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  تقرير املشرفني
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  . له وصحبه أمجعنيآاألنبياء واملرسلني وعلى 
  

      : الذي حضره الطالب ليمياالطالع على البحث التكبعد 
  نورخالص:  االسم الكامل
 S-2/٠٧٩٣٠٠٢٣:  رقم التسجيل

  فعالية استخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة:  موضوع البحث
اإلسالمية باتنجهاري  املتوسطةمدرسة احلكمة  بالتطبيق على( 

 )المفونج
  

  .اجلامعةرفان على تقدميه إىل جملس وافق املش
  

  املشرف األول
  

 حممد عفيف الدين دمياطىالدكتور 

  املشرف الثاين
  

 فيصل حممود ادم إبراهيم الدكتور

  االعتماد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  توركيس لوبيس الدكتور
  ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف

 
  
 

  
 

  الدينية الشؤون ارةوز
  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات ةـكلي
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  الدينية الشؤون وزارة
  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  القراءةاستخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة  فعالية
  )اإلسالمية باتنجهاري المفونج املتوسطة احلكمةمدرسة  بالتطبيق على( 

  
  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية

  

  S-2 /٠٧٩٣٠٠٢٣: التسجيل مرق     نورخالص:    الطالب إعداد
وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  املناقشةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
   . ٢٠٠٩يوين  ٣األربعاء،  املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة
 : ..................التوقيع رئسيا ومناقشا حل نور الدكتور شهداء صا -١

 : ..................التوقيع مناقشا الدكتور توركيس لوبيس -٢

 : ..................التوقيع مشرفا ومناقشا الدكتور حممد عفيف الدين دمياطي -٣

 : ..................التوقيع مشرفا ومناقشا  فيصل حممود ادم إبراهيم الدكتور -٤

  االعتماد، 
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  منران عمر الدكتور األستاذ

  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 
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  إقرار الطالب
  

  :أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
  نورخالص:     اإلسم 
  S-2\٠٧٩٣٠٠٢٣:     تسجيلرقم ال

لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة  حضرا لتوفري شرط أقرر بأن هذه الرسالة اليت
 االنجمب احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا امعةجلكلية الدراسات العليا  العربية

  :حتت عنوان
  القراءةاستخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة  فعالية

  )اإلسالمية باتنجهاري المفونج املتوسطة احلكمةرسة مد بالتطبيق على(
وإذا ادعى أحد . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر

استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، 
 مالك موالنا امعةجلى كلية الدراسات العليا ولن تكون املسؤولية على املشرف أو عل

  . االنجمب احلكومية اإلسالمية إبراهيم
  .حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، و

  
  ٢٠٠٩مايو  ٣٠ماالنج،                                                      

  توقيع صاحب اإلقرار                                                       
  
  

        نورخالص         
  ٠٧٩٣٠٠٢٣:رقـم التسجيل         
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  ص البحثص البحثللخخستستمم
  

رسالة . القراءةاستخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة  فعالية ،٢٠٠٩نورخالص،
الدراسات العليا اجلامعة  كليةاللغة العربية  ص تعليمختص. املاجستري

حممد . د) ١ :إشراف. ماالنجموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
  فيصل حممود ادم إبراهيم. د) ٢، عفيف الدين دمياطي

  األلعاب اللغوية – القراءةمهارة  : الكلمات األساسية

هداف تعلم اللغة العربية، ولكن قـد  تعترب القراءة من أهم مهارات اللغة، ومن أ
. ضعف قدرة الطلبة خاصة يف مدرسة احلكمة املتوسطة اإلسالمية باتنجهاري المفونج

فمن املالحظة أن ضعف قدرم يف القراءة وذلك لقلة الوسائل التعليمية، والطريقة اليت 
  .تستخدم  هي الطريقة التقليدية

واأللعاب اللغوية أحد الوسـائل الـيت    ومن مث تعليم القراءة حيتاج إىل وسائل،
تطبيـق   زالوا حيبون اللعب واملزاح،يناسب طلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية، ألم ال
اعتماد على ذلك فإن البحث يف تنمية . األلعاب اللغوية جيعلهم يتعلمون بفرح وسرور

  .مهارة القراءة باستخدام األلعاب اللغوية يعترب أمرا مهما
باستخدام األلعاب اللغوية  القراءةمهارة  مستوى البحث إىل حتسني يهدف هذا

  .األلعاب هذه معرفة فعاليةو
يف هذا البحث املدخل الكيفي مع نوع البحـث اإلجرائـي   الباحث يستخدم 

اخلطوات اليت تتبع يف هذالبحث هي اخلطوات اليت جها كميس، وهـي  ، والصفي
  .نعكاسنفيذ ومالحظة  مث اختطيط وت: ت يعين تتكون من أربع خطوا

بيانات هذا البحث على العملية الدراسية يف تعلـيم مهـارة القـراءة     تشتمل
الطالب يف الفصـل  باستخدام األلعاب اللغوية ومصادر البيانات يف هذا البحث هي 

 ٢٠٠٨املتوسطة اإلسالمية باتنجهاري المفونج العام الدارس  احلكمةالثاين باملدرسة 
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أما أدوات مجع البيانات يف هـذا   .طالبايبلغ عددهم مخسة وثالثني الذي ، ٢٠٠٩ –
  .البحث فهي املالجظة واالستبانات مث االختبار

 عرض البيانات مث حتليلها، استطاعالباحث من البيانات عند  هبناء على ماقدم
ة تنمي بأن النتائج اليت حصل عليها الطل :هي وستخرج نتائج البحث يالباحث أن 

باللغة  القراءةلتنمية مهارة  ةفعال يف مهارة القراءة، ومن مث أن األلعاب اللغوية كفائتهم
  .٦١,٥، كما نتيجة الطلبة يف االختبارات، ونتيجتهم العربية
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ABSTRACT 
 

Nurkholis, 2009, Effectivenes of The Use of Language game To Increase Reading 
Skill, Thesis of Post Graduate Program in State Islamic University 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim of Malang. 
Advisor: 1. Dr. HM.Afiffudin Dimyathi, M.Ed, 2. Dr. Faisal Mahmud 
Adam Ibrahim. 

 

Keyword: Reading Skill – Language Game 
 

The reading is one of the important Language skills. reading skill is 

represent one of the especial target in study of Arab Language, but ability student 

specially in Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al Hikmah Batanghari Lampung is still 

very low. Base on the researcher, the low of their abilities because no using the 

media and the using conventional method. 

Therefore, the required media is the one that is able to assist student in 

improving their reading ability, one of the matching media with student in MTS, 

is Language game, because they are still in a period of child in which they still 

like to play. With language game, it is expected that they will learn to read 

favorably and do not feel difficult. It is required to be held a research about the 

efforts to improve their reading skill by using the language game. 

This research aims to know how to improve reading skill by using 

language game, and how far the effectiveness of Language game in improving 

reading skill. 

This research uses qualitative approach in the form of classroom action 

research, which consists of four steps that are: Planning, Action, Perception, and 

Reflection. 

The data of the research consist of the activity of reading skill learning by 

using the language game, by 35 students in class of II MTS Al Hikmah 

Batanghari Lampung in 2008-2009. This research uses the observation, 

questionnaire, and test in collecting data. 

On the Base of the data analysis, the researcher concludes that: the 

students’ reading skill has improved. So that it is said that the using language 



٧ 
 

game is effective in developing reading skill. It is based on the tests which are 

given to the students. And the appropriate value is 61,5.        
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ABSTRAK 
 

Nurkholis, 2009, Efektifitas Penggunaan Permainan Bahasa Untuk  

Meningkatkan Kemampuan Membaca, Tesis Program Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 

                   Dosen Pembimbing : 1. Dr. HM.Afifuddin Dimyathi, M.Ed, 2. Dr. 
Faisal Mahmud Adam Ibrahim 

 

Kata Kunci : Ketrampilan membaca – Permainan bahasa. 
 

Membaca merupakan salah satu ketrampilan berbahasa yang penting, 

ketrampilan membaca merupakan salah satu tujuan utama dalam pembelajaran 

bahasa Arab, namun kemampuan para siswa khususnya di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Al Hikmah Batanghari Lampung masih sangat rendah. Berdasarkan 

pengamatan, rendahnya kemampuan siswa adalah dikarenakan kurangnya media 

yang digunakan dan metode pengajaran yang klasik. 

Oleh karena itu dibutuhkan media yang dapat membantu para siswa dalam 

meningkatkan kemampuan membaca mereka, salah satu media yang sesuai 

dengan siswa di MTs, adalah permainan bahasa,  karena mereka masih dalam 

masa kanak-kanak yang senang bermain, dengan diterapkanya permainan bahasa 

diharapkan mereka dapat belajar membaca dengan menyenangkan dan tidak 

merasa kesulitan, dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang upaya 

meningkatkan kemampuan membaca dengan menggunakan permainan bahasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana memperbaiki 

ketrampilan membaca dengan menggunakan permainan bahasa, dan sejauhmana 

keefektifan permainan bahasa dalam meningkatkan kemampuan membaca. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian 

tindakan kelas, dengan mengikuti model Kemmis yang terdiri dari empat langkah, 

yaitu : Perencanaan, Tindakan, Pengamatan, dan Refleksi. 

