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Artinya : Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, 

agar kamu mendapat rahmat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 : أهدي هذه رسالة إىل

 الوالدين المحترمين:

بارك اهلل ،  علوما كثرية وعلماىنصغريا الذان ربياىن  أيب رضي وأمي سري أوتامي 
  وحيفظهما سالمتا يف الدين والدنيا واالخرة هلما يف حياهتما دائما

 :أساتذي 

 الذي يعلموين علوما كثرية

 : أصحابي زمالئي و

مجيع أصحايب الذي يساعدوين يف كل األمور حىت أستطيع أن أواصل يف هذه 
 الدرجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرْحن الرحيم 

يف السماء بروجا وجعل  احلمد لّله الذي كان بعباده خبريا بصريا، تبارك الذي جعل
فيها سراجا وقمرا منريا. أشهد ان ال إله إال اهلل وأشهد ان حممدا عبده ورسوله الذي بعثه 
باحلق بشريا ونذيرا، وداعيا إىل احلق بإذنه وسراجا منريا. اللهم صل عليه وعلى آله 

 وصحبه وسلم تسليما كثريا. أما بعد
 

تطبيق  نه متت كتابة هذه الرسالة املاجستري بعنوان "احلمد هلل وشكرا باهلل وثناء عليه بعو 
مدرسة البرنتيك لترقية مهارة كالم يبنظرية سب "(scramble) ب الكلماتيترت" اللعبة

". وتقدمْت الباحثة جزيل الشكر والتقدير إىل الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري
 حدهم بشيء طلبت، منهم: الذين كانوا هلم فضل يف إمتام هذا البحث ومل يبخلوا أ

بصفة مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  حممد زين الدينفضيلة الدكتور  -1
 احلكومية مباالنج على إتاحيت الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة املباركة.

 بصفة عميد كلية الدراسات العليا. واحد مورينفضيلة الدكتور  -2

فة رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك بص شهداءفضيلة الدكتور  -3
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ملا قام به من إدارة الكلية والقسم.

 و املاجستري الدكتورة زكية عارفة، املاجستري الدكتورة احلاجة أمي حممودة،فضيلة  -4
ذان وجها الباحثة بصفة املشرف األول واملشرف الثاين على هذا البحث، الل وايت

 وأرشداها وأشرفا عليها بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذا البحث.

 اللذان أرشداين املاجستريخطة البحث ورسالة جلنة املناقشينعلىإشرافها يف امتحان  -5
 .هايف إصالح

مدير الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية ماالنج ومجيع األساتيذ والطلبة فيها  -6
 الباحثة يف كتابة هذا البحث. ان ساعدو الذي



يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا  ذ واألستاذاتمجيع األساتي -7
 احملرتمني، واألصدقاء ومن ال تستطيع الباحثة ذکره.

" وكل الباءيف الفصل " يف روضة األطفال املستقبل ماالنج احملبوبني الطلبةمجيع  -8
 م 0222-0202تعليم اللغة العربية للمرحلة الزمالء يف قسم 

 

هذا، وأسأل اهلل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، ويكون هذا البحث نافعا 
 ومفيدا للجميع، آمني 

 
 

 2221يوليو  11ماالنج، 
 الطالبة،       

 
 

             أْحد زيد أرضياشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مستخلص البحث 
 ترتيب الكلمات اللعبة تطبيق .18721223 ،2221،أرضياشاه زيد أحمد

(scramble) الشافعة اإلسالمية الثانوية باملدرسة كالم مهارة لرتقية سبرينتيك بنظرية 

 اإلبراهيم ملك موالنا جامعة العربية اللغة تعليم قسم، رسالة املاجستري، موجوساري

 . املشرف: ماالنخ احلكومية اإلسالمية
 ( الدكتورة زكية عارفة، املاجستري2حممودة، املاجستري ) دكتورة احلاجة أمي( ال1)

 ،سبرينتيك بنظرية ،(scramble) الكلماتترتيب  ،، اللعبةتطبيقالكالمة األساسية : 
 كالم مهارة

يظننا أنا  الطالب بعض يُعترب ، العربيةاللغة  مادة وخاصة ، الدراسي الفصل يف
 هنا الباحث يقدم لذلك ، مادة ههذ كرهوني الذين أولئك نادرًا وليس وصعبة مادةهذه 

 الطالب من العديد وحيبهم بامللل الطالب يشعر ال حىت العربية اللغة تعلم يف ابتكارات

 الكلماتترتيب  اللعبة تطبيق خالل من بالدرس اإلعجاب من تبدأ أن ميكن املعرفة ألن

(scramble) .الكلماتترتيب  اللعبةعملية تطبيق  (1)هي  البحث هذا من أألهداف 

(scramble) الشافعة اإلسالمية الثانوية باملدرسة كالم مهارة لرتقية سبرينتيك بنظرية 

 سبرينتيك بنظرية (scramble) الكلماتترتيب  اللعبة العوامل الدافعة (2). موجوساري

 اقةيالع العوامل( 3) موجوساري الشافعة اإلسالمية الثانوية باملدرسة كالم مهارة لرتقية

 الثانوية باملدرسة كالم مهارة لرتقية سبرينتيك بنظرية (scramble) الكلماتترتيب  اللعبة

 موجوساري الشافعة اإلسالمية

)البحث  CAR هنج الرسالة هذه كتابة يف الباحث يستخدماعتمادا على ذلك، 
 أولية اإلجرائي الصفي( مع طرق البحث التحليلي الوصفي. تتكون املصادر من مصادر

 نوع على التحليل يعتمد. والتوثيق واملالحظة املقابلة هي البيانات مجع وطريقة. نويةوثا

CAR مدخل الكيف.  

( أظهرت نتائج 1نتائج هذا البحث األول هو تطبيق عملية لعبة كلمة التدافع )
يف اجللسة األوىل ، بينما ارتفع  41الدرجات كان االختبار التمهيدي أن متوسط 



أداء ، بينما ارتفعت نتائج االختبار التمهيدي. بلغ متوسط  77 إىل 1االجتماع 
، مث يف  82، مث يف االجتماع الثاين  71اجملموعة يف االجتماع األول يف اجلولة األوىل 

( نتيجة 2). 122، ويف االجتماع الثاين  12اجلولة الثانية وصل االجتماع األول إىل 
بناء الكلمات )التدافع( ميكن أن حيسن مهارات  أظهر اختبار الفرضية أن تطبيق ألعاب

التحدث بالنظرية السيربانية يف ثانوية الشافعية موجوسري اإلسالمية. يتضح هذا من 
خالل نتائج االختبار الالحق ، وأداء اجملموعة يف الدورة األوىل والدورة الثانية أو أربعة 

كثري من الطالب ال يستجيبون   (3اجتماعات ، ونتائج االستبيان يف هناية التقييم. )
 (scramble) لكلمة لعبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Achmad Zaed Ardyansyah, 2021, 18721003. The application of the game of 

arranging sentences (scrambles) to increase maharah kalam is reviewed with 

cybernetic theory at As-syafi'ah Mojosari Islamic High School, Programme of 

Magister Arabic Language Education Islamic State University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Supervisor: 1) Dr. Hj. Umi Mahmudah, M.A. 2) Dr. Zakiyah 

Arifah, M. Pd. 

Keywords: Application, word arranging, game (scramble), cybernetic theory, 

maharah kalam 

In class learning, especially Arabic subjects, some students are considered 

as boring, difficult subjects and not infrequently those who hate this subject, 

therefore, researchers here provide innovations in learning Arabic so that students 

do not get bored and are liked by many students because Knowledge itself can 

enter starting from liking the lesson by applying word-based games (scramble). 

The aims of this study are: 1. How is the process of applying the word scramble 

game of arranging sentences (scrambles) to increase maharah kalam is reviewed 

with cybernetic theory at As-syafi'ah Mojosari Islamic High School. 2. What are 

the driving factors in the word scramble game of arranging sentences (scrambles) 

to increase maharah kalam is reviewed with cybernetic theory at As-syafi'ah 

Mojosari Islamic High School 3. What are the inhibiting factors in the word 

scramble game to improve speaking skills in terms of cybernetic theory at As-

syafi'ah Mojosari Islamic High School.  

Based on this, the researcher in writing this thesis uses a CAR approach 

(classroom action research) with analytical descriptive research methods. The 

sources consist of primary and secondary sources. And the method of collecting 

data is interview, observation and documentation. The analysis is based on the 

type of qualitative CAR. 

The results of this study, the first is the application of the word scramble 

game process. (1) The results of the pre-test show that the average score of 49 in 

the first session, meeting 1 rose to 77, while the results of the average group 

performance at the first meeting in the first round it reached 79, then in the second 

meeting it reached 80, then in the second round it reached 92, and in the second 

meeting it reached 100. (2) The results of hypothesis testing show that the 

application of word-building games (scrambles) can improve cybernetic theory 

speaking skills. at As-Syafi'ah Mojosari Islamic High School. This is evidenced 

by the results of the post-test, group performance in cycle I and cycle II or four 

meetings, and the results of the questionnaire at the end of the assessment. (3) 

Many students did not respond to the word scramble game (scramble). 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Achmad Zaed Ardyansyah, 2021. Penerapan permainan menyusun kata 

(scramble) ditinjau dengan teori sibernetik untuk meningkatkan maharah kalam 

di SMA islam As-syafi'ah mojosari, Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 1 : Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A 

Pembimbing 2 : Dr. Zakiyah Arifa, M.Pd 

Kata Kunci : Penerapan, permainan, menyusun kata (scramble), teori sibernetik, 

maharah kalam 

 

Dalam pembelajaran dikelas khususnya mata pelajaran Bahasa Arab 

memang dari sebagian siswa dianggap sebagai mata pelajaran yang 

membosankan, sulit dan tidak jarang juga yang membenci mata pelajaran ini, 

maka dari itu disini peneliti memberikan inovasi dalam pembelajaran bahasa arab 

agar siswa tidak bosan dan disukai banyak siswa karena ilmu sendiri bisa masuk 

berawal dari menyukai pelajaran tersebut dengan cara menerapkan permainan 

berbasis menyusun kata (scramble). Tujuan dari penelitian ini adalah :1. 

Bagaimana proses penerapan permainan menyusun kata (scramble) ditinjau 

dengan teori sibernetik untuk meningkatkan maharah kalam di SMA islam As-

syafi'ah mojosari?. 2. Apa faktor pendorong dalam permainan menyusun kata 

(scramble) ditinjau dengan teori sibernetik untuk meningkatkan maharah kalam 

di SMA islam As-syafi'ah mojosari?. 3. Apa faktor penghambat dalam permainan 

menyusun kata (scramble) ditinjau dengan teori sibernetik untuk meningkatkan 

maharah kalam di SMA islam As-syafi'ah mojosari untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara ditinjau dari teori sibernetik di SMA Islam As-syafi'ah 

Mojosari?  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam penulisan tesis ini menggunakan 

pendekatan PTK ( penelitian tindakan kelas) dengan metode penelitian deskriptif 

analitis. Sumbernya terdiri dari sumber primer dan sekunder. Dan metode 

pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisisnya 

didasarkan pada tipe PTK kualitatif.  

Adapun hasil dari penelitian ini yang pertama adalah penerapan proses 

permainan menyusun kata (scramble) (1) Hasil pre-test menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata 49 pada sesi pertama, pertemuan 1 naik menjadi 77, Sedangkan hasil 

kinerja kelompok rata-rata Pada pertemuan pertama putaran pertama mencapai 79, 

kemudian pada pertemuan kedua mencapai 80, kemudian pada putaran kedua 

pertemuan pertama mencapai 92, dan pada jam pertemuan kedua mencapai 100. 

(2) Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan permainan menyusun kata 

(scramble) dapat meningkatkan keterampilan berbicara teori sibernetik di SMA 

Islam As-syafi'ah Mojosari. Hal ini dibuktikan dengan hasil post-test, kinerja 

kelompok pada siklus I dan siklus II atau empat pertemuan, dan hasil angket pada 

akhir penilaian. (3) Banyak siswa yang kurang merespon terhadap permainan 

menyusun kata (scamble)   

 

 



 المحتويات البحث
 لبحثصفحة ا

 احملتويات البحث
 1 ................................................  اإلطار العامالفصل الألول : 

 1 ....................................................... خلفية البحث .أ
 5 ....................................................... أسئلة البحث .ب

 5 ..................................................... ج. أهداف البحث
 5 ........................................................ د. فوائد البحث

 6 ....................................................... حدود البحثه. 
 7 ................................................... و. الدراسات السابقة

 1 ................................................... ز. حتديد املصطلحات
 1 ............................................. النظري اإلطارالفصل الثاين: 
 1 ........................... (scramble)اللعبة ترتيب الكلمات  املبحث اإلول:

 1 ......................................................... أ. تعريف اللعبة
 12 .......................................................... للعبة ب.خصائصا

 12 ................................................. ج. أمهية األلعاب اللغوي
 11 .......................................................... د. مرحلة اللعبة
 13 .......................................................... ه. فوائد اللعبة

 14 .................................................... و. أنواع أدوات اللعبة
 (scramble)المبحث الثاني: ترتيب الكلمات 

 15 ....................................  (scramble) ترتيب الكلمات تعرف .أ
 15 .....................................  (scramble) ترتيب الكلمات أنواع .ب

  16 .................................  (scramble) رتيب الكلماتتخطوات ج. 
 
 



 المبحث الثالث : مهارة كالم
 17 .......................................................... أ.تعرف مهارة

 17 ......................................................... ب. مهارة كالم
 18 ................................................ ج. أنواع اختبارات مهارة

 22 ...................................................... د.تقييم مهارة كالم
 21 ............................................. ه.أهداف تعليم مهارة الكالم

 22 .................................................... و. أمهية مهارة الكالم
 22 .................................................... ز. تعليم مهارة الكالم

 البحث الربع : نظرية سبيرنتيك
 24 ................................................ ف نظرية سبرينتيكأ. تعري

 25 ................................................. ب.مزايا نظرية سبرينتيك
  25 ............................... ج. معاجلة املعلومات ونظرية التعلم سيربنتيك

 البحث منهجية: الثالث الفصل
 28 ............................................... أ. مدخل البحث ومنهجه

 21 ...................................................... ب.ميدان البحث
 21 ..................................................... ج. حضور الباحث
 32 ..................................................... د. مصادر البيانات

 31 ....................................................... ه. إجراء البحث
 37 ................................................... و.طريقة مجع البيانات

 42 ................................................. البيانات ز. طريقة حتليل
 41 ............................................... ح. حتقيق صحة البيانات

 الفصل الرابع : عرض البيانات وتحليلها
 المبحث األول



لرتقية مهارة كالم بنظرية  (scramble)عملية تطبيق اللعبة ترتيب الكلمات  كيف.1
 43 .................... سبرينتيك باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري

 43 ......................................... أ. ما قبل الدورة )إعداد البحث( 
 44 ................................................ . وصف نتائج البحثب

 46 ..............................................  (siklus 1) ج. الدورة األوىل

 46 ...............................................  (siklus 2) د. الدورة الثانية

 61 ............................................ ه. مؤشرات النظرية سبرينتيك
 72 ................................................... و.طريقة مجع البيانات

 71 ................................................. . نتائج فرضية البحث4
 المبحث الثاني 

هارة بنظرية سبرينتيك لرتقية م (scramble).ما العوامل الدافعة اللعبة ترتيب الكلمات 2
 71 ........................ كالم باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري

 المبحث الثالث
بنظرية سبرينتيك لرتقية مهارة  (scramble)العوامل العياقة اللعبة ترتيب الكلمات ما .3

 72 ........................ كالم باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري
 الفصل الخامس: مناقشة نتائج البحث

بنظرية سبرينتيك لرتقية مهارة   (scramble)لعبة ترتيب الكلمات .عملية تطبيق ال1
 82 ....................... كالم باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري

 82 ........................... اإلختالفات والتشاهبات بني الدراسات السابقة.
بنظرية سبرينتيك لرتقية مهارة   (scramble).العوامل الدافعة اللعبة ترتيب الكلمات 2

 83 ....................... نوية اإلسالمية الشافعة موجوساريكالم باملدرسة الثا
 83 ........................... اإلختالفات والتشاهبات بني الدراسات السابقة.
بنظرية سبرينتيك لرتقية مهارة كالم  (scramble).العائقة اللعبة ترتيب الكلمات 3

 85 ............................. باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري



 87 ............................. اإلختالفات والتشاهبات بني الدراسات السابقة
 خالصة نتائج البخث :ل السادسالفص

 12 .............................................................. أ.امللخص
 11 ............................................................. ب. اقرتاح

 12 ................................................................. املرجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
التدافع يف املصطلحات اإلجنليزية يعين العمل والقتال والنضال. يستخدم هذا 

كلمات ، حيث يقوم الالعبون برتتيب األحرف اليت مت املصطلح لنوع من ألعاب ال
 4أو  2خلطها عشوائًيا يف كلمة صحيحة. املقصود بالتدافع هي لعبة ميكن أن يلعبها 

أشخاص يف جمموعة واحدة ، يف هذه اللعبة جيب على الالعبني إعادة ترتيب الكلمات 
 مت خلط تكوينها.من احلروف واجلمل من الكلمات واخلطاب من أجزاء اجلمل اليت 

منوذج التعلم التدافع ، له أوجه تشابه مع مناذج التعلم األخرى ، يتم جتميع الطالب 
بشكل عشوائي على أساس القدرات العالية واملتوسطة واملنخفضة. جيعل منوذج التعلم 
التدافع الطالب أكثر إبداًعا يف التعلم والتفكري ، ودراسة املواد أكثر اسرتخاًء ودون 

 ط ألن منوذج التعلم التدافع يسمح للطالب بالتعلم أثناء اللعب. ضغو 

بناًء على البيانات اليت حصل عليها الباحثون ، هناك أوجه تشابه بني ألعاب 
التدافع والنظرية السيربانية ، أي من حيث العملية ألنه يف النظرية السيربانية ينصب 

العثور على املعلومات بأنفسهم دون الرتكيز األكرب على العمليات حيث ميكن للطالب 
أن يقدم املعلم حافزًا. يف ألعاب التدافع ، يُطلب من الطالب أن يكونوا قادرين على 
إكمال املهام مع جمموعة األصدقاء واليت تتضمن أهداف النظرية السيربانية. يف استخدام 

توي على ( يستخدم الباحثون بطاقات حتscrambleوسائط التعلم لتكوين الكلمات )
أجزاء من اجلمل حيث يكون لدى الطالب دافع ويهتمون بإكمال املهمة كما هو احلال 
يف النظرية السيربانية. ولضعف ألعاب التدافع فإنه يتطلب ختطيطًا دقيًقا حىت ال خيتلط 
األمر على الطالب يف تطبيق اللعبة. من ناحية أخرى ، تستغرق هذه اللعبة وقًتا طويالً 

ذ ، لذلك يصعب أحيانًا على املدرسني احلصول على لعبة مثالية حًقا ألهنا يف التنفي
مقيدة مبدة الوقت اليت ال تكون طويلة مبا يكفي. وللمزايا ، من السهل جًدا إكمال لعبة 
جتميع الكلمات ألهنا ميكن أن تناقش مع األصدقاء. وحبسب الباحثة فإن لعبة سكرامبل 



 

 
 

هي األنسب لزيادة مهارة كالم ألنه بعد االنتهاء من جتميع الكلمات يطلب من 
الطالب قراءة الكتابة مرة أخرى. لذلك إذا حصل الطالب على مهام مكتوبة ، فيجب 

ن عليهم قراءهتا مرة أخرى حىت يعتاد األطفال على التحدث باللغة العربية. بالنسبة ملكا
البحث ، أخذ الباحث باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري ألهنا كانت يف 

 بيئة الكوخ ويف تطبيقه مت أيًضا القيام هبا ولكنها كانت خمتلفة من حيث التحسني.
التعبريات أو الكلمات للتعبري  مهارة الكالم هي القدرة على التعبري عن األصوات

يف املهارات . 1الرغبة أو املشاعر جتاه الشخص اآلخر وآراء،عن األفكار يف شكل أفكار 
و  التحدث بشكل هادف حىت يتمكن الطالب من التواصل بشكل جيد لفظًيا العامة

املمارسة بشكل  تحدث من خالل عملية التعلم وصحيح. جيب تدريب مهارات ال
بدأت  شخص ما يف التواصل. بينما مهارة الكتابه هي مستمر ومنهجي من أجل التيسري

من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات  القدرة على وصف أو التعبري عن حمتويات العقل
 قدرة املرء على معاجلة الرموز الرسومية وحتويلها إىل كلمات  ٤جممع أي يؤلف إىل اليانغ

 بشكل عام، تعلم مهارة الكالم ومهرة الكتاب .اعد اللغة وتصبح مجلة فعالة وفًقا لقو

استخدام اللغة العربية بشكل  ا معهلديه هدف حىت يتمكن الطالب من التواصل كتابيً 
اليت تعين  "play" تأيت اللعبة من كلمة .مستخدمة أو حنوية صحيح من حيث املفردات

ويف الوقت نفسه،  .(فعاًل يرضي القلب )يتم باستخدام أدوات املتعة أو بدون الوسائط
ألعاب  .أ معىن اللعبة على النحو التايل: يف قاموس اللغة اإلندونيسية الكبري، يعطي

اإلجراءات اليت ال تؤخذ  .د جموهرات؛ .ج .العروض والعروض .ب )أدوات للعب( ؛
يف جوهره، يعد اللعب اللغوي نشاطًا  .تفسريا يف غضون ذلك، أعط .على حممل اجلد

  .3الكتساب مهارة لغوية معينة بطريقة ممتعة

                                                           
1 Heri Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

1994), hlm. 15 

2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, cet ke-1, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda karya, 2011), hlm. 130 

3 Umi Machmudah, Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm.175. 



 

 

األلعاب هي اسرتاتيجية جديدة يتم تطبيقها يف عملية تعلم اللغة العربية، ونتائج التطبيق 
لم اللغات تع هلا تأثري إجيايب للغاية على إتقان املهارات اللغوية، ألنه يف األساس يف عملية

 األجنبية، هناك حاجة إىل وضع لطيف. من املمكن أيًضا أن تكون قادرًا على 



 

 

استكشاف اإلمكانات املوجودة لدى الطالب / الطالب إىل أقصى حد فصول 
 ٢تعلم اللغة، ألن الطالب )خاصة املبتدئني( ال يزالون منقادين للمنافسة واملنافسة.

يتطلب تعلم اللغة جهًدا جاًدا، وهي حماولة لتكوين عادات جديدة لدى هؤالء الطالب. 
الكتساب عادات جيدة، جيب أن متارس باستمرار، هذه العملية غالًبا جتعل الطالب 

لل بشكل أسرع حبيث يفشل التعلم غالًبا. لذلك، تعترب األلعاب اسرتاتيجية يشعرون بامل
 .فعالة للغوية ميكن أن تساعد الطالب على حتقيق األهداف املرجوة

هتدف األلعاب اللغوية إىل اكتساب املتعة وممارسة املهارات اللغوية )االستماع   
فردات والقواعد(. إذا كانت اللعبة والتحدث والقراءة والكتابة واألدب وعناصر اللغة )امل

ال  ختلق املتعة، ولكنها ال تكتسب مهارات لغوية أو عناصر لغوية معينة، فإن اللعبة
يشمل األلعاب اللغوية. وعلى العكس، إذا كان النشاط يهدف إىل تدريب املهارات 

اط ال اللغوية أو عناصر لغوية معينة، ولكن ال يوجد عنصر من املتعة، فإن هذا النش
يسمى اللعبة لغوية. وبالتايل، ميكن تسمية النشاط باللعبة لغوية إذا كان النشاط حيتوي 

5ممارسة املهارات اللغوية أو عناصر لغوية معينة على عناصر من املرح و
تعليم اللغة العربية . 

هو املادة الىت تواجه اىل التشجع، اإلشراف، التطوير إن بناء القدرات وتعزيز املواقف 
 اإلجيابية جتاه اللغة العربية مها مهارات لغوية تقبيلية ومنتجة.

تعلم  وبناء على اقرتاح من اخللفية املذكورة أعاله، والكتاب واملهتمني وحماولة  
زيد عن دراسة اللغة العربية، يف حني استغرق موضع دراسة على عينة من املدارس امل

الوقت والفعالية  الدينية عاليه واملعايري احلديثة، وميكن الوصول إليه من قبل الباحثني يف
ولذلك، فإن الكتاب واملهتمني للوصول هبا إىل خطة من خالل من حيث التكلفة، 

 .البحث

لرتقية  ترتيب الكلمات بنظرية سبرينتيك اللعبة تطبيق : "حتت املواضوع البحث
 "باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري مهارة كالم

                                                           
, (Malang: UIN Malang Press, 2009), Media Pembelajaran Bahasa Arabdul Wahab Rosyidi, Ab 4

hlm. 79 
5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, cet ke-1, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda karya, 2011), hlm. 130 



 

 

 البحث أسئلة. ب

 البحث ملشكالت حتديدا جيعلها أسئلة هنا فتقدم اخللفية، من الباحث قدم ما على بناء

 :يلي فيما

لرتقية مهارة  بنظرية سبرينتيك (scramble) ترتيب الكلمات اللعبةكيف عملية تطبيق . 1
 ؟ باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري كالم

لرتقية مهارة   بنظرية سبرينتيك (scramble) ترتيب الكلمات اللعبة العوامل الدافعة ما. 2
 ؟ باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري كالم

لرتقية مهارة   بنظرية سبرينتيك (scramble) رتيب الكلماتت اللعبة العياقة العوامل ما. 3
 ؟ باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري كالم

 البحث أهداف ج.

لرتقية مهارة كالم بنظرية  (scramble) ترتيب الكلمات اللعبةعملية تطبيق  ملعرفة. 1
 باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري سبرينتيك

لرتقية مهارة كالم بنظرية  (scramble) ترتيب الكلمات اللعبةملعرفة العوامل الدافعة . 2
 باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري سبرينتيك

 سبرينتيك لرتقية مهارة كالم بنظرية (scramble) ترتيب الكلمات اللعبةالعياقة  ملعرفة. 3

 جوساريباملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة مو 

 البحث فوائد .د

 : يلى فيما وتطبيقا نظريات أمهية هلا البحث هذا ستكون

 النظرية الفوائد يف  .1

 ميكن حتسني مهارات التفكري النقدي من خالل اجلمع بني العديد من للباحث : -أوال

 اسرتاتيجيات التعلم، وخاصة طريقة تعلم كيفية ترتيب الكلمات

 املعلومات إىل طريقة تنظيم إدخال املعلومات إىل الذاكرة منتشري إدارة  للباحث : -ثنيا

خالل الظروف اخلارجية من خالل احلواس اخلمس. تتم معاجلة 
املعلومات الواردة بعد ذلك يف شكل تشفري املعلومات، يليها ختزين 



 

 

 املعلومات يف الذاكرة وتنتهي بإعادة الكشف عن املعلومات املخزنة

 .ترتيب الكلمات ةوخاصة طريقة تعلم كيفي

 التطبيقية الفوائد.  2

حتسني اجلودة يف تنفيذ املناهج وتطوير كفاءات الطالب يف  و لرتقية: للباحث -أوال
 مدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري

تنمية وزيادة املشاركة واإلثارة واالهتمام والراحة واملتعة لدى الطالب  للباحث : -ثنيا
وخاصة طريقة تعلم كيفية ترتيب  لتعلم يف الفصلملتابعة عملية ا

 الكلمات. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تزيد أيًضا نتائج تعلم الطالب

 ه.حدود البحث
سوف يكون هذا البحث حبثا واضحا ومفصال، سيحدد الباحث هذا البحث 

 على األمور األتية :

 ترتيب الكلمات عبةاحلدود املوضوعية : حتدد الباحث هذا املوضوع تطبيق الل.1

(scramble) باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة  لرتقية مهارة كالم بنظرية سبرينتيك
 موجوساري.

أو  َمايُواحلدود الزمانية : ستقوم الباحث هذا البحث حول شهرين من شهر أبريل إىل .2
 ٤٠٤1-٤٠٤٠ما فوقها يف العام الدرسي 

هذا البحث الطالب و الطالبة باملدرسة الثانوية  .احلدود املكانية : ستقوم الباحث3
 اإلسالمية الشافعة موجوساري.

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 السابقة الدراسات.و

 لقد سبقت هذا البحث البحوث اليت هلا عالقة مبوضوع، ومن البحوث السابقة 

 أخذها  الباحث للتوضيح يف أوجه التشابه و أوجه اإلختالف هي :
 .إيكا مرلستيانا1

يف سيطرة املفر دات العربية  scramble تطبيق طريقة التعليم "ث :موضوع البح
لدى تالميذ الفصل الثامن باملدرسة احلكمة الثانوية بايل كاجنونو بتانج ة هارى املبونج 

يهدف هذا البحث لتحليل  الشرقية"  الرسالة العلمية جامعة اإلسالمية احلكومية مبرتو.
يف سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل الثامن  scramble تأثري تطبيق طريقة تعليم

باملدرسة احلكمة الثانوية بايل كاجنونو بتانج ة هارى املبونج الشرقية. مدخل هذا البحث 
ميكن أن يؤدي تطبيق أسلوب التعلم حبث كمي. ونتائج هذا البحث يدل على أن 

ائج االختبار التجرييب أعلى من التدافع إىل حتسني إتقان املفردات العربية، حيث تكون نت
ودرجة اختبار فئة  2472اختبار فئة الضبط. وذلك ألن درجة الفصل التجرييب كانت 

. وكانت درجة اختبار الفصل التجرييب اليت حققت االكتمال 1752الضابطة كانت 
طالًبا. تظهر  21من  ٪31.23من الطالب الثالثني. بينما يف فئة الضابطة  08٪

 2.222يكون  tوعند مقارنته جبدول  8.52هو  tار الفرضية أن عدد نتائج اختب
(tcountجدول > t وبذلك يتم قبول الفرضية اليت يقرتحها الباحث وهي "إن تطبيق .)

