peraturan yang harus diketahui oleh masing-masing 

pemain, sebelum permainan berlangsung) 

    

KETEPATAN ISI 

03 Ketepatan penulisan materi (dalam Permainan Ular Tangga)     

04 Penulisan materi sesuai dengan materi yang dipelajari      

00 

Permainan Ular Tangga  dapat memudahkan siswa mencapai 

tujuan pembelajaran Bahasa Arab di sekolah, terutama dalam 

pengembangan keterampilan berahasa Arab 

    

KEMENARIKAN ISI 

06 
Permainan Ular Tangga dapat menarik perhatian dan minat 

siswa untuk mempelajari bahasa Arab 

    

02 
Permainan Ular Tangga dilengkapi dengan kartu yang 

menarik 

    

08 
Petunjuk penggunaan permainan disusun dengan tampilan 

yang menarik, lengkap dan mudah difahami siswa 

    

01 

Media Ular Tangga merupakan permainan bahasa yang 

mutakhir karena penyusunannya disesuaikan dengan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

    

 

 

III. Saran dan Komentar 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 



IV. Rekomendasi 

(          ) valid 

(          ) valid, perlu direvisi 

(          ) tidak valid, perlu direvisi 

 

 

Malang,  

Validator, 

 

 

Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

  



 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK 

Lembar Validasi  

(ANGKET GURU) 

A. Identitas 

Nama   : ……………………………………………………………………. 

Jabatan  : ……………………………………………………………………. 

Instansi  : ……………………………………………………………………. 

 

B. Angket Isian 

0. Apakah materi yang digunakan sesuai dengan kemampuan siswa? 

a. Sangat sesuai 

b. Sesuai 

c. Kurang sesuai 

d. Tidak sesuai 

2. Apakah petunjuk penggunaan media permainan Ular Tangga dapat dipahami 

dengan jelas? 

a. Sangat bisa difahami 

b. Bisa difahami 

c. Kurang bisa difahami 

d. Tidak bisa difahami 

3. Apakah gambar yang digunakan pada media permainan sesuai dengan materi? 

a.   Sangat sesuai 

b.   Sesuai 

c.   Kurang sesuai 

d.   Tidak sesuai 

4. Apakah media ini tepat untuk pengajaran Bahasa Arab? 

a. Sangat tepat 

b. Tepat 

c. Kurang tepat 

d. Tidak tepat 

0. Apakah gambar yang digunakan menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Kurang menarik 

d. Tidak menarik 

6. Apakah pewarnaan pada masing-masing gambar media menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Kurang menarik 

d. Tidak menarik 

 

Angket 3: Untuk Guru Bahasa Arab 



2. Apakah siswa tertarik belajar bahasa Arab dengan menggunakan media ini? 

a. Sangat tertarik 

b. Tertarik 

c. Kurang tertarik 

d. Tidak tertarik 

8. Apakah media ini sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran? 

a. Sangat sesuai 

b. Sesuai 

c. Kurang sesuai 

d. Tidak sesuai 

1. Bagaimanakan pemahaman siswa terhadap pelajaran Bahasa Arab yang 

disampaikan dengan menggunakan media? 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Kurang baik 

d. Tidak baik 

01. Bagaimana keefektifan pembelajaran dengan menggunakan media? 

a. Sangat efektif 

b. Efektif 

c. Kurang Efektif 

d. Tidak Efektif 

 

C. Kritik 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

D. Saran 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

E. Kesimpulan 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

  



INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK 

Lembar Validasi  

(ANGKET SISWA) 

A. Identitas 

Nama   : ……………………………………………………………. 

Kelas   : ……………………………………………………………. 

Sekolah : ……………………………………………………………. 

 

B. Angket Isian 

0. Apakah penyajian media permainan Ular Tangga dalam pembelajaran bahasa 

Arab menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Kurang menarik 

d. Tidak menarik 

2. Apakah belajar bahasa Arab dengan menggunakan media permainan Ular 

Tangga mudah? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Kurang mudah 

d. Tidak mudah 

3. Apakah gambar yang digunakan menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Kurang menarik 

d. Tidak menarik 

4. Apakah pewarnaan pada masing-masing gambar menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Kurang menarik 

d. Tidak menarik 

0. Apakah anda tertarik dengan bermacam-macam gambar yang ada dalam media? 

a. Sangat tertarik 

b. Tertarik 

c. Kurang tertarik 

d. Tertarik 

6. Apakah anda dapat memahami bahasa Arab yang dipelajari dengan 

menggunakan media? 

a. Sangat Bisa 

b. Bisa 

c. Kurang bisa 

d. Tidak bisa 

 

Angket 4: Untuk Siswa 



2. Apakah anda merasa bahwa belajar bahasa Arab dengan menggunakan media 

Ular Tangga itu bermanfaat? 

a. Sangat bermanfaat 

b. Bermanfaat 

c. Kurang bermanfaat 

d. Tidak bermanfaat 

8. Apakah anda senang belajar bahasa Arab dengan menggunakan media permainan 

Ular Tangga? 

a. Sangat senang 

b. Senang 

c. Kurang senang 

d. Tidak senang 

1. Apakah dengan media permainan Ular Tangga ini anda lebih bersemangat belajar 

bahasa Arab? 

a. Sangat bersemangat 

b. Bersemangat 

c. Kurang bersemangat 

d. Tidak bersemangat 

 

C. Kritik 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

D. Saran 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

E. Kesimpulan 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

  



  



  



 