Adapun data dalam penelitian ini terdiri dari kegiatan pembelajaran 

ketrampilan membaca dengan menggunakan permainan bahasa 35 siswa kelas II 

MTs Al Hikmah Batanghari Lampung semester genap Tahun Pelajaran 2008-

2009. Data dikumpulkan melalui observasi, angket dan tes. 
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Berdasarkan atas analisa dari data-data tersebut, maka diperoleh hasil 

penelitian ini yaitu : bahwa kompetensi ketrampilan membaca para siswa 

meningkat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan permainan 

bahasa adalah efektif dalam meningkatkan ketrampilan membaca, sebagaimana 

hasil yang diperoleh siswa pada tes  yaitu 61,5.       
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  حمتويات البحث
  

 أ ............................................................................... البحث عنوان

  ب  ................................................................  استهالل -أ
  ج  .................................................................  إهداء -ب

  د  .......................................................... تقدير و شكر -ج

  ه  ...........................................................  املشرفني تقرير -د
  و  .............................................................  املناقشة جلنة -ه

  ز  .............................................................الطالب إقرار -و
  ط  .......................................................  البحث مستخلص -ز

  ك  .......................................  اإلجنليزية باللغة البحث مستخلص -ح
  م  .....................................  اإلندونيسية باللغة ثالبح مستخلص -ظ

  س  .......................................................  البحث حمتويات -ي

  ص  .........................................................  اجلداول قائمة -ك
 ق ......................................................................... املالحق قائمة -ل

  األول الفصل                                 
  العام اإلطار                                   

 ١ .................................................................................. املقدمة -أ

 ٣ ......................................................................... البحث أسئلة -ب

 ٣ .....................................................................  البحث أهداف -ج
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 ٣ .....................................................................  البحث فروض  -د

 ٤ .........................................................................  البحث أمهية -ه

  ٥ .......................................................................  البحث حدود -و

  ٥  .......................................................  املصطلحات حتديد -ز
 ٥ ..................................................................  السابقة الدرسات -ح

  الثاين الفصل                                   
   النظرى اإلطار                                  

 ١٠ ...................................................................... القراءة مهارة -١

 ١٠ .......................................................... القراءة مهارة مفهوم -أ     

 ١٠ ........................................................... القراءة مهارة أمهية -ب    

 ١١ ............................................... القراءة مهارة تعليم  أهداف -ج     

 ١٣ ................................................... القراءة مهارة تعليم مواد -د      

 ١٤ .................................................. القراءة مهارة تعليم طرائق -ه      

 ١٥ ................................................. القراءة مهارة تعليم وسائل -و      

 ١٧ .......................................................... القراءة مهارة تقومي - ز      

 ١٧ ............................................................ القراءة اختبارات -ح     

 ٢٠ .................................................................... اللغوية األلعاب -٢

 ٢٠ ....................................................... اللغوية األلعاب تعريف -أ     

 ٢١ ........................................................ اللغوية األلعاب أمهية -ب    



١٢ 
 

 ٢١ ........................................................ اللغوية األلعاب أنواع - ج    

 ٢٤ ................................................. اللغوية األلعاب إختيار معيار -د    

 ٢٤  ................................  اللغوية األلعاب باستخدام القراءة مهارة -٣

  الثالث الفصل                                      
 منهجية البحث

                    ٢٦  .........................................................  البحث منهج -١
  ٢٦ .............................................................. البحث تنفيذ مراحل -٢
  ٢٧  ..................................................  وعينته البحث جمتمع -٣
  ٢٧  ...............................................  البحث البيانات مصادر -٤

 ٢٨ ..................................................................... البحث أدوات -٥

 ٢٩ ............................................................ البيانات حتليل أسلوب -٦

  الرابع الفصل 
   وحتليلها البحث بيانات عرض                              

 ٣٣١ ........................................................... البحث ميدان عن حملة - أ

 ٣٣١ ................................................ اللغوية باأللعاب القراءة تعليم -ب

 ٦٧ ......................................................... وتلخيصها البينات حتليل -ج

  اخلامس الفصل
  واملقترحات والتوصيات البحث نتائج                      

 ٦٩ ...................................................................... البحث نتائج  – أ

 .Error! Bookmark not defined..................... البحث توصيات –ب
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 .Error! Bookmark not defined.................... البحث مقترحات –ج

 ٧١.Error! Bookmark not defined ............... واملراجع املصادر قائمة

  
  قائمة اجلداول

    الصفحة    اجلداول عنوان    اجلدول    الرقم

 ١ جدول ١
 نتائج االختبار لطلبة الصف الثاين يف مهارة القراءة

 قبل إجرائي العملية الدراسية
٣٤ 

 ٢ جدول ٢
قبـل  بار مهارة القراءة قائمة التفسري على نتائج اخت

 إجراء العملية الدراسية
٣٤ 

 ٣ جدول ٣
نتائج االختبار لطلبة الصف الثاين يف مهارة القراءة 

 بعد إجرائي دور األول
٤٥ 

 ٤ جدول ٤
قائمة التفسري نتائج االختبار مهارة القراءة يف الدور 

 األول
٤٧ 

 ٥٦ عن أجوبة املفحوصني يف االستبانة ٥ جدول ٥

 ٥٨ عن أجوبة املفحوصني يف االستبانة ٦ جدول ٦

  ٦٠  عن أجوبة املفحوصني يف االستبانة  ٧ جدول  ٧

  ٨ جدول  ٨
 نتائج االختبار لطلبة الصف الثاين يف مهارة القراءة

  بعد إجرائي الدور الثاين
٦٤  

  ٩ جدول  ٩
قائمة التفسري على نتائج اختبار مهارة القـراءة يف  

  ٦٦  الدور الثاين

  ٦٨  النتائج املعدلة لكل الدور يف مهارة القراءة  ١٠ جدول  ١٠
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 قائمة املالحق

  
 موضوع رقم

 مادة األلعاب اللغوية ١

٢ 
 احلكمـة  مدرسة رئيس إىل العليا الدراسات كلية عميد خطاب
 المفونج -باتنجهاري اإلسالمية املتوسطة

٣ 
 -باتنجهـاري  اإلسالمية املتوسطة احلكمة مدرسة رئيس خطاب
 العليا الدراسات كلية عميد إىل المفونج

 اإلشراف بطاقة ٤

 للباحث الذاتية السرية ٥
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  الفصل األول
  طار العاماإل

  قدمةامل  -أ 
 يف هي من اللغات األجنبية اليت تعلم يف املدارس العربية اللغة نمن املعلوم، أ       

 أو تدائية للمدارس اإلسالمية،باملدرسة اال مرحلة منذ ا التعريف بدأ لقد إندونيسيا،
  .العامة للمدارس املتوسطة املرحلة
مفرداا أوكلماا  ف علىوالتعر القراءةب يبدأ إندونيسيا يف العربية اللغة وتعليم       

كان تعليمها قبـل تعلـيم   ، وكان من األمهية مبقواعدها  إىل رويداً ينتقل مثّ القصرية،
لى ذلك حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمـة إذ  املهارات األخرى، وقد أكد ع

مهارة رئيسة من مهارات تعلم أي لغة أجنبية، فبالرغم من تأكيدنا  القراءةتعترب  : قاال
على أمهية كل من االستماع واحلديث يف تعليم اللغة واستخدامها إال أنه كـثريا مـا   

هما لديه ولكن بسبب قلة يتعذر على املتعلم استخدام هاتني املهارتني، البسبب ضعف
الفرص اليت تتاح له لكي  اللغة ممارسة شفوية، أو أن يشعر أن حاجته ملمارسة اللغـة  

  ١.ممارسة شفوية قليلة وغري متواقعة
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف إندونيسيا هي أن  القراءةهداف من تعليم واأل       

ـ   ، القراءةيستطيع الطالب أن يفهم أنواعا من النصوص واإلنشاء واحلوار البسـيط ب
وإدراك الفقرة الرئيسية عن التعارف، والبيـت، واألسـرة، والعنـوان، والسـاعة،     

، واملهنه، واملناسبات الدينية، واهلوايـة،  والنشاطات يف املدرسة، والنشاطات يف البيت
 القراءةوللوصول إىل تلك األهداف، فيحتاج تعليم مهارة   ٢.والسياحة وخالق العامل

  .طلبة املدرسة املتوسطة اإلسالميةع مإىل طرائق، وأساليب ووسائل تناسب 

                                                 
 ١٤٩. ص)٢٠٠٣ايسيسكو، : مصر (، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني احممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  ١

2 Departemen Agama, Kurikulum Bahasa Arab MI, MTs, MA, (Peraturan Menteri Agama RI, 
Nomor 22 Tahun 2008) 
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الطالب يف املدرسة املتوسطة الزالوا حيبون اللعب واملزاح، فلذلك حيتـاج إىل         
بفرح  القراءةطريقة التدريس فيها باأللعاب اللغوية ليتعلموا اللغة العربية خاصة مهارة 

من اليسـار إىل   تقرأيت لغتهم األم ال قراءةاللغة العربية ختتلف عن  قراءةوسرور، ألن 
باأللعاب اللغوية، جيعلهم حيبوا ألم يتعلموا بسـهولة   القراءةيمني، فلعل تعليم ال

من  القراءةكما شرح عبد العزيز، وهناك مشكلة أخرى هلؤالء الذين تعودوا . وسرور
ـ   ا اليسار إىل اليمني أو من األعلى إىل األسفل، ألن هذه هي الطريقة اليت يقرؤون

حىت يدرك البعض " القراءةماقبل ا"إن هؤالء الدارسني حيتاجون إىل ألعاب . لغتهم األم
  ١.، ويتدرب األخرون على اإلجتاه من اليمني إىل اليسارالقراءةاملقصود ب
املتوسطة اإلسالمية باتنجهاري المفونج،   احلكمةوهذا هو الواقع يف مدرسة        

MTs Al Hikmah Batanghari Lampung علم فيها اللغة العربية، ولكنأساليب تعليم  ت
اللغة العربية غري متنوعة، وال يستخدم مدرس اللغة العربية إال طريقة القواعد والترمجة 

الـذين يتعلمـون    جيعل الطلبةائل التعليمية و هذا احلال مع عدم الوس القراءةوطريقة 
فيها، اليستطيعون أن يقرؤوا اللغة العربية جيدا، ويرتكبـون األخطـاء ىف النطـق    