باملدرسة أسلوب التعلم التدافع يؤثر على إتقان املفردات العربية لطالب الصف الثامن 
يف العام الدراسي   املبونج الشرقية احلكمة الثانوية بايل كاجنونو بتانج ة هارى

2217/2218." 

 أنديكا سوفيان.2

التعلم الفقهي  لرتقية نتائجscramble  تطبيق طريقة التعليم :" موضوع البحث
". الشرقية اإلسالمية احلكمية المبونج الثانوية باملدرسة (E)الصف الثامن  للطالب

  و. يهدف هذا البحث لتحليل التعليمجامعة اإلسالمية احلكومية مبرت  الرسالة العلمية

scrambleالصف الثامن  التعلم الفقهي للطالب لرتقية نتائج (E) الثانوية  باملدرسة



 

 

. العملي يف الفصول الدراسية الشرقية. مدخل هذا البحث اإلسالمية احلكمية المبونج

 بنجاحالتدافع حيل مشكلة تعلم الفقه  يوضح أن تطبيق الطريقة ونتائج هذا البحث

الطالب يف التعلم من الدورة األوىل إىل  تتميز بتنمية الطالب، أي زيادة نتائج التعلم
 ٪73.53أو  72.5القيمة الدورة األوىل متوسط  احللقة الثانية. نتائج التعلم على

يف الدورة الثانية أو وصلت إىل  82.88معنوية إىل  االكتمال والزيادة       مستوى 
  أن تطبيق طريقة التعليم . ممكن استنتاجه٪.11.7بنسبة  مر. هذا اال85.21٪

Scramble الصف الثامن  التعلم الفقهي للطالبميكن أن حيسن خمرجات (E) باملدرسة 

 .الشرقية الثانوية اإلسالمية احلكمية المبونج

 إملا فرتي وحيوين.3

ة لطالب يف ترقية القدرة على القراء scrambleتطبيق طريقة  ": موضوع البحث
الرسالة . "عاجيه كبري 26باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكمية  الصف األول املبتدئني

هو زيادة  يهدف هذا البحث. عاجيه جامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي باندا العلمية
 باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكمية لطالب الصف األول املبتدئني القدرة على القراءة

 ونتائج هذا البحث. العملي يف الفصول الدراسية مدخل هذا البحثعاجيه كبري.  26

التدافع ميكن أن حيسن قدرة القراءة األولية للطالب. الزيادة  يدل على استخدام الطريقة
بينما  ٪67.15يف القيمة يف الدورة األوىل مل تصل بعد إىل االكتمال، بل وصلت فقط 

حققت الدورة الثالثة اكتمااًل بنسبة تصل  وزاد يف ٪75.22وصل يف الدورة الثانية فقط 
ميكن استنتاج أنه  اليت حصل عليها الباحث، . بناء على نتائج البحث أن٪83.63إىل 

 من خالل طريقة التدافع ميكن أن يكون ترقية مهارات القراءة املبكرة.

عن اإلدارة  االختالف من هذا البحث مع الدراسة السابقة هو متساوية البحث
يف تعليم اللغة العربية وأما الفرق بني الدراسة السابقة بعد البحث هو أن الدراسة السابقة 

التعلم. وأما  لرتقية نتائجScramble  تطبيق طريقة التعليمتركز على منهج كمي الوصفية 
 .باملدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة العملي يف الفصول الدراسية البحثهذا البحث 

 



 

 

 ز.تحديد المصطلحات

ورد يف هذا البحث املصطلحات اليت البد على الباحث أن يوضحها إبعادا 
 اخلطأ يف الفهم

وهي اللعبة لتكوين مجل من كلمات عشوائية.  :Scramble))  ترتيب الكلمة اللعبة.1
. يركز الباحث على أخذ 6جيب أن تكون اجلمل منطقية وذات مغزى ودقيقة وصحيحة

 كلمة ، Scramble (. 1التدافع يف اجلمل ألنه يوجد يف منوذج التعلم هذا ثالثة أنواع: 

2 .)Scramble  ، 3 مجلة .)Scramble فقرة 

اين هي التخطيط أوضح، أن وظيفة املعلم يف التعلم السيرب بنظرية سبيرنتيك: .2
والتحضري وإكمال احلافز املهم لإلدخال الرمزي )املعلومات اللفظية والكلمات واألرقام 

 .7وما إىل ذلك( واملدخالت املرجعية )األشياء واألحداث(

حدث أو هو يسمى بالتعبري ويف الغالب ما يشار إليها باسم مهارة الت مهارة الكالم:.3
مهارة الكالم. ومع ذلك ما اختالفا يف التأكيد، يف الكالم هو القدرة شفوية، ولكن يف 
التعبري أيضا إضافة شفويا أن تتحقق يف شكل من أشكال الكتابة. ولذلك، يف تعلم 
اللغة العربية اسطالحان، تعبري شفهية وتعبري حتريري. لديهما نفس األساسية اليت تنشط 

 8ما هو يف ما يفكر به اإلنسانيف التعبري عن 
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 الثاني الفصل

 النظري اإلطار

 

 (scramble) الكلمات ترتيب اللعبة:  األول المبحث

 اللعبة أ. تعريف

للغوية، وهي موجهة ان ألعاب اللغوية هي عبارة من مسابقة يف املعارف ا
واما كلمة ألعاب هي صيغة اجلمع من كلمة لعب.  9سنة. 14و  12للطالب ما بني 

اللعب هو أحد النشاط التعليمي الذي يهدف به االنسان حني ميارسه ايل غرض حمدد، 
وقيل ان اللعب هي احدى وسائل اكتساب  1٠الناجتة عن اللعب ذاته.سوى املتعة 

تعد األلعاب أنشطة  ،(Conny R. Semiawan (2008: 19-20) لوفًقا املهارات املمتعة.
ال من حتسني قدرات معينة بناًء على متنوعة مت تصميمها بالفعل هبدف متكني األطف

جتارب التعلم. األلعاب هي أدوات لألطفال الستكشاف عاملهم من ما ال يعرفونه إىل ما 
 يعرفونه وما ال ميكنهم فعله إىل ما ميكنهم فعله.

يف تعليم اللغة لكي يعطى جماال واسعا يف  "األلعاب"يستخدم اصطالح 
لدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر األنشطة الفصلية، لتزويد املعلم وا

اللغة، وتوفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة. وهي أيضا ُتوظِّف بعض العمليات 
إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، وتتيح للطالب نوعا  "التخمني"مثل العقلية 

ن األلعاب ختضع إلشراف املعلم أو من االختيار للغة الىت يستخدموهنا. وهذه األلوان م
ملراقبته يف األقل. واملقصود باللعبة اللغوية هي نشاط سلوكي )إمجاعي أو فردي( يتميز 
باإلثارة واملرح ميارسه الدارسون حتت إشراف املعلم من أجل حتقيق أهداف لغوية 

نقطة على تلك األلعاب الىت هلا بداية حمددة و  "ألعاب"وقد أطلقت كلمة  حمدودة.
هناية، وحتكمها القواعد والنظم، وأطلقت كذلك على كافة أنواع األنشطة الشبيهة 

وال يوجد هناك حد فاصل واضح يف تعليم  باأللعاب، والىت ليس هلا شكلها املألوف.
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اللغة بني ما يسمى ألعاب وغري ذلك من ألوان النشاط اللغوي. وميكننا أن ننساق مع 
 تعليم اللغة  إىل بذل جهد كبري لتحويل النشاط التعليمي القول: إنه ال حاجة بنا  يف

الصفي إىل ألعاب خمتلفة، أو ما يشبهه األلعاب. ولكننا نستطيع مع قليل من اخليال، 
وقدر متواضع من اإلبداع حتويل معظم النشاط الصفي والتدريبات اللغوية إىل ألعاب أو 

 11ما يشبه األلعاب.

 اللعبة ب. خصائص

 وهي: اللعبةهناك عدة خصائص لنشاط 

 . يتم على أساس الدافع اجلوهري، أي أنه ينشأ من الرغبة سرا ولصاحلهم.1

 . تتلون مشاعر األشخاص املشاركني يف أنشطة اللعب بالعواطف اإلجيابية.2

 املرونة اليت تتميز بسهولة االنتقال من نشاط إىل آخر نشاط لنشاط آخر.. 3

 . مزيد من الرتكيز على العملية اجلارية من النتيجة النهائية.4

 ..حرية االختيار، هذه امليزة هي عنصر مهم للغاية للمفهوم العب مع األطفال الصغار5

يفصلها عن احلياة اليومية . لديه جودة التظاهر، وأنشطة اللعب لديها إطار شيء 6
 .1٤احلقيقية

 أهمية األلعاب اللغويةج. 

من املبادئ السائدة يف تعليم اللغة األجنبية، أن عملية التعليم والتعلم بنبغي أن 
داخل فصول تتم يف مرح. وميكن يظهر هذا املرح علي وجه أكمل باستخدام األلعاب 

 13اللغة. ويرى عبد العزيز أن أمهية األلعاب اللغوية فيما يأيت:

تساعد األلعاب اللغوية كثريا من الدارسني على مواصلة اجلهود اللغوية  .أ
 واستمرارهتا، والتخفيف من رتابة الدروس وجفافها.
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النصوص تكون اللغة فيها نافعة تساعد األلعاب اللغوية املعلم على انشاء  .ب
 وذات معين، تولد لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة واالسهام.

أصبحت األلعاب وسيلة الثراء التدريب الداليل اهلادف للغة مددا للمادة  .ج
 اللغوية اليت يدرب عليها الدارسون.

 اللعبةمرحلة د. 

راحل تطوير اللعب الذي فإن م ،Tedjasaputraالذي تبعه  Mildred Parten لقً 
 يعكس مستوى التنمية االجتماعية تطوير األطفال على النحو التايل:

 (. مسرحية غري مشغولة )مسرحية غري مزعجة(1
 (.اللعب االنفرادي )العب مبفردك(2
 اللعب املتفرج )املراقبة((. 3
 (. اللعب املتوازي )اللعب املوازي(4
 (. اللعب الرتابطي )اللعب النقايب(5
 اللعب التعاوين )نلعب مًعا(. كما هو موضح أدناه:(. .

 Unoccupied Play) ) ل. لعب غري مشغو 1

ولكن فقط مراقبة األحداث  ،اللعب حيث ال يشارك الطفل حًقا يف النشاط
فإن  ،انتباه الطفل. إذا مل يكن هناك شيء مثري لالهتمام لالهتمام به احمليطة الشيقة

أو  ،اجلسم سك مشغواًل بفعل أشياء مثل لعب األعضاءاجعل نف الطفل سيفعل ذلك
 الكبار ليس لديهم أهداف واضحة. أو القيام بأشياء يشعر هبا الناس ،متابعة البالغني

 Solitary Play)) اللعب االنفرادي. 2

وال يبدو أنه الحظ وجود أطفال  عادة ما يظهر هذا يف األطفال الصغار جًدا
أنانية مع  شغوال جدا بلعبته اخلاصة. سلوكه ال يزالألنه كان م آخرين من حوله.

الذين تتمحور  ،اآلخرين ال حماولة للتفاعل مع األطفال ،من بني أمور أخرى ،خصائص
يشعر بوجودها عندما يأخذ الطفل  أنشطتهم حول الذات. سيكون طفل آخر جديًدا

 .اللعبة



 

 

 Onlooker Play)) اللعب املتفرج. 3

الذين يشاركون يف أنشطة  ل مراقبة األطفال اآلخرينهو نشاط مسرحي من خال
على أنشطة األطفال اآلخرين الذي الحظه.  ويبدو أن هناك اهتماًما متزايًدا ،اللعب

حيدث عند األطفال حىت عمر سنتني. أو ميكن أن  املالحظات األساسية ،بشكل عام
 يئة جديدة.الذين ال يعرفون األطفال اآلخرين يف ب حيدث هذا أيًضا لألطفال

 Pararel Play)) اللعب املتوازي .4

على  ،بشكل فردي يف نفس الوقت ،هو اللعب عن طريق القيام بنفس النشاط
ميكن أن يشارك  ،سيارة. من خالل القيام بنفس األنشطة اللعبةسبيل املثال طفل يلعب 

هنم يف أل ،وليس تعاونًا ،مع طفل آخر. يقومون بأنشطة موازية األطفال يف االتصال
فهم أو مشاركة املشاعر واألنشطة مع  األساس ما زالوا أنانيني للغاية ومل يتمكنوا من ذلك

 األطفال.

 (Assosiative Playاللعب الرتابطي ) .5

ولكن عند  اللعبةيتميز بالتفاعل مع األطفال الذين يلعبون ويتبادلون أدوات 
الذين  طفل ،. على سبيل املثالال يشارك كل طفل بالفعل يف التعاون مالحظتها ستظهر

أنشطة الرسم الفردية. هذا  ولكن يف الواقع ،يشاركون أقالم الرصاص امللونة ،يرمسون
 .النشاط شائع يف األطفال يف سن ما قبل املدرسة

 (Cooperative Play) اللعب التعاوين ..

 اللعبةيف  تقسيم املهام وتقسيم األدوار بني األطفال املشاركني يتميز بالتعاون أو

حتقيق هدف معني. يُرى نشاط اللعب هذا بشكل عام عند األطفال الذين ترتاوح 
إىل  ،وراء والديهم فإن تطوره يعتمد على اخللفية ،ومع ذلك ،أعمارهم بني مخس سنوات

يريد األطفال التسكع مع أصدقاء آخرين. من  أي مدى يقدمون هلم الفرص والتشجيع
بدًءا من أنشطة  ،زيادة مستويات التفاعل االجتماعي لكهذا النشاط ميكن مالحظة ذ

 سويا. اللعب الذايت إىل

 

 



 

 

 اللعبةه. فوائد 

 :1٢أن فوائد األلعاب التعليمية كالتايل

 . تدريب املهارات احلركية1
صول على التحفيز للمهارات احلركية الدقيقة عند التقاط األلعاب، يتم احل

واللمس، واإلمساك بأصابعهم اخلمسة، وما إىل ذلك، بينما يتم احلصول على التحفيز 
 احلركي اإلمجايل عندما حيرك األطفال ألعاهبم، ويرميوهنا، ويرفعوهنا، وما إىل ذلك.

 . تركيز القطار2
يمية الستكشاف قدرات األطفال، مبا يف ذلك قدرهتم يتم حتفيز األلعاب التعل

على الرتكيز. عند جتميع اللغز، لنفرتض أن الطفل مطالب بالرتكيز على الصورة أو 
الشكل أمامه، فهو ال يركض أو يقوم بأنشطة بدنية أخرى حىت ميكن استكشاف تركيزه 

 أكثر. بدون تركيز، قد ال تكون النتائج مرضية.

 السبب والنتيجةتطوير مفهوم  .3
من خالل وضع أشياء صغرية يف أجسام كبرية، سوف يفهم األطفال أنه ميكن 
حتميل األشياء األصغر إىل كائنات أكرب. ومع ذلك، ال ميكن لألجسام األكرب حجًما 

 أن تتناسب مع الكائنات األصغر. هذا فهم أساسي جًدا ملفهوم السبب والنتيجة.

 ممارسة اللغة والبصرية .4

لعاب التعليمية جيدة جًدا عندما يتبعها سرد القصص. سيوفر هذا فوائد األ
 رية.إضافية لألطفال، وهي زيادة املهارات اللغوية وكذلك اتساع البص
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  إدخال األلوان واألشكال .5

ميكن لألطفال التعرف على األشكال واأللوان املختلفة.  ،من األلعاب التعليمية
فة، أزرق، أْحر، بألوان خمتل ،دائرية ،مستطيالت ،بعاتتوجد كائنات على شكل مر 

 أخضر وغريها.

 اللعبةو. أنواع أدوات 

 :15هناك نوعان من أدوات األلعاب التعليمية ومها

 للعبة التقليديةأ. أدوات ا

يتم التعامل مع األطفال باملواد اخلام اليت جيب عليهم  ،التعليمية اللعبةيف هذه 
على سبيل املثال كتل البناء وألواح الربط  العمل هبا على أنفسهم ليصبحوا شيًئا يتشكل.

 ،الذي يتم تنفيذه يف جمموعات "العمل اجلماعي"وما إىل ذلك. أنواع أخرى خمتلفة هي 
مثل لعب الكرات )الشحذ  ،ث يتم تدريب األطفال على االختالط مباشرة مع البيئةحبي

 االجتماعي(.

من بني أشياء أخرى:  ،أدوات األلعاب التقليدية اليت ميكنها صقل ذكاء األطفال
متيل أدوات األلعاب التعليمية التقليدية هذه إىل حتقيق . الشطرنج أو هاملا أو داكون

إىل جانب كوهنا بسيطة التصميم ومتعددة االستخدامات وآمنة  ،العديد من الفوائد
فإن األلعاب التعليمية باستخدام هذه األدوات  ،ودائمة وحمفزة أو حتفيز دماغ الطفل

األلعاب اليت  ،ألنه بشكل عام ،التقليدية أرخص وال جتعل األطفال غري اجتماعيني
 ات يف األنشطة(.حتتوي على هذه األدوات تشمل طفلني أو أكثر )جمموع

 أداة ألعاب إلكرتونية أو حديثة ب.

هذه مثل ؛ تعد ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر و  اللعبةمناذج خمتلفة من أداة 
Nintendo  وTamiya .ميكن للعديد من األطفال  أدوات ألعاب تعليمية شيقة للغاية

ة إىل جهاز التحكم عن باإلضاف اللعبة،الصغار بالفعل تشغيله مبجرد الضغط على أزرار 
 هذه. اللعبةبعد الذي يكمل أداة 
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فإن منط األلعاب احلديثة حىت اآلن مييل إىل أن يكون مثل منط  ،ومع ذلك
حبيث يعرض منط  ،التعليم الرمسي لألطفال الذي يتطلب منهم اجللوس يف غرفة لساعات

 ،احرتام غرورهمللخطر ذهن الطفل. باإلضافة إىل جعل األطفال معتادون على  اللعبة
 يتم تشجيع األطفال على أن يكونوا معاديني للمجتمع.

 (scramble) الكلمات ترتيب: الثاني المبحث

 (scramble) الكلمات ترتيب أ. تعرف

هو منوذج تعليمي يدعو الطالب للعثور على إجابات وحل املشكالت القائمة 
إلجابات البديلة املتاحة. عن طريق توزيع أوراق األسئلة وأوراق اإلجابة مصحوبة با

scramble  لنوع من ألعاب األطفال وهو مترين يف تطوير وزيادة البصرية يف التفكري يف
 .16املفردات

من اللغة  scrambleح ( جيادل بأن: مصطلpatty، 2215 :1) Shoimin وفًقال
سيتم تعديل منوذج التعلم  اإلجنليزية اليت ُترتجم إىل اإلندونيسية تعين فعل القتال والنضال.

scramble  مع املواد اليت سيتم تقدميها للطالب للعثور على إجابات وحل املشكالت
تاحة يف احلالية عن طريق توزيع أوراق األسئلة وأوراق اإلجابة مصحوبة بإجابات بديلة م

 جو لطيف.

 (scramble) الكلمات ترتيب أنواعب. 

 وهي:  متنوعمن أشكال  scrambleيتكون التعلم 

1. scramble   ترتيب الكلمات واحلروف اليت مت اخللط بينها  اللعبةوهي  :الكلمات
 م,ج,د,ل,ا = املسجد: على سبيل املثال ،حبيث تشكل كلمة معينة ذات مغزى

2. scramble  لتكوين مجل من كلمات عشوائية. جيب أن تكون  اللعبةهي و  :مجل
 إىل - باندونغ -اذهب ،اجلمل منطقية وذات مغزى ودقيقة وصحيحة. على سبيل املثال

 اذهب اىل باندونج باحلافلة باحلافلة -
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3. scramble  جتميع اخلطاب املنطقي بناًء على مجل عشوائية.  اللعبةوهي  :اخلطاب
 ترتيب اخلطاب منطقية وذات مغزى. جيب أن تكون نتائج

 (scramble) الكلمات ترتيب ج. خطوات

هي التعلم التعاوين. ومثل مناذج التعلم التعاوين  (scramble) طريقة التدافع
يتم جتميع الطالب املشاركني يف طريقة التدافع هذه بشكل عشوائي بناًء على  ،األخرى

ناًء على اعتبارات العرق والثقافة والعرق إذا أمكن ألعضاء اجملموعة ب ،مستوى القدرة
 واجلنس.

 :اخلطوات عامة 

. التحضري. يف هذه املرحلة يقوم املعلم بإعداد املواد والوسائط اليت سيتم استخدامها 1
كانت   ،يف التعلم. الوسائط املستخدمة يف شكل بطاقات أسئلة وبطاقات إجابات

 يقة يف السابقاإلجابات قد مت توزيعها عشوائًيا هبذه الطر 

. األنشطة األساسية. يتمثل النشاط يف هذه املرحلة يف أن كل جمموعة لديها مناقشة 2
 للعمل على األسئلة والبحث عن بطاقات األسئلة للحصول على اإلجابات الصحيحة

وتشمل أمثلة أنشطة املتابعة  ،. املتابعة. تعتمد أنشطة املتابعة على نتائج تعلم الطالب3
نشطة اإلثراء يف شكل إعطاء مهام مماثلة مبواد خمتلفة. تعمل األنشطة على ما يلي: أ

إذا كان هناك ترتيب ال يُظهر املنطق. أنشطة لتغيري مواد  ،حتسني ترتيب النص األصلي
القراءة )إعادة صياغة أو تبسيط القراءة(. احبث عن معىن املفردات اجلديدة يف القاموس 

حيح األخطاء النحوية اليت قد توجد يف نص مترين وطبقها يف استخدام اجلمل. تص
ال يتم تدريب الطالب فقط على فهم  ،اخلطاب. شيء واحد مهم يف هذا النموذج

ولكن يتم تدريبهم أيًضا على التفكري التحليلي  ،وإجياد ترتيب نصي جيد ومنطقي
 النقدي.

هو  خطوات طريقة التدافع حسب سيف حبري مجرة وأسوان زين ما جيب عمله 
 :17كالتايل
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 أ. يقوم املعلم بإعداد اخلطاب الذي سيتم تقدميه يف الدرس. 

ب. يقوم املعلم بعمل بطاقات أسئلة جنًبا إىل جنب مع بطاقات اإلجابة اليت يتم 
 ها مسبًقا.ترقيمها عشوائًيا وفًقا ملواد التدريس النصية اليت مت توزيع

 ج. بدأ املعلم بتوزيع بطاقات األسئلة.

د. يعمل الطالب يف كل جمموعة على األسئلة ويبحثون عن بطاقات األسئلة للحصول 
 وكانت اإلجابات يف السابق عشوائية هبذه الطريقة. ،على إجابات مناسبة

ها يف مت توفري  ةجيب على الطالب أن يكونوا قادرين على ترتيب الكلمات يف مجله. 
 .الوقت املخصص

 يتم مجع نتائج عمل الطالب وفحصها. ،. بعد االنتهاء من األسئلةو
 مهارة كالم المبحث الثالث :

 مهارةأ.تعرف 

يتم احلصول على هذه القدرة من عادات اللغة قبل الوصول إىل مستوى قدرة 
من اجلوانب  جيب على الطالب البدء يف تعلم مساع املفرودات بوضوح ،االستماع املثالية

 .18الصوتية والنحوية والصرفية

 :19للغة العربية أربع مهارات لغوية )مهرة لغوية( وهي

 االستماع  مهارة .1

 والكالم مهارة .2
 والقراءة مهارة .3
 والكتابة مهارة .4

 مهارة كالم ب.

 يوميا بعد نشاط االستماع. بناء على األصوات هو نشاط لغوي مهم يف احلياة

لغة  التمكن قادرا على التحدث. وفقا ملستوى يتعلم البشر النطق وأخريًا ،اللغة املسموعة
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استخدام اللغة احملكية  ميكن أن يشمل شكل التدريس احلديث األنشطة ،الطالب
ميكن التحكم يف التحدث بالتدريس من خالل  بدرجات متفاوتة من الصعوبة. استمارة

 أو ميكن أن يكون مستقاًل بناًء على ،اخلطاب الذي يتم حتديده أو تقييده احملتوى والنوع

ميكن تنفيذها بطريقة  ،بشكل عام اختبار التحدث ،٤٠تحدث. لذلكعن رغبة وإبداع امل
الطالب يف  جمانا. الغرض من اختبار إتقان التحدث هو قياس القدرة خاضعة للرقابة أو

 القدرة املعنية هي القدرة على التواصل هية.استخدام اللغة العربية كأداة اتصال شف

 .٤1للمحاور األفكار واألفكار واألفكار والقدرة على فهم كالم الشريك

يستخدم تدريس  يةواملناهج الدراس ،لتكون قادرة على حتقيق املهارات اللغوية
على إيالء اهتمام منهجي  النهج التواصلي هو هنج يركز على اللغة اليوم هنًجا تواصلًيا.

 .٤٤بنية اللغة للوظائف و

 ج. أنواع اختبارات مهارة

ميكننا تطويره مرة أخرى إىل األنواع التالية من اختبارات  ،ا هو موضح أعالهكم
 :٤3الكالمإتقان 

 املبتدئني اختبار مهارة الكالم .2

ل يستمع الطالب إىل كلمات املعلم أو التسجيالت على شكل مج التكرار )التقليد(. .أ
 قصرية أو خطابات ويطلب من الطالب تكرارها.

ب. قراءة النصوص اليت مت حفظها بصوت عاٍل يتم تكليف الطالب بقراءة مجلة واحدة 
أو حديث قرأه الطالب. ميكن  ،أو عدة مجل بصوت عاٍل من حرف قصري يف القرآن

 ها.اختبار الطالب من أجل حفظهم عن طريق تكرار احلوارات القصرية اليت حفظو 
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اسم الشيء املوضح. يقوم املعلم بإعداد عدد من األشياء أو صور األشياء  أشريج. 
لكي يالحظها الطالب. جيب أن تكون األشياء اليت يتم أخذها يف االعتبار كائنات 

 ،قراءة النصوص لنطق أصوات اللغة من خالل القراءةه. موجودة عادة يف بيئة الطالب
اللغة اليت جيب ضمان دقة  حيتوي على أصوات ميكن استخدام نص قراءة مناسب

حيتوي على أصوات  جيب على املمتحن حتضري مادة القراءة مسبًقا نطقها. هذا يعىن
 احلروف اليت سيتم اختبارها. 

 جيب على الفاحصني الرتكيز على النطق فقط وليس على ،لتقييم اإلجابات ميتد. 

 فهم حمتوى القراءة على سبيل املثال طاعة العرب أو ،جوانب أخرى

يف احسن  يتم إعطاء الطالب ورقة حتتوي على مجل مل يتم إجراؤها أكمل اجلملة .ه
 اكمل اجلملة. الطالب هي أن يقول على الفور واجب االحوال.

 . اختبار مهارة كالم من املتوسط1

على يتحدث املستوى املتوسط  من بني التقنيات اليت ميكن استخدامها الختبارات املهارة
 :النحو التايل

ميكن تطبيق هذا النموذج بالطريقة اليت حيفز هبا املعلم  التعبري عن املشاعر الشخصيةأ. 
مع الطالب أو اطلب من الطالب  بأسئلة ذات طبيعة شخصية أو ذات صلة الطالب

 قدمها املعلم افعل إذا رأى أو كان يف موقف التعبري عما هم عليه

موضوع أو  لب املعلم من الطالب التعبري عن ما يفكرون فيهيط ،بإبداء التعليقاتب. 
 موقف معني قدمه املعلم

الطالب.  طرح املعلم أواًل بعض األسئلة على اجلمع بني إجابات متعددة يف قصةج. 
منهجي  كشفها مرة أخرى يف قصة موحدة جييب الطالب على أسئلة املعلم بعد ذلك

 وممتع لالستماع.



 

 

 م من املتقدماختبار مهارة كال. 1

يف هذا  من بني أشكال اختبارات مهارات التحدث اليت ميكن استخدامها
 :املستوى هي على النحو التايل

الكلمات الصحيحة وبنية  يتم اختيار ،لقياس إتقان الطالب للمفردات, يؤلف شفوياأ. 
تطلب وميكن لتوترات صوت املعلم أن  ،اجلملة واألنظمة الصوتية مثل النغمة واإليقاع

 مقال شفوي. منهم القيام بذلك

سلمت مث طلب  قدم املعلم أواًل بعض موضوعات القصة اليت كانت, سرد قصصيب. 
 من الطالب اختيار موضوع وإعادة طرحه أمام الفصل بدون نص

يطلب املعلم من الطالب  رواية األحداث أو التجارب اليت ال تنسى )خبرية مطرية(ج. 
 من ذوي اخلربة أو اإلعجاب يف نفوس الطالب. املوضوع سرد قصص حول املوضوع أو

قياس قدرة الطالب على التحدث  املقابالت هي إحدى الطرق اليت ميكن استخدامهاد. 
وكذلك عمق الطالب.  ميكن أن تُعرف املقابلة بإتقان اللغة ككل باللغة العربية. مع

 ت مقابلة يتم استخدامهاإجادة التحدث ليس يُقصد باملقابلة أن تكون مبثابة اختبار

 يكون اجلزء من أداة التقييم يف شكل غري اختبار.