املتوسطة اإلسالمية  احلكمةويفهمون بالصعوبة، فلذلك تعليم اللغة العربية يف مدرسة 
على تعلم اللغة العربية، خاصة باتنجهاري المفونج، يف حاجة إىل حالة تعليمية املرحية 

  .القراءةيف مهارة 
، يريد الباحث القيام بالبحث اإلجرائي الصفي يف الواقعة احلالة هذه على فبناء

أن حيسـن   املتوسطة اإلسالمية باتنجهاري المفونج، ويريد الباحث احلكمةمدرسة 
الطلبة يف تعلم اللغة ب طريقة التدريس والوسائل اليت ترغّعن أنشطة تعليم اللغة العربية 

، وهي طريقة التدريس فيها استخدام األلعاب القراءةالعربية على الوجه اخلاص مهارة 
  .وتعليمها اللغة العربية بفرح دون ملل القراءةاللغوية اليت تستطيع تنمية مهارة 
                                                 

 ٢٣. ص )١٩٨٣الرياض، دار املريح، ( األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفي عبدالعزيز،  ١
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 أسئلة البحث    -ب 

  :انطالقا من خلفية هذا البحث، تكون أسئلة البحث كما يلى 
 احلكمةباستخدام األلعاب اللغوية يف مدرسة  القراءةحتسني مهارة كيف  - ١

 املتوسطة اإلسالمية باتنجهاري المفونج ؟

يف  القـراءة لتنمية مهـارة   املستخدمةإىل أي مدى فعالية األلعاب اللغوية  - ٢
 املتوسطة اإلسالمية باتنجهاري المفونج ؟ احلكمةمدرسة 

 

 أهداف البحث    -ج 

  :ث إىل حتقيق األمور التالية يهدف هذا البح 
 احلكمـة باستخدام األلعاب اللغويـة يف مدرسـة    القراءةحتسني مهارة   - ١

 املتوسطة اإلسالمية باتنجهاري المفونج ؟

معرفة فعالية األلعاب اللغوية اليت تستخدم لتنمية مهارة القراءة يف مدرسة   - ٢
 احلكمة املتوسطة اإلسالمية باتنجهاري المفونج ؟

 

 فروض البحث     -د 

  : ابتداء من أسئلة البحث السابقة فيقدم الباحث فروض البحث كما يلى     
املتوسـطة   احلكمةمبدرسة  القراءةتعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة   - ١

إذا كانت األلعاب اللغويـة   يكون أحسناإلسالمية باتنجهاري المفونج 
  .جيدامستخدمة فيه استخداما 

لدى الطلبة إذا كان  القراءةلعاب اللغوية سوف تكون فعالة لتنمية مهارة األ - ٢
 .جيداالتطبيق 
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 البحث أمهية     -ه 

 نظريا -١

أن يكون هذا البحث أساسا واسنادا لدي الباحث يف  : للباحث   -أ
تعليم اللغة العربية وتطبيق البحث العلمي فيها، ويزيد املعلومات 

ليب والوسائل املناسبة والفعالة يف تعليم اللغة لدي الباحث عن األسا
  .العربية

لعل هذا البحث يعطي اخلربات فيما يتعلق بتعلم اللغة : للطلبة  - ب
  .العربية كاللغة األجنبية بالرغبة فيها وبدون مملة

لعل هذا البحث أساسا واعتمادا لتحسني عملية التعليم، : للمعلم  - ج
  .وإعطاء صورة عملية التعليم

إلعطاء املعلومات عن األساليب والوسائل التعليمية : للمدرسة  -د
املناسبة والفعالة يف عملية التعليم والتعلم، ويكون أساسا للدراسة 

  .املقارنة ولبحث اإلجراء الصفي أوللبحث التجرييب
 تطبيقيا  -٢

لعل نتيجة هذا البحث توجيها يف تطبيق األلعاب اللغوية : للباحث   -أ
  .املهارات اللغوية األربعلتعليم 

لعل هذه النتيجة دافعة للطلبة يف تعلم اللغة العربية بالسهل : للطلبة  - ب
  .والرغبة فيه

لتجديد ولتحسني كيفية التعليم لكي ينجحوا يف تعلمهـم  : للمعلم  -ج
  .باملدرسة

لعل نتيجة هذا البحث مؤثرة على تنهيض احلماسة حلل : للمدرسة  -د
  .واجهها يف امليدان التربوياملشكالت اليت ت
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 البحث حدود  -و 

 لعبتان مها ا الباحث حيدداأللعاب اللغوية :  ةاملوضوعي وداحلد -١
ومهارة القراءة حيدد ". التعرف على معىن املفردات"و "تكوين اجلمل"

 .ا الباحث  عن فهم املقروؤ
دريس ملهارة بتطبيق الت يف هذا البحث الباحث حيدد:  ةاملكاني وداحلد -٢

مبدرسة احلكمة يف الفصل الثاين العربية اتني اللعبتني لطلبة  القراءة
ألن هذه املدرسة تناسب  باتنجهاري المفونجاملتوسطة اإلسالمية 

 .لتطبيق األلعاب اللغوية يف تعليم القراءة
حيدد الباحث بطلبة الصف الثاين مبدرسة احلكمة : احلدود الزمانية   -٣

يف  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف العام الدراسي  مسستري الثاينإلسالمية املتوسطة ا
 .م ٢٠٠٩الشهر فرباير ومارس سنة 

 

 حتديد املصطلحات  -ز 

 األلعاب اللغويـة أنواع الوسائل التعليمية، و األلعاب اللغوية هي -١
التعرف علـى  "و "تكوين اجلمل" لعبتان مها ا الباحث اليت تستخدم
  ".معىن املفردات

هي قدرة على حل الرموز، وفهمها، والتفاعل معهـا   لقراءةمهارة ا -٢
نتفاع شكالت اليت مير ا القارئ، وااليف مواجهة املا يقرأ واستثمار م
أن ، ومهارة القراءة اليت يقصد ا الباحث يف هذا البحث به يف حياته

     .يفهم معاىن اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن الىت تربط بينها
 الدراسات السابقة  -ح 

إن الدراسات السابقة يف هذا املوضوع قام ا بـاحثون أمههـا مخـس        
  :وهي دراسات،
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  ١ )٢٠٠٣(أمي حممودة   - ١
على التحصيل الدراسي للتالميذ ) اللعبة العربية(تأثري استخدام الوسائل :  العنوان

  . بتدائية احلكومية األوىل مباالنجتدريس اللغة العربية باملدرسة االيف 
جود أو عدم التأثري من استخدام اللعبة اللغوية على التحصيل معرفة و:  األهداف

يف اللغة يف الفصل الرابع يف الدور األول، وملعرفة لعبة تكون النسبة املئويـة مـن   
  .جمموع الدرجات التالميذ أرفع

وتكون هذا البحث حبثا جتريبيا يف حتليل البيانات اسـتخدمت الباحثـة   :  املنهج
وملعرفة وجود التأثري من استخدام اللعبة اللغويـة  . البياناتكأداة مجع " االختبار"

وملعرفة الفـرق  ، "t-test"على التحصيل الدراسي للتالميذ استخدمت الباحثة حتليل 
  .بني التحصيل الدراسي موعة املقيد و التحصيل الدراسي موعة التجربة

حصيل الدراسي للتالميذ يوجد تأثري من استخدام اللعبة اللغوية على الت:  النتيجة
يف تعلمهم اللغة العربية، والنتيجة يدل على أن يف اللعبة ترتيب اجلمل هلا النسـبة  

 .املئوية أرفع من األخرى
  ٢ )٢٠٠٧(سوتارجو .ج  - ٢

 SQ3R واملراجعة واالستذكار القراءةواألسئلة و تطبيق استراتيجية املسح:  العنوان
  .الفهمية التفسريية يف اللغة العربية القراءةلترقية مهارة 

 القراءةلترقية مهارة  SQ3Rهي لوصف تطبيق استراتيجية  هذا البحث:  األهداف
الفهممية التفسريية يف تعليم اللغة العربية، واملقارن بني تطبيق هذه االستراتيجية يف 

  .اجلامعة وتطبيقها يف املدرسة الثانوية

                                                 
على التحصيل الدراسي للتالميذ يف تدريس اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية ) اللعبة اللغوية(تأثري استخدام الوسائل  أمي حممودة،  ١

 )٢٠٠٣حبث املاجيستر، غري منشور، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، ( كومية األوىل مباالنجاإلسالمية احل
لفهمية لترقية مهارة القراءة ا)  SQ3R ( تطبيق استراتيجية  املسح و األسئلة و القراءة واالستذكار و املراجعة سوتارجو،.ج ٢

 )٢٠٠٧غري منشور، اجلامعة إلسالمية احلكومية ماالنج،  حبث املاجستري( التفسريية يف اللغة العربية،
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 القراءةوكان هذا البحث حبثا فعليا وصفيا مقارنيا تصف فيه نتيجة تعليم :  املنهج
  .التفسريية يف اللغة العربية بعد أن تطبق هذه االستراتيجية الفهمية
الفهمية التفسريية يف اللغة  القراءةيف تعليم  SQ3Rأن تطبيق استراتيجية :  النتيجة

العربية لطلبة اجلامعة حتقق عذا عملية التعليم اروءة يعين بـأن طلبـة املدرسـة    
م، وحينما لطلبة اجلامعة حيتـاجون  الثانوية ينجحون بتطبيق دورا واحدا من التعلي

  .القراءةإىل دورين لترقية مهارم يف 
 ١ )٢٠٠٥(عبد احلارس   - ٣

  .للغة العربية باللعبةتنمية مهارة الكالم يف ا:  العنوان
ملعرفة هل استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم مهارة الكـالم باللغـة   :  األهداف

  .العربية يستطيع لتنمية كفاءة اإلتصالية والكفاءة اللغوية الطلبة
  .هذا البحث هو البحث اإلجراءي الوصف الكيفي:  املنهج
باللغـة   القـراءة لتنمية مهارة أن األلعاب بعض من الطريقة اليت كفاءة :  النتيجة
 .العربية