 مهارة كالمد.تقييم 
ميكن أن يتضمن شكل  ،مبا يتوافق مع مستوى إتقان مهارات الطالب اللغوية

. ميكن ٤٢تدريس التحدث أنشطة باستخدام اللغة املنطوقة بدرجات متفاوتة من الصعوبة
أو  ،التحكم يف شكل تدريس احملادثة من خالل حتديد احملتوى ونوع اخلطاب أو تقييدمها

ميكن إجراء  ،. لذلك٤5ميكن أن يكون جمانًيا اعتماًدا على رغبات وإبداع املتحدث
األكثر حسماً يف اختيار  اختبارات التحدث بشكل عام بطريقة خاضعة للرقابة أو حبرية.

شكل التحدث عبارة عن صياغة للكفاءات األساسية اليت تتحقق ب شكل أداة االختبار
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أوضح من خالل مؤشرات خمرجات التعلم. من بني املؤشرات املتعلقة مبهارات التحدث 
 :٤6كما يلي على سبيل املثال

 حيح.. قل مفردات جديدة بنطق جيد وص1

 . انطق مادة اخلوار بنطق ونربة صوت جيدة وصحيحة.2

 . إظهار مادة احلوار يف أزواج.3

 . عمل أسئلة وأجوبة باستخدام املفردات وأمناط اجلمل اليت يتم تدريسها.4

 . عمل أسئلة وأجوبة حول مادة قراءة باللغة العربية متت برجمتها5

 أهداف تعليم مهارة الكالمه.

رة الكالم عند دكتور فتحى علي يونس و دكتور حممد عبد أّما أهداف مها
 :٤7الرؤوف الشيخ فهي

 . أن ينطق األصوات العربّية نطقا صحيحا.1
 . أن ميّيز األصوات املتشاهبة نطقا.2
 احلركات الطويلة و احلركات القصرية.. أن ميّيز 3
 .. أن يستخدم الرتاكيب العربّية الصحيحة عند التحّدث4

 . أن يعرّبعن أفكاره بطريقة صحيحة.5
 ٤8. أن يدبّر حوارا مع أحد الّناطقني بالعربّية ويدبّر حوارا موضوع معنّي.6

 :أما األهداف األخرى لدراسة مهارة الكالم فهي

تعد العفوية والطالقة وسهولة التعبري من أولويات تعليم اللغة لألطفال الصغار. 
لك لذ أي أن الرغبة يف التعبري عن الذات هي مسألة ذاتية متيل وجيب تدريبها وممارستها.
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جيب على املعلم تشجيع رغبة الطفل ومساعدته على بدء احلديث والتعبري عن األفكار 
 .٤9واألفكار أو املشاعر اليت يف ذهنه

 أهمية مهارة الكالمو.
يكتبون وسيطرة الكلمة املكتوبة  من املعروف ان معظم الناس يتحدثون اكثر مما

وكثري من الناس حيبون السماع اكثر من حبهم للقراءة تتطلب منهم انتباها اكثر والتتيح 
تظهر امهية  هلم فرصة سؤل املتحدث ومساع اجابته واإلستفسار عن الغامض من كالمه

يعترب جزاء اساسيا تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من امهية الكالم ذاته يف اللغة فالكالم 
ىف منهج تعليم اللغة اإلجنبية ويعترب القائمون على هذا امليدان من اهم اهداف تعلم لغة 
اجنبية . اذا كان اهلدف األول من تعليم اللغة العربية هو التمكن من الكالم والتحدث 

 .  هذه اللغة

واحلديث السليم وقد اتفقت اراء املربني على ان تنمية قدرة التالميذ على التعبري 
والصحيح هي االغراض ىف تعليم اللغة . فاستطاعة املعلم ىف تعبري اما ىف نفسه او 
مفاصده بعبارة صحيحة وسليمة من التمرة املرجوة ىف تعلم اللغة , مبسؤلية كبرية وتتطلب 

والشك أن الكالم أو التحدث من أهم الوان النشاط  .3٠منه جهدا فائقا لتحقيقها
 اللغوي للكبار والصغار على السواء , فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف

الشكل   م يتكلمون أكثر مما يكتبون . ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هوهنم . أي أهتحيا
أهم جزء يف  ترب الكالمالرئيسي لالتصال اللغوي بالنسبة لالنسان . وعلى ذلك يع

 املمارسة اللغوية واستخداما

 تعليم مهارة الكالمز.
إن تنمية الكالم أو احلوار تستلزم إعداد برنامج مناسب وخمطط لتحقيق أهداف 
حمددة مستمدة من أسس احلوار الفعال ومن أهداف تعليم اللغة العربية يف مرحلة دراسية 
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ة األهداف واختيار وتنظيم احملتوى وحتديد طرق معينة، حبيث يشتمل الربنامج على صياغ
 .31التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية وأساليب التقومي املناسبة

طرق فتقسم ال وقد تصنفت طرق التدريس حسب اجلهد املبذول يف كل طريقة،
يف ثالث جمموعات: أوهلا يشمل الطرق اليت يتحمل املعلم وحده اللعب فيها دون 
مشاركة من التالميذ. وثانيها يشمل الطرق اليت يتقاسم العبء فيها املعلم والتالميذ. 
وثالثها يشمل الطرق اليت يتحمل التلميذ وحده العبء فيها ويناقشه املعلم فيما توصل 

طريقة التنقيبية الكشفية فهي اليت تعتمد على النشاط الذايت إليه من نتائج. أما ال
للمتعلم، وما يبدله من جهد يف كشف املعلومات اجلديدة، دون أن يعطى مثريات  

 :يلي  أما من األساليب املستخدمة يف تدريس الكالم واحلوار فهي ما .3٤كثرية

 احملادثة املوجهة.1

وهي أسلوب للتدريب الشفوى املضبوظ يستخدم يف تعليم اللغة. ويتم فيها 
اقرتاح التعبري أو الكالم الذي يقوله كل طالب مشارك يف احملادثة، لتنتقل احملادثة بسالسة 

وع بني األطراف من خالل سلسلة خمططة من التعبريات املألوفة، فاحملادثة املوجهة هي ن
من احلوار املخطط واملقصود يستهدف التدريب على مهارات التعبري الشفهى يف املواقف 
احلوارية املختلفة، ويكون حتت إشراف املعلم حبيث حيدد لكل طرف من أطراف احملادثة 

 الدور الذي يؤديه يف احملادثة.

 األلعاب .2
ا ما ميارس يف احلياة هناك كثري من األلعاب اللغوية اليت تعتمد على احلوار، منه

اليومية بغرض التسلية واملرح، ومنها ما يتخذ وسيلة لتعليم فنون اللغة وخاصة التعبري 
الشفهى. ويتطلب هذا النوع من األلعاب مشاركة جمموعة من األفراد حبسب قواعد كل 

 ويكون لكل مشارك دور حمدد يؤديه. اللعبة
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 املناقشة. 3

معروفا للمشاركني فيها، حيث يتبادل املشاركون وتتضمن حوارات هدفا حمددا و 
الرأي حول موضوع أومشكلة معينة، ويتعاونون ىف إجياد حل أو إجابة أو قرار بشأهنا. 

 وربطا بينها للوصول إىل حل مرض. وتتطلب املناقشة تسجيال لألفكار الىت تطرح، 

 اسرتاتيجية اجملموعات الصغرية.4
هي جمموعة من الطرق اليت اقرتحها خرباء املناهج  اسرتاتيجية اجملموعات الصغرية

وطرق التدريس يف حماولة لتطوير الدور التقليدي للمعلم كوعاء للمعرفة، واملصدر الوحيد 
للسلطة داخل الفصل، ليصبح ميسرا للتعلم ومشاركا لتالميده يف األنشطة الصفية من 

 .33خالل تفويضهم بعض السلطة داخل الفصل

ويتطلب استخدام اسرتاتيجية املناقشة يف جمموعات صغرية هتيئة مناخ مالئم يف الفصل 
وتشجيع روح   questioningيسوده االحرتام املتبادل والدعم وتنمية مهارات التقصى 

 التعاون.
ت الصغرية املواقف اليت تتطلب زيادة التفاعل اللفظي بني وتناسب طرق اجملموعا

الطالب واملدرس، والطالب وبعضهم داخل الفصل وتنمية روح املسؤولية واالستقاللية يف 
التعلم، كما تساعد هذه الطريقة يف حتسني مهارة التحدث والنطق والتفكري، وتضفى 

.  3٢أنشطة الطالب داخل الفصل مناخا من التلقائية وممارسة الضبط غري املباشر على
كذلك تتيح هذه الطريقة الفرصة للطالب يبحثوا ويقوموا ويتوصلوا لرأي شخصي فهي 

 .تعلمهم مهارة التفكري الناقد

 ة سبيرنتيكالبحث الربع : نظري
 تعريف نظرية سبرينتيك .أ

ونظم  أي" سايربنيتيك"كلمة هو شكل من أشكال امتصاص   سبرينتيك
اليت  "سبرينتيك"كلمة  التحكم واالتصاالت اليت متكن ردود الفعل أو ردود الفعل.
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اللغة اليونانية اليت تعين وحدة حتكم أو  نكتبها الحقا مع كلمة سبرينتيك يأيت من
علم االتصاالت املتعلقة التحكم آلة الكمبيوتر. هذا  هذا اجملال االنضباط حالطيار. يصب

. اآلن مصطلح 1158يف عام  Louis Couffignalتستخدم ألول مرة من قبل  املصطلح
كاء االصطناعي وشبكات والذ  تتطور إىل أي شيء يتعلق باإلنرتنت، سيربنتيك

عامل من  ،Nobert Wienerل شعبية من قب هو أوال "ربنتيكس" مصطلحالكمبيوتر.
Massachussets Institut of Technology (MIT(  لوصف الذكاء االصطناعي ،)artificial 

intelledenceردود الفعل  (. يستخدم مصطلح علم التحكم اآليل لوصف كيف
(feedback.يسمح لعملية االتصال ) يعرف ،ومتشيا مع هذا الفهم M.R.Abror:35 

 مبادئ التحكم واالتصال املطبقة يف عمل الكائنات احلية هو علم إشكايل سبرينتيك"

 ".خلف  أو آلة مركبة، يف هذه احلالة غالبا ما تكون مرادفة للطعم

. وفقا 36علم املعلومات وتتطور هذه النظرية متاشيا مع التطورات التكنولوجية
وهناك افرتاض آخر للنظرية  لنظرية علم التحكم اآليل، والتعلم هو معاجلة املعلومات.

وهو مثايل جلميع احلاالت، وهذا هو  هو أنه ال توجد عملية تعلم واحدة كيتسربن
نظام املعلومات )تسليم  يتم حتديد التعلم من قبل ة جلميع الطالب. بسبب الطريقمناسب

والتعلم، ومعلومات مماثلة  ميكن تعلم املعلومات من قبل الطالب مع عملية واحدةاملواد(. 
تنفيذ النظرية  عملية التعلم املختلفة. ميكن تعلمها من قبل الطالب اآلخرين من خالل

واليت توجه إىل  اليت وضعتها عدة أرقام، ومن بينها النهج التعلم لديهالسيربانية يف أنشطة 
، berlinder ،biehler ،snowman و Robert gagne ،gageمعاجلة املعلومات اليت وضعتها 

baineو ، tysonالندا يف هنجه منوذج يسمى   . مفهومalgoritmik  وheuristik مبا يف  أيضا
 37مزيد من املناقشة. وصف كل منها بإجياز. وسيتم سبرينتيكذلك النظرية 

 مزايا نظرية سبرينتيك ب.

 :، مزايا نظرية التعلم السيربين كما يلي2225بودينينغزيه فقال 
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 طريقة عملية املنحى من التفكري أكثر وضوحا )أ(

 قتصاديعرض املعرفة يليب اجلانب اال )ب(

 مفصل قدرات التعلم عرض اكثر ()ج

 مجيع أنشطة التعلم لتحقيق اهلدف املنشود وجود )د(

 التعلم إىل بيئة احلياة احلقيقي وجود تقدمي ه()

 معاجلة املعلومات ونظرية التعلم سيربنتيك ج.

وهي كيفية مهارات  يف نظرية التعلم سبرينتيك املوجهة ملعاجلة املعلومات،
 فإهنا ميكن أن حتسن املهارات إلتقان املعلومات. عاجلة املعلومات والطرقالطالب يف م

والتعلم، حبيث يف تقدمي  وعالوة على ذلك، يستخدم مرجع من قبل املعلم يف النشاط
تشري معاجلة املعلومات إىل الطرق اليت يتعامل  املعلومات للطالب على حنو أكثر فعالية.

تطوير  ئة، وتنظيم البيانات، ومشاكل املشاهدة،واحملفزات من البي معها األشخاص
 الرموز / الرموز على حد سواء اللفظي وغري اللفظي املفاهيم وحل املشاكل باستخدام

لذلك، للحصول على صورة أكثر  معاجلة املعلومات يف التعلم ال ينفصالن عن التواصل.
  38.مشوال، اهنا جيدة هنا يف تعريف االتصاالت

املستلمني  حيدث االتصال من مصدر ينقل رسالة إىل"Geralt  R.Millerوفقال 
 Keithويف الوقت نفسه، وفقا  ".الذين لديهم نية واعية للتأثري على سلوك املتلقي

Davis :"من خالل  ".وتفهم اآلخرين لآلخرين  ت هي عملية مترير املعلوماتاالتصاال
هو املوضوع،  مصادر نقل املعلومات، واليت يف سياق التعلم والتعلم التواصل املعلم كما

رموز كل من اللغات الشفوية واملكتوبة وغري اللفظية.  إىل املتلقي أن الطالب يستخدم
يف  لذلك (feedback)ائل كرد على املعلم نقل بعض الرس بدال من ذلك سوف الطالب

أنه يف عملية التعلم حيدث استالم  ،Robert Gagneيقول  39اجتاهني االتصاالت حيدث.
نتائج  ،Gagneاتج يف شكل نتائج التعلم. وفقا لنظرية املعلومات مث معاجلتها إلنتاج الن
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( human capabilities)التعلم هو خمرجات معاجلة املعلومات يف شكل مهارات بشرية 

 :تتكون من

 .املعلومات اللفظية1

نتائج التعلم يف شكل معلومات مذكورة يف )كلمات أو مجل( إما كتابة أو 
أو  ية إما إعطاء اسم أو تسمية إىل كائنشفهيا. ميكن أن تكون املعلومات اللفظ

 .احلقائق، التعاريف أو املعاين، أو صياغة أشياء خمتلفة يف شكل شفهي

 . االستخبارات الفكرية2

االستخبارات الفردية يف التفاعل مع البيئة باستخدام الرموز. هذه القدرة الفكرية 
فاهيمز جمردة، والقواعد والقوانني. تغطي واملهارات يف )التمييز(، واملفاهيم امللموسة، وامل

 هذه املهارة ال غىن عنها يف تواجه حل املشكلة

 . االسرتاتيجية املعرفية3

االستخبارات الفردية ملمارسة السيطرة يف إدارة )اإلدارة( النشاط العام. يف عملية 
طرق التعلم، واالسرتاتيجية هذا املعريف يؤدي إىل القدرة على التحكم يف الذاكرة وال

 التفكري يف القيام بنشاط فعال

 . موقف4

وهي نتائج التعلم يف شكل الذكاء الفردي لالختيار خمتلف اإلجراءات اليت يتعني 
اختاذها. وبعبارة أخرى، ميكن أن يكون املوقف وتعرف بأهنا الدولة داخل الفرد الذي 

 سوف يعطي التوجيه امليل إىل العمل يف مواجهة كائن سوتو أو التحفيز

 . موتوريك االستخبارات5
 هو نتيجة التعلم يف شكل الذكاء احلركة اليت تسيطر عليها العضالت والفيزيائ

 

 

 



 

 

 الثالث الفصل

 البحث منهجية

 ومنهجه البحث مدخل .أ

طريقة البحث هي طريقة تستخدم يف البحث من أجل حتقيق حل للمشكلة 
اسبة وذات الصلة كما تريد املطروحة. يف هذا البحث يتم استخدام طرق البحث املن

 وهي: ،نفذت

 . نوع البحث1

نوع البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو البحث العملي يف الفصول الدراسية 
(PTK)  أو البحث اإلجرائي يف الفصل الدراسي(CAR)البحث اإلجرائي يف الفصل .، 

 ني التعلم.أي البحث الذي أجراه املعلمون يف الفصل أو املدرسة حيث التدريس لتحس

تتكون من تاغارت  Mcو  Kemmis  لمنوذج البحث العملي يف الفصل الدراسي وفًقا 
والتفكري )التأمل(.  ،املالحظة )املالحظة( ،العمل )التمثيل( ،التخطيط )التخطيط(

و جيمع ماك تاغارت بني العمل  kemmisاملكونات األربعة هذه هي خطوات دورة حبيث 
 ،مث يتم استخدام نتائج هذه املالحظات كأساس للخطوات التايل واملراقبة كواحد وحدة.

 شكل العمل واملالحظة مرة أخرى . أ التعديل يف ،وهو التفكري. من نتائج االنعكاس

 ي:٢٠شرح خطوات البحث اإلجرائي الصفي كالتال

أي االستعدادات اليت مت إجراؤها لتنفيذ البحث اإلجرائي  ،. التخطيط )التخطيط(1
 مثل: إعداد خطط تنفيذ التعلم وإنشاء وسائط التعلم. ،الصفي

 ،أي وصف اإلجراءات اليت يتعني القيام هبا ،اإلنابة(تنفيذ اإلجراءات )ب. 2
وسيناريوهات العمل لإلجراءات التصحيحية اليت يتعني تنفيذها وإجراءات العمل اليت 

 يتعني تنفيذها
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. املالحظة: يتم تنفيذ هذه املالحظة ملعرفة تنفيذ مجيع اخلطط اليت مت وضعها بشكل 3
نتائج أقل من األمثل يف حتسني نتائج تعلم  وال توجد احنرافات ميكن أن تعطي ،صحيح

الطالب. ميكن القيام بأنشطة املراقبة من خالل توفري أوراق املراقبة أو بطرق أخرى وفًقا 
 للبيانات املطلوبة.

وهو نشاط تقييم التغيريات اليت حتدث أو النتائج اليت مت احلصول عليها  ،. االنعكاس4
ال تأثري اإلجراءات اليت مت تصميمها. بناًء على من تلك اليت مت مجعها كشكل من أشك

سُتعرف التغيريات اليت حدثت. كيف وإىل أي مدى تكون اإلجراءات  ،هذه اخلطوة
ميكن  ،احملددة قادرة على حتقيق تغيري كبري أو معاجلة املشكلة. بدًءا من هذا التفكري

 إجراء إجراء تصحيحي يف شكل إعادة التخطيط.

 البحث ميدانب.

لرتقية  (scramble)الكلمات  ترتيب لعبةدما قام الباحث املالحظة عن تطبيق وبع
فيقوم الباحث موضوع حبثه . مث قرر الباحث ميدان  ،مهارة كالم بنظرية سبرينتيك 

الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري. اختار الباحث ذلك  باملدرسةالبحث يف معها . 
غاجنوك الذي تركز فيه تدريس اللغة العربية واإلسالمية  املعهد ألنه أحد املعاهد يف جزيرة

الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري. يقع يف قرية غافيه  باملدرسةنظريا و تطبيقيا . 
 ناحية لوجارات حمافظة غاجنوك

 الباحث حضور. ج

 الباحث ألن جدا مهمة ((ptk العملي يف الفصول الدراسية الباحث حضور كنا

 من أين مباشرة يعرف أن للباحث والبد النفسي، البحث ألداوت بواصفة هو الفاعل

 البحث اىل مكان مبشارة حيضر مفتش هو ايضا الباحث وكان سيؤخذ، اليت البيانات

 وظيفته بفعل بل يتجرد األنشطة مجيع اىل بانفرداه الفاعل هو الباحث يكون ال ولكنه

 أساسية أداة صار النوعي لبحثا يف الباحث كانت وكذالك .فقط االحباث كمفتش

نقابل  مقابلة أنه و التعليم طوال وقعت اليت األنشطة تالحظ مالخظة أنه يصري مبعين
 .متت اجابتها اليت الوظيفة أو األسئلة كل يف املقدمة األجوبة حسب عنه املبحوث



 

 

 ينقسم ((ptk البحث العملي يف الفصول الدراسية إن كتابه يف مولونج بقول ويناسب

  :ثالثة خطوات اىل

 لتحليل و احلطواة البحث، ميدان يف للعمل اخلطوة البحث، ميدان اىل احلضور

 على التامة املراقبة كاملالحظة او البحث موضوع اىل الباحث حضور وتكون .احلقائق

 يف و .التعليم عملية طول الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري باملدرسة التعليم مظاهر
 يف احلقائق جامعة مرتلة الباحث ترتل ،((ptk العملي يف الفصول الدراسيةل املدخ هذا

 لكتابة كأدوات الكرسات و القلم مثل الكتابة الباحث أدوات فتستفيد البحث، امليدان

 أو املشرتكة كمالحظة النوعي البحث يف الباحث دور وكان .التسجيل آلة و احلقائق،

  .املالحظة التامة

 جبمع  احلقائق أيضا فتقوم .عنه املبحوث يعرفها اليت باحثال حضوو وجبانب

 Active(  يف اجلمع احلقائق مشرتك نشط والعملية .البحث نتائج تقدم و وحتليلها

Participant)تلك يف ولكنها عنه املبحوث أنشطة مكان اىل الباحث حتضر أي 

 و العربية اللغة يستدر  املعلم مع املقابلة با الباحث تقوم البحث هذا يف .األنشطة

 الطلبة مع وايضا بااملقابلة العربية اللغة تعليم مبشكالت املتعلقة اخلقائق لكشف حمضرها،

 .الرحة أوقات عند

 البيانات مصادر د.

 مصدر البيانات هو املوضوع الذي ميكن من خالله احلصول على البيانات

مصادر البيانات  الثانوية.مصادر البيانات هلذا البحث هي مصادر البيانات األولية و 
معلومات حول بيانات  األساسية هي املخربين )األشخاص( الذين ميكنهم تقدمي

الثانوية اإلسالمية  باملدرسة. كان املخربون يف هذه الدراسة من طالب الصف ٢1البحث
جناح  طالبة. هذا اعتبار ملعرفة إىل أي مدى 28الشافعة موجوساري الذي يتألف من 

تطبيق استخدام مناذج التعلم التعاوين لتأليف مجل خمتلطة  الطالب يف التعلم املقدم من
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مصادر البيانات الثانوية هي مصادر ال توفر البيانات بشكل  يف تعلم اللغة العربية.
 مباشر إىل جامعي البيانات. 

 ،مصدر البيانات هو بيانات نتائج التعلم اليت مت مجعها من قبل أشخاص آخرين
ة الثانوية اإلسالمية الشافع باملدرسةوالبيانات الداعمة يف هذه الدراسة هي بيانات من 

. أنواع البيانات الثانوية املستخدمة يف هذه الدراسة هي األنشطة واملواقع موجوساري
البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هي البيانات اليت ميكن أن تصف النجاح و  والتوثيق

 البيانات اليت مت مجعها يف البحث هذه كالتايل:  ٢٤فشل البحث

 أ. يسجل العمل بشكل فردي ويف جمموعات على أسئلة املمارسة.

املقابالت املتعلقة  ب. مت احلصول على البيانات الشفوية للطالب واملعلمني من النتائج
 على املادة. بعملية التعلم والفهم

الزمالء ومعلم  ؤها من خالل مالحظات األصدقاءج. نتائج املالحظات اليت مت إجرا
املمارسني والطالب باستخدام أوراق املالحظات  اللغة العربية يف املدرسة حنو األنشطة

 مقدمة من الباحث. اليت

 التعلم أثناء البحث د. مالحظات ميدانية من سلسلة من األنشطة الطالبية يف األنشطة

 إجراء البحثه. 

خالل عملية تقييم دورية على مرحلتني من دورتني وتتكون  يتم إجراء البحث من
واملرحلة الثانية من العمل / العمل  ،وهي: املرحلة األوىل من وضع اخلطة ،من أربع مراحل

و املرحلة الرابعة من التفكري / االنعكاس.  ،واملرحلة الثالثة للمراقب / املالحظة ،اجلماعي
العمل / العالج. وتستند  تكرارية لقياس مستوى النجاحيتم تنفيذ املراحل األربع يف دورة 

اإلجراءات اليت من شأهنا أن تعطى على االنتهاء من الباحث أن هناك مشاكل 
التمكن من  يف مدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعةوصعوبات يف تعلم اللغة العربية لطالب 

 .مهارة كالم  املادة
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 لعبة اليت من شأهنا أن تعطى، وهي طريقةالباحث بإعداد البحوث ومناذج التعلم 

 ،يف مرحلة تنفيذ اإلجراء لرتقية مهارة كالم بنظرية سبرينتيك (scramble)الكلمات  ترتيب
يالحظ املتعاونون  ،يعرض الباحث التعلم وفًقا خلطة تنفيذ التعلم. ويف الوقت نفسه

علم أثناء عملية التدريس سلوك الطالب ومواقفهم باإلضافة إىل التنفيذ املنهجي لتعلم امل
والتعلم. اخلطوة التالية هي التفكري حيث تتم مناقشة البيانات اليت مت احلصول عليها من 

مث حتليلها وتفسريها واستنتاجها. عندها  ،املالحظات وقيمة نتائج التعلم مع املتعاونني
 الثانية.وضع الباحث خطة لتنفيذ الدورة  ،بناًء على مدخالت من املتعاونني ،فقط

الواردة يف الدورة األوىل كأساس لتنفيذ املزيد من  نقائصاستخدام مجيع املزايا و 
اإلجراءات. مت تصميم الدورة التالية وصقلها بناًء على املشكالت ونقاط الضعف 

 Robinو  Kemmisمنوذج البحث العملي يف الفصل الذي طوره  املوجودة يف الدورة.
 :وهي ،بأربع مراحل من البحث

 

 

 

 اخلطوات اإلجراءات املتخذة يف هذا البحث هي:

 (siklus 1)األولى . الدورة 2

تتم عملية البحث اإلجرائي يف الفصل الدراسي يف احللقة األوىل على أربع 
 .refleksi)) نعكسوهي التخطيط والتنفيذ واملراقبة وال مراحل

 أ. تخطيط
( يقوم الباحثون بإجراء حتليل املناهج لتحديد معايري الكفاءة والكفاءات 1

 كعملية التعلم الذين يستخدمون طريقة العرض. األساسية اليت سيتم نقلها إىل الطالب

 تأثري هلذا سيكون. التعلم مشاكل بعض حتما سيواجه والطالب املعلمني بني تعاونية

 تقليل أو توقع األقل على ميكن ،اجليد التخطيط خالل من. لمالتع فشل على

مرحلة 
 التخطيط

مرحلة 
يمو التق  

مرحلة 
 المراقبة

مرحلة 
 التنفيذ



 

 

 يف النجاح حتقيق ويتم طبيعي بشكل التعلم يتم حبيث ،الحًقا ستظهر اليت املشكالت
 التعلم عملية تتم وال ،منهجي بشكل يتم التعلم جيعل أن للتخطيط ميكن .التعلم

 الوقت استخدام للمدرسني ميكن وبالتايل. ومنظمة موجهة بطريقة تتم بل ،مرجتلة بطريقة

 خالل من هذا حيدث أن ميكن. التعلم وجناح التعلم أهداف لتحقيق فعال بشكل

 .للدرس اجليد التخطيط

 2227لعام  41رقم  Permendiknas تناسب .(RPP)إن شاء خطة درس  (2
 من املنهج لتوجيه أنشطة تعلم الطالب يف RPPمت وصف  ،فيما يتعلق مبعايري العملية

حماولة لتحقيق دينار كوييت. يلتزم كل معلم يف وحدة التعليم بتجميع خطة درس كاملة 
ومنهجية حبيث يتم التعلم بشكل تفاعلي وملهم وممتع وحتدي وحتفيز الطالب على 

وتوفري مساحة كافية للمبادرة واإلبداع واالستقاللية وفًقا ملواهبهم  ،املشاركة بنشاط
 اجلسدية والنفسية للطالب. واهتمامات وقدرات.التنمية

لكل دينار كوييت واليت ميكن إجراؤها يف اجتماع واحد أو أكثر.  RPPيتم إعداد 
يقوم املعلم بتصميم خطة درس لكل اجتماع يتم تعديلها وفًقا للجدول الزمين يف وحدة 

مث قامت الباحثة بتصميم خطة درس معدلة حسب اإلجراء املراد استخدامه.  التعليم.
 كانت اخلطوات اليت اختذها الباحثون يف هذه الدراسة هي:  ،صارباخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة استبيان 
 املشكلة

اربعمل قبل اختب  

 ترتيب لعبةتنفيذ 
 الكلمات

(scramble) 

 

 

إجياد حلول مع 
ابتكارات وسائط 

 التعلم

 

 

 إعداد أدوات البحث

 

1عمل دورة   
 اللقاء الألول

 اللقاء الثاين
 النعكس

 

 

2دورة  عمل   

 اللقاء الألول
 اللقاء الثاين

 النعكس

 

 

استنتاج مشاكل 
 التعلم

 حتليل صعوبات
 التعلم

 التحليل واإلبالغ مجع البيانات



 

 

البحث اإلجرائي يف الفصل هو  .CAR صنع األدوات املستخدمة يف دورة(3   
لبيانات املناسبة إلنتاج طريقة علمية حلل مشاكل التعلم اليت تتطلب أدوات مجع ا

 . ٢3البيانات املتوقعة. ألن البحث يتطلب بيانات جتريبية

اركة السمة املميزة للبحث اإلجرائي يف الفصل الدراسي هي املالحظة اليت تتضمن مش
كمحدد   ،حيث يقوم املعلم باإلضافة إىل التدريس بإجراء البحوث أيًضا. املعلم ،املعلم

يعمل كأداة رئيسية أو رئيسية للبحث اإلجرائي يف الفصل ويشارك  ،لسيناريو البحث
  بشكل كامل يف مجع البيانات. لذا فإن األدوات األخرى هي جمرد أدوات.

 ،من قبل املعلم أثناء عملية التدريس والتعلم يتم تنفيذ تقنية مجع البيانات(4
له دور مزدوج   CARألن املعلم يف سياق  ،ولكن ال ينبغي أن تتداخل مع أنشطة التعلم

كمعلم وباحث. لذا فإن األدوات اليت ميكن استخدامها هي مالحظات ومالحظات 
 . ٢٢منظمة

جيب أن تنتبه أواًل إىل  ،قبل جتميع االختبار .تطوير أدوات تقييم التعلم(5 
 األشياء التالية.

 ب. تنفيذ
بتحقيق األفكار أو تنفيذ  اإلجراءات عبارة عن سلسلة من العمليات املتعلقة

. تنفيذ اإلجراء التصحيحي هو اإلجراء الرئيسي يف ٢5تصميم باستخدام إجراء مجاعي
الباحث ينفذ األنشطة وفق ما مت التخطيط  ،. يف خطوة التنفيذ ٢6دورة البحث اإلجرائي

 مث يبدأ املعلم بتنفيذ لعبة التعلم داخل الفصل باخلطوات التالية: له يف السابق.

باستخدام  (scramble)الكلمات  ترتيب( يشرح املعلم ويعطي أمثلة أللعاب التعلم 1
 الوسائط املعدة.

                                                           
43 Wina Sanjaya,  Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2011, Cet 

ke-3), 84-85. 
44 Basuki, Desain Pembelajaran Berbasis Penelitian tindakan Kelas, (Ponorogo : STAIN Ponorogo 

Press, 2009), 40. 
45 Suharsimi Arikunto, dkk. Op.cit, Hal.99 
46 Sukarno. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Surakarta: Media Perkasa. Hal 40 



 

 

 سبعة أشخاص( يُطلب من الطالب تشكيل جمموعات كبرية تتكون من 2

 (scramble)الكلمات  ترتيب لعبة( مث يطلب من الطالب االنتباه إىل نظام وخطوات 3

 اليت يوضحها املعلم.
متثل  (scramble)الكلمات  ترتيب( يُطلب من الطالب التقدم ألخذ ورقة لعبة 4

 شخًصا واحًدا

 ويعطي املعلم مهلة زمنية حمددة لعبة( تبدأ 5

 للطالب باستخدام اآللة (scramble)الكلمات  ترتيبلعبة التعلم ( يقوم املعلم بتقييم 6

 ج. مالحظة

 ( نشاط الطالب أو مشاركته أثناء التعلم1

 ( قدرة الطالب على اإلجابة على األسئلة2

 (refleksi) د. انعكاس

هتدف هذه   يف هناية الدورة األوىل يقوم الباحث بإجراء مقابلة مع الطالب.
 ،مبعىن آخر لرتقية مهارة كالم (scramble)الكلمات  ترتيب لعبة طريقة املقابلة إىل معرفة

تصبح هذه املقابلة مبثابة دليل لتحديد مهارات الكتابة العربية. مث قام الباحثون بتحليل 
البيانات اليت مت احلصول عليها من املالحظات واملقابالت للحصول على استنتاجات 

وخاصة  ،ثت أثناء عملية التعلم يف الدورة األوىلحول التطورات والتحسينات اليت حد
يقوم الباحث بإعداد منط  ،1دورة الفيما يتعلق مبشاكل هذا البحث. اخلطوة األخرية من 

من أجل  2وميكنه وضع خطة للدورة  1تعلم للتغلب على املشاكل املوجودة يف الدورة 
يستمر الباحث التقدم  ،2 . يف الدورة1مواصلة التطورات اليت مت حتقيقها يف الدورة 

يقوم الباحثون بتنفيذ عملية التعلم مع  ،2. 1. يف الدورة 1الذي مت إحرازه يف الدورة 
 التحسينات وفًقا للخطة املنقحة.

 

 

 



 

 

 (siklus 2). الدورة الثانية 2

 أ. تخطيط 

لتحديد إىل أي مدى ميكن لإلجراءات  1حتليل البيانات والتفكري من الدورة 
الكلمات  ترتيب لعبةنفيذها أن توفر حلوالً ملشاكل التعلم اليت متت مواجهتها يف اليت مت ت

(scramble) 2لإلجراءات املتخذة يف الدورة  1. ُتستخدم نتائج الدورة لرتقية مهارة كالم  
 . يف مرحلة ختطيط بسيطة وهذا يشمل:1كتحسني من إجراءات الدورة 

 ة هلا( حتديد املشاكل وحتديد احللول البديل1

 مبا يف ذلك: ،2تطوير برامج عمل الدورة  (2

 .2دورة  وإعداد الشبكات وأدوات االختبار النهائية ،(rpp)إعداد خطط الدروس

 ب. تنفيذ العمل.
يتشابه التعلم  السيناريوهات أو الرسوم التوضيحية ،2تنفيذ اإلجراءات يف الدورة 

ومناقشة املادة  ،لدروس اليت مت إعدادهاويشري إىل خطط ا 1 دورةتقريًبا مع اإلجراء يف ال
 واليت تكون أنشطتها على النحو التايل: الكالم،هي تعلم  2 دورةالرئيسية يف ال

 ( تنفيذ سيناريوهات التعلم كما يف خطة الدرس.1

 .يسأل املعلم عن املواد السابقة )اإلدراك( ،( عند افتتاح الدرس بالتنومي املغناطيسي2

  لرتقية مهارة كالم (scramble)الكلمات  ترتيب لعبةتدريس مادة ( بدأت الباحثة ب3

( يقسم املعلم الطالب إىل أربع جمموعات ويتم توزيع بطاقات مفردات على الطالب 4
 لتتناسب مع بطاقات الكلمات اليت حيتفظ هبا أصدقاء آخرون.

 .الكلمات و ترتيب( اطلب من كل جمموعة اإلبالغ عن نتائج عملها 5

 ل مسار عملية التعلم بورقة التحفيز( سج6

 الدافع التعلم يتم إعطاء الطالب ورقة استبيان ،( يف املرحلة النهائية من التعلم7

 

 



 

 

 ج. مالحظة

يتم إجراء املالحظات أو املالحظات من قبل املعلم مع املتعاونني / املراقبني 
راسي. هتدف هذه ( يف الفصل الددورةلتحديد سلوك الطالب أثناء عملية التعلم )ال

املالحظة إىل معرفة ما إذا كان هناك طالب ال يفهمون أو يتخلفون عن التعلم بعد 
. سيتم حتديد نتائج لرتقية مهارة كالم (scramble)الكلمات  ترتيب لعبةتطبيق طريقة 

 املالحظات وتفسريها يف مرحلة التفكري يف الدورة الثانية.

 (refleksi) د. انعكاس

فيمكن استنتاج أن هناك  ،نتائج اإلجراءات اليت مت تنفيذها يف كل دورةإذا فكرت يف 
 وهي: ،ثالثة أنواع من مؤشرات النجاح يف البحث

 ٪52( هناك زيادة ملحوظة يف مهارات الكتابة / الكتابية حبيث تصل إىل أكثر من 1
 من عدد الطالب.

من إمجايل  ٪75 حيث جتاوزت ،( تصورات الطالب وانطباعاهتم عن التعلم جيدة2
 عدد الطالب.

الثانوية اإلسالمية  باملدرسة( يكون البحث ناجًحا إذا وصلت نتائج التعلم لطالب 3
 .75األدىن( وهو  )معايري االكتمال KKMإىل أعلى من الشافعة موجوساري 

 البيانات جمع طريقة.و

 املالحظة،و  املقابلة، وهي البحث هذا يف املعلومات جلمع أساسية طروق ثالث هناك

 :التاىل حنو منها لكل البيان و الوثائق، وحتليل

 .مالحظة1

مجع البيانات من خالل إجراء  املالحظة أو املالحظة هي إحدى التقنيات أو الطرق
املراقبة والتسجيل املنهجية واملنطقية  املالحظة هي عملية . ٢7مالحظات لألنشطة اجلارية

 واملوضوعية والعقالنية
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لتحقيق يف املواقف املصطنعة  سواء يف املواقف الفعلية أو يف ،حول الظواهر املختلفة
الطالب أثناء  يف الفصل الدراسي ملالحظة أنشطة التعلم مثل السلوك ٢8أهداف معينة

اء املالحظات من قبل إخل. مت إجر  الدراسة واملناقشة والقيام بالواجبات وما إىل ذلك
 البعض اآلخر مدرسون وزمالء للغة العربية. الباحثني وساعدهم املراقبون

 . مقابلة2
شخص يريد  تنطوي على ،املقابلة هي شكل من أشكال االتصال بني شخصني

  ٢9طرح األسئلة على أساس غرض حمدد احلصول على معلومات من شخص آخر و

انطباعات  مت استخدام املقابالت يف هذه الدراسة للبحث عن بيانات حول تقنية
 ترتيبمنوذج التعلم التعاوين  الطالب بعد عملية التدريس والتعلم يف الفصل مع تطبيق

ملعرفة العقبات اليت يواجهها الطالب أثناء  املرتمجة يف املواد العربية كذلك الكلمات
مقابالت مع  أجرى الباحثون أيضا ،التدريس والتعلم. باإلضافة إىل ذلك النشاط

 حول عملية التعلم قبل إجراء البحث مدرسي اللغة العربية للحصول على البيانات األولية

 وهو نوع املقابلة اليت معظم أنواعها ،منظم نوع املقابلةيف هذه الدراسة استخدم الباحث 

ومواد السؤال. ومع  يتم حتديد األسئلة مسبًقا مبا يف ذلك الرتتيب الذي يتم طرحها به
عن طريق التكيف  ميكن تطوير األسئلة أثناء املقابلة فإن املواد ،يف املمارسة العملية ،ذلك

 .5٠حسب نوع املشكلة نة ومع الظروف احلالية حبيث يكون أكثر مرو 

 اختبار .1

يف هذه  51للكائن قيد الدراسة االختبار هو طريقة جلمع البيانات عن طريق إجراء اختبار
وهي االختبارات املستخدمة لقياس  ،خمرجات التعلم الدراسة يستخدم املؤلف اختبار

ة. يتم إجراء هذا مت احلصول عليها من قبل الطالب يف فرتة زمنية معين نتائج التعلم
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رؤية القيمة اليت حصل  هبدف معرفة حتسني نتائج تعلم الطالب من خالل االختبار
هناك نوعان من االختبارات . عليها الطالب من خالل االختبار. يف جمال البحوث

 املعطاة للطالب ومها:

تعليم.  وهو شكل من أشكال االختبار يتم إجراؤه قبل بدء العملية ،االختبار األويلأ. 
 إتقان الطالب للمادة املراد تدريسها. يهدف هذا االختبار إىل معرفة إىل أي مدى

تعليم. الغرض  وهو اختبار يتم إجراؤه يف هناية كل برنامج وحدة ،ب. االختبار الالحق
حتصيل الطالب للمواد التعليمية بعد خوض  من هذا االختبار هو معرفة إىل أي مدى

 لنسبة ألداة االختبار املرفقةدراسة. أما با األنشطة

 . دراسات وثائقية4

 ،مجع وحتليل املستندات الدراسة الوثائقية هي تقنية جلمع البيانات عن طريق
الصور واإللكرتونيات يتم إجراء هذه التقنية من خالل النظر  ،سواء املستندات املكتوبة

. تتضمن بيانات املستندات الوثائق الرمسية مثل الدراسات واملذكرات والكتب املوجودة يف
بيانات  ،اهليكل التنظيمي للمدرسة ،صور أخرى يف هذه الدراسة ما يلي:  املستخدمة

بيانات املدرسة والطالب والسجالت التارخيية األخرى. أما  عن املعلمني واملوظفني
 الوثائق كما هو مرفق بالنسبة للصك

 . مالحظات ميدانية5

 وينها يف احلقل اختالفًا كبريًا عن املالحظاتختتلف املالحظات اليت يتم تد

 ،جمال. تكون املالحظة على شكل خربشة حسب الضرورة وهي خمتصرة بشكل كبري
ورمبا  ،املالحظات حيتوي على الكلمات الرئيسية والعبارات والنقاط الرئيسية للمحادثة أو

املالحظة مفيدة  ها.الرسومات والرسومات واملخططات االجتماعية والرسوم البيانية وغري 
يف  شوهد ومسع وشعر وشم ومشًا وملمًسا مبالحظات فعلية فقط كأداة وسيطة بني ما هو

 5٤شكل مالحظات ميدانية
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 البيانات تحليل طريقة ز.

إىل أمناط وفئات وأوصاف أساسية  هو عملية تنظيم وفرز البيانات حتليل البيانات
موضوعات وميكن استنتاجها بفرضيات العمل على النحو  53حىت ميكن العثور عليها

يتدفق النموذج من  استخدم الباحث يف هذه الدراسة حتليل البيانات النوعية الذي اقرتحه
Miles and Huberman  وهي: ،يتضمن ثالثة أشياءوالذي 

 . عرض بياناتأ

جمموعة من املعلومات اليت مت  يتم عرض البيانات عن طريق التجميع السرد
ميكن أن متكن من استخالص النتائج واختاذ  حبيث ،احلصول عليها من نتائج التخفيض

احلصول على منوذج  البيانات املنظمة لالستخدام مث يتم وصف هذه .5٢اإلجراءات
األشخاص اآلخرون يفهمها الباحثون أو  حقيقي من املستفىت حىت يكون أسهل

 املهتمون بالبحث

 البيانات جتريد .ب

 تبسيط، على اإلهتمام تركيز مع اختيار عملية من البيانات ضختفي ويعرف

 هذا .البحث موقع من مكتوبة سجالت عن انبثقت اليت اخلام البيانات وحتويل جتريبه

 عندم .البحث أنشطة جرت عندما مستمرا جيري االخنفاض

 هي التحفيض مرحلة هناك كانت البيانات، مجع يف البيانات ختفيض عملية جرت

 مذكرة وإنشاء أقسام، إنشاء جمموعات، بناء املوضوع، معاجلة الرتميز، التلخيص، صناعة

 البيانات عرض .ج

 تعطي أن اهليكلة املعلومات من جمموعة عن عبارة هي البيانات عرض

 ما سيفهم والباحث البيانات عرض بنظر العمل، واختاذ النتائج استخالص احتماالت

 .  العرض ذالك من الباحث حصل املفهوم على استناد به القيام ستلزم وما حتدث

 استخالص إمكانية يعطي حىت املنظمة، املعلومات من جمموعة أهنا على البيانات عرض
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 وماذا جيري ما يفهم أن ميكن البينات عرض خالل من .اإلجراءات والتخاذ النتائج

 .سيفعل

 اإلستنتاج أخذ .د

 وأمناط، الرتيب تستجيل اد،املو  معين عن يبحث عملية هذاه يف الباحث أن

 أثناء االستنتجات تدفيق عمل .ومقولة السببية وسبكة املمكنة، وألشكال الشرح،

 .  للتحقق قابلة يكون أن جيب البيانات من املعىن ظهر بسيطة، بطريقة البحث،

 البيانات صحة تحقيق .ح

 على تستند حتقيقها وكيفيفة .صحتها الثبات مطلوب البينات صحة حتقيق كان

 درجة فيستخدم البحث، هذا يف البيانات صحة حفظ ألجل .املعايرية من معني عدد

 اليت طرائق بثالث البحث هذا يف املستعملة الصدق درجة وكانت .والظبط الصدق

  .الباحثني الرفاق وتفتيش التثليثي واملنهج املالظة على الثابرة وهي .مولونج تطورها

 : التايل خنو على والبيانات

 املالحظة على املثابرة .أ

 دقة بكل باملالحظة الباحث قيام بطريق املالحظة على املثابرة تكون أن ميكن

 واإلتراكية الفعالية املقابلة بأداء األنشطة هذه وجتري .البحث أداء طول ومتوصلة ومرتبة

 .)والتصانع و االخالص الكذاب مثل (.مرغوبة غري أمور من اإلجتناب ميكن حيت

 التثليثي نهجامل .ب

 أو التدقيق ألجل آخر شيئ بااستخدام البيانات صحة تفتيش هو التثليثي املنهج

 بني املقارنة بأداء البحث هذا يف الطريقة هذه وجتري .  احلقئق على املقارنة سبيل على

 .احلقائق مصادر بني واملقارنة واملالحظة، املقابلة طريق

 
 
 
 



 

 

 .الباحثني الرفاق تفتيش .ج

 املناقشة بثكل حصوهلا مت اليت النهاية النتائج بتعريض الباحثني رفاق ال شتفتي

 عملية اول مند االنتقادات بل االفرتاحات الباحثون الرفاق فيعطي .الباحثني الرفاق مع

 البيانات صحة الباحث يفتش الطريقة، وهبذه.العلمي البحث كتابة انتهاء إىل البحث

 اليت البيانات تفتيش على املساعدة منهم الباحث يطلب أنب الباحثني مع املناقشة بأداء

 .الباحث حصلها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الرابع

 المبحث األول: عرض البيانات و تحليلها

عرض البيانات وحتليلها يف هذا الفصل قامت الباحث بعرضالبيانات وحتليلها و 
مث تعرض البيانات احملشورة من حيث اء النتائج . ومن قاماحلقائق املرتبة اليت تساعا 

 .باملدرسة  الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري املالحظة واملقابلية والوثائق

مدرسة الثانوية  وقدم الباحث عرض البيانات ونتائجها عن إدارة تعليم اللغة العربية يف
ن أن نستنتج ميك ، ائي الصفيقاماءات أو خطوات البحث القاممن . اإلسالمية الشافعة

وهي التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتفكري واليت  ، تتضمن أربع خطوات CARأن خطوات 
  :سيتم مناقشتها على النحو التايل

لترقية مهارة كالم بنظرية  (scramble) الكلمات ترتيب اللعبة عملية تطبيق .كيف2
 بالمدرسة  الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساريسبيرنتيك 

 ما قبل الدورة )إعداد البحث( .أ

لرتقية مهارة   (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبة هاهي مرحلة تعلم قبل تطبيق
. نتائج قيمة باملدرسة  الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساريكالم بنظرية سبرينتيك 

ا مهارات كالم يف تعلم الباحثني يف مرحلة ما قبل الدورة قبل تطبيق املراحل املخطط هل
من الدورات. يتم استخدام هذه القيمة كقيمة أولية ملقارنة النتائج وحتسينها يف نفس 

اءات تصحيحية يف الدورة األوىل قامحيث سيتخذ الباحث  ، الوقت يف املرحلة التالية
 والدورة الثانية حبيث ميكن أن تصل النتائج إىل احلد األدىن من معايري االكتمال املتوقعة.

 ، واالهتمام بشرح املعلم ، للتعلم التحضري ، ب اليت متت مالحظتهاتشمل اجلوان

. اكتساب درجات مهارات كالم (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبةيف  الطلبةونشاط 
 باملدرسة  الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساريبنظرية سبرينتيك 

ال تزال  لكميكن مالحظة ذ ، من نتائج املالحظات يف مرحلة ما قبل الدورة
طالًبا  15طالًبا فقط  28وميكن مالحظة ذلك من  ، مفقودة للغاية كالممهارات  



 

 

اليت مت حتديدها كمعيار  KKM. ال يزال الباقي أقل من قيمة KKMميكنهم حتقيق درجة 
اءات السابقة للدورة اليت يتم قام. من بني مجيع أنشطة ال72لنجاح التعلم  وهي 

 رسة  الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساريباملدتنفيذها على طالب 

 وصف نتائج البحثب. 

هو أنه منذ مرحلة  الباحثاه قامائي يف الفصل الذي قاموصف نتائج البحث ال
قاموا اختبارًا أولًيا لتحديد اكتمال تعلم الطلبة يف  البحث، املسح قبل

صاح عن املعلومات  . اإلف4"الكالم". معايري الكفاءة اليت جيب إتقاهنا هي:"اختصاص
بأربع كفاءات "أو حوار حول الثقافة والشخصيات اإلسالمية كتابة يف شكل عرض

و" "و" القراءة"أساسية جيب على الطلبة إتقاهنا يف املواد العربية هي" االستماع
. املؤشرات "لكن القاماءات املعطاة تركز على الكفاءة" الكالم ، "و" الكتابة"الكالم

 دورة هي كما يلي: وفيها الطلبة خالل االجتماع األول لكليست اليت جيب أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف هذه املرحلة  ، املؤشر األول هو كتابة الكلمات أو العبارات اليت ميليها املعلم
على شكل جمموعة من الكلمات العربية اليت سيتم  1يقوم الباحث بإعداد األداة 

الكلمات أو العبارات يف مجل باهليكل  . املؤشر الثاين هو ترتيبالطلبةإمالءها على 
وهي: األبيض  ، يف هذه املرحلة يقوم الباحث بإعداد مخس بطاقات ملونة ، الصحيح

واألْحر واألصفر واألزرق واألخضر. حتتوي كل بطاقة ملونة على مجلة عربية واحدة 
مث  ، البطاقات حسب اللون املفضل لديهم الطلبةمقسمة إىل مخس بطاقات. مث يأخذ 

نطق الكلمات والعبارات ب. 3.2
 العربية املتعلقة باملوضوع ةواجلمل

 ترتب الكلمات اللعبة

)scramble) 

 

 الكفاءات األساسية

 

 

بنطق الكلمات أو العبارات 
اليت أي يقول  ةأو اجلمل

 اللمعلم

 العبارات/  الكلمات رتتيبب

 تركيب مع األحكام يف

 الصحيح
 أنشطة

 

 مؤشر اإلنجاز

 



 

 

يناقشون الرتتيب  ، خيتلطون للعثور على أصدقاء خيتارون نفس اللون. بعد التجميع
 .الصحيح لرتاكيب اجلملة بناًء على البطاقات اليت لديهم

كان هناك الكفاءات األساسية ومؤشرات  ، يف االجتماع الثاين يف كل دورة
الكلمات  ترتيب ةاللعبومها طريقة  ، اءين يف وقت واحدقاماإلجناز ومت استخدام 

(scramble) اءات اليت اختذها قاموإليك املؤشرات وال ، لرتقية مهارة كالم بنظرية سبرينتيك
 الباحث:

 

 

 

 

 

 

مؤشر اإلجناز يف االجتماع الثاين لكل دورة هو استكمال اخلطاب وجتميع 
ات الكلم ترتيبويف هذه املرحلة يستخدم  ، العبارات / اجلمل املتاحة يف اخلطاب

(scramble)أثناء استخدام مؤشرات جتميع املفردات وصياغة اخلطابات / القصص . ، 

الكلمات الرئيسية كإغراء الستكشاف مهارات التفكري الرتابطي  الباحثاستخدم 
اء هذا البحث العملي يف الفصل قامللطالب والتعبري عنها يف سلسلة من الكلمات. مت 

اءات يف أربع قامل دورة. حبيث يتم تنفيذ مجيع العلى دورتني تطلبتا اجتماعني يف ك
دقيقة أو ما  362اجتماعات =  4× ساعتان من الدروس × دقيقة  45جلسات أو 

وهي التخطيط والعمل والرصد  ، ساعات. وهو يتألف من أربعة أنشطة رئيسية 6يعادل 
 والتفكري. جدول تنفيذ الدورة هو:

 

 

 

التعبري عن األفكار أو اآلراء كتابًة .4.2
باستخدام الكلمات والعبارات  ةجبمل

  والرتاكيب الصحيحة

 مؤشر اإلنجاز الكفاءات األساسية

 ةاملتاحة / اجلملترتيب العبارات -
 .يف اخلطاب

 ةبتجميع املفردات بناًء على اجلمل-
 الصحيحة

 

 أنشطة

 لماتترتب الك اللعبة

)scramble) 

                 اليوم                            اللقاء       الدورة

  2221أبريل  4،األحد   األوىل اللقاء  الدورة األوىل

  2221أبريل  11،األحد   األوىل اللقاء

 2221أبريل  18،األحد                   األوىل اللقاء الدورة الثاين

  2221أبريل  25،األحد   األوىل اللقاء

      



 

 

 

 

 

اءات اليت يقدمها الباحث ملوضوعات البحث بالتفصيل لكل دورة قامطوات التعلم والخ
 :هي كما يلي

 (siklus 1) . الدورة األولىج

 تخطيط .2
يركز الباحث أواًل على مشكلة صعوبات التعلم يف   ،يف مرحلة التخطيط للدورة

يت هي أهداف واملشكالت الرئيسية ال وأسباب القاماء املقدم،  ، موضوعات البحث
املشكلة اليت  وأدوات التعلم. ووسائل التعلم املستخدمة. ومؤشرات النجاح،  القاماء، 

يركز عليها هذا البحث القامائي يف الفصل هي التغلب على الصعوبات يف تعلم اللغة 
 ترتيب اللعبةمن خالل تطبيق  "الكالم"وخاصة يف اختصاص العربية للطالب، 

باملدرسة  الثانوية اإلسالمية رتقية مهارة كالم بنظرية سبرينتيك ل (scramble)الكلمات 
. حبيث يهدف هذا البحث العملي يف الفصل إىل التغلب على الشافعة موجوساري

منوذج تعلم اللغة العربية غري اجلذاب وإجياد طريقة التعلم الصحيحة لتعلم كتابة اللغة 
 .العربية

 ، لى مسح للباحثني واختبار أويل للطالباء هذا البحث هو أنه بناًء عقامسبب 

املدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة استنتج أن صعوبة تعلم اللغة العربية للطالب يف 
". حبيث جيب على الباحثني إجياد طريقة تعلم المالك"الكفاءة هي يف موجوساري

 الكتابة النشطة للتغلب على مشكلة صعوبات التعلم



 

 

عندم اعلم اللغة سعرنا بالصعوبات :" كرمةتول مارزقة تناسب مبا قالت املعلم
العربية لألهنم الميلك الكفائة االساسية يف مهارت الكالم وجرتنا الطريقة املتنوعة ولكن 

 55مل جتر الفعلية لديهم يف عملية التعليم وهذه من الصعوبات اليت وجدنا يف الفصل".

 :مؤشرات جناح التعلم

من  ٪188 بنتائج مالحظة املتعاون أن PAIKEM)أ( يتميز إنشاء عملية تعليم وتعلم 
 ينشطون أثناء عملية التعلم  الطلبة

تصل إىل  الطلبة،من نتائج تقييمات تعلم  75وهي: درجة ، KKM)ب( جتاوز قيمة 
تكون أدوات تقييم   .٪.0مشاركة الطلبة يف التعلم إىل  . ومن املتوقع أن تصل122٪

التعلم يف شكل أدوات مجع البيانات وميكن رؤيتها يف ملحق خطط الدروس. إن نسبة 
اللغة العربية لطالب  الكالمجناح عملية التدريس والتعلم كمحاولة للتغلب على صعوبات 

  56لدليل على فرضية البحث.هي ا باملدرسة  الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري

 :كما التايل  هي ختطيط االنشطة

( استخدم املعلم خطة الدرس القائمة )التعلم خطة التنفيذ(، ولكن تعديله 1)
يف خطة الدرس  (scramble) تترتيب الكلما اللعبةوفقا للحاجة، وهي دخول 

يصنع املعلم أداة لتقييم جناح التعلم يف شكل تكرار  مث.1يف دورة  2و  1الجتماعات 
ترتيب الكلمات الصحيح باستخدام األرقام العربية وبطاقات اجلمل والكلمات الرئيسية 

 .لفرز الكلمات يف مجلة

قات ترتيب أنواع من بطا 6املعلم بعمل وسائط تعليمية على شكل ( 2)
على مفردات عربية مكتوبة على بطاقة واحدة بينما املعىن  1حتتوي البطاقة . الكلمة

  خضراء، 3والبطاقة  ْحراء،  2مكتوب على السبورة مع املفرودات األخرى. البطاقة 

 بيضاء. يتم جتميع البطاقات حسب 6والبطاقة  صفراء،  5والبطاقة  زرقاء،  4والبطاقة 
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 ، إىل قطع وإذا مت ترتيبها عربية مقطوعةالعة من البطاقات منقوشة بكلمة اللون. كل جممو 

 :1. فيما يلي مثال على البطاقة ة املفيدةفإهنا ستصبح مجل

 

 

 

 

 اليت كتابتها على السبورة وعلى الورق. ييم نتائج أداء اجملموعةاملعلم بتق( 3 ( 

 

 األولى اللقاء الثاني اللقاء

 (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبة بنظرية سبرينتيك

وأسئلة  ، والداء ، )أ( اإلدراك إعداد الدراسة
 حول مفردات املواد السابقة.