  ٢ )٢٠٠٤(رشدي   - ٤
يف الربنامج اخلاص لتعليم  القراءةاستراتيجية االستفهام يف تعليم مهارة :  نالعنوا

  .اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
هذا البحث للوصف عن استراتيجية االستفهام يستخدمها املدرس يف : األهداف 

  .داخل الفصل القراءةتعليم مهارة 

                                                 
1 Abdul Haris, Meningkatkan Ketrampilan Berbicara Bahasa Arab Melalui Game (Dalam Jurnal 

El Jadid, UIN Malang, Vol.2 No.4, 2005 .)  
 استراتيجية االستفهام يف تعليم مهارة القراءة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج رشدي، ٢
 )٢٠٠٤غري منشور، اجلامعة إلسالمية احلكومية ماالنج، حبث املاجيستري، (
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ولتحليل البيانات تستعمل طريقة . هو النوعيفذا البحث هلأما التصميم :  املنهج
ختفيض : الوصفية النوعية اليت تتكون من ثالثة أنشطة يف نفس الوقت، هي 

  .البيانات، وعرض البيانات، و االستخالص
يف تعليم مهارة  مخسة مدرسني كلهم يستخدمون أدوات االستفهام إن:  النتيجة
  .حبسب أساليبه وشكله ونوعه القراءة

 ١ )٢٠٠٣(شري مصطفىب  - ٥
للغة العربية يف املدرسة العالية  القراءةيل لتعليم تطبيق املدخل االتصا:  العنوان

  .الدينية التابعة للمدرسة العالية احلكومية الثالثة ماالنج
وصف عملية تعليم اللغة العربية وفق املدخا االتصايل خاصة فيما :  األهداف

يتعلق بأمناط التفاعل وأساليب العرض واستفادة الوسائل التعليمية والعوائق اليت 
ووصف . للغة العربية باملدخل االتصايل القراءةهها املعلم يف أثناء تعليم مهارة يوج

  .احملاوالت اليت بذهلا املعلم حلل املشكالت والعوائق
منهج هذا البحث هو املنهج الوصف الكيفي ودراسة احلالة، ومت البحث : املنهج 

مني بوصفهم عن طريق التسجيل واملالحظة واحلوار واالستبيان للالب واملعل
  .موضوع البحث

 :والنتيجة من هذا البحث هي :  النتيجة
من األساليب املستخدمة هي أسلوب احملاضرة والتساؤل كما يطلب من أجاه  -

واختيار األسلوب املناسب . عرض املادة بأسلوب املناقشة و العمل املرتيل
 .القراءةم مهارة يعتمد على املادة أوالطريقة أوالوسيلة املراد تطبيقها يف تعلي

                                                 
تطبيق املدخل االتصايل لتعليم القراءة للغة العربية يف املدرسة العالية الدينية التابعة للمدرسة العالية احلكومية بشري مصطفى،   ١

 )٢٠٠٣حبث املاجيستر، غري منشور، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، (، الثالثة ماالنج



٢٣ 
 

قد متت استفادة الوسائل املعينة يف عرض احملتوى  الدراسي وتوصيل املعلومات  -
فعاليا واتصاليا ومتنوعا يف سبيل الوصول إىل أهداف  القراءةيف تعليم 
 .املرسومة

 القراءةشرحت البحوث السابقة عن تعليم قد  ،دراسات السابقةالنظرا إىل    
ساليب متنوعة مناسبة بكفاءة الطلبة وظروف املدرسة أينما أفة وباستخدام وسائل خمتل

 باأللعاب اللغوية، قد حبث القراءةحد من الباحثني عن تعليم مهارة أمل يبحث . تكون
الفهمية التفسريية باستراتيجية املسح  قراءةخاصة  القراءةسوتارجو عن مهارة . ج

تعليم مهارة وحبث رشدي عن  SQ3R)( واالستذكار واملراجعة القراءةواألسئلة و
باملدخل   القراءةاستراتيجية االستفهام، وحبث بشري مصطفى عن تعليم ب القراءة

االتصايل وحبث عبد احلارس عن تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم باستخدام 
عربية اللعبة اللغوية، وحبثت أمي حممودة، عن اللعبة اللغوية لكن حبثت يف تعليم اللغة ال

وما وجد الباحث من البحوث . بصفة عامة وذلك البحث للطالب باملدرسة االبتدائية
لعبة تكوين اجلمل ولعبة التعرف على معىن ( السابقة باستخدام األلعاب اللغوية

وعلى ضوء هذا التعليق . القراءةيف تعليم اللغة العربية خصوصا يف مهارة  )املفردات
ولذا سيبحث  يقوم ا الباحث ختتلف عن الدراسة السابقة،يتضح لنا أن الدراسة اليت 

اللغوية بنوع من أنواعها يعين  األلعابالباحث يف هذا امليدان ملعرفة فعالية استخدام 
املدرسة ب القراءةيف تعليم مهارة " التعرف على معىن املفردات"و" تكوين اجلمل"

 .باتنجهاري المفونج احلكمةاملتوسطة اإلسالمية 
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  الثاين فصلال
  اإلطار النظري

  القراءةمهارة  -١
  القراءةمفهوم مهارة  -أ
املستخدمة أساسا يف هذا البحث، من األحسن أن  القراءةقبل أن تقرر حقيقة         

 القـراءة شرح بأنّ فحممود كامل الناقة ؟ كما شرح العلماء، أما القراءةتعرف ما هي 
ن مثّ فهي تتضمن العمليات العقلية املتضـمنة يف  هي مهارة استقبالية كاالستماع، وم

االستماع ففي كلتا املهارتني يقوم الطلبة باستقبال الرسالة وفك رموزها، لكي تـتم  
  ١.هاتان العمليتان حيتاج املتعلم لثروة لفظية كافية و املعلومات عن بناء اللغة وتركيبها

استقبال : هي نشاط يتكون من أربعة عناصر  القراءةوعند رشدي أمحد طعيمة        
بصري للرموز وهذا ما نسميه بالنقد، ودمج هلذه األفكار مع أفكار القارئ وتصـور  

إذن، تعرف فهم ونقـد   قراءةال. لتطبيقاا يف مستقبل حياته وهذا ما نسميه بالتفاعل
    ٢.وتفاعل، إا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها

وز، وفهمها، والتفاعـل  هي قدرة على حل الرم القراءةوعند وليد أمحد جابر        
نتفـاع بـه يف   شكالت اليت مير ا القارئ، وااليف مواجهة املا يقرأ معها واستثمار م

  ٣.حياته، عن طريق ترمجة اخلربات القرائية إىل سلوك يتمثله القارئ
    
  القراءةأمهية مهارة   -ب

إذا (هي عملية التعرف على الرموز املطبوعة، و نطقها نطقا صحيحا القراءةإن        
والقراءو ذا املفهوم عملية معقدة، وبالرغم من أمهية . ، وفهمها)جهرية القراءةكانت 

                                                 
 ١٨٥. ص )١٩٨٥قرى،جامعة أم ال مكة املكرمة،( بلغات أخرىتعليم اللغة العربية للناطقني  حممود كامل الناقة، ١

 ٥١٨. ص )١٩٨٦ة املكرمة، جامعة أم القرى، مك( املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،  ٢

 ٤٧. ص )٢٠٠٢دارالفكر، : عمان( تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عمليةوليد أمحد جابر،  ٣
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وأن املعاين . إال أنه وسيلة وليس غاية يف ذاته فالتعرف وسيلة للفهم القراءةالتعرف يف 
  ١.ليس موجودة يف الرموز املطبوعة، لكنها موجودة يف عقل القارئ

اللغة األجنبية هي أهم أهداف تعلم اللغات يف  قراءةوال شك أن القدرة على 
احلديث واالستماع إال للنذر اليسري ممن يتعلمون اللغـة   فلن تتاح فرصة. العامل العريب
 قـراءة ضرورية هلـم ل  القراءةأما الغالبية العظمى من املتعلمني فإن مهارة . األجنبية

املراجع والكتب العلمية، واالطالع على التراث الفكري واحلضاري للعامل اخلارجي، 
      ٢.خصص املختلفةوالقيام باألحباث التربوية والعلمية يف جماالت الت

  القراءةأهداف تعليم مهارة  -ج
بأن يستطيع الدارس حتقيق أغراضه العملية مـن   القراءةيستهدف تعليم مهارة        

   ٣.ية أو اقتصادية أوسياسية أوتعليمية أو غريهاقد تكون أغراضا ثقاف. تعليم العربية
هو أن يكـون   القراءةوبالتاىل، هناك هدف ما يسمى باهلدف العام من تعليم   

وأما . بالسهوله والطالقة وفهم املعىن بدون استخدام املعجم القراءةالطلبة قادرين على 
   :األهداف اخلاصة فمنها 

 أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعـرب  - ١
  .عنها يف اللغة العربية

  .جهرية بنطق صحيح قراءةنص  قراءةأن يتمكن من  - ٢
أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعـة   - ٣

  .وإدراك تغري املعىن بتغيري التراكيب
ت من معاىن السياق والفرق بني مفردات أن يتعرف معاىن املفردا - ٤

  .ومفردات الكتابة احلديث 

                                                 
 ١٠٥-١٠٤. ص )١٩٨٤مكتبة الفالح،: الكويت (، تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور،  ١

 ١٠١. ص )١٩٨١مكتبة لبنان، ( تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبدايد العريب،  ٢

 ٥٣٨. ص، سابق مرجع رشدي أمحد طعيمة، ٣
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أن يفهم معاىن اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن الىت تربط  - ٥
  .بينها

  .بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها أن يقرأ - ٦
 فكار اجلزئية والتفاصيل وان يدرك العال قات املكونـة أن يفهم األ - ٧

  .للفكرة الرئيسية
  .أن يتعرف عالمات الترقيم ووظيفة كل منها - ٨
بطال قة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مترمجة  أن يقرأ   - ٩

  .إىل اللغتني
األدب  قـراءة الصحيفة إىل  قراءةواسعة ابتداء من  قراءة أن يقرأ -١٠

وحتديـد  والتاريخ والعلوم واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث 
الواسعة بالثقافة العربية  القراءةالنتائج وحتليل املعاين ونقدها وربط 

   ١.اإلسالمية
ونظرا إىل اتساع هذا املوضوع وضيق الوقت فتحدد الباحث يف تعليم مهارة 

  :لتحسني قدرة الطلبة فيما يايل  القراءة
أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعـرب   - ١

 .عنها يف اللغة العربية
 .جهرية بنطق صحيح قراءةنص  قراءةأن يتمكن من  - ٢
أن يتعرف معاىن املفردات من معاىن السياق والفرق بني مفردات  -٣

 .احلديث ومفردات الكتابة
  
  
  

                                                 
 ١٥٢ -١٥١. ، ص سابق مرجعمود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، حم ١
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  القراءةمواد تعليم مهارة  -د
اليت هلا أمهية كبرية للمتعلم الذي يدرس لغـة   القراءةمن بعض نوعيات مادة         

  :أجنبية هي 
 .املادة اللغوية اليت تكتب ا الفتات التحذير والتوجيه  - أ
 .املصادر اليت حيتاج إليها القارئ للبحث عن معلومات تفيده  -  ب
األسلوب اخلاص الذي تتميزبه لغـة عنـاوين الصـحف ورؤوس      -  ج

 .وضوعاتامل
املادة اللغوية اليت تكتب ا االستمارات والبطاقات املختلفـة الـيت     - د

 .حيتاج القارئ إىل فهمها
 .اللغة املركزة املختصرة  - ه
 .املادة اللغوية اليت تكتب ا الشيكات املصرفية  - و
 ١.التعليمات اليت تكتب على زجاجات الدواء  - ز

نهج الدراسي لتعليم اللغة العربية عن املوقررت الوزارة الدينية األندونيسية يف 
  : ٢للصف الثاين يف مسيستري األول والثاين كما يلي القراءةاملواد الدراسية يف 

  :مسيستر األول 
 .املفردات والنص عن كم الساعة والتركيب عن الساعة - ١
املفردات والنص عن املوضوع تعلم اللغة العربية والتركيب عن فعل  - ٢

 .مضارع
املفردات والنص عن املوضوع من األعمالنا اليومية والتركيب عن  - ٣

 .ل مضارع و الضمائرفع

                                                 
 ١١٦. ، ص قساب مرجعصالح عبدايد العريب،  ١

2 Dirjen Pendidkan Islam Departemen Agama RI, Model Pengembangan Silbus PAI dan Bahasa 

Arab MTs, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006) hal. 159-194 
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لذهاب إىل املدرسة والتركيب اسم، املفردات والنص عن املوضوع ا - ٤
 .عل، حرفف

- املفردات والنص عن املوضوع كيف نتوضاء والتركيب فاعل - ٥
 .مفعول به

 .املفردات والنص عن املوضوع كيف نصلى والتركيب ادوات اجلر - ٦
  :مسيستر الثاين 

 .وع نتعلم احلساب والتركيب العدداملفردات والنص عن املوض - ١
فعل + املفردات والنص عن املوضوع مكتبة املدرسة والتركيب أن  - ٢

 .مضارع
املفردات والنص عن املوضوع العربية بالتليفزيون والتركيب لن، ل  - ٣

 .فعل مضارع) + الم التعليل(
املفردات والنص عن املوضوع املهنه والتركيب مجع التكسري إضافة  - ٤

 .نويةمع
املفردات والنص عن املوضوع املسلمون واملسلمات والتركيب مجع  - ٥

    .مذكر سامل ومجع مؤنث سامل
  القراءةطرائق تعليم مهارة  -ه
النوع األول تركييب ويقصد بـه  :  القراءةميكن  متييز نوعني من طرق تعليم         

. والطريقـة الصـوتية   مثل طريقة احلروف القراءةاستخدام الطرق اجلزئية يف تعليم 
مثل طريقـة   القراءةوالنوع الثاين حتليلي ويقصد به استخدام الطرق الكلية يف تعليم 

  ١.الكلمة وطريقة اجلملة وطريقة املد
طريقة احلـروف  :  تتكون من القراءةطرق تعليم  وزاد صالح عبد ايد أن  
حيث يشرح املعلم احلروف األجبدية ىف اللغـة  ) جبدية أو احلرفية طريقة األ( اهلجائية 

                                                 
 ٥٣٩. ص،  سابق مرجعرشدي أمحد طعيمة،  ١
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األجنبية ويرسم كل حرف منها مث يطلب من الطلبة أن حيفظوا أشكاهلا بالترتيب عن 
  ١.ظهر القلب
 :هي  القراءةوشرح حممد على اخلوىل عن طرق التدريس ملهارة   
طريقة الصوتية حيث تعلم األحرف اهلجائية مفتوحة مث تعلم مضمومة مث ال - ١

 .وهكذا تعلم أصوات التنوين على هذا الترتيب. تعلم مكسورة
الطريقة املقطعية حيث يتعلم الطلبة املقاطع مث يتعلمون الكلمات املؤلفة من  - ٢

 .املقاطع
روف الىت نكونت منها طريقة الكلمة حيث يتعلم الطلبة الكلمة مث يتعلمون احل - ٣

 .الكلمة
طريقة اجلملة حيث يعرض املعلم مجلة قصرية على البطاقة أو السبورة مث  - ٤

ويعرض مجلة تزيد عن اجلملة . ينطقها ويردده الطلبة من بعده عدة مرات
 ٢.األوىل كلمة واحدة وينطقها ويرددا

    
  القراءةوسائل تعليم مهارة  -و
  :منها  القراءةاليت تساعد املعلم على سرعة وفهم  القراءةوسائل تعليمية ملهارة     

 البطاقات - ١

أن البطاقة هي قطعة من الورق، . بالبطاقات القراءةمن املمكن أن يعلم 
وقد تكتب فيها كلمة أو مجلة أو عبارة . و منظراقد تكون عليها صورة أ

وال تقف أمهية البطاقة يف . أو فقرة، أو قصة أو أسئلة، أو ما أشبه ذلك
الصامتة، بل  تتجاوز ذلك إىل أا  القراءةأا أداة لتدريب الطلبة على 

هذا فضال عن . وسيلة تعليمية مشوقة، يتعامل الطفل معها عن رغبة وميل

                                                 
 ١١١: ص  ، سابق مرجعصالح عبد ايد العرىب،  ١

 ١١١ - ١٠٨: ص  )١٩٨٢اململكة العربية السعودية،  :الرياض  ( أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل،  ٢
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إلكساب الطفل مهارة التركيز ودقة املالحظة والعمل مع اللغة يف أا أداة 
ومن مث تكون البطاقة من عوامل تشجيع الطفل على . إجيابية وانسجام

ومن ناحية أخرى فهي وسيلة مساعدة يف التعبري الشفهي ويف . القراءة
كما ميكن االستعانة ا يف معاجلة األخطاء الشائعة يف التهجي . اخلط

بل إا أداة للتشخيص املثمر الفعال ألخطاء . وقواعد اللغةواخلط 
  ١.التالميذ

  القراءةمعامل  - ٢
متدرجة يف  من كتيبات صغرية حتوى مادة لغوية القراءةتتكون معامل 

بقدر ما  القراءةالصعوبة تعني الدارس على التقدم بسرعة يف إتقان مهارة 
وحيتوي كل كتيب منها على قصص قصرية أومقالة . تسمح به قدراته

علمية أوتارخيية مصورة، وترقم هذه الكتيبات حسب درجة صعوبتها 
 ، وحىت إذا وصل الدارس إىلقراءةحىت يتبني الدارس مدى تقدمه يف ا

حتسن،  القراءةالكتيب األخري وقرأ بفهم واستيعاب أيقن أن مستواه يف 
  ٢.وزادت حصيلته اللغوية والنحوية

 جماالت الصور الكاريكاتورية - ٣

تعتمد هذه ااالت على الصور والرسوم يف نقل املعىن مع حد أدىن من  
  .الكلمات واجلمل

 )اإلعالنات( امللصقات - ٤
هي اليت حتتوي صورا وكتابة بألوان خمتلفة وحجوم كبرية تساعد على 

وال تقل مساحتها عادة عن مترين عرضا يف . قراءا من مساقة بعيدة
  .ثالثة أمتار طوال

                                                 
. ص, )١٩٨٠, دار القلـم : الكوين (, تدريس اللغة العربية باملرحلة اإلبتدائية أسسه و تطبيقاته, حممد فالح الدين علي جماور ١

٤٥٣ 

 ١٣١. ص ، سابق مرجعصالح عبد ايد العرىب،  ٢
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 األلعاب اللغوية  - ٥

وإن األلعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني 
واصلة تلك اجلهود ومساندا، والتخفيف من رتابة الدروس على م
وتساعد األلعاب املعلم على إنشاء النصوص تكون اللغة فيها . وجفافها

. نافعة وذات معىن، تولد لدي الدارسني الرغبة يف املشاركة واالسهام
ولكي يتم هلم ذلك البد أن يفهموا ما يقوله أويكتب اآلخرون، والبد 

وهكذا فإن . موا ويكتبوا لكي يعربوا عن وجهة نظرهمأيضا أن يتكل
معىن اللغة اليت يسمعوا ويقرأوا ويتكلموا ويكتبوا، ستكون أوفر 

  .حيوية وأعمق خربة وأيسر تذكرا
    
  القراءةتقومي مهارة  -ز

  :هي  القراءةبعض أغراض التقومي ملهارة 
  .لسرعة التعرف على الكلمات  - أ
  .األشياءملعرفة أمساء   - ب
  .لفهم املعىن وترتيب اجلمل  -  ج
  .األسئلة وفهمها قراءةملعرفة   - د
  .فة مضمون اجلململعر      - ه
 ١.للتعرف على الكلمة الغريبة  - و