 اللعبة)ب( يشرح املعلم مؤشرات التعلم وطريقة 

 (scramble)الكلمات  رتيبت

 الطلبةِهَوايَاُت  )ج( يشرح املعلم املادة حول

 إكمال اخلطاب. الطلبة)د( يطلب املعلم من 

 الطلبة)ه ( يقرأ املعلم املفردات ويطلب من 

 تالوة املفردات اليت مت نقلها

ترتيب الكلمات يف  الطلبة)و( يطلب املعلم من 
 مت احلصول مجلة بناًء على معلومات املعىن اليت

 عليها.

التقدم ونقل نتائج  الطلبة)ز( يطلب املعلم من 
 املناقشة

وأسئلة  ، والداء ، )أ( اإلدراك إعداد الدراسة
 حول مفردات املواد السابقة.

 اللعبةب( يشرح املعلم مؤشرات التعلم وطريقة )

 (scramble)الكلمات  ترتيب

 البيانات )ج( يشرح املعلم املادة حول

 الشخصية
 الطلبة)د( املعلم بإمالء الكلمات العربية ويقوم 

بكتابتها على ورقة التدريب مث إعادة قراءهتا مرة 
 أخرى

)ه ( يوزع املعلم بطاقات املفردات ويطلب من 
ترتيب الكلمات حبيث تصبح مجاًل  الطلبة

 صحيحة

 الطلبة)و( يوزع املعلم بطاقات الكلمات على 

موعات أن يف جم الطلبةيطلب املعلم من ( )ز
 يؤلفوا شظايا الكلمة

تأليف الكلمات  الطلبة)ح( يطلب املعلم من 
والكتابة على السبورة ويقرأها مرة أخرى أمام 

1البطاقة   

 يَ ْقَرأ

 

 

2 البطاقة  

 ال َمْكَتَبة

3 البطاقة  

 الُكُتبَ 

4البطاقة   

 ِفي 

5البطاقة   

بُ    الطُّالا

 



 

 

 الفصل كتقرير عمل مجاعي نتيجة العمل.

 )ط( يقوم املعلم بتصحيح نتائج أداء اجملموعة

رر ق، PAIKEMوخلق تعلم ، لرفع مستوى الذكاء العقلي األمين للطالب (4)
أعد ، استخدام األغاين واآلالت املوسيقية أثناء عملية التعلم. هلذا السبب الباحث
مكربات صوت نشطة ميكن توصيلها مباشرة بدفرت املعلم وميكن تنشيطها يف  الباحث

الفصل الدراسي أثناء التعلم. األغاين واآلالت املوسيقية املستخدمة أثناء عملية التعلم 
 هي:

 الموسيقيين ألغنيةا الموسيقىأنواع 

 قليب سريوح - بوصلة موسيقى

 أحبك دائما -

 كل الوقت  عيين أغلق -

 يا هانانا -

 يا هادي -

Kenny G (كيين جي) 

 

 حبيب شيخ

عنوان األغنية واآلالت املستخدمة عبارة عن أغاٍن وآالت خمتارة تتناسب مع 
 ، دما تكون حالة الفصل حارةأجواء الفصل وال سيما تعلم اللغة العربية أثناء النهار. عن

بل هناك طالب يشعرون باجلوع ألهنم مل يتناولوا ، بالنعاس الطلبةيشعر العديد من 
من ، (scramble) الكلمات ترتيب اللعبةيف التعلم وحتسني طريقة  الطلبةالغداء. لتنشيط 

 الضروري مرافقتهم باملوسيقى واألغاين اليت حيبوهنا.

يتعاون الباحث مع  ، مجيع أدوات التعلم والوسائط ( باإلضافة إىل إعداد5)
املدرسة الثانوية اإلسالمية  )مدرس اللغة العربية يف رزقوتول مكرمة األستاذةاملتعاونني 

 وهي: ، ( من خالل إعداد أدوات فارغةالشافعة موجوساري

  KBMيف  الطلبة)أ( أداة ملراقبة أنشطة جمموعة 

 اليت تتكون من سلوك الطالب ذي الصلة وسلوك الطالب التعلم )ب( أداة مراقبة النشاط



 

 

املدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري، دخل  لشرط الفصل يف(.)
، وتأكد من أن (scramble) ترتيب الكلمات اللعبةالباحث الفصل أواًل واخترب طريقة 

 ات مكتبية أخرى وأدو  إعداد الطلبة كان يف شكل كتب مدرسية للمواد العربية، ودفاتر، 

 ( كما أعدت الباحث أداة توثيق على شكل كامريا تصوير اللتقاط صور7)
جلميع األحداث اليت وقعت أثناء عملية التدريس والتعلم. اللتقاط صور لكل هذه 

 57.طلبت الباحثة املساعدة من أحد طالب الفصل ، األحداث

 التنفيذ .1
كل من اللقاء يركز على حتصيل الطالب  تنفيذ الدورة األوىل إىل مرحلتني اللقاء، 

 .كما وصفها الباحث أعاله لبعض مؤشرات التعلم، 

: سأل الباحث رزقة املكرمة عن تنفيذ تعليم اللغة العربية باللعبة ترتيب الكلمة

 اول اللقاء"قمنا يف "

 الكلمات ترتيب اللعبة "تطبيق طريقة 1 تنفيذ الدورة األوىل من اللقاء

(scramble) ألهنا ركزت على القدرة على ترتيب الكلمات يف مجل تتطابق مع بنية اجلملة "
 العربية الصحيحة.

يف تطبيق اللعبة  األوىلقام الباحث مع األستاذة رزقة املكرمة عن تنفيذ اللقاء 
وذلك ، أنا بتنظيف حجرة الدراسة املليئة بالقمامة، "يف االجتماع األولالكلمة : ترتيب

املعلم بنقل املادة املراد مناقشتها ومل ينسى املعلم كرر مث بدأ ، جلعل الفصل أكثر راحة
الدرس السابق إىل تقوية ذكريات الطلبة مث تقسيم املعلم إىل جمموعات مث يقوم املعلم 

اليت مت توزيعها بشكل عشوائي على كل جمموعة وعليهم االنتهاء من بتوزيع البطاقات 
 58".ترتيبها يف اجلمل الصحيحة مع الوقت املخصص هلا

تيب مث لتأكيد البيانات السابقة قام الباحث املالحظة عن ختطيط تطبيق اللعبة تر 
الكلمة يف املدرسة الثانوية الشافعة موجوساري، رأى أن التطبيق يف عملية التعليم تناسب 
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مع النتائج السابقة ويدور املعلمة لدى الطلبة كاملرافق يف تطبيقها ويدل على أمهية املعلم 
 59فيها ويشرتك الطلبة عملية التعليم باحلماسة.

  اللعبة ترتيب الكلمة كما التايل: استنتاج الباحث عن ختطيط

 أ( اللقاء األول)

كان جو الفصل ،  لدورة األوىل عندما دخل املعلم واملتعاونون إىل غرفة الدراسةا 
، وكان هناك الكثري من قصاصات الطعام الورقية والبالستيكية متناثرة، متسًخا للغاية

وكان هناك ضوضاء عالية من آالت البناء ، ت درجة حرارة اهلواء يف الفصل ساخنةوكان
متعدد الطوابق قريب غرفة دراسة الطالب. خللق جو  KBMهدير يف تنفيذ تشييد مبىن 

 :يبدأ املعلم، تعليمي مالئم

 بتنظيف الغرفة وترتيبها الطلبة( مطالبة 1)

 ية وأدوات قرطاسية مث إعداد دفاتر كتب وكتب مدرس، مكاتب وكتب

لبدء التعلم وإنشاء  (hypno-teaching) ( يطبق املعلم إسرتاتيجية تعليم التنومي2)
 " من حداد علوي Doa Aku"مبوسيقىاقرتاحات تعليمية قوية مصحوبة 

وكذلك التطبيق  ، ( املعلم نقل الكفاءات األساسية ومؤشرات التعلم املطلوب حتقيقها3)
. متت هذه العملية فقط يف (scramble) الكلمات ترتيب اللعبةطابقة الفين لطريقة جعل امل

ويبدأ جو التعلم يف  الطلبةبعد أن يفهم مجيع  دقيقة. 15واستغرقت  1االجتماع 
 اء وهي:قاميبدأ املعلم يف خطوات تنفيذ ال ، اهلدوء

 بياناتال( املعلم يشرح املادة نص القراءة ويشرح للطالب حمتويات نص القراءة عن: 1)

  دقيقة 15ملدة  الشخصية

 .يقوم املعلم بتوزيع البطاقات على مجيع الطلبة ( لتحسني ذاكرة الطلبة من املفردات، 2)

( يُطلب من الطلبة ترتيب البطاقات العربية مع البطاقة اإلندونيسية وإبالغ املعلم هبا. 3)
إينو )آلة علم موسيقى يشغيل امل دقائق. خالل هذا النشاط،  5يستمر هذا النشاط ملدة 

 عن حبيث استمر الطلبة يف التحرك بنشاط هنا وهناك حبثًا لرفع معنويات الطلبة،  (ياشا
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الذين مل يتمكنوا من العثور على زوج  الطلبةشريك يطابق بطاقتهم حىت نفدت األغنية. 
 من البطاقات حىت تنتهي األغنية يعاقبون بالغناء.

يعيد املعلم توزيع البطاقات امللونة اليت حتتوي  ، ملفردات( بعد االنتهاء من بطاقات ا4)
عامل نشيد كأس ال ،Vangelis)على أجزاء من اجلمل أثناء االستماع إىل موسيقى آلة 

اختيار بطاقة حسب اللون املفضل لديهم. مث جيمع كل  الطلبةيُطلب من  (.2222
البطاقات وترتيبها حبيث بدمج  الطلبةطالب يف جمموعات حسب لون البطاقة. مث يقوم 

يتم تكوين مجلة ذات البنية الصحيحة. تقدم كل جمموعة تقارير عن عملها إىل املعلم 
 وتكتبها على السبورة ملناقشتها مًعا

يت كتبتها اجملموعة على السبورة ويكرروهنا مع اجلملة اجلملة ال الطلبة( املعلم مع 5)
 اليت حتصل على أعلى الدرجات.مث يعطي املعلم جائزة للمجموعة  ، الصحيحة

 على تكوين املفردات يف مجل عربية مثالية / عدد املفيدة. الطلبةتدرب هذه اخلطوة قدرة 

  الثانية اللقاء (ب)

االجتماع الثاين فكان غالبه أما  الطلبة، ِهَوايَاُت كانت املادة املقدمة حول: 
يف االجتماع األول،  :"ة املكرمةاألستاذة رزقأكثر بتطبيق بنظرية سبرينتيك، كما قالت 

جلعل الفصل أكثر  بدأت بتنظيف حجرة الدراسة اليت كانت مليئة بالقمامة، ومت ذلك
مث بدأ املعلم بتقدمي املادة املراد مناقشتها ومل ينسى املعلم كرر الدرس السابق يقوي ، راحة

البطاقات اليت مت توزيعها مث يقسم املعلم إىل جمموعات مث يقوم املعلم بتوزيع  الطلبةذاكرة 
بشكل عشوائي على كل جمموعة وعليهم االنتهاء من ترتيبها يف اجلمل الصحيحة مع 

 6٠".سنقوم نناقش معاالوقت املخصص هلا وبعد ذلك 

ث املالحظة عن ختطيط تطبيق اللعبة ترتيب مث لتأكيد البيانات السابقة قام الباح
الكلمة يف املدرسة الثانوية الشافعة موجوساري، رأى أن التطبيق يف عملية التعليم تناسب 
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مع النتائج السابقة ويدور املعلمة لدى الطلبة كاملرافق يف تطبيقها ويدل على أمهية املعلم 
 61فيها ويشرتك الطلبة عملية التعليم باحلماسة.

 استنتاج الباحث عن ختطيط اللعبة ترتيب الكلمة كما التايل: 
 15( ينقل املدرس مادة نص القراءة ويشرح للطالب حمتويات نص القراءة. منذ 1) 

 دقيقه.

على  1بطاقة البيضاء يقوم املعلم بتوزيع ال ، من املفردات الطلبة( لتحسني ذاكرة 2)
 .الطلبةمجيع 

ترتيب البطاقات العربية مع البطاقات اإلندونيسية وإبالغ املعلم  الطلبة( يُطلب من 3)
 الطلبة، يشغيل املعلم موسيقى آلة )إينو ياشا( لرفع معنويات  ، هبا. خالل هذا النشاط

بق بطاقتهم حىت يف التحرك بنشاط هنا وهناك حبثًا عن شريك يطا الطلبةحبيث استمر 
 دقيقة. 12نفدت األغنية. ملدة 

من خالل كتابة كلمة عربية واحدة  بنظرية سبرينتيك( يعطي املدرس مثااًل لتطبيق 4)
بربط الكلمة بأكرب عدد ممكن من الكلمات  الطلبةعلى السبورة مث يقوم املعلم مع 

 .األخرى

اإلجابة مباشرة على  لبةالط( يعطي املعلم كلمتني عربيتني للطالب مث يطلب من 5)
يستمر مساع صوت  ، الكلمات مع ما سبق هلم من صلة بالكلمة. )خالل هذا النشاط

 موسيقى آلة كيين جي هبدوء(

ختلص  كاملة وصحيحةلة  ترتيب الكلمات حبيث تصبح مج الطلبة( يطلب املعلم من 6)
وال خيشون  ، العربية على التعبري عن أفكارهم بالكتابة الطلبةاملادة والدافع حىت جيرؤ 

صقل إمكاناهتم يف كتابة اللغة العربية  الطلبةارتكاب األخطاء. من املتوقع أن يواصل 
 بالطرق اليت طبقها الباحث.

 .2و  1 اللقاءمي تنفيذ و مع املتعاونني تق الباحثناقش  ، يف هناية تنفيذ الدورة األوىل
مل يكونوا على دراية بتطبيق  الطلبةأن إىل  الباحثخلص  ، واستنادًا إىل نتائج املناقشة
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حبيث يكون  ، لرتقية مهارة كالم بنظرية سبرينتيك (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبة
مل يشاركوا بشكل كامل أثناء التعلم. يف طريقة االستفزاز  الطلبةالتعلم نشطًا ولكن 

حيث عدم وجود  من الصعوبات اليت يواجهوهنا من الطلبةاشتكى العديد من  ، بالكلمة
 مراجع املفردات لديهم.

 مالحظة .1

 ، وهي: أوالً  ، يقوم املعلمون واملتعاونون بتقييم ثالثة أشياء ، أثناء عملية التعلم

خالل عملية التعليم والتعلم.  الطلبةمراقبة أداء اجملموعة. ثانياً: نشاط ومشاركة  العملية و
 الحظات على هذه اجلوانب الثالثة هي:ثالثا أنشطة املعلم يف التدريس. تفاصيل امل

م تشري املالحظات اليت قدمها و يف عملية التدريس والتعل الطلبة( أنشطة جمموعة 1)
اءات اليت مت تنفيذها يف احللقة األوىل إىل عدة مؤشرات. قامحول ال الباحثاملتعاونون و 

لكلمات ا ترتيب اللعبةيف تطبيق  يةالطلبةهذه املؤشرات هي تفاصيل األنشطة 
(scramble).  يف اجلدول التايل: 1ميكن رؤية نتائج دورة املراقبة 

 

 رقم اتمؤشر  نتائج

ويصل  يشارك كل طالب يف جمموعته، 
 22إىل تقييم أعلى درجة  1اللقاء 

 .11إىل ينخفض  2بينما يف االجتماع 

 1 مشاركة أعضاء اجملموعة يف األنشطة

ميكن للطالب إكمال  يف اللقاعني، 
ويف هذا  واجب بشكل صحيح، 

 16اجلانب تصل القيمة إىل 

 2 القيام بأنشطة االلتزام باملواعيد

يعمل كل طالب يف جمموعات لرتتيب 
تركيب اجلملة الصحيحة من بطاقاهتم. 

 15يف هذا اجلانب تصل إىل القيمة 
 .2للقاء  16والقيمة  1للقاء 

 3 عمل اجملموعة



 

 

ضها ختتلف اإلجابات لكل جمموعة. بع
والبعض اآلخر  قريب من الصحيح، 

على حق والبعض اآلخر على خطأ. 
كانت درجة مجيع للقاء  ، 1 يف للقاء

 .16تصل إىل  2 ويف للقاء 14

 4 نتيجة اجلواب الصحيح

واجبها ومجع نتائج  لكل جمموعة إكمال
العمل على  األداء وعرض النتائج

القيمة  السبورة. يف هذا اجلانب، 
 2واللقاء  17هي  1لقاء اإلمجالية ال

 .22هي 

  مسؤولية اجملموعة

 ( أنشطة تعلم الطلبة2)

تنقسم املالحظات على أنشطة تعلم الطلبة إىل سلوكيات تعلم الطلبة ذات 
 هي: 1الصلة وغري ذات الصلة. املؤشرات السلوكية ذات الصلة يف احللقة 

 رقم مؤشرات نتائج
 22كان هناك  طالًبا،  26من بني 

ا جترأوا على طرح األسئلة والتعبري طالبً 
وزاد العدد  1عن آرائهم يف االجتماع 

 .2طالًبا يف االجتماع  23إىل 

 1 الشجاعة يف السؤال والتعبري عن اآلراء

طالًبا فقط  18بدا  ، 1 يف اللقاء
بينما  متحمسني للمشاركة يف التعلم، 

 طالًبا. 24إىل  2زاد يف اللقاء 

 2 مهة فسرتك التعلم

تفاعل الطلبة يف املشاركة يف مناقشات 
شخًصا ويف  18 1اجملموعة يف اللقاء 

 3 التفاعل يف جمموعات



 

 

 طالًبا. 24وصل إىل  2اللقاء 

 1العالقة بني الطلبة واملعلمني يف اللقاء 
 بينما وصلت يف شخًصا، 12إىل 

 شخًصا. 24إىل  2 اللقاء

 4 عالقة الطالب مع املدرس

ة والطلبة اآلخرى يف العالقة بني الطلب
بينما يف  شخًصا،  22هي  1اللقاء 
 شخًصا. 24كان هناك   2اللقاء 

 5 عالقات الطلبة مع الطلبة اآلخرى

 22 1 املشاركة يف التعلم يف اللقاء

 24كانت   2شخًصا بينما يف اللقاء 
 شخًصا.

 . املشاركة يف التعلم

 

ما زال الطلبة ال يفهمون  ، 1 يبدو أنه يف اللقاء املالحظات أعاله، من نتائج 
الطلبة على دراية  ، 2الطريقة اجلديدة وشعروا باالرتباك يف أداء واجباهتم. بينما يف اللقاء 

حبيث يكون معدل املشاركة يف أنشطة التعلم ذات الصلة أعلى. يف أنشطة  بالطريقة، 
أشخاص من  5وصل عدد األنشطة غري ذات الصلة إىل  تعلم الطلبة غري ذات الصلة، 

 5بينما بلغ عدد األنشطة غري ذات الصلة يف االجتماع الثاين  طالًبا،  26أصل 
 أشخاص. 

مراقبة أنشطة املعلم أثناء عملية التدريس  ( أنشطة املعلم يف عملية التعليم والتعلم3)
ا فيم 4يشري إىل األداة الفارغة  ( معرزقوتول مكرمة األستاذةقام به املتعاونون ) والتعلم

 املعلم بقاماء اإلدراك ويبدأ التعلم من خالل. KBM يتعلق مبالحظة أنشطة املعلم يف

األسئلة شفويا. عندها فقط  مث مراجعة املواد السابقة مع مث يصلي مع الطلبة،  حتيايت، 
ينقل املعلم أهداف التعلم واملؤشرات اليت جيب أن حيققها الطلبة باإلضافة إىل خطوات 

ليت سيتم تقدميها. يشرح املعلم مادة نص القراءة يف كتاب حزمة اللغة طريقة التعلم ا
يف هذه  الواردة يف النص. مث يدعو الطلبة لتذكر املفردات العربية للصف الثاين عشر، 

بامللل ألن درجة  للطالب يدرك الفصل جاًدا بعض الشيء بالنسبة حاليكون  ، املرحلة



 

 

يف التحدث إىل زمالئهم يف الفصل. للتغلب  الطلبةبدأ بعض  ، احلرارة يف الفصل مرتفعة
وحىت يف االجتماع األول  ، أعطى املعلم فاصاًل موسيقًيا أعجبهم ، على هذه احلالة

 الوقوف وحتريك أجسادهم وفًقا إليقاع املوسيقى. الطلبةطُلب من 

 

 1تقييم الدورة 
 رقم مؤشرات

 1اللقاء  2اللقاء 
 1 اإلدراك 4 4

 2 الطلبة حتفيز 3 4

 3 حتقيق أهداف التعلم 4 4

 4 اشرح اخلطوات 4 4

 5 تنظيم الطلبة يف جمموعات 4 4

 . اإلرشاد يف جمموعات 3 4

 7 أْعَطى الطلبة الفرصة لطرح األسئلة 4 3

 0 يعرتاف باهلاداية 4 4

 9 اإلرشاد يف تلخيص األنشطة 3 4

 18 تقييم التعليقات أو االختبار بعد 4 3

 عدد 37 30
 تقييم النهائية 5 ، 92 95

 ، (PKG)أداء املعلم  إذا ظهرت أنشطة املعلم يف التقييم،  بناًء على اجلدول أعاله، 

حصل املعلم  2درجة ويف اللقاء  12.5حصل املعلم على  1ميكن استنتاج أنه يف اللقاء 
 جيد جًدا"."يف فئة 15على درجة 

 

 refleksi)) انعكاس .1



 

 

 ، ري يقوم الباحث بتحليل النتائج اليت مت احلصول عليهايف مرحلة التفك

الفشل والعقبات اليت متت مواجهتها  مناقشات مع الزمالء / املتعاونني حول النجاح، 
كمواد مرجعية للقاماءات يف   1عند تنفيذ األنشطة وتقليل البيانات وحتسينها يف الدورة 

 .2 الدورة

 1من احللقة  2و اللقاء  1عي يف اللقاء نتائج تقوميات التعلم الفردي واجلما
 : . كما يليموعاتميات الفردية واجملو من نتائج التق زيادة كبرية يف كل

 

 

 19 : وصلت

 

 9 :مل  وصلت

 1الدورة  1اللقاء  2اللقاء 

 تقييم أدىن 58 8.
 تقييم األعلى 08 00
 متوسط 77 01

 1بينما يوجد   بنتائج مرضية،طالًبا إكمال الدرس  11اجلدول أعاله أنه ميكن 
 52كانت أدىن درجة   1اء الدورة. يف اللقاء قامطالب مل يتمكنوا من التكيف مع 

. وكان 88وأعلى درجة  62كانت أدىن درجة   2مث يف اللقاء  ، 82وأعلى درجة 
. هذا الرقم أفضل من 81إىل  2بينما ارتفع يف اللقاء  77 1قيمة اللقاء متوسط 
بينما حققت نتائج  فقط. 41ات االختبار التمهيدي اليت وصلت إىل درجمتوسط 

. جمموعة واحدة فقط ٪82أو اكتملت بنسبة  82قيمة التعلم اجلماعي متوسط 
 .KKM سجلت حتت

 siklus 2))  الدورة الثانية .د

 تخطيط .2

ن الدورة عقد الباحث تعليم اللغة العربية بالدورة الثانية باملادة املستعدة املتفرقة م
األوىل، وتقصد من هذا التعليم التأثري االجايب يف تنمية مهارة الطلبة بالتعليم اخلالبة 

 ويلزم للباحث أن يالحظ متام البحث يف التخطيط والتنفيذ.



 

 

سعرنا بالصعوبات عندما أعلم اللغة العربية :" املعلمة رزقةا ملكرمةقام الباحث 
مهارت الكالم وجربنا الطريقة املتنوعة ولكن مل جتر لألهنم الميلك الكفائة االساسية يف 

 6٤الفعالية لديهم يف عملية التعليم وهذه من الصعوبات اليت وجدنا يف الفصل".

بيق اللعبة ترتيب مث لتأكيد البيانات السابقة قام الباحث املالحظة عن ختطيط تط
الكلمة يف املدرسة الثانوية الشافعة موجوساري، رأى أن التطبيق يف عملية التعليم تناسب 
مع النتائج السابقة ويدور املعلمة لدى الطلبة كاملرافق يف تطبيقها ويدل على أمهية املعلم 

 63فيها ويشرتك الطلبة عملية التعليم باحلماسة.

مث لتأكيد البيانات السابقة قام الباحث املالحظة عن ختطيط تطبيق اللعبة ترتيب 
الكلمة يف املدرسة الثانوية الشافعة موجوساري، رأى أن التطبيق يف عملية التعليم تناسب 

قها ويدل على أمهية املعلم مع النتائج السابقة ويدور املعلمة لدى الطلبة كاملرافق يف تطبي
 6٢فيها ويشرتك الطلبة عملية التعليم باحلماسة.

بينما سيطر   ،(scramble)ترتيب الكلمات  اللعبةعلى اللقاء األول طريقة  سيطر
 لعمل الثانية اتصل الباحث بالطلبةقبل بدء دورة ا. بنظرية سبرينتيكاللقاء الثاين  على

لضمان حصول كل طالب على كتاب  باملدرسة  الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري
إىل الفصل ولكن  عرىب. أعد الباحث أيًضا مكربات صوت حممولة نشطة مدرسي

قام الباحث بفرز األغاين  الصوت مرتفع مبا يكفي لفصل دراسي واحد. خبالف ذلك
تتم عملية التعلم. يتم ترتيب األغاين بشكل  اليت سيتم استخدامها خاللواملوسيقى 

يقوم  .Windows Media Playerمنهجي يف قائمة تشغيل واحدة باستخدام برنامج 
بإعداد أدوات املراقبة وكامريات الصور اليت سيستخدمها املتعاونون أثناء عملية  الباحث

 ختطيط الدورة الثانية هي:يف  الباحثالتعلم املراحل اليت قام هبا 
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يف الدورة األوىل.  ( يقوم املعلم بإعداد خطط الدرس وتعديلها وفًقا لنتائج التفكري1)
أجب على فرضية  اءات اليت يتعني اختاذها يف الدورة الثانيةقامحىت ميكن أن تكون ال

 البحث.

 يقوم املعلم بإعداد وسائل التعلم مثل: (2)

بطاقة  14املطابقة اليت مت استخدامها سابًقا ما يصل إىل )أ( جعل بطاقات املفردات 
 28وسيتم توزيع إمجايل  بطاقة هي ترمجات إندونيسية،  14باللغة العربية واألخرى 

  بطاقة على كل طالب، 

 )ب( مث حيصل كل طالب على بطاقة باللغة العربية وبعضها باللغة اإلندونيسية

مث يُطلب من الطلبة  من مجلة عشوائية واحدة، )ج( تتكون كل بطاقة باللغة العربية 
 ترتيب الكلمات يف مجل صحيحة والبحث عن املعاين املتعلقة باجلمل.

 بنظرية سبرينتيك)د( الكلمات املفتاحية العربية حبد أقصى كلمتني لتطبيق 

 :هي 2خطوات التعلم يف دورة  (3)

 األولى اللقاء الثاني اللقاء

 (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبة بنظرية سبرينتيك

 ، والداء ، )أ( اإلدراك إعداد الدراسة

 وأسئلة حول مفردات املواد السابقة.

يشرح املعلم مؤشرات التعلم وطريقة )ب( 
 (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبة

اسم الّنكرة  يشرح املعلم املادة حول)ج( 
  واملعرفة

إكمال  الطلبة)د( يطلب املعلم من 
 اخلطاب.

 الطلبة)ه ( يقرأ املعلم املفردات ويطلب من 
 تالوة املفردات اليت مت نقلها

 ، والداء ، اإلدراك إعداد الدراسة )أ(

 وأسئلة حول مفردات املواد السابقة.
)ب( يشرح املعلم مؤشرات التعلم وطريقة 

 (scramble)ترتيب الكلمات  اللعبة

 املهنة والنظام)ج( يشرح املعلم املادة حول 

د( املعلم بإمالء الكلمات العربية ويقوم )
بكتابتها على ورقة التدريب مث إعادة  الطلبة

 قراءهتا مرة أخرى
علم بطاقات املفردات ويطلب )ه ( يوزع امل

ترتيب الكلمات حبيث تصبح  الطلبةمن 



 

 

ترتيب  الطلبة)و( يطلب املعلم من 
الكلمات يف مجلة بناًء على معلومات 

 املعىن اليت مت احلصول عليها.

التقدم ونقل  الطلبة)ز( يطلب املعلم من 
 نتائج املناقشة

 مجاًل صحيحة
)و( يوزع املعلم بطاقات الكلمات على 

 الطلبة

يف جمموعات  الطلبة)ز( يطلب املعلم من 
 أن يؤلفوا شظايا الكلمة

تأليف  الطلبة)ح( يطلب املعلم من 
الكلمات والكتابة على السبورة ويقرأها مرة 

م الفصل كتقرير عمل مجاعي أخرى أما
 نتيجة العمل.