    
  القراءةاختبارات  -ح
متعددة ومتداخلة، واليك ملخصا هلـذه   القراءةوالقدرات اليت تتطلبها مهارة   
  : رات يف النقاط املوجزة التالية القد

                                                 
 ١٣٤ -١٣٣ .ص ،نفسهاملرجع  ١
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القدرات على التمييز بني احلروف، ومعرفة العالقة بني احلروف  -١
  .والصوت الذي يدل عليه

التعرف على الكلمات منفردة أو يف جمموعة، وتتطلبه املقدرة  -٢
 .على ربط االصوات ورموزها املكتوبه املقابله هلا وفهم املعاىن

 .يف السياق الذي ترد فيهفهم معاىن الكلمات  -٣
 .فهم املعاين الظاهرية لترتيب الكلمات وتتابعها يف اجلمل -٤
إدراك عالقة األفكار وتتابعها عن طريق أدوات الربط والدالئل  -٥

 .اليت تشري إىل هذه العالقات
بـني السـطور بعنايـة     القراءةاحلصول على النتائج من خالل  -٦

 .وتركيز
 .على معلومات بسرعة التصفح بغرض احلصول -٧
 .بعمق بغرض النقد والتعليق القراءة -٨
 .الفهم السليم للرموز الكتابية -٩
 .التعرف على أفكار الكاتب والتجاهاته من خالل ما يكتب -١٠
 .التعرف على الطرق واألساليب اليت ينقل ا الكاتب أفكاره -١١
وعبارات من تشبيه واستعارات  القراءةفهم ما تتضمنه نصوص  -١٢

 .اصطالحية
 .ودقتها القراءةسهولة  -١٣
 ١.القراءةالسرعة يف  -١٤

هل يفهم ما يقرأ ؟ هل : واألسئلة اليت تقيس االختبارات هلذه املهارة هي 
؟ هل يفهم املفردات املقروءة ؟ هل مييز احلروف بعضها من  قبولةم القراءةسرعة 

  ١الصامتة ؟ القراءةاجلهرية ؟ هل حيسن  القراءةبعض ؟ هل حيسن 
                                                 

 ١٩٩ - ١٩٨ص،  )ه١٤١٧\م١٩٩٦ود، الطبعة الثانية، رياض، جامعة امللك سع( اختبارات اللغةحممد عبداخلالق حممد،  ١
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  :هي  القراءةومن االختبارات ملهارة 
لب املعلم كل الطلبة أن يقرأ الفقرة اجلهرية، يط القراءةاختبار  - ١

وأن تكون نربة مقطع ما أو نغمة . جهرية موضوعية قراءةذاا 
هام أو نغمة اخبارية أو نطق كلمة يف آخر اجلملة أو نغمة استف

 .ما
اليت تقيس  -النص قراءةبعد -اختبار االستفهام، تأيت األسئلة  - ٢

سئلة مباشرة تبدأ وأن تكون هذه األ. مدى فهم الطالب ملا قراء
 . بإحدى أدوات االستفهام

 .اختبار االختيار من متعدد - ٣
اختبار الصواب واخلطأ يطلب املدرس من الطالب أن يقرأ النص  - ٤

 .ويقرر إذا كان اجلملة صوابا أم خطأ
 .اختبار ملء الفراغ - ٥
اختبار مزاوجة احملتوى، تظهر هنا قائمتان تتطالبان مزاوجة على  - ٦

 . م النص املقروءأساس فه
اختبار الترتيب، تظهر جمموعة من اجلمل يطلب املدرس من  - ٧

 .الطالب أن يرتبها بتسلسل معني وفقا ملا فهم من النص املقروء
اختبار املفردات، الغرض منها االستيعاب الختبار الطالب يف  - ٨

 .املفردات
 اختبار القواعد، الغرض منه القياس لقياس مدى فهم الطالب - ٩

 .للمعىن القواعد للجمل

                                                                                                                                      
 ١٠. ص )٢٠٠٠دار الفالح، : األردن ( االختبارات اللغوية  حممد علي اخلويل، ١
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هي عملية ادراك  القراءةأن  اختبار مزاوجة أشكال الكلمات، -١٠
ميكن قياسه مدى غدراك البصر بكلمات  فمما بصرية أساسا،

 .خمتلفة متقاربة الشكل
اختبار مزاوجة أشكال اجلمل، يقاس مدى ادراك الطالب بصريا  -١١

 . دا يف وقت ذاتهلشكل اجلملة جبمل خمتلفة، ولكنها متشاة ج
اختبار مزاوجة اجلملة والصورة، لقياس فهم اجلملة املقروء،  -١٢

وحتتها يطلب من الطالب اختيار الصورة أربعة  توضع مجلة 
 . صور، ويطلب من الطالب اختيار الصورة اليت تدل عليه اجلملة

اختبار مزاوجة الصورة واجلملة، تظهر صورة واحدة وجبانبها  -١٣
، تدل على الصووعلى الطالب أن خيتار اجلملة اليت أربعة مجل

 .  تدل على الصور
اختبار مزاوجة اجلمل والصورة، تظهر صورة واحدة وحتتها مثال  -١٤

كثرة مجل وعلى الطالب أن خيتار تلك اجلمل اليت تدل عليه 
 .الصورة، وقد تكون هذه اجلمل ثالثا أو مخسا أو ستا

اليشترط أن يكون النص املقروء فقرة اختبار فهم النص القصري،  -١٥
طويلة أو قصرية لتأيت بعده أسئلة االستيعاب، بل من املمكن أن 

 .يكون النص جمرد مجلة واحدة تتبعها أسئلة استيعاب
    

 األلعاب اللغوية -٢

  تعريف األلعاب اللغوية -أ 
وقـد   ١إن األلعاب هي إحدى وسائل اكتساب املهارات اللغويـة املمتعـة،  

استخدم هذا املصطلح األلعاب يف تعليم اللغة لكي يعطي جماال واسـعا يف األنشـطة   

                                                 
1 Subarno, Media Pengajaran Bahasa (Yogyakarta, PT.Intan Pariwara.1988) hal. 60 
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الفصلية، لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصـر اللغـة   
  .هارات اللغوية املختلفةوتوفري احلوافز لتنمية امل

وعن طريق األلعاب حياول الدارسون املشاركة لفهم ما يتحدث عنه شفهيا أو 
كتابة ملا لديه من خماطر وأفكار يف رأسه، وعن طريق األلعاب يتعلم الدارس اللغـة،  
ويف نفس الوقت فإنه يتمتع ا، ألن فيها من روح التنـافس واملشـاركة والتعـاون    

  ١.لنتيجة املسارةواحلصول على ا
يف    G.Gibbs جيـبس .ومن أفضل ماقيل يف حتديد اللعبة اللغوية ما قالـه ج 

للوصول إىل غايتهم يف  -متعاونني أو متنافسني-إا نشاط يتم بني الدارسني: تعريفها 
  ٢.إطار القواعد املوضوعة

  
   

  فوئد األلعاب اللغوية -ب
   ٣:شرح العزيز عن فوائد األلعاب اللغوية منها   

أن تساعد األلعاب اللغوية كثريا من الدارسني على مواصلة تلك  -١
  .اجلهود ومسانادا، والتخفيف من رتابة الدروس وجفافها

ملعلم على إنشاء النصوص تكون اللغة فيهـا  أن تساعد األلعاب ا -٢
نافعة وذات معىن، تولد لدى الدارسـني الرغبـة يف املشـاركة    

  .واإلسهام
أصبحت األلعاب وسيلة إلثراء التدريب الداليل اهلـادف للغـة    -٣

  .ومددا للمادة اللغوية اليت يدرب عليها الدارسون
    

  أنواع األلعاب اللغوية -ج
  ١:وتساعد يف تنميتها هي القراءةاليت تعتمد على مهارة بعض األلعاب اللغوية   

                                                 
1 Abdul Haris, Meningkatkan Ketrampilan, hal.125 

 ١٣. ص،  سابق مرجعيز، ناصف مصطفي عبدالعز ٢
 ١٠ -٩. ص ، نفسهاملرجع  ٣
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  تكوين اجلمل   - أ
يقسم املعلم الفصل إىل أربع جمموعات من الدارسني، ويوزع على 
اموعة األوىل بطاقات حتمل أمساء بعض الدارسني، وعلى اموعة 

ل أمساء حيوانات، بينما بطاقات اوعة التاليـة  الثانية بطاقات حتم
حتمل ظرف مكان، ويوزع املعلم على اموعة الرابعـة بطاقـات   

يطلب املعلم مـن  . حتمل أفعاال مضارعة مسندة إىل ضمري اإلثنني
بطاقام بإمعان مث يسأل طالبا من كل جمموعة ذا  قراءةالدارسني 
وستكون بعض هذه اجلمل . أن يقراء بطاقته ٤-٣-٢-١الترتيب 

يطلب املعلم من الدارسني بعـد  . مدعاة للسخرية والضحك أحيانا
  .      ذلك تكوين اجلمل مشاة ويكتبها على السبورة

  األفعال والظروف   -  ب
 يوزع املعلم على الدارسني بطاقات حتوي صيغا خمتلفة من األفعال   
ض عليهم بطاقة معلـم  مث يعر. ملاضية واملضارعة احلالية واملستقبلةا

حتوي ظرف زمان يبني هذه األزمنة، ويطلب املعلم من الدارسـني  
الذين حتوي بطاقام أفعاال مناسبة أن يستخدموا ظـرف الزمـان   
والفعل الذي لديهم يف مجلة سليمة، مع حماولة ربط اجلمل كلها يف 