)ط( يقوم املعلم بتصحيح نتائج أداء 
 اجملموعة

 . التنفيذ1

واالجتماع  1ينقسم تنفيذ التعلم يف احللقة الثانية إىل مرحلتني وهي االجتماع 
 . تفاصيل تنفيذ التعلم كما يلي:2

 1 اللقاء( أ)

عن تنفيذ اللقاء االول يف تطبيق  قام الباحث املقابلة مع األستاذة رزقة املكرمة
 املليئة الدراسة حجرة بتنظيف بدأنا األول، االجتماع يف:" اللعبة ترتيب الكلمة

 ومل مناقشتها املراد املادة بنقل املعلم بدأ مث راحة، أكثر الفصل جلعل وذلك بالقمامة،

 إىل لماملع تقسيم مث الطالب ذكريات تقوية إىل السابق الدرس كرر املعلم ينسى

 كل على عشوائي بشكل توزيعها مت اليت البطاقات بتوزيع املعلم يقوم مث جمموعات

 65".هلا املخصص الوقت مع الصحيحة اجلمل يف ترتيبها من االنتهاء وعليهم جمموعة

قة قام الباحث املالحظة عن ختطيط تطبيق اللعبة ترتيب مث لتأكيد البيانات الساب
التعليم تناسب  الكلمة يف املدرسة الثانوية الشافعة موجوساري، رأى أن التطبيق يف عملية
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مع النتائج السابقة ويدور املعلمة لدى الطلبة كاملرافق يف تطبيقها ويدل على أمهية املعلم 
 66ماسة.فيها ويشرتك الطلبة عملية التعليم باحل

يقوم املدرس بالتعرف على  ختلص الباحث عن الدورة األوىل من التنفيذ هي
التنومي "يستخدم املعلم اسرتاتيجية للصالة مًعا،  يدعو الطلبة التحضري للتعلم، 

مث يسأل املعلم أسئلة حول مفردات  "أنادعاء  "املغناطيسي مع موسيقى حداد العلوي، 
املادة السابقة. يشرح املعلم مؤشرات التعلم ويقوم بعمل طريقة مطابقة بناًء على 

الدافع للدراسة  املعلم أعطى الكلمات. قبل إدخال املادة لتحفيز ْحاس الطلبة للتعلم، 
سيقى ساموراي ومجيعها مو  ، Inuyashaو  Safri Duoو  Sugeqiأثناء عزف املوسيقى: 

أثناء  "املهنة والنظام:"حول يشرح املعلم املادة ، يف مرحلة التعليم وأنشطة التعلم يابانية.
بلطف للتعاون بذكاء الدماغ األمين . Kenny. Gعزف املعلم موسيقى آلة  ، شرح املادة

ولكن بصوت ضعيف فقط حىت  ، يف وقت واحد ال يتم تشغيل املوسيقى بصوت عالٍ 
قام املعلم بتوزيع  ، يركزون على املواد. بعد أن انتهى املعلم من شرح املادة بةالطليظل 

يتم توقيت  العثور على شريكهم. الطلبةوطلب من  الطلبةبطاقات املفردات على مجيع 
 .FIFA 2882العامل حىت هناية صوت موسيقى نشيد كأس  الطلبةأنشطة 

على الورق. يذكر  الطلبةو يكتبه بعد ذلك يقوم املعلم بإمالء الكلمات العربية 
بكتابتها على ورقة التدريب.  الطلبةويقوم  ، املعلم الكلمات العربية واحدة تلو األخرى

وزع املعلم بطاقات مجل  ، يتم إيقاف تشغيل املوسيقى. عند االنتهاء ، أثناء هذا النشاط
ة لديفيد جوتا. مث وكان هذا النشاط مصحوبًا مبوسيقى آلة موسيقي الطلبة، ملونة على 

يف جمموعات ترتيب الكلمات. هذا النشاط مصحوب مبوسيقى  الطلبةطلب املعلم من 
كتابة   الطلبةمن آلة كيين جي وهي ناعمة وخافتة مسموعة لألذنني. يطلب املعلم من 

مجل على الورق كتقارير عمل مجاعي وكتابتها على السبورة مث تكرار اجلمل الصحيحة  
مث  املعلم نتائج أداء اجملموعة على السبورة ومينح جوائز ألفضل فرقة كأداء. مث يصحح
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باإلضافة إىل حتفيز  ، أهنى املعلم اجتماع اليوم بأسئلة شفهية حول املادة اليت مت دراستها
 ملواصلة تعلم اللغة العربية. الطلبة

 2( اللقاء ب)

لقاء الثاين يف تطبيق قام الباحث املقابلة مع األستاذة رزقة املكرمة عن تنفيذ ال
 املليئة الدراسة حجرة بتنظيف بدأنا ،األول االجتماع يف": اللعبة ترتيب الكلمة

 ومل مناقشتها املراد املادة بنقل املعلم بدأ مث ،راحة أكثر الفصل جلعل وذلك ،بالقمامة

 إىل املعلم تقسيم مث الطالب ذكريات تقوية إىل السابق الدرس كرر املعلم ينسى

 كل على عشوائي بشكل توزيعها مت اليت البطاقات بتوزيع املعلم يقوم مث عاتجممو 

 67".اهل املخصص الوقت مع الصحيحة اجلمل يف ترتيبها من االنتهاء وعليهم جمموعة

حث املالحظة عن ختطيط تطبيق اللعبة ترتيب مث لتأكيد البيانات السابقة قام البا
الكلمة يف املدرسة الثانوية الشافعة موجوساري، رأى أن التطبيق يف عملية التعليم تناسب 
مع النتائج السابقة ويدور املعلمة لدى الطلبة كاملرافق يف تطبيقها ويدل على أمهية املعلم 

 68فيها ويشرتك الطلبة عملية التعليم باحلماسة.

التحضري  يقوم املعلم بالتأمل هي األوىل من التنفيذ ختلص الباحث عن الدورة
ومن بعد. مث يشرح املعلم مؤشرات التعلم  للدراسة والصالة وطرح األسئلة حول املادة

على  الطلبةويقوم املعلم بتحفيز  ، تاء تطابق بناًء على مطالبات الكلماقامقم ب وطرقه
 ذلك

إينوياشا لرفع  ، Sugeqi  ،Safri Duoدرس جبد هذا النشاط مصحوب مبوسيقى:  ا
 ونسیاحلوار: أثناء  يشرح املعلم املادة ، يف مرحلة التعليم وأنشطة التعلم الروح املعنوية.

علم موسيقى آلة  يعزف امل  اسم الّنكرة واملعرفةاة لبعض ال اإلسالم: یوسف احلیو
مما خيلق جًوا  الدماغ األمين،  وبدا مكتوما. اهلدف هو إيقاظ الذكاء كيين جي بلطف

 الرتكيز والرتكيز على شرح املعلم. ويبقى الطلبة تعليمًيا مرحًيا، 
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على املادة اليت مت  كشكل من أشكال مشروع القانون لضمان فهم الطالب
مل اخلطاب أو التعبري عن الكلمات. هذا النشاط أك الطلبةيطلب املعلم من  ، تسليمها

بنظرية يطبق املعلم  ، بعد ذلك موسيقى آلة كيين جي ناعمة وخافتة. خطوة يرافقه
تدوين  الطلبةواطلب من  ، املفردات على السبورة 2من خالل الكتابة  سبرينتيك

 مجلة تستند املفردات يف التأليف الطلبةأخرى ذات صلة. مث يطلب املعلم من  املفردات
يف  يعزف املعلم موسيقى آلة كيين جي هبدوء. ، يف هذا النشاط إىل كلمات. أثناء

إغالق الدرس بأسئلة تتعلق  أن جيمعوا كتاباهتم مث املعلم الطلبةالنهاية يطلب املعلم من 
 .باملادة والدافع للتعلم

 مالحظة .3

األداة الفارغة اليت أعدها  بناًء على الحظات على الدورة الثانيةامل املتعاون قام
وأنشطة  الطلبة، وهي: أنشطة تعلم  ، جوانب 3الباحث. هتدف املالحظات إىل 

وأنشطة املعلم. فيما يلي وصف لنتائج الدورة الثانية من املالحظات على كل  اجملموعة
 لقاء: منها

عملية  مراقبة أنشطة جمموعة الطلبة أثناء KBMمراقبة أنشطة جمموعة الطلبة يف ( 1)
يقوم الباحث واملتعاونون  هو عندما يقوم الطلبة مبهمة جتميع بطاقات املطابقة. التعلم

 بعض املؤشرات: املالحظة بناًء على

 رقم مؤشرات نتائج
مجيع  2و  1حضر كال االجتماعني 

 .22الطلبة أو تصل إىل قيمة 
 1 مشاركة األعضاء اجملموعة يف النشاط

 2غ اللقاء وبل 18إىل  1وصل اللقاء 
11 . 

 2 االلتزام باملواعيد القيام بأنشطة

و  1للطلبة اللقاء  11حتقيق القيمة 
. نعمل مًعا على صياغة 2اللقاء 

 الكلمات.

 3 العمل اجلماعي



 

 

يف االجتماع األول قيمة اجلميع 
 .11بلغ  2ويف االجتماع  18اجملموعة 

 4 نتيجة اجلواب الصحيح

ومجع  ميكن لكل جمموعة إكمال واجب
النتائج نتائج األداء والعرض العمل على 
السبورة. يف هذا اجلانب القيمة اإلمجالية 

 .22لكل اجتماع هي 

 5 مسؤوليات اجملموعة

كبري بني الدورة األوىل والدورة  من اجلدول أعاله يوضح أن هناك زيادة يف
بينما يف  4.75 أو متوسط 15هو  1الثانية. النتيجة النهائية للمجموعة يوم االجتماع 

الدورة األوىل  . كانت هناك زيادة كبرية بني الدورات4.85مبتوسط  97 هو 2االجتماع 
 : والثانية

مت تنفيذ مالحظات على أنشطة تعلم الطلبة يف احللقة  ( مراقبة أنشطة تعلم الطلبة2)
لم ذي الثانية من قبل املتعاونني والباحث حول جوانب سلوك تعلم الطلبة سلوك التع

 هي: 1الصلة وغري ذي الصلة. املؤشرات السلوكية أن ذات الصلة يف الدورة 

 رقم مؤشرات نتائج
طالبًا  24كان هناك  يف اللقاء األول، 

و  كانوا يسألون ويعربون عن آرائهم، 
 طالًبا. 22اللقاء الثاين كان هناك 

 1 الشجاعة يف السؤال والتعبري عن اآلراء

ماس يف التعلم يف شارك مجيع الطلبة حب
بدا طالب  2بينما يف اللقاء  1اللقاء 

 واحد فقط أقل ْحاًسا.

 2 مهة فسرتك التعلم

طالب   3كان هناك  يف اللقاء األول، 
بينما  كانوا أقل تفاعاًل يف اجملموعة، 
 تفاعل مجيع الطلبة يف اللقاء الثاين

 3 التفاعل يف جمموعات



 

 

ن مل كان هناك طالبا يف اللقاء األول، 
تكن هلما عالقة جيدة باملعلم أثناء 

ويف اللقاء الثاين كان هناك  الدرس، 
 طالب واحد فقط.

 4 عالقة الطالب مع املدرس

يقيم مجيع الطلبة  2و  1كال اللقائني 
عالقات جيدة مع بعضهم البعض 

 ويكملون مهام اجملموعة بشكل جيد.

 5 عالقات الطلبة مع الطلبة اآلخرى

شارك مجيع الطلبة  ئني، يف كال اللقا
 بنشاط خالل عملية التعلم

 . املشاركة يف التعلم

اجلدول أعاله الظروف احلقيقية ذات الصلة بعملية التعلم يف احللقة الثانية. ويف 
التعلم أكثر مما كانت  تزداد ظروف التعلم العادية وأنشطة ، 2 يف اللقاء الوقت نفسه، 

غري ذات الصلة يف الدورة الثانية إىل الصفر  الطلبةعلم . وصلت أنشطة ت1 اللقاءعليه يف 
 ككل قد اتبعوا عملية التدريس والتعلم جيًدا.  الطلبةمما يعين أن مجيع  ، تقريًبا

 KBM( مراقبة أنشطة املعلم يف 3)

 وإليك نتائج  ، مؤشرات 12أنشطة املعلم على  (رزقوتول مكرمة األستاذةاملتعاون )

 ة الثانية:الدور  املالحظات على

 1تقييم الدورة 
 رقم مؤشرات

 1اللقاء  2اللقاء 
 1 اإلدراك 4 4

 2 حتفيز الطلبة 4 4

 3 حتقيق أهداف التعلم 4 4

 4 اشرح اخلطوات 4 4

 5 تنظيم الطلبة يف جمموعات 3 4



 

 

 . اإلرشاد يف جمموعات 4 4

 7 أْعَطى الطلبة الفرصة لطرح األسئلة 4 4

 0 يةيعرتاف باهلادا 4 4

 9 اإلرشاد يف تلخيص األنشطة 4 3

 18 تقييم التعليقات أو االختبار بعد 4 4

 عدد 39 39
 تقييم النهائية 5 ، 97 5 ، 97

كانت هناك زيادة يف جودة أداء املعلم أثناء عملية التدريس والتعلم من الدورة 
نية. يف االجتماع لكال االجتماعني يف الدورة الثا 17.5حبيث وصلت إىل درجة  األوىل، 

يبدو أن الطلبة جيدون صعوبة يف  األول مل يقم املعلم بتنظيم الطلبة جمموعة الدراسة، 
العمل معها اجملموعة. ألن ترتيب الطاوالت والكراسي ال يتغري إىل الشكل تشكيل التعلم 

ة. اجلماعي. بينما يف االجتماع الثاين كان املعلم أقل توجيه الطلبة يف تلخيص األنشط
 .الطلبةقليالً فقط من  ويوجه املعلم عدًدا يتم ترك الطلبة مبفردهم لتلخيص األنشطة، 

 (refleksi) انعكاس .1

نتائج تقييمات التعلم الفردي واجلماعي يف االجتماعات أظهر االجتماعان 
ا األول والثاين من الدورة الثانية زيادة كبرية يف نتائج التقييمات الفردية واجلماعية. كم

 يلي:

 

 

 20 : متت نتجاة

 

 8 :مل  يصل

 2الدورة  1اللقاء  2اللقاء 

 تقييم أدىن 0. 8.
 تقييم األعلى 05 188

 متوسط 78 05

وضح البيانات أعاله مستوى إتقان التعلم يف الدورة الثانية بناًء على متوسط 
تكون  ، 1ع مت االنتهاء من. عند االجتما  ٪122هو  2واالجتماع  1قيمة االجتماع 



 

 

 72أقل قيمة هي  2مث عند اجتماع  ، 85وأعلى قيمة هي تساوي  68أقل قيمة هي 
بينما يف وارتفعت اجللسة  82قيمة االجتماع األول هو . متوسط 122وقيمة أعلى 

 68. ومت حتقيق أدىن درجة يف اجللسة األوىل بواسطة لطفعة نعمة بنتيجة 85الثانية إىل 
 2 . وإن كانت يف االجتماع72حققها لطفعة أيضا بدرجة  2سة و بأقل درجة يف اجلل

درجات  لكنها ال تزال كاملة بسبب ، KKMلطفعة نعمة درجات ال تزال أقل من 
يُظهر زيادة يف التحصيل  التقييم الرتاكمي الفردية وعشرات اجملموعة. لطفعة نعمة ثابتة

 .KKM التعليمي على الرغم من أنه ال يزال أقل من ذلك

أو حتقيق نسبة اكتمال ملحوظة  16درجة جمموعات متوسط  5نتائج التعلم يف 
 ترتيب الكلمات اللعبة. كل اجملموعات العمل مًعا إلكمال مهمة ٪16بلغت 

(scramble)  والوصول إىل مجيع النقاط فوقKKM خلص  ، بعد املناقشة مع املتعاونني
 إىل أن:  الباحث

. حىت (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبةعلى تطبيق  الطلبة ( يف احللقة الثانية اعتاد1)
ال يعودوا مرتبكني يف تنفيذ أنشطة التعلم ألهنم يفهمون بالفعل اخلطوات اليت جيب 

 اختاذها

( جيب أن يكون تطبيق طريقة جعل املطابقة مصحوبًا مبوسيقى سريعة وذات نغمة 2)
 متفائلة 

يف الدراسة. إكمال مهمة  الطلبةحد من وقت ( ميكن استخدام املوسيقى كأداة لل3)
 جتميع البطاقات

ميكن أن يسبب ضوضاء يف الفصل ألن  (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبة( تطبيق 4)
وميكن التغلب على ذلك  ، يصرخون ألصدقائهم الذين لديهم بطاقات شركائهم الطلبة

 ابصوت املوسيقى اليت هلا إيقاع سريع حبيث يظل الفصل منظمً 

ميكن أن حيفر ذكاء الدماغ األمين للتفكري بشكل مجاعي  بنظرية سبرينتيك( تطبيق 5)
 املتعلقة بالكلمات الرئيسية اليت تصبح حمفزات الطلبةمن خالل تصور جتارب ومعرفة 



 

 

( ميكن للطالب تطوير الكلمات الرئيسية إىل كلمات خمتلفة ذات صلة مث جتميعها يف 6)
 مجلة أو عبارة 

بنظرية وليد العقل الذكاء األمين واأليسر للدماغ يف نفس الوقت عند تطبيق ( لت7)
والصوت رقيق  ، ومن بعد يقوم املعلم بتشغيل املوسيقى بوترية منخفضة ، سبرينتيك

 وخافت

 سبيرنتيكمؤشرات النظرية . ه

ميكن احلصول على التعلم الفعال يف أنشطة التدريس والتعلم من معاجلة 
يلي مؤشرات للنظرية سبرينتيك اليت مت تكييفها مع نتائج التعلم من ما املعلومات. في

 اليت قدمها املؤلف: Gagneل  معاجلة املعلومات يف نظرية التعلم سبرينتيك وفًقا 

 

مالرق نتائج التعلم من معاجلة  
نتيكاملعلومات يف نظرية سبري   

 مؤشرات النظرية سبرينتيك

اد تسرتشد بالكفاءات تقدمي مو أ.  املعلومات الشفهية 1
 اؤهاقامواملؤشرات األساسية اليت مت 

توصيل املواد لتسهيل األمر ب. 
 مبساعدة الدعائم.

ج. توصيل املواد باستخدام باور بوينت 
 مصحوبة باأللوان والكتابة والصور.

أ. وفر الفرص للطالب لطرح األسئلة  إتقان فكري ٤
 والتعبري عن آرائهم

علم الفعالة مثل استخدام أساليب الت ب
 ..اجملموعات للتفاعل مع البيئة

ج. استخدام أساليب املناقشة والعرض 
الفهم واملهارات  الطلبةالتقدميي ملنح 



 

 

 بسهولة أكرب.
 الطلبةأ. استكشاف مواهب وقدرات  اإلسرتاتيجية املعرفية 3

 يف استكشاف معارفهم وفهمهم.

ب. توفري الفرص للطالب لنقل 
 األفكار.

ليكونوا قادرين على  الطلبةه ج. توجي
التفكري النقدي وحتليل املفاهيم 

 واملشكالت اليت يطرحها املعلم

من خالل تقدمي  الطلبةأ. حتسني فهم  موقف سلوك ٢
أمثلة وأسئلة تدريبية وتقدمي املزيد من 

 . .املواد املتعمقة

ب. وفر الفرص للطالب لطرح األسئلة 
 والتعبري عن آرائهم.

 

ت احلركيةاملهارا 5 أ. توفري الفرص للطالب لتصدير  
 معارفهم

الفرصة للتوصل إىل  الطلبةب. امنح 
 استنتاجات حول املفاهيم املقدمة.

 لمقابلةعرض البيانات اال. و

 الباحثى قام ترتيب الكلمة، للحصول على بيانات كاملة تتعلق بتطبيق طريقة 
ابًقا يف الفصل. ألنه أثناء تطبيق مقابالت مع متعاونني )مدرسني( كانوا قد رافقوا س

الذين كانوا أقل نشاطًا يف السابق متحمسني للتعلم  الطلبةأصبح  ترتيب الكلمة، طريقة 
استخدم املعلم هذا النوع من أساليب التعلم وغالًبا ما  ، ألنه يف منوذج التعلم السابق

 يستخدمه



 

 

 نتائج املقابالت مع معلمي الدراسات العربية:

 لبعض األوقات مستخدًما يف كثري من األحيان اللعبةل التعلم باستخدام نظام . ال يزا1

. األلعاب التعليمية اليت تستخدم عادة يف تعلم اللغة العربية وهي التخمني بالصور 2
 وترتيب الكلمات

يؤدي إىل زيادة كبرية مقارنة بطريقة  اللعبة. يشعر املدرس أن التعلم املقرتن بنظام 3
 احملاضرة

 نتائج فرضية البحث .ز

ترتب الكلمات  للعبةاالتطبيق  من خالل:"وهيختبار فرضية البحث ا
(scramble) مبدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة  لرتقية مهارة كالم بنظرية سبرينتيك

يُنظر إىل اختبار الفرضيات من نتائج االختبار الالحق وأداء اجملموعة يف  ".يموجوسار 
دورة الثانية أو ما يصل إىل أربعة اجتماعات ونتائج االستبيان يف هناية الدورة األوىل وال

 ما يلي هو الرسم البياين للزيادة يف النتائج بعد اختبار وأداء اجملموعة: اء.قامال

 

اء. قاماء وبعد إعطاء القامُتظهر الصورة أعاله زيادة كبرية بني ما قبل إعطاء ال
هذا يثبت أن تطبيق طريقة املطابقة القائمة على حتفيز الكلمات يف تعلم الكتابة أمر 
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لرتقية  (scramble)ترتب الكلمات  للعبةاالنتائج اختبار الفرضية إىل أن تطبيق  فعال.
مبدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري. يتضح هذا  مهارة كالم بنظرية سبرينتيك

من خالل نتائج االختبار الالحق وأداء اجملموعة يف الدورة األوىل والدورة الثانية أو أربعة 
 اء.قاماجتماعات ونتائج االستبيان يف هناية ال

 41قيمة االختبار التمهيدي كان نتائج االختبار الالحق أن متوسط  أظهرت
، ويف الدورة 81وارتفع اللقاء الثاين إىل  77ارتفع إىل  1فقط، ويف الدورة األوىل اللقاء 

. يف حني أن نتائج نتائج أداء 05وارتفع اللقاء الثاني إلى  08أصبح  1الثانية اللقاء 
ثم في اللقاء الثاني بلغ  97من اللقاء األول الدورة األوىل  يفاجملموعة، كان املتوسط 

وفي الساعة اللقاء الثاني  72، ثم في الدورة الثانية من اللقاء األول وصل إلى 08
 .188وصل إلى 

 20البالغ عددهم  البيانات من استبيانات ومقابالت الطلبة أن مجيع الطلبة
هذه الطريقة يجعلهم قادرين على  تطبيق"من الطلبة ذكروا أن ٪122طالًبا أو 

التحدث باللغة العربية بسرعة، فهم سعداء ومتحمسون لتعلم اللغة العربية، والطريقة 
ال تجعل األمر صعًبا عليهم. للتعلم، بحيث يمكن أن تلهمهم لتعلم اللغة العربية. 

الهتمام الدافع لتعلم اللغة العربية. ذكر جميع الطلبة أن هذه الطريقة أكثر إثارة ل
 ."من الطريقة السابقة ويمكن أن تحسن قدرتهم على الكالم العربية

لترقية مهارة كالم بنظرية  (scramble) ترتيب الكلمات اللعبةالعوامل الدافعة  ما.1
 بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري سبيرنتيك

د الباحث عدة عوامل وج بعد قاماء البحث خالل الدورة األوىل والدورة الثانية، 
 وهي:، هذه النظرية دافعة يف تطبيق

لرتقية مهارة كالم بنظرية سبرينتيك  (scramble)ترتيب الكلمات  اللعبةطريقة  .1
 الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري منوذج ألنه باملدرسة 

 تزويد املفردات اجلديدة مبهارة الكالم.  )أ(



 

 

وامل الدافعة يف تطبيق اللعبة ترتيب الكلمة يف قام الباحث االملقابلة عن الع 
اللعبة،  هبذه العربية اللغة ميتعل يف"املدرسة الثانوية االسالمية الشافعة مع رزقة املكرمة :

 الكلمات وتكرار جمموعات يف املفردات جتميع خالل من جديدة مبفردات الطلبة نزود

، عليها احلصول مت اليت باملفردات قيتعل فيما الطلبة ذاكرة على تأثري لذلك يكون حبيث
 أكثر جرأة.للتعلم الدافع مباشرة يوفر أن ميكن متكرر بشكل يتم الذي النطق يف خاصة

 عند األخطاء من املخاوف على والقضاء الفصل أمام العربية باللغة كالمال على

 .العربية باللغة التحدث

 باللغة التحدث":شافعةال باملدرسة كطالبة اطمة مع املقابلة قام الباحث مث

 حتدثوا زمالئي ألن ولكن البداية يف مرتدًدا كنت أنين رغم، مباشر غري بشكل العربية

 أتذكر جعلين كما. املعلم طلبها اليت املفردات تالوة على ؤقام جعلين مما، بوضوح أيًضا

 ."حفظه عند ضغط دون أسرع بشكل املفردات

 للعبةاال تنفيذ أثناء املالحظة الباحث قام، عليها احلصول مت اليت البيانات لتأكيد

 مت اليت اجلمل قراءة إعادة الطلبة من طلب املدرس أنرأى الباحثو . البيانات من للتأكد
 أن اآلخر تلو واحًدا الطلبة من املعلم فطلب، العريب النطق طالقة وتقوية مسبًقا إعدادها

 أيضا ولكن للعبةاال هذه مع. السعادةب وشعروا، قبل من تدافعها مت اليت املفردات يذكروا

 .العربية املفردات حفظ يف بالضغط يشعرون ال جعلهم

 مهارات حتسني يف تطبيقها ميكن للعبةاال أن الباحث استنتج البيانات هذه ومن

، اجلديدة املفردات لفظ أنشطة يف بالنشاط مطالبون الطلبة ألن الطلبة لدى التحدث
. نطقها جييدون. هم حىت بطالقة الرتتيب نتائج ونطق تالكلما تأليف يف وممارستها

، التحدث يف املرتددين أو اخلجولني الطلبة على اإلشراف أيًضا املدرسني من يُطلب
 قاموا اليت الكلمات بتالوة إخبارهم خالل من، التعلم أنشطة يف نشط بدور والقيام

 .حًقا الكالم يتقنوا حىت مسبًقا بتجميعها

عن جوانب / مؤشرات كفاعة  "كالم  "ذه الطريقة على التعلمميكن تطبيق ه  
 .و إضافة املفردات / مراجع املفردات، على ترتيب الكلمات



 

 

  اللغوية األلعاب الطلبة حيب )ب(

قام الباحث االملقابلة عن العوامل الدافعة يف تطبيق اللعبة ترتيب الكلمة يف   
 وخاصة، اللغوية للعبةاال هذه يف" املكرمة : املدرسة الثانوية االسالمية الشافعة مع رزقة

 يقوم مث، عشوائية مفردات شكل على حافزًا نقدم، هذا اللغوي للعبةاال نظام يف. العربية

 جمموعة أي سيظهر، االنتهاء بعد مسبًقا حمدد وقت مع جمموعات يف برتتيبهم الطلبة

 اجملموعة إجابات من ماملعل يتحقق: الصحيحة اإلجابة مع وبالطبع أسرع بشكل تنتهي

 .صحيح وبشكل أسرع بشكل تكمل اليت للمجموعة جائزة املعلم ويعطي

 جًدا سعيد أنا":الصيافية باملدرسة كطالب الزهر لة مع املقابلة قام الباحث مث

 ينفد عندما سريًعا إلهنائها جبدية نفكر جيعلنا وما، وحدنا نفكر فال مًعا نعمل ألننا

 جائزة على حيصل والفائز سعداء. بالفعل ونيهتف األصدقاء، الوقت

 التنفيذ موقع يف املالحظة الباحث قام، عليها احلصول مت اليت البيانات لتأكيد

 أهنم واتضح، بالدرس واستمتعوا سعداء بدوا الطلبة أنرأى الباحثو . البيانات من للتأكد

 الطلبة مجيع وتال، االنتهاء بعد جمموعات يف العربية اللغة تعلم أثناء يلعبون كانوا

 وبشكل بسرعة أجابت اليت للمجموعات جوائز املعلم وقدم ،الصحيحة إجاباهتم

 .صحيح

 باستخدام العربية اللغة تعلم حيبون الطلبة أن الباحث استنتج، البيانات هذه من

 االنتهاء بعد الطلبة ألن التحدث مهارات حتسني وميكنهم ترتيب الكلمة اللعبة طريقة

 .الصحيحة اإلجابات من التكرار منهم يُطلب ولكن مبفردهم يرتكون ال بةللعاال من

يف  PAIKEMميكن أن ختلق جًوا من التعلم  (scramble)ترتيب الكلمات  اللعبةتطبيق 
 موضوعات اللغة العربية خللق التعلم باأللعاب

 ةموعاجمل يف الطلبة مدمج )ج(

تطبيق اللعبة ترتيب الكلمة يف  قام الباحث االملقابلة عن العوامل الدافعة يف
االللعبة،  هبذه العربية اللغة تعلم يف"املكرمة :املدرسة الثانوية االسالمية الشافعة مع رزقة 

 اللعبة مسات من مسة أيًضا هذه ألن جمموعات يف االللعبة إكمال الطلبة من يُطلب



 

 

 والبعض مة،امله تقسيم خالل من التماسك على احلفاظ عليهم. اجلماعية الكلمات

 ينشأ حبيث برتتيبها يقومون اآلخر والبعض املعىن عن يبحث اآلخر يكتب، والبعض

 .األصدقاء بني اإلجابة. باملسؤولية شعور

نعم، :"صيفية بصفتها املدرسة يف كطالب ابيل إيلما مع املقابلة الباحث قام مث
 املشكلة لح من نتمكن ال فقد مدجمني نكن مل إذا ألننا مضغوطة تكون أن جيب