  .تسلسل منطقي له معىن
  القصة القصرية  -ج

قصرية إىل أربعة أجزاء، ويكتب كـل  يقسم املعلم جمموعة قصص 
يطلب من الدارسني الذين حيملـون  . جزء على بطاقة بلون واحد

مث . بطاقات خضراء مثال أن يقرؤوا ما عليها، واحدا بعـد اخـر  
وبعد جنـاحهم يف  . يشرك باقي الدارسني يف ترتيب أجزاء القصة

                                                                                                                                      
 ١٣٢ -١٣١ .ص ، سابق مرجع ،صالح عبدايد العريب ١
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بداء الترتيب الصحيح يقراؤون القصة كاملة أمام كل الدارسني، مث ت
حيسب الزمن الذي . أجزاء قصتها وترتيبها قراءةجمموعة أخرى يف 

تستغرقه كل جمموعة، ويعلن املعلم أمساء الفائزين الذين جنحـوا يف  
  .  الترتيب الصحيح للقصة يف أقصر وقت

  التعرف على معىن املفردات  -د
وزع املعلم على الدارسني بطاقات حتمل أمساء أصـحاب مهـن   ي

ض عليهم بطاقات معلم حتوي كل منها اسم مكـان،  خمتلفة، ويعر
على الذين يعملون -من حالل بطاقام-ويسأل الدارسني أن يتعرفوا

  . يف هذه األماكن، وتكوين مجل مترابطة عن عمل هؤالء
  الكلمات وتعريفها  - ه
يكتب املعلم مجال حتوي بعض التعريفات على السبورة، ويوزع على       

يها كلمات تناسب اجلمل اليت كتبها، ويطلـب  الدارسني بطاقات ف
  .الكلمة وتعريفها قراءةمنهم 

  إطاعة األوامر  - و
يكتب املعلم على السبورة، أو يعرض على الدارسني بطاقة معلم فيها 

ضع كتابك على : أوامر مكتوبة تطلب منهم تنفيذ ما جاء ا، مثل 
ـ  ب امسـك  املقعد جبانب النافدة، ناد على حممد بصوت عال، اكت

  .اخل..واسم والدك على السبورة 
واأللعاب اللغوية اليت تستخدم الباحث يف هذا البحث ويناسب بالقدرة         

  .تكوين اجلمل والتعرف على معىن املفردات: الطلبة هي 
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  معيار إختيار األلعاب اللغوية -د
عـاب  عن معايري اإلجرائـي لألل  Mary Finocchiaro شرح ماري فينوخيارو  

   ١:اللغوية داخل فصول اللغة بثالثة معايري رئيسية
  .أن تضيف األلعاب إىل الدرس متعة وتنوعا - ١
 .أن تزيد من فهم الدارسني للغة اجلديدة - ٢
 . أن تشجع الدارسني على استخدام اللغة اجلديدة - ٣

  ٢:ة اجليدة هيوميكن إجياز خصائص اللعبة اللغوي
  .مالئمة اللعبة ملستوى الدارسني - ١
 .صالحية اللعبة لكافة املستويات - ٢
 .اشراك اللعبة ألكرب عدد من الدارسني - ٣
 .معاجلة اللعبة ألكثر من مهارة أو ظاهرة لغوية - ٤
 .اتصال اللعبة مبوضوع مدروس حديثا - ٥
 سهولة اإلجراء - ٦

 .بة لروح املناقشة وجلبها للمتعة واملرحاذكاء اللع - ٧
   

  باستخدام األلعاب اللغوية القراءةمهارة  -٣
كما شرح رشدي أمحد طعيمة، إذا كانت الصعوبة يف احالل كلمة حمل 
أخرى عن طريق التخمني فالعالج باألساليب املقترحة باأللعاب الكلمات يتوافر فيها 

   ٣.قرائية أسهل عنصر التحليل الصويت أو باستخدام مادة
ودف وسـائل التعليميـة إىل    القراءةاأللعاب اللغوية هي من وسائل التعليم 

. بسرعة وسهولة ويسر ودقة، فهم حمتوى املادة املقـروءة  القراءةمساعدة املتعلم على 

                                                 
 ٤٨. ص ، سابق مرجعناصف مصطفي عبدالعزيز،  ١
 ١٧. ص ،نفسهاملرجع  ٢
 ٥٨٣. ص،  سابق مرجع رشدي أمحد طعيمة، ٣
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، وعـدم  القراءةيف وقد صممت بعض الوسائل التعليمية لعالج بعض أسباب التخلف 
   ١.فهم معىن بعض ما يقرأه الدارس

يف حتقيق هدف  واضح  القراءةوتستخدم هذه األلعاب كوسائل الستعمال مهارة 
يف ذهن الدارسني، كما إا تضفي جوا من اجلدة والتغيري يساعد على إشراك 

  ٢.ديد نشاطهم ودفع امللل وأثر اإلجهاد عنهمالدارسني وجذب انتباههم وجت
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
 ١١٨. ، ص سابق مرجع صالح عبدايد العريب، ١

  ١٣٣. ص ،نفسهاملرجع  ٢
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  الفصل الثالث
  البحث يةمنهج

 البحث منهج     -١

 القراءةنظرا ملوضوع هذا البحث يعين استخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة 
ة، وبالنسـبة هلـذا،   باللغة العربي القراءةيبدوا أن يهدف ذلك إىل حتسني عملية تعليم 

كما شرح . يستخدم يف هذا البحث املدخل الكيفي مع نوع البحث اإلجرائي الصفي
سوهارسيمي أريكونط أن حبث اإلجرائي الصفي هو االهتمام باألنشـطة التعليميـة   

يعطي املدرس ذلك اإلجراء بالتوجيهـات مـن   . اإلجرائية اليت يقع يف الفصل حاال
  ١.املدرس الذي يعمل بالطلبة
ظواهر البحث اإلجرائي على أنه حبث تأملي يف  Kemmis ٢كما شرح كميس

ألجل حتسينها وتنمية الفهـم هلـذه   ) مبا فيها من عملية تعليمية(وظروف اجتماعية 
ويعين ذلك أن البحث العلمي دراسة منظمة يقوم ا جمموعة من املدرسني . الظروف

ألجل حتسني العملية التعليمية خالل إجراء العملية التعليمية مع تأملـهم يف أثـاره أو   
      .نتائجه

  البحث تنفيذ مراحل     -٢

اخلطوات اليت تتبع يف هذالبحث هي اخلطوات اليت جها كميس وتاغـارت  
Kemmis dan Taggart     كما نقلها مشس الدين و فيسمييا، وهي تتكـون مـن أربـع

انعكاس، باملنهج اللوليب الذي يتعلق بـني  مث مالحظة وتنفيذ وختطيط : خطوات يعين 
 ٣.اخلطوات

                                                 
1 Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT.Bumi 
Aksara.2007) hal. 3 
2 Rochiati, Metode Penelitian Tindakan Kelas (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 12 
3 Syamsuddin, Vismaia S.Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa (Bandung : Remaja 
Rosdakarya, cet. ke-2, 2007) hal 203 
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وقبل أن جتري هذه اخلطوات األربع، حيتاج هذا البحث إىل الدراسة التمهيدية 
لتشخيص مشكالت تنمية مهارة الكالم يف الصف وحلها مث تصميم اخلطوات اليت 

ث ومالحظتها يف ميدان البحث، وكذلك االنعكاس على الظواهر يستعملها الباح
هها الباحث إما من جهة النجاح ومن جهة الفشل يف استخدام األلعاب جاليت يوا
  .اللغوية

 ويستخدم الباحث بالدورين، وكل دور يتكون من لقئني وجيري هذا البحث
تعـرف علـى معـىن    لعبة تكوين اجلمل ولعبة ال(األلعاب اللغوية  ينيف كال الدور

      .النص أو احلوار البسيط القراءةبعد تعليم ) املفردات
 جمتمع البحث وعينته    -٣

باتنجهـاري   احلكمةيتكون جمتمع هذا البحث من الطلبة باملدرسة املتوسطة 
  .٢٠٠٩ -٢٠٠٨المفونج العام الدارس 

،  purposive sampleأما نوع العينة املختارة يف هذا البحث فهو العينة العمدية 
فالباحث يف هذه احلالة خيتار   ١.ألن العينة العشوائية يف البحث الكيفي غري موجودة

املتوسـطة اإلسـالمية    احلكمةة باملدرس الثاينمعلم اللغة العربية والطالب يف الفصل 
يبلغ عـددهم مخسـة   الذين  ، ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨باتنجهاري المفونج العام الدارس 

  .طالباوثالثني 
    

 املصادر البيانات -٤

واملصادر البيانات يف هذا البحث تتكون من مدرس اللغة العربية ومجيع الطلبة 
اتنجهـاري المفـونج العـام    املتوسطة اإلسالمية ب احلكمةباملدرسة  يف الفصل الثاين

  .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨الدارس 
 

                                                 
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, cet.ke-22, 
2006) hal. 224 
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 أدوات البحث    -٥

  :تتكون من جبمع البيانات يف هذا البحث بالعناصر البحث  تاوأما أد     
 املالحظة - ١

وهي وسيلة هامة مـن  . استخدم الباحث جلمع البيانات املالحظة املباشرة  
يف البحـث االجرائـي    وسائل مجع البيانات، ذلك ألا تسهم إسهاما أساسيا

وإن .  وهناك معلومات ميكن للباحث أن حتصل عليها بالفحص املباشر. صفي
املالحظة كأسلوب للباحث جيب أن تكون مركزة بعناية وأن تكون موجهـة  

  ١.لغرض حمدد وأن تكون منظمة وأن تسجل بدقة وحرص
 االستبانة - ٢

استخدم الباحث االستبانة جلمع البيانات املتعلقة مبعلومات طلبة الصـف    
واهتمامهم بتعليم وتعلم اللغة العربية وخربام طوال تعلم اللغـة العربيـة    الثاين