 ".زمين حد وجود إىل باإلضافة

 التنفيذ موقع يف املالحظة الباحث عليها، قام احلصول مت اليت البيانات لتأكيد

،  الكالمية املشكالت حل يف أنه الصحيح من أنه الباحث رأى. البيانات من للتأكد
 هذه خصائص ألن التماسك على احلفاظ مباشر غري بشكل الطلبة من مطلوبًا كان

 يكتمل لن أنه املؤكد فمن ،التماسك على حيافظوا مل إذا. اجملموعة على تعتمد للعبةاال

 .صحيح بشكل

ترتيب  مسرحية يف التماسك على احلفاظ أن الباحث يستنتج، البيانات هذه من
 يف نكون أن املستحيل من ألنه بالفعل مطلوب، الطبيعة يف اجملموعة وخاصةالكلمة، 

 ألن بالتأكيد ينتهي لن فقط واحد شخص على يعملون الذين أولئك ولكن جمموعات

ميكن تعزيز التعاون  .الفردية األسئلة من أثقل بالتأكيد وهي، مجاعية أسئلة أعد املعلم
 مًعا يف جمموعات حل املشاكل وحلها يف الوقت احملدد. الطلبةحبيث يتعلم 

 متواصل مدرس)د( 

عة يف تطبيق اللعبة ترتيب الكلمة يف عن العوامل الداف قام الباحث االملقابلة
 إىل املستند العربية اللغة تعلم يف"املدرسة الثانوية االسالمية الشافعة مع رزقة املكرمة :

 متصلني مدرسني أيًضا ولكن نشيطني يكونوا أن فقط الطلبة من يُطلب األلعاب، ال

 الطلبة على املتصل املعلم يسهل. املعلم دور خالل من رؤيته ميكن الناجح التعلم ألن

 أكفاء مدرسون. املعلم يقول مبا الفور على الطلبة يستجيب حبيث احملفزات تلقي

 وليس مالءمة أكثر الفصل كان وكلما الفصل إدارة األسهل من كان ومتواصلون، كلما

 ".ممالً 



 

 

 باسم املدرسة يف كطالبة صليحة نساء مع املقابلة أيًضا قام الباحث مث

". بسيطة لغة تستخدم ألهنا تشرح عندما األستاذة فهم جًدا هلالس من:"الشافعة

 من للتأكد التنفيذ موقع يف املالحظة الباحث عليها، قام احلصول مت اليت البيانات لتأكيد

 السهل من لذلك، بسيطة مجل يف ما مادة يشرح املعلم أن الباحث يرى. البيانات صحة

 البسيطة اجلمل ربط وميكنه العربية يتحدثون أهنم من الرغم على فهمها الطلبة على جًدا

 .منطقي بشكل األطفال يفكر حىت حولنا من باألشياء

 اللغة وخاصة التعلم يف التواصلي املعلم أن إىل ختلص الباحث البيانات هذه ومن

 الطلبة على املستحيل من ألنه، الطالب وفهم الطالب جناح على كبري تأثري له العربية

 .املعلم من سهل وتفسري توجيه دون مبفردهم السري

لترقية مهارة كالم بنظرية  (scramble) الكلمات ترتيب اللعبةاقة يالع العوامل ما.1
 بالمدرسة  الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري سبيرنتيك

كما هو احلال مع بنية  ، من البطاقة جيب أن جتد صيغة منهجية، لتكوين بطاقة
 لوب اللغة العربية. ميكن أن تكون خطوات ترتيب شيء ما يف التعلماجلملة العربية أو أش

العربية" هبذه  الكالم" التعلم. يف (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبةباستخدام طريقة 
ميكن أيًضا استخدام اجلمل إلضافة  الطريقة باإلضافة إىل استخدامها يف تكوين اهليكل

 نفس الوقت كأداة لفهم املادة أو قراءة النص. ويف الطلبة مراجع املفردات / املفردات
 :هي النقائص

 حتتاج االللعبة اللغوية الوقت الطويل 1

الدافعة يف تطبيق اللعبة ترتيب الكلمة يف قام الباحث االملقابلة عن العوامل 
 يف تعلم اللغة العربية هبذه االللعبة،"املدرسة الثانوية االسالمية الشافعة مع رزقة املكرمة :

تتطلب برامج ترتيب الكلمة مستوى إضافًيا من التفكري ألهنا تطابق البطاقات بناًء على 
معانيها وترتيبها بناًء على اجلمل الصحيحة، وبالتايل ال ميكن أن تتم عملية حل 

 ".املشكالت الكالمية بشكل منتظم وجيب أن يكون هلا أساس ونظام حمددين



 

 

إلهنائها يستغرق " طالب يف مدرسة الصيفية:املقابلة مع ليانا ك مث قام الباحث
 .وقتاً طويالً ألن ترتيب الكلمة يف مجل هو سؤال طويل"

من صحة  للتأكد املالحظة يف موقع التنفيذ لتأكيد هذه البيانات، قام الباحث
لكن ، اؤها منطقًياقامرأى الباحث أنه يف حل الكلمة املكونة لألسئلة ال ميكن ، البيانات

 ف معىن كل كلمة سنرتبها يف اجلملة الصحيحة وهذا يستغرق وقًتا طويالً.جيب أن نعر 

يف مجل ليست  ترتيب الكلمة اللعبةمن هذه البيانات يستنتج الباحث أن 
من قطع عشوائية من البطاقات مث من مستوى صعوبة األسئلة ، بالسهولة اليت نراها

 صل معىن كل قطعة يف القاموس.تستغرق وقًتا طويالً وتفكر أكثر ألننا جيب أن ننظر ي

 عاليةالضوضاء ال. إحداث 2

الدافعة يف تطبيق اللعبة ترتيب الكلمة يف قام الباحث االملقابلة عن العوامل 
يف تعلم اللغة العربية هبذه االللعبة، "املدرسة الثانوية االسالمية الشافعة مع رزقة املكرمة :

للعبة تتم يف جمموعات، ومن املؤكد أهنا يتطلب األمر مزيًدا من اإلشراف ألن هذه اال
ستسبب أصواتًا مزعجة بني األصدقاء، وهو أمر مستحيل يف أي اللعبة يتم قاماؤها يف 
جمموعات متاًما مثل االستماع إىل املواد حبيث يكون يف تنفيذ االللعبة، فرتتيب الكلمة 

 ".يتطلب حتضريًا دقيًقا

 للعبةهذه اال":الشافعةطالب باملدرسة مع ليخات ك االملقابلة قام الباحثمث 
 ".مزدْحة للغاية يف الصف مما جيعل التفكري غري قادر على الرتكيز

يف موقع التنفيذ. وللتأكد من صحة  املالحظةقام الباحث ، هذه البيانات لتأكيد
فقد أحدثت الكثري من ترتيب الكلمة، رأى الباحث أنه يف الواقع أثناء عملية ، البيانات

يسريون إىل جمموعات  الطلبةيج ألن اإلشراف من املعلم كان يفتقر حبيث شوهد الضج
 أخرى حىت لو مل ينتهوا هم أنفسهم. حل املشكلة

متطابقة بصوت مزعج وفئة أقل  للعبةمن هذه البيانات يستنتج الباحث أن اال
مل يتم تفضياًل بسبب عدم إشراف املعلم واحتمال أن يكونوا قد انتهوا من العمل ولكن 

 مجعهم على الفور وإزعاج اجملموعات األخرى.



 

 

 قلة املصادر العلمية .3

عن العوامل الدافعة يف تطبيق اللعبة ترتيب الكلمة يف  قام الباحث االملقابلة
باأللعاب،  العربية اللغة تعلم يف":املدرسة الثانوية االسالمية الشافعة مع رزقة املكرمة 

 هذا القواميس، ألن مثل التعلم ومصادر األدوات حيث من الدقيق التحضري يتيح

 كل ليس ألنه القاموس يف املعىن عن والبحث البطاقة قطع ترتيب متاًما منهم يتطلب

 ".الطالب كتاب يف البطاقة أجزاء يف شيء

 إىل حتتاج االللعبة هذه:"باملدرسة كطالب صفية مع املقابلة قام الباحث مث

 ".كبري عريب قاموس استخدام يعنستط ال أننا من بالرغم قاموس

 صحة من للتأكد التنفيذ موقع يف املالحظة الباحث البيانات، قام لتأكيد

 مصادر إىل يفتقرون العملية املمارسة يف الطلبة من العديد أن الباحث البيانات، ورأى

 كانت. الطلبة وكتب املعىن على العثور يف صعوبة وجدوا حبيث القواميس التعلم، وهي

 جمموعة من االقرتاض عليهم املستحيل من كان ألنه املفرودات مع مكتملة غري اأيض

 .إليها حيتاجون عندما أخرى

 حاجة هناك، العربية اللغة تعلم يف أنه الباحث يستنتج، البيانات هذه من

 املشكالت حل جًدا الضروري من ألنهترتيب الكلمة،  عن ناهيك ،قاموس إىل بالتأكيد

 على القدرة ألنك فقط هبا حتلم أن ميكنك ال، صحيحة مجل يف اتالكلم ترتيب يف

 .باملفرودات دراية على تكن مل إذا خاصة، حمدودة التفكري

 ضغف ْحاسة الطلبة .4

يف تطبيق اللعبة ترتيب الكلمة يف قام الباحث االملقابلة عن العوامل الدافعة 
 باستخدام العربية اللغة تعلم يف" : املدرسة الثانوية االسالمية الشافعة مع رزقة املكرمة

 ألنه الطلبة، ْحاس عامل ذلك يف مبا الطلبة لدى وعي هناك يكون أن األلعاب، جيب

 تتضمن ألهنا جيد بشكل تعمل االللعبة، فلن روح إىل يفتقرون التنفيذ يف الطلبة كان إذا

 ".فردية ليست فهي لذلك جمموعات



 

 

 ميكنين ال:"الشافعة اإلسالمية املدرسة يف كطالب مع االملقابلة الباحث قامى مث

 أحدهم يكن مل مًعا، إذا العمل جمموعات، علينا يف ألنه مًعا للعمل دعويت حًقا

 ".االنتهاء ميكننا متحمًسا، فال

 صحة من للتأكد يذالتنف مكان على املالحظة الباحث قام البيانات،  لتأكيد

 األساس يف ألهنم ْحاًسا أقل الطلبة كان للعبةاال تنفيذ يف أنه الباحث رأى اليت البيانات

 اللغة بتعلم ومهتمني متحمسني غري زالوا ماللعبة، اال صنع من الرغم على يعجبهم مل

 .العربية

 احلماس إىل يفتقرون الذين الطلبة تعلم يف أنه الباحث يستنتج البيانات هذه من

 للعبةاال يف املشاركة يف جدية اكهن وليس البداية من رؤيتهم متت بالتعلم االهتمام وقلة

 .لتوضيحها شخصية تكون أن جيب املشكلة ملعرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج البحث

حول األسئلة املدرجة يف  يف قسم مناقشة نتائج البحث يشرح الباحث اإلجابات
 صياغة املشكلة يف الفصل األول وهي:

لترقية مهارة   بنظرية سبيرنتيك (scramble)لمات الك ترتيب اللعبةعملية تطبيق .2
 الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري بالمدرسة كالم

 مث يصف الباحث اختبار فرضيات البحث، وهي:
 باملدرسة لرتقية مهارة كالم بنظرية سبرينتيك (scramble) الكلمات ترتيب اللعبةتطبيق ب

ن رؤية اختبار الفرضيات من مقارنة نتائج ميك الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري
ونتائج املالحظات على أنشطة تعلم  ،يف دورتني االختبار القبلي ونتائج ما بعد االختبار

 .الطالب

 ترتيب اللعبةطريقة  ميكن حتسني القدرة على التحدث من خالل تطبيق ،أوالً 
واد العربية ألهنا ال عند تطبيقها على بعض مؤشرات التعلم يف امل (scramble)الكلمات 

 ترتيب اللعبة" استخدام طريقة كالمميكن جلميع مؤشرات التعلم "ال تفعل ذلك.
. هذا هو سبب تعاون الباحثني مع طريقة عمل مطابقة مع كلمة (scramble)الكلمات 

املؤشرات اليت متت مناقشتها هي: "ترتيب الكلمات / العبارات يف مجل  طريقة الصيد.
ترتيب " يف مرحلة التفكري يف اجملال  يح". يتم تضمني الكلمة التنفيذية "باهليكل الصح

الفعل يف جانب التطبيق الذي يؤكد معرفة الطالب بالرتتيب الصحيح  من فاملعر 
 .69لرتاكيب اجلملة وفًقا للقواعد العربية

كما هو احلال مع   ،جيب على املرء أن جيد صيغة منهجية للبطاقة ،بطاقة تيبلرت 
لتعلم استخدام بنية اجلملة العربية أو أصل اللغة العربية. ميكن خلطوة جتميع شيء ما يف ا

اللغة  الم. تستخدم هذه الطريقة يف تعلم "ك(scramble)الكلمات  ترتيب اللعبةطريقة 
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كن أيًضا استخدام اجلمل إلضافة مراجع املفردات مي العربية" باإلضافة إىل جتميع اهليكل
 أو قراءة النص مادةالطالب ويف نفس الوقت كأداة لفهم  / املفردات

 ترتيب اللعبةمن خالل تطبيق طريقة  كالمهارات الميكن حتسني م ،ثانًيا
 وهي: " ،على العديد من مؤشرات التعلم الباحثاليت يطبقها  (scramble)الكلمات 

" و "صنع اخلطاب / القصة وفًقا للموضوع". املسلسلة ةاملفردات بناًء على اجلمل ترتيب
 (scramble)الكلمات ترتيب  اللعبة يف تطبيق الطريقةالكلمات العملية املستخدمة 

" و " صنع " هذا الفعلني يدخالن مرحلة التفكري يف عامل النفس  ترتيب االستفزاز هي "
"صنع"  أثناء (P1)" هو عنصر حركي نفسي يف جانب "التقليد"  ترتيب احلركي. الفعل "

. سلوك التعلم الذي يظهر هو (P2)" 7٠هو عنصر نفساين حركي يف جانب "التالعب
بالكلمات الرئيسية اليت  تدرب على كتابة املفردات / املفردات املتعلقة سلوك الطالب

 مث يقوم الطالب بتجميع املفردات لتصبح مجلة / رقم مفيدة. ،فعأصبحت الدا

 : ، استنتج الباحث ذلك(scramble)الكلمات  ترتيب اللعبةبعد تطبيق طريقة 

( الطالب مدعوون للتفكري بشكل مجاعي من خالل ربط الكلمات الرئيسية مع 1)
دات. التعلم النقايب ميكن هلذه الطريقة حتسني حفظ املفر  ،الكلمات األخرى ذات الصلة

هو الشكل األساسي للتعلم. إهنا تقنية تعلم من خالل تكوين ارتباط أو عالقة جديدة 
 .71من حدثني

( يتم تطبيق حتريض الكلمات على مراحل وهي: يطلب من طالب املرحلة األوىل 2)
يُطلب من الطالب  ،حدة إىل مخسة مفردات مرتبطة. يف املرحلة الثانيةتطوير مفردة وا

يف مجلة واحدة / مبلغ. مث تصبح مجل / ثالث  ترتيب املفردات اخلمسة يف وقت مبكر
 .7٤مجل سلسلة من اجلمل اليت تشكل عبارات / خطابات

تعليمية جتعل عملية التعلم ممتعة وليست مملة. ميكن  وسائلاستخدام املوسيقى 
 للموسيقى أن توازن بني الذكاء الفكري والعاطفي حبيث تقدم نتائج جيدة للطالب.
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يؤكد النهج املوجه إلدارة املعلومات على العديد من األشياء مثل "الذاكرة طويلة 
ط مبا حيدث يف أدمغتنا يف عملية ترتيب( وما إىل ذلك واليت Long Time Memoryاملدى )

من أجل تشغيل عملية التعلم على النحو  ،معاجلة املعلومات. وفًقا للنظرية سبرينتيك
من الضروري ليس فقط فهم كيفية عمل الدماغ ولكن أيًضا البيئة اليت تؤثر على  ،األمثل

 .73اآللية

الظروف الفسيولوجية. ستثري الظروف  تؤثر املوسيقى أيًضا ،باإلضافة إىل ذلك 
االسرتخاء مصحوبة  الفسيولوجية املرحية ْحاس الطالب للمشاركة يف عملية التعلم

يف تلقي الدروس.  على الرتكيز أكثر يستطعباملوسيقى جيعل العقل دائما مستعد و 
 املوسيقى األكثر فائدة يف عملية التعلم هي موسيقى الباروك. موسيقى الباروك باستخدام

هناك  ،جسم الطالب وعقله. باإلضافة إىل ذلك دقات مميزة وأمناط متزامنة تلقائًيا
التوازن بني الدماغ األمين مع الدماغ  موسيقى كالسيكية يقال إهنا قادرة على ذلك

 الذكاء الفكري مع الطالب العاطفي أو يشار إليه عادة باسم األيسر

على (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبةميكن أن يؤدي تطبيق طريقة  ،ثالثًا
تطبيق الطريقتني  العربية، المالكلمات يف وقت واحد يف كل دورة إىل حتسني مهارات الك

الكتابة مرحلة معقدة من التفكري  . ألن7٢وفًقا خلطوات التعلم املخطط هلا ةبالتسلسل
التفكري املعقدة وفًقا للمؤشرات يف  ةعملي تتطلب مراحل تعلم منهجية لبناء التفكري.

الطالب ليكونوا قادرين على التفكري النقدي وحتليل ي: "توجيه وهسبرينتيك، النظرية 
مشكلة كيفية فحص  معاجلة املعلومات مع املفاهيم واملشكالت اليت يطرحها املعلم".

الشخص ملصادر املعلومات املختلفة يف بيئته وفهم هذه التجارب. وقد وضعت علم 
ات الشائعة االستخدام عن طريق استعارة املصطلح النفس املعريف مناذج معاجلة املعلومات

مثل اإلدخال واإلخراج والوصول واسرتجاع  ،أجهزة الكمبيوتر يف جمال الربجمة
 75املعلومات
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 إيكا مرلستياناالبحث والدراسات السابقة اإلختالفات والتشاهبات بني هذا  .1
، هلا نفس النظرية مع البحث السابق الذي أجرته إيكا مارليستيانا البحثهذه 

أي باستخدام نظرية التعلم التدافع اليت مت إجراؤها يف املواد العربية. هذا البحث له أيًضا 
توى املتوسط. لغرض أي طالب املس، إيكا مرلستيانا أوجه تشابه مع البحث الذي أجرته

أي من ، إيكا مرلستيانا هناك أيًضا أوجه تشابه مع ما مت إجراؤه بواسطة، هذه الدراسة
خالل تطبيق طريقة التعلم التدافع. مث بالنسبة هلذا االختبار البحثي باستخدام االختبار 

أيًضا نفس  إيكا مرلستيانا واستخدم البحث الذي أجرته، القبلي واالختبار البعدي
زادت  2و  1االختبار لنفس النتائج ليتم قبوهلا ألن نتائج هذه الدراسة من الدورتني 

بينما بالنسبة  82واالجتماع الثاين  72أي ، 1إىل االجتماع  1بشكل كبري من الدورة 
 .85كان   2واالجتماع  82 1كان االجتماع ،  2للدورة 

ا هو من حيث الفرق بني هذا البحث والبحث الذي أجرته إيكا مرلستيان
والبحث الذي ، أي أن هذه الدراسة تستخدم طالب املرحلة الثانوية، موضوع العنوان

أجرته إيكا مرلستيانا يستخدم طالب املدارس اإلعدادية. النظرية اليت سيتم اختبارها 
أي تستخدم هذه الدراسة مهارات التحدث بينما يستخدم حبث إيكا ، خمتلفة أيًضا

فردات. االختالف التايل من حيث طرق البحث هو أن هذا البحث مرلستيانا حتسني امل
بينما يستخدم حبث إيكا مرلستيانا كمًيا جتريبًيا. بالنسبة لطريقة  PTKيستخدم طريقة 

بينما بالنسبة ، اجتماعات 4مع  PTKيستخدم هذا البحث دورتني من ، مجع البيانات
رييب وطالب فئة التحكم يف عام خيتلف اختبار الفصل التج، لبحوث إيكا مرلستيانا

 2817 إيكا مرلستيانا البحثة و 2221البحث أيًضا.هذا البحث يف عام 

 

لترقية مهارة  بنظرية سبيرنتيك (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبة الدافعة العوامل.1
 الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري بالمدرسة كالم

 ترتيب اللعبةباحث إىل أن بعض مزايا طريقة خلص ال ،بعد املناقشة مع املتعاونني
 :هي لرتقية مهارة كالم بنظرية سبرينتيك (scramble)لمات الك



 

 

 .تزويد املفردات اجلديدة مبهارة الكالم. 1

تظهر العديد من الدراسات أدلة على أنه ال يزال هناك العديد من الطالب يف 
لذلك ، حىت أهنم يروهنا شيًئا خميًفا، يةإندونيسيا الذين جيدون صعوبة يف تعلم اللغة العرب

، ليس من غري املألوف أن يكون لدى الطالب موقف كراهية جتاه تعلم اللغة العربية
هناك حاجة إىل جهود خمتلفة يف عملية ، وخاصة إتقان املفردات. للتغلب على هذا

تمكن جيب أن يكون لدى املعلمني اسرتاتيجيات أو تقنيات حىت ي، التدريس والتعلم
. إحدى تقنيات أو 76وحتقيق األهداف املتوقعة، الطالب من التعلم بفعالية وكفاءة

اسرتاتيجيات التعلم الفعالة لتحسني إتقان املفردات هي استخدام وسائط األغاين. وفًقا 
فإن دروس اللغة بشكل أساسي هي ، فرتاض أن تعلم اللغة هو عملية تعليم وتعلم للغةال

أكثر دعوة إىل عادة االستماع إىل األغاين ملهارات الطالب يف االستماع والقراءة والكتابة 
 والتحدث. هذا ينطبق على تعلم اللغة.

 اللغوية األلعاب الطلبة حيب. 2

سيشارك الطالب بشكل مباشر يف التعلم النشط ، اللغوية هذه للعبةيف عملية اال
ألن فيها عناصر الرتفيه واملنافسة ، من خالل إشراك مجيع احلواس واملشاعر حبماس كبري

الصحية. هذه التقنية مناسبة جًدا ليتم تطبيقها حىت ال يشعر الطالب بامللل. وفًقا 
اللغوية هلا  للعبةالفإن هذه ا، لسوبارنو كما نقل عن مكيسي وعبد الوهاب روزيدي

ومها احلصول على املتعة وأيًضا ممارسة مهارات لغوية معينة مثل االستماع ، هدف مزدوج
حبيث  اللعبةيف . التعلم الذي يتم جتميعه 77واالستماع والقراءة والكتابة وإتقان املفردات

ال ينظر الطالب إىل املواد املقدمة على أهنا عبء تعلم معقد ولكنها تعترب نشاطًا ممتًعا. 
لكن ، ميكن للطالب استيعاب املواد اليت يتم تسليمها دون إدراك ذلكللعبة، ومن اال

 واملؤشرات اليت صممها املعلم. KDو  SKعملية التعلم ال تزال تليب 

 ةموعاجمل يف الطلبة مدمج. 3
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أي أن التعاون حيدث عندما ، التعاون هو شكل من أشكال التفاعل االجتماعي
. التعاون يف اجملموعة ضروري للغاية يف 78يواجه الطالب مشاكل ذات اهتمام مشرتك

ميكن حل املهام اليت قدمها املعلم مًعا حىت ميكن ، التعلم. من خالل العمل مًعاعملية 
ميكن للطالب تقدمي معلومات حول ، من خالل التعاون، ختفيفها. باإلضافة إىل ذلك

وهنا ميكن ملزايا التعاون ، واليت ستكون خمتلفة بالتأكيد، اخلربات اليت ميتلكها الطالب
مع طالب واحد مع طالب آخر حىت يعرف الطالب الذين  تبادل األفكار يف جمموعات

فإن عملية التعلم ، ال يعرفون ذلك. الطالب الذين ال يعرفون. يعرفون سيخربون. لذلك
، التعاوين يف جمموعات ستجعل من السهل على الطالب التعلم. فيما يتعلق مبا سبق

ل التفاعل يكون الطالب من خال، هناك حاجة إىل التفاعل االجتماعي يف احلياة اليومية
، قادرين على التواصل والتعاون مع الطالب اآلخرين. عند إجراء أنشطة التدريس والتعلم

 يكون التعاون مهًما للغاية

 متواصل مدرس. 4

ميتلك املعلمون أحكاًما كافية ليكونوا قادرين على تنظيم تعلم اللغة بناًء على 
يتطلب  2226دورًا مهًما للغاية. إذا كان منهج  يلعب املعلم، هذا النهج. يف هذه احلالة

فإن ، فإن املعلم هو رأس احلربة يف تنفيذ املنهج وفًقا ملتطلباته املختلفة. وبالتايل، التغيري
( Syafi'ie ،1997: 4. 1)املعلم يعمل كمحدد رئيسي لتنفيذ الفصول وفًقا لرسالة املنهج 

اصلي من خالل التقنيات اليت يستخدمها يتم حتديد تعلم اللغة على أساس النهج التو 
. وعملية التعلم اليت ميكن أن تعزز التفاعل الديناميكي بني املعلمني 79املعلم يف التدريس

كون جيًدا وناجًحا عندما يقدم املعلم حافزًا جيًدا والطالب. ميكن القول أن التعلم ي
 وهنا يظهر التواصل اجليد.، بلغة بسيطة حبيث يستجيب الطالب بشكل أسرع وأسهل
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 أنديكا سوفياناإلختالفات والتشاهبات بني هذا البحث والدراسات السابقة . 2

أي ، انهلا نفس النظرية مع البحث السابق الذي أجرته أنديكا سفي البحثهذه 
باستخدام نظرية التعلم التدافع. هذا البحث له أيًضا أوجه تشابه مع البحث الذي أجرته 

فإن هلا أيًضا أوجه ، أي طالب املستوى املتوسط. ولغرض هذه الدراسة، أنديكا صوفيا
أي من خالل تطبيق طريقة التعلم التدافع. مث ، تشابه مع ما فعلته أنديكا سفيان

كما استخدم البحث ،  استخدم هذا البحث االختبار القبلي والبعدي ،بالنسبة لالختبار
 .الذي أجرته أنديكا سفيان نفس االختبار

اجتماعات بينما  4مع دورتني من  CAR وألسلوب البحث هذا باستخدام
اجتماعات. طريقة مجع  4يف دورتني من  CAR أيًضا أنديكا سوفيان يستخدم حبث

 .باستخدام االختبار القبلي والبعدي واملالحظة والتوثيق أي، البيانات هي نفسها أيًضا

زادت  2و  1بالنسبة للنتائج مقبولة بشكل متساٍو ألن نتائج هذه الدراسة من الدورتني 
، 82واالجتماع الثاين إىل  72واليت كانت ، 1إىل االجتماع  1بشكل كبري من الدورة 

بينما بالنسبة  85كان   2جتماع واال 82 1كان االجتماع ،  2بينما بالنسبة للدورة 
 72.5القيمة لبحوث أنديكا سفيان وهي خمرجات التعلم يف الدورة األوىل بلغ متوسط 

يف احللقة الثانية أو  82.88مستوى االكتمال وارتفع بشكل ملحوظ إىل  ٪73.53أو 
. لذلك ميكن أن نستنتج أن تطبيق طريقة ٪11.76. وقد زاد هذا بنسبة ٪85.21بلغ 

املدرسة املتوسطة  لتدافع ميكن أن حيسن نتائج تعلم الفقه لطالب الصف الثامنا
بالنسبة لالختالف بني هذا البحث والبحث الذي أجرته شرقية.  اإلسالمية ملفونج

تستخدم هذه الدراسة طالب املرحلة ، وحتديداً من حيث موضوع العنوان، أنديكا سفيان
أنديكا سفيان يستخدم طالب املرحلة اإلعدادية. الثانوية العليا والبحث الذي أجرته 

أي أن هذه الدراسة تستخدم مهارات التحدث ، النظرية اليت سيتم اختبارها خمتلفة أيًضا
سنة البحث خمتلفة بينما يستخدم حبث أنديكا سفيان حتسني نتائج التعلم الفقهي. 

   2810 أنديكا سفيان و البحث 2221أيًضا، هذا البحث يف 

 



 

 

لترقية مهارة  بنظرية سبيرنتيك (scramble)الكلمات  ترتيب اللعبة العياقة لعواملا .1
 الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوساري بالمدرسة كالم

 .تزويد املفردات اجلديدة مبهارة الكالم1

التعليمي يتطلب  Scramble( أن تطبيق منوذج 248: 2213أضاف ساين )
لى ورقة. يتم تكييف األسئلة مع املواد التعليمية اليت وسائط مع أسئلة وأجوبة مكتوبة ع

جيب أن يتقن الطالب. يتطلب تنفيذ منوذج التعلم التدافع من الطالب اجلمع بني 
بل خيمنون أيًضا ، الدماغ األمين والدماغ األيسر. ال جييب الطالب على األسئلة فحسب

تزال يف ظروف عشوائية مع مدة  اإلجابات بسرعة على األسئلة املتوفرة بالفعل ولكنها ال
يستغرق األمر وقًتا طوياًل والتفكري الصحيح ، . يف صناعة الوسائط8٠زمنية حمددة مسبًقا

بشكل  للعبةة ألنه خبالف ذلك لن تسري االألنه جيب أن يكون لديه اخلطوات املناسب
 جيد وجيب أن يكون هناك شيء مفقود

 اللغوية األلعاب الطلبة حيب .2

هي طريقة تعلم مجاعية عن طريق مطابقة بطاقات األسئلة  scrambleطريقة 
وبطاقات اإلجابات اليت مت توفريها وفًقا لألسئلة. سيسمح هذا التعلم للطالب بالتعلم 

. من الواضح أنه 81وعادة ما تسبب طريقة اللعب هذه الكثري من الضوضاء، عبأثناء الل
 سوف يزعج الطبقة اجملاورة

 

  ةموعاجمل يف الطلبة مدمج. 3

يواجه الطالب صعوبة يف معرفة ما ، ونيسيةعند ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلند
لذلك حياول الطالب حفظ املفردات ، تعنيه. عدم إتقان املفردات العربية )املفرودات(

اليت قدمها مدرس اللغة العربية باإلضافة إىل أهنم حياولون أيًضا احلصول على قاموس 
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إندونيسي. -ألنه يف ال ميكن فصل الرتمجة عن وجود قاموس عريب، إندونيسي-عريب
أحيانًا يتم تصنيف قاموس اللغة العربية يف املدارس على أنه حمدود ألنه يعترب أن وجود  

، كتاب للطالب كاٍف على الرغم من أن القاموس هو "قلب" اللغة من بينها اللغة العربية
 Acep وفًقلألنه يكاد يكون من املستحيل تعلم لغة أجنبية دون استخدام قاموس. 

Hermawan، وذلك ألن خصائص ، يعد استخدام قاموس عريب عقبة يف بعض األحيان
تغيري الكلمات )مورفولوجيا( يف اللغة العربية فريدة متاًما حبيث ال ميكن البحث عن كل 

فإن إتقان علم شرف سيكون مفيًدا جًدا يف العثور على كلمة ، كلمة بشكل تعسفي
 .8٤عربية

 متواصل مدرس. 4

الدافع هو الطاقة الرئيسية اليت تدفع الشخص الختاذ إجراء. يعد وجود الدافع 
لدى الطالب يف عملية التعلم أحد املكونات الرئيسية واألساسية إلنشاء تعليم عريب 

ا ما يرتبط الدافع مبستوى حاجة غالبً ، . إىل حد كبري(PBA)موات وخالق وناجح 
سواء كانت ، . إذا شعر شخص ما باحلاجة83الشخص إىل كائن أو موضوع معني

فإن ، ع. وباملثلفسيظهر الداف، مطلوبة أو جمربة على احلاجة أو االحتياجات الطبيعية
الدافع املرتفع واملنخفض لدى الطالب جتاه اللغة العربية ال ينفصل أيًضا عن مدى 

 .احتياجهم للغة العربية أو إىل أي مدى تعترب اللغة العربية توفر قيمة مضافة هلم

 

 إملا فرتي وحيويناإلختالفات والتشاهبات بني هذا البحث والدراسات السابقة . 3

، البحث له نفس النظرية مع البحث السابق الذي أجرته إملا فيرتي وحيوينهذا         
فإن هلا أيًضا أوجه تشابه مع ، أي باستخدام نظرية التعلم التدافع. ولغرض هذه الدراسة

أي من خالل تطبيق طريقة التعلم التدافع. مث بالنسبة ، إملا فرتي وحيوينما فعلته 
كما استخدم البحث الذي ،  تبار القبلي والبعدياستخدم هذا البحث االخ، لالختبار
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مع دورتني  CAR وألسلوب البحث هذا باستخدام نفس االختبار إملا فرتي وحيوين أجرته
 4يف دورتني من  CAR إملا فرتي وحيوين أيًضا ةاجتماعات بينما يستخدم حبث 4من 

ختبار القبلي أي باستخدام اال، اجتماعات. طريقة مجع البيانات هي نفسها أيًضا
 .والبعدي واملالحظة والتوثيق

زادت  2و  1النتائج مقبولة بنفس القدر ألن نتائج هذه الدراسة من الدورتني           
، 82واالجتماع الثاين إىل  72والذي كان ، 1إىل االجتماع  1بشكل كبري من الدورة 

أما بالنسبة ، 85كان   2واالجتماع  82 1كان االجتماع ،  2بينما بالنسبة للدورة 
فإن الزيادة يف القيمة يف الدورة األوىل مل تصل بعد إىل ، لبحوث إملا فيرتي واهليوين

وزاد يف  ٪75.22بينما يف الدورة الثانية فقط  ٪67،15 إال أهنا وصلت، االكتمال
الذي حصل  ة. بناًء على نتائج البحث٪83.63الدورة الثالثة لتحقيق اكتمال يصل إىل 

ميكن استنتاج أنه من خالل طريقة التدافع ميكن أن حتسن القدرة على ، احثعليه الب
 .قراءة البداية

الذي أجرته إملا فيرتي وحيوين هو من حيث  ةالبحث الفرق بني هذا البحث و           
أي أن هذه الدراسة تستخدم طالب املرحلة الثانوية العليا والبحث ، موضوع العنوان

رتي وحيوين يستخدم الطالب يف املستوى األدىن أو ابتدائية. . النظرية الذي أجرته إملا في
أي أن هذه الدراسة تستخدم مهارات التحدث بينما ، اليت سيتم اختبارها خمتلفة أيًضا

زيادة يف نتائج القراءة األولية. سنة البحث خمتلفة أيًضا، إملا فرتي وحيوين يستخدم حبث 
 2828 وحيوينملا فرتي إالبحثة  و 2221هذا البحث يف 

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 الفصل السادس

 خالصة نتائج البخث

 أ.الملخص

ب ياللعبة ترتإلثبات تطبيق  حمور املناقشة يف هذا البحث اإلجرائي يف الفصل هو
درسة الثانوية اإلسالمية املب لرتقية مهارة كالم بنظرية سبرينتيك (scramble)الكلمات 

وبناًء على نتائج حتليل البيانات واملناقشة اليت مت  ،لكالشافعة موجوساري. عالوة على ذ
 مث يف هذا الفصل ميكن استخالص االستنتاجات التالية: ،وصفها يف الفصول السابقة

لرتقية مهارة  (scramble) ترتيب الكلماتاللعبة أن تطبيق  الباحث استنتج ،بشكل عام
جوانب  الشافعة موجوساري يفاإلسالمية  باملدرسة الثانوية كالم بنظرية سبرينتيك

استنتاجات هذا  ،" يف املواد العربية. على وجه التحديدالمالكفاءة األساسية "الك
 البحث هي:

لرتقية  (scramble) ترتيب الكلماتاللعبة ميكن إجراء املطابقة / طريقة  ،أوالً 
ميكن  ي ألناإلسالمية الشافعة موجوسار  باملدرسة الثانوية مهارة كالم بنظرية سبرينتيك

" على جوانب / مؤشرات القدرة على تكوين الم"الك تطبيق هذه الطريقة على التعلم
ترتيب اللعبة  ميكن أن يؤدي تطبيق طريقة " ،وإضافة مراجع إىل املفردات ،هياكل اجلملة

يف املواد العربية ألهنا ختلق  PAIKEMتعلم  حسن احلال عند" إىل (scramble) الكلمات
ميكن أن تعزز التعاون حبيث يتعلم الطالب مًعا يف جمموعات  ،خدام األلعابالتعلم باست

 حلل املشكالت وإكمال املهام يف الوقت احملدد.

 لعربيةبا المالكمهارة  على القدرة حتسني بنظرية سبرينتيك لطريقة ميكن ،ثانًيا

وة الطالب متت دع :التالية لألسباب الثانوية اإلسالمية الشافعة موجوسارييف  لطالب
للتفكري بشكل مجاعي من خالل ربط الكلمات الرئيسية بكلمات أخرى ذات صلة، 

املفردات ذات الصلة وتطويرها إىل جمموعة من ب ميكن للطالب التحدث مباشرة
 ميكن للطالب ميكن للطالب اجلمع بني املفردات لتكوين مجلة / عبارة. املفردات،



 

 

جتعلهم قادرين على التحدث باللغة العربية  يتقنوهنا يتال باملفردات العربية باللغة الكالم
والطريقة ال جتعل من الصعب  ،فهم سعداء ومتحمسون لتعلم اللغة العربية ،بسرعة

لذلك ميكن أن تولد الدافع لتعلم اللغة العربية. ذكر مجيع الطالب أن  ،عليهم التعلم
حتسني قدرهتم على  بقة وميكنهاهذه الطريقة كانت أكثر إثارة لالهتمام من الطريقة السا

 الكتابة باللغة العربية.

 اقتراحب. 

 طرح ،العربية اللغة تعلم يف الطالب حتصيل لتحسني بأفكار املسامهة أجل من

 النحو على ،واملدارس الرتبويني واملوظفني الباحثني من ملزيد مفيدة اقرتاحات الباحث

 :التايل

جيب أن تستخدم  ،اليت تلي اسرتاحة الغداء أنشطة التعلم اليت تبدأ يف الساعة .1
األسلوب الدقيق للعبة واستخدام املوسيقى طوال الدرس لتوليد احلافز للتعلم وتنشيط 

 الدماغ األمين.

التعلم من  بدايةجيب على املعلمني استخدام اسرتاتيجيات التنومي املغناطيسي قبل . 2
 الئم.املتعليم الأجل حتقيق جو 

ملونة حبيث يتم  علم إعداد وسائل اإلعالم لصنع بطاقة املباراة اليت. جيب على امل3
 .املفضلة لديه جتميع الطالب على أساس اللون

خاصة  ،. حيتاج املعلم إىل عمل السقاالت عند تطبيق أسلوب االستفزاز بالكلمة4
 للطالب املصنفني على أهنم ضعفاء جًدا.

صوت يف الن يتمكنوا من جتهيز مكربات من املأمول أ ،. بالنسبة للمدارس الدينية5
الفصل الدراسي متصلة مباشرة مبكتب املعلم من أجل خلق جو تعليمي لطيف وميكن 

 أن ينشط الدماغ األمين عندما يعمل الدماغ األيسر



 

 

ميكن تطويره كبحث إضايف من  كان البحث األخر ،. بالنسبة للباحثني املستقبليني6
ون يف إمكانية استخدام نتائج هذا البحث كمصدر إهلام لذلك يأمل املؤلف ،هذا البحث

 لالبتكار املستمر يف التعليم.
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 4ص  )مصر الثقافة ك العلو ك للًتبية الدنظمة اإلسلبمية



 

 

 يونس لزمود احلكومّية اإلسلبمية جامعة( العربيةّ  اللغة تعليم طرق حنفي احلليم عبد

 65ص )باتوسنكار

املرجع ىف تعليم اللغة العربّية لألجانب،  فتحي علي يونس وعيد الّرؤوف الشيخ،
 62 - 51(، ص.2223)القاهرة: دار مكتبة و هيبة، 

 12ص  )القاىرة املعارف دار( العربية، اللغة تدريس يف التوجيو السماف، علي حممد

 )الدكرمة مكة حز ابن كدار الصابوين دار( لدعلموف،كا التعليم أْحد، سيد علي

 13ص سنة، دكف

 23ص سنة دكف )مصر مصرية مكتبة( التعليم، فسكولوجية مصطفي، فهمي

 بدكف )الًتبية كلية عميد( كتأصيلها، مناىج يف دراسات احلسن، الرْحن عبد حستُ 

 123ص  سنة

 أدوته مفهومه العلمي، البحث احلق، عبد وكايد عدس كعبدالرْحن عبيدات ذكقاف

 135ص )الفكر، دار :)عّمان أساليبه

 مدرسة يف القراءة مهارة يف الطلبة مفاءة لًتقية الومضية البطافة استخدا النساء، عفة

 الًتبية علو كلية العربية، اللغة التعليم قسم كونداعلكى، اللئسلبمية احلميدية الدتوسطة

 8ص2215كالتعليم،
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لمال خقاا  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقابلة  مع  املعلم يف تعليم اللغة العربية

 األنشطة التعليمية  يف الفصل

 يسرتكن الطلبة تعليم اللغة العربية

بيان من الباحثيكتب الطلبة االست  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املستعدة يرتنب الطالبات البطاقات  



 

 

INSTRUMEN 1 

TEST/TAGIHAN HASIL BELAJAR SISWA 

(INDIVIDU DAN KELOMPOK) 

Siklus 1 Pertemuan 1 (الشخصية البيانات) 

a. Melafalkan ulang, misalnya: 

.ِبطَاَقة 4 مية.املدرسة احلكو 3. الثانوية  اإلسالمية      2    . املدرسة 1
  َشْخصِ 

 . تَارِْيخ املِْيالَد8 . َمَكاُن املِْيالَد7 ْقم الَتْسِجْيل. رَ 6 . ااِلْسم بِاْلَكاِمل5

 

بِاْلَكاِمل ااِلْسم sekolah املدرسة  Nama lengkap 

يةاإلسالم  الثانوية  sekolah menengah 

islam 
الَتْسِجْيل َرْقم  nomor pendaftaran 

ميةاملدرسة احلكو   Sekolah negeri  ُاملِْيالَد َمَكان  tempat kelahiran 

َشْخصِ  ِبطَاَقة  Kartu identitas داملِْيالَ  تَارِْيخ  tanggal lahir 

 
*Merangkai kosakata berdasarkan artinya, misalnya: 
 

"Rumah ahmad dekat sekali dari sekolah = بَ ْيُت َأْْحَد َقرِْيب 
 
*Menyusun kata menjadi kalimat yang benar, misalnya : 

 املسجد-أنا-اىل-أدهب

Siklus 1 Pertemuan 2 ( ِِهَوايَاُت الطُّالَّب) 

  
a. Melengkapi wacana, misalnya: 

تِ وِ  الُكُتبَ :  الَفرَاغِ  َأْوقَاتِ  يف  ُعَمرُ  يَ ْقرَأُ   َوالصُُّحفَ  ال َمَجالَّ
*Merangkai kosakata dan melafalkan ulang berdasarkan penggalan  kata, misalnya: 

 ت-ال-ج-م-ال-ت-ب-ك
* Menyusun kalimat menjadi wacana, misalnya :  

 ....ُأْسبُ ْوعٍ  ُكلَّ  َجِدْيًدا ِكَتابًا َزيْ َنبُ  َتْشرَتِي

 



 

 

Siklus 2 Pertemuan 1 (املهنة والنظام) 
* Menyusun Kosa-kata, Misalnya: 

 

Mengajar يعلم Petani فالخ 
Dokter (pr) طبيبة Pedagang تاجر 
Universitas جامعة Rumahsakit املستشفى 
Dokter (lk) طبيب pasar سوق 

 
*Merangkai kosakata berdasarkan artinya, misalnya: 
 

Mengajar = يعلم 
 
* Menyusun kata menjadi kalimat yang benar, misalnya : 

 أنا-طبيب-وأعمل-يف-املستشفى

Siklus 2 Pertemuan 2 (  ( اسم الّنكرة واملعرفة

a. Melengkapi dan mengidentifiksasi wacana, misalnya: 

 ليست لفريدة صديقة وتعرفها

*Merangkai kosakata dan melafalkan berdasarkan artinya, misalnya: 

Farida tidak punya teman dan kamu mengenalnya =  فهاليست لفريدة صديقة وتعر  

* Menyusun kalimat menjadi wacana, misalnya : 

 أريد أن تعلم يف....

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN 2 

OBSERVASI AKTIVITAS KELOMPOK SISWA DALAM KBM 

SIKLUS I dan II (Pertemuan 1dan 2) 

Nama Observer : Rizqotul Mukaromah, Lc. 

Kelas/semester : X IPA / semester I 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Keterampilan  : Berbicara 

 

No Aspek Kelompok Jumlah Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 Keikutsertaan anggota kelompok 
dalam kegiatan 

       

2 Ketepatan waktu melakukan 
kegiatan 

       

3 Kerjasama dalam kelompok        

4 Hasil jawaban yang tepat        

5 Tanggung jawab kelompok        

 Jumlah        

 Nilai Akhir Kelompok      

 

 

Peneliti,        Observer 

 

 

Achmad Zaed Ardyansyah    Rizqotul Mukaromah, Lc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN 3 

OBSERVASI AKTIVITAS KELOMPOK SISWA DALAM KBM 

SIKLUS I dan II (Pertemuan 1 dan 2) 

Nama Observer : Rizqotul Mukaromah, Lc. 

Kelas/semester : X IPA / semester I 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Keterampilan  : Berbicara 

 

A. Perilaku siswa yang relevan 

 

No Indikator 
Jumlah Siswa 

Aktif Tidak Aktif 

1 
Keberanian siswa dalam bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

  

2 

Motivasi dan kegairahan dalam 
mengikuti pembelajaran 
(menyelesaikan tugas) 

  

3 
Interaksi siswa dalam mengikuti 
diskusi kelompok 

  

4 
Hubungan siswa dengan guru selama 
kegiatan pembelajaran 

  

5 

Hubungan siswa dengan siswa lain 
selama pembelajaran (dalam kerja 
kelompok) 

  

6 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran 
(memperhatikan, ikut melakukan 
kegiatan kelompok, selalu mengikuti 
petunjuk guru) 

  

 

B. Perilaku siswa yang tidak relevan 

NO Indikator 
Jumlah siswa 

Ya Tidak 

1 
Tidak memperhatikan penjelasan 
guru 

  

2 Mengobrol dengan teman   

3 Mengerjakan tugas lain   

                 Peneliti,                     Observer 

 

 

Achmad Zaed Ardyansyah          Rizqotul Mukaromah, Lc. 

 



 

 

INSTRUMEN 4 

OBSERVASI AKTIVITAS KELOMPOK SISWA DALAM KBM 

SIKLUS I dan II (Pertemuan 1dan 2) 

Nama Observer : Rizqotul Mukaromah, Lc. 

Kelas/semester : X IPA / semester I 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Keterampilan  : Berbicara 

 

No Aspek Skor Ket 

1 Melakukan kegiatan apersepsi  

Diisi dengan angka 
4 = amat baik 
3 = baik 
2 = cukup 
1 = kurang 

2 Memotivasi siswa  

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran  

4 
Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
yang akan diterapkan 

 

5 
Mengorganisasikan siswa dalam kelompok 
belajar 

 

6 Membimbing siswa dalam kelompok  

7 
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya atau berpendapat 

 

8 Memberi pengakuan atau penghargaan  

9 
Membimbing siswa dalam merangkum 
kegiatan 

 

10 
Memberi evaluasi berupa umpan balik atau 
posttest 

 

 Jumlah   

 Nilai Akhir   

 

 

               Peneliti       Observer 

 

 

Achmad Zaed Ardyansyah    Rizqotul Mukaromah, Lc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN 5 

ANGKET PERSEPSI SISWA 

Penerapan Model Menyusun Kata (scramble) Sebagai Upaya 

Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab SMA Islam As Syafiah 

PETUNJUK: 

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menuliskan tanda contreng (√) 

pada 

pilihan jawaban yang tersedia. 

2. Jawablah dengan jujur sesuai dengan kenyataan 

NO Pertanyaan 

Pilihan Jawaban 

Setuju 
Tidak 

Setuju 

1 Penerapan permainan menyusun kata (scramble) untuk 
meningkatkan kemampuan menulis bahasa Arab 

  

2 Pembelajaran dengan menggunakan menyusun kata (scramble) 
lebih menarik perhatian saya dibanding dengan pembelajaran 
sebagaimana biasanya. 

  

3 Model menyusun kata (scramble) membangkitkan motivasi 
saya untuk belajar bahasa Arab 

  

4 Pembelajaran menggunakan menyusun kata (scramble) tidak 
menyulitkan saya dalam mendalami kompetensi berbicara 

  

5 Saya dapat menulis Bahasa Arab dengan mudah bila 
menggunakan model menyusun kata (scramble) 

  

6 Pembelajaran menggunakan model menyusun kata (scramble) 
membuat saya lebih termotivasi dalam belajar bahasa Arab 

  

7 Pembelajaran menggunakan menyusun kata (scramble) 
memberikan kemudahan bagi saya dalam menulis kalimat 
Bahasa Arab 

  

8 Pembelajaran menggunakan model menyusun kata (scramble) 
lebih membekas dalam ingatan saya 

  

9 Saya lebih senang belajar bahasa Arab dengan menggunakan 
model pembelajaran menyusun kata (scramble)  

  

10 Bila menggunakan model menyusun kata (scramble) saya cepat 
bisa Bahasa Arab 

  

                                                                                Nganjuk, ………………….  

    Responden ……………………………… 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN 6 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama Interview   : ………………………………………….  

Hari/Tanggal         : ………………………………………….  

Jam                         : ………………………………………….  

Tempat                  : ………………………………………….  

1. Apakah ananda senang belajar Bahasa Arab?  

2. Menurut ananda, apakah belajar bahasa Arab itu sulit?  

3. Apakah metode mengajar yang digunakan guru Bahasa Arab selama ini 

menyenangkan?  

4. Apakah metode mengajar yang digunakan guru Bahasa Arab dapat membuat ananda 

cepat paham dan mudah belajar Bahasa Arab?  

5. Apakah metode menyusun kalimat (scramble) yang digunakan guru membuat ananda 

lebih aktif selama di kelas?  

6. Apakah metode menyusun kalimat (scramble) memudahkan ananda dalam menulis 

bahasa Arab?  

7. Apakah ananda senang jika menyusun kalimat (scramble) diterapkan kembali dalam 

pembelajaran Bahasa Arab? 

 8. Apakah dengan diterapkan metode menyusun kalimat (scramble) membuat ananda 

dapat bekerja sama dengan teman-teman lainnya dalam kelompok?  

9. Apakah dengan diterapkannya metode menyusun kalimat (scramble) menjadikan 

materi bahasa Arab lebih membekas dalam ingatan ananda?  

10. Apakah dengan diterapkannya metode menyusun kalimat (scramble) menjadikan 

ananda lebih menyukai belajar bahasa Arab?  

11. Apakah metode menyusun kalimat (scramble) menjadikan pembelajaran bahasa 

Arab lebih mudah dari metode sebelumnya? 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Siklus 1 Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi:  

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 

terkait topik البيانات الشخصية 
Kompetensi dasar:  
Berbicara 
4.3.Melafalkan kata, frasa,dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat 
dan benar.  
Nilai Karakter Bangsa 

 Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin 
tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, 
cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.  

Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif  
 Percaya diri (keteguhan hati, optimis).  
 Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik).  
 Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin)  
 Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan)  

Indikator Pembelajaran  

 Menulis kata-kata, frasa atau kalimat yang didiktekan oleh guru  

 Menyusun kata / frasa menjadi kalimat dengan struktur yang tepat I.  
I. Tujuan Pembelajaran:  
Setelah selesai proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu menulis kata, frasa dan 
kalimat serta dapat menyusun paragraf sesuai tema peradaban Islam dan Tokoh/ulama 
Islam II.  
II. Materi Pembelajaran: 

Siklus 1 pertemuan 1 (البيانات الشخصية) 
 

. ِبطَاَقة 4 .املدرسة احلكومية3  . الثانوية  اإلسالمية2        املدرسة  1
  صِ َشخْ 

 . تَارِْيخ املِْيالَد8 . َمَكاُن املِْيالَد7 . َرْقم الَتْسِجْيل6 . ااِلْسم بِاْلَكاِمل5

Sekolah/Madrasah: MA 

 

Matapelajaran  : BAHASA ARAB 

 

Kelas/Semester  : I/I 

 

Materi Pokok  : لبيانات الشخصيةا  

 

Alokasi Waktu   : 



 

 

 

بِاْلَكاِمل ااِلْسم Sekolah املدرسة  Nama lengkap 

يةاإلسالم  الثانوية  sekolah menengah 

islam 
الَتْسِجْيل َرْقم  nomor pendaftaran 

املِْيالَد َمَكانُ  Sekolah negeri املدرسة احلكومية  tempat kelahiran 

َشْخصِ  ِبطَاَقة  Kartu identitas داملِْيالَ  تَارِْيخ  tanggal lahir 

 
*Merangkai kosakata berdasarkan artinya, misalnya: 
 

"Rumah ahmad dekat sekali dari sekolah"= بَ ْيُت َأْْحَد َقرِْيب 
 
*Menyusun kata menjadi kalimat yang benar, misalnya : 

املسجد-أنا-اىل-أدهب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus 1 Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi:  

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 

terkait topik  ِِهَوايَاُت الطُّالَّب 

Kompetensi dasar:  
Berbicara 
4.3.Melafalkan kata, frasa,dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat 
dan benar.  
Nilai Karakter Bangsa 

 Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin 
tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, 
cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.  

Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif  
 Percaya diri (keteguhan hati, optimis).  
 Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik).  
 Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin)  
 Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan)  

Indikator Pembelajaran  

 Menulis kata-kata, frasa atau kalimat yang didiktekan oleh guru  

 Menyusun kata / frasa menjadi kalimat dengan struktur yang tepat I.  
I. Tujuan Pembelajaran:  
Setelah selesai proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu menulis kata, frasa dan 
kalimat serta dapat menyusun paragraf sesuai tema peradaban Islam dan Tokoh/ulama 
Islam II.  
II. Materi Pembelajaran: 

Siklus 1 Pertemuan 2 (  ( ِهَوايَاُت الطُّالَّبِ 

a. Melengkapi wacana, misalnya: 

تِ  َوالصُُّحفَ   يَ ْقرَأُ  ُعَمرُ  يف  َأْوقَاتِ  الَفرَاغِ  : الُكُتبَ  وِ ال َمَجالَّ
*Merangkai kosakata dan melafalkan ulang berdasarkan penggalan  kata, misalnya: 

ت-ال-ج-م-ال-ت-ب-ك  
* Menyusun kalimat menjadi wacana, misalnya :  

 َتْشرَتِي َزيْ َنبُ  ِكَتابًا َجِدْيًدا ُكلَّ  ُأْسبُ ْوعٍ ....

Sekolah/Madrasah : MA 

 

Matapelajaran  : BAHASA ARAB 

 

Kelas/Semester  : I/I 

 

Materi Pokok  :  ِِهَوايَاُت الطُّالَّب 

 

Alokasi Waktu   : 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus 2 Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi:  

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 

terkait topik املهنة والنظام 
Kompetensi dasar:  
Berbicara 
4.3.Melafalkan kata, frasa,dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat 
dan benar.  
Nilai Karakter Bangsa 

 Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin 
tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, 
cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.  

Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif  
 Percaya diri (keteguhan hati, optimis).  
 Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik).  
 Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin)  
 Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan)  

Indikator Pembelajaran  

 Menulis kata-kata, frasa atau kalimat yang didiktekan oleh guru  

 Menyusun kata / frasa menjadi kalimat dengan struktur yang tepat I.  
I. Tujuan Pembelajaran:  
Setelah selesai proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu menulis kata, frasa dan 
kalimat serta dapat menyusun paragraf sesuai tema peradaban Islam dan Tokoh/ulama 
Islam II.  
II. Materi Pembelajaran: 

Siklus 2 Pertemuan 1 (املهنة والنظام) 
* Menyusun Kosa-kata, Misalnya: 

 

Mengajar يعلم Petani فالخ 
Dokter (pr) طبيبة Pedagang تاجر 
Universitas جامعة Rumahsakit املستشفى 

Sekolah/Madrasah : MA 

 

Matapelajaran  : BAHASA ARAB 

 

Kelas/Semester  : I/I 

 

Materi Pokok  : املهنة والنظام 
 

Alokasi Waktu   : 



 

 

Dokter (lk) طبيب Pasar سوق 

 
*Merangkai kosakata berdasarkan artinya, misalnya: 
 

Mengajar = يعلم 
 
* Menyusun kata menjadi kalimat yang benar, misalnya : 
-املستشفى أنا-طبيب-وأعمل-يف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus 2 Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi:  

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 

terkait topik اسم الّنكرة واملعرفة 
Kompetensi dasar:  
Berbicara 
4.3.Melafalkan kata, frasa,dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat 
dan benar.  
Nilai Karakter Bangsa 

 Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin 
tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, 
cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.  

Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif  
 Percaya diri (keteguhan hati, optimis).  
 Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik).  
 Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin)  
 Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan)  

Indikator Pembelajaran  

 Menulis kata-kata, frasa atau kalimat yang didiktekan oleh guru  

 Menyusun kata / frasa menjadi kalimat dengan struktur yang tepat I.  
I. Tujuan Pembelajaran:  
Setelah selesai proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu menulis kata, frasa dan 
kalimat serta dapat menyusun paragraf sesuai tema peradaban Islam dan Tokoh/ulama 
Islam II.  
II. Materi Pembelajaran: 

Siklus 2 Pertemuan 2 (  ( اسم الّنكرة واملعرفة

a. Melengkapi dan mengidentifiksasi wacana, misalnya: 

 ليست لفريدة صديقة وتعرفها
*Merangkai kosakata dan melafalkan berdasarkan artinya, misalnya: 

Sekolah/Madrasah : MA 

 

Matapelajaran  : BAHASA ARAB 

 

Kelas/Semester  : I/I 

 

Materi Pokok  : اسم الّنكرة واملعرفة 
 

Alokasi Waktu   : 



 

 

Farida tidak punya teman dan kamu mengenalnya =  فهاليست لفريدة صديقة وتعر  

* Menyusun kalimat menjadi wacana, misalnya : 

علم يف....أريد أن ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