  .باستخدام األلعاب اللغوية
 االختبار - ٣

مـن األسـئلة أو    قالت سوهرسيمي أريكونتو إن االختبار هو جمموعـة   
التمرينات املستعملة ليقيس قدرة الشخص أو اموعة يف املهارة أو املعرفـة أو  

  ٢.الذكاء أو امللكة والقدرة
قة باملهارة اللغويـة لـدى   استخدم الباحث االختبار جلمع البيانات املتعل  

ا البحث يتكون من االختبار القبل كان االختبار يف هذ .القراءةالطلبة يف مهارة 
ويقوم الباحث باختبار حتريري ملعرفة مستوى التالميذ  إجرائي العملية الدراسية،

ايـة   ويستخدم االختبـار يف . قبل التعلم باستخدام األلعاب اللغوية القراءةيف 
  .و االختبار بعد تطبيق العملية الدراسيةالعمل وه

  
                                                 

 ٣٥٤. ، ص)١٩٨٢ جامعة الكويت،: الكويت (، اصول البحث العلمي و مناهجهأمحد بدر،  ١
2 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, cet.ke-I (Malang, Hilal Pustaka,2007) hal.109 
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N

X
X

∑
=

 البيانات أسلوب حتليل    -٦

 انتقاء البيانات وتصنيفها - ١

البيانـات   تصنيفومجيع البيانات اموعة يف كل مراحل التعليم تنتقى ألجل 
مث يقوم الباحث بتصنيف البيانـات املناسـبة   . املناسبة ألسئلة البحث ومما ال يناسبها

  .  ، أما البيانات غري املناسبة فتهمل وتنفىألسئلة البحث
 عرض البيانات وحتليلها - ٢

بعد مجع البيانات وتصنيفها، تعرض البيانات بتنظيم جمموعة من املعلومـات  
وتعرض البيانات بوصـف البيانـات الكيفيـة    . احملصولة من نتائج تصنيف البيانات

تطبيـق   وبعد ائي العملية الدراسيةقبل إجراحملصولة من املالحظة واالستبانة واالختبار 
باستعمال معدل النسبة  من االختبار احملصولةحيلل الباحث البيانات  .العملية الدراسية

  :كما يلي ،ويستخدم الباحث الرمز ،املئوية
  % ١٠٠P = F : N X        
  :شرح    

P =نسبة النجاح  F =درجة جناح البند  N =عدد البنود  
  :تخدم للبحث عن معدل نتيجة كفاءة التالميذ، كما يليوأما الرمز املس     

  
  

  :شرح
X   =لاملعد  
x∑  =عدد النتائج احملصولة من مجيع التالميذ  
N  =عدد التالميذ 
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  :فهي  وأما معيار عن تقدير الطلبة على نتيجتهم يف مهارة القراءة
  التقدير  النتيجة  الرقم 

  ممتاز  ١٠٠ – ٩١  ١
  جيد جدا  ٩٠ – ٨١  ٢
  جيد  ٨٠ – ٧١  ٣
  مقبول  ٧٠ – ٦١  ٤
  ناقص  ٦٠ – ٥١  ٥
  راسب  ٥٠ – ٠  ٦
 

 تلخيص البيانات - ٣

وبعد عرض البيانات وحتليلها، تلخص البيانات ملعرفة كيفية تطبيـق تعلـيم   
اليت يعاجلها باأللعاب اللغوية، وملعرفة  القراءةباأللعاب اللغوية، وملعرفة نواحي  القراءة

   .القراءةلعاب اللغوية لتنمية مهارة فعالية األ
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  الفصل الرابع
  وحتليلها البحث عرض بيانات

 حملة عن ميدان البحث -١

سسة التربية ؤهي املدرسة األهلية حتت املمدرسة احلكمة املتوسطة اإلسالمية        
سنة  املدرسة قامت، واإلسالمية، اليت تقع يف القرية باتنجهاري المفونج الشرقية

 .للناس ني، يهدف هذه املدرسة إىل تربية الطالب ليجعلهم نافعميالدية ١٩٨٩
من ثالثة ، يتكون االبن طومائة ومخسة وعشر عددهم فيها ونيتعلم نالطالب الذي

 ٤٥: الفصل الثالثو طالبا، ٣٥: الفصل الثاينو طالبا، ٤٥ :فصول، الفصل األول
مخسة عشر مادة، ويف كل األسبوع اثنني  واملادة الدراسية اليت تعلم فيها .طالبا

 ،وثالث أستاذات ستاذاأعشر  ون فيها ثالثةدرسواملدرسون الذين يوأربعون حصة، 
تعليم اللغة العربية فيها و .ستاذ نورخالصأستاذ مصطفى وأومدرس اللغة العربية هو

 تستخدمأما الطريقة اليت  .دقيقةصة أربعون حيف كل و ،فصلكل على صص حأربعة 
  .وعةستخدم الوسائل املتنت ملطريقة التقليدية وال هيف
           
 األلعاب اللغويةب القراءةتعليم   -٢

قبل باأللعاب اللغوية يف هذا البحث يتكون من دورين اثنني، و القراءةتعليم    
قبل متهيد العملية  تؤيت الباحث للطلبة االختبار القراءةتطبيق األلعاب اللغوية يف تعليم 

الختبار يتكون من مخسة عشر وا ،القراءةملعرفة عن كفائتهم يف مهارة  دراسية،ال
  : كما يليأسئلة، 
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  االختبار قبل إجرائي العملية الدراسية 

      .ةحيحصال ةاَءرالقبِ صا النذَه اْءرإقٍِِْ
                ي الْفحدقَية  

لي بيبِكَ تيأَر ،ماْ املبيت حدلْ، اَةٌقَيحدةُقَي واسةٌع وجمةٌلَي.  
فلْا يحدقَيبِ ةةٌكَر صغيةٌر .فالبِ يكَرأَ ةسماك متنوةٌع.  
فالْ يحدقَية قْمعلْ، اَدقْمعد ولبِاْ اَءركَرة، انِجقْملَاْ بعأَ دزهَألاْ. َارزهار جمةٌلَي.  

  . تحت الشجرة أَعشاب خضراٌء. وراَء اْملَقْعد شجرةُ الْموزِ
حالْ لَوحدةُقَي سور مرتفأَ .عأَ اْآلنَ انجلس ى الْلَعقْمعد.  

  .هذه الْحديقَة جميلَةٌ ونظيفَةٌ
  !أجب عن األسئلة األتية باإلجابة صحيحة 

  صغرية........ديقةيف احل. ١
  قلم ،مكتب            د ،كتاب            ج ،ب  بركة            ،أ   
  ماذا أمام بيتك ؟:   علي. ٢

  واسعة.......أمام البييت:   فريد     
  سيارة ،د    حديقة ،ج    طالب ،ب    كرسي ،أ    
  هل يف احلديقة أزهار ؟.  ٣
  حلديقة أزهاريف ا ،نعم ،ب      يف احلديقة أزهار ،ال ،أ   
  يف األزهار حديقة ،نعم ،د       يف األزهار حديقة ،ال ،ج  
  ماذا يف الربكة ؟ ،٤
  قلم ،د    حديقة ،ج    أزهار ،ب    أمساك ،أ   
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  مرتفع........... حول احلديقة  ،٥
  أمساك ،د    بركة ،ج    سور ،ب    أزهار ،أ   
  ماذا جبانب الربكة ؟: سيت   ،٦
  ........جانب الربكة : حاملة    
  املقعد ،د    أزهار ،ج    األمساك ،ب    الكرسي ،أ  
  Terjemahan dari kalimat ini adalah.....يف احلديقة أزهار مجيلة  ،٧

      Di Taman ada kolam-kolam yang indah  ، أ  
   Di Taman ada bunga-bunga yang tinggi ،ب  
  Di Taman ada ikan-ikan yang banyak  ،ج  

 Di Taman ada bunga-bunga yang indah،د  

 أنا  –املقعد  –أجلس  –على  ،٨ 
Susunan yang benar dari kalimat tersebut adalah…… 

  أنا أجلس على املقعد ،ب      أجلس أنا على املقعد ،أ   
  أنا أجلس املقعد على  ،د      على املقعد أنا أجلس ،ج  
  البيت حديقة مجيلة............ ،٩
  حتت ،د    فوق ،ج    على ،ب    أمام ،أ  
  يف احلديقة............. ،١٠
  بيت ،د    الربكة ،ج    ، القلمب    سيارة ،أ  
  

  !أجب األسئلة األتية باإلجابة الصحيحة 
  ، ماذا حتت الشجرة املوز ؟١١
  ، أين احلديقة ؟١٢
  ، هل يف احلديقة أزهار ؟١٣
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  ، ماذا وراء املقعد ؟١٤
  ؟ احلديقة مجيلة، هل ١٥
    

  :كما يلي  ،إجراء العملية الدراسية قبل يف االختبار الطلبة أما النتيجة
  )١( جدول                                      

  قبل إجرائي العملية الدراسية نتائج االختبار لتالميذ الصف الثاين يف مهارة القراءة

 االسم الطلبة الرقم
النتائج 
 االختبار

 التقدير النتائج

 جيد  ٧٣,٣ ١١ ي قاريأميل ١

 راسب ٤٠ ٦ بايو أجي براسيطيوا ٢

 راسب ٤٦,٦ ٧ أييب تري مولياين ٣

 راسب ٤٠ ٦ أيروا ويبواووا ٤

 راسب ٤٠ ٦ فائز ٥

 ناقص ٥٣,٣ ٨ فطري حسن اخلامتة ٦

 راسب ٤٠ ٦ هرييس سوهيندرا ٧

 ناقص ٥٣,٣ ٨ إندري سيفيانيت ٨

 ناقص ٦٠ ٩ إستيقامة ٩

 ناقص ٦٠ ٩ مخرية لفية ١٠

 مقبول ٦٦,٦ ١٠ ليليس كورنياليس ١١

 راسب ٤٠ ٦ ليليس ويندوساري ١٢

 راسب ٤٦,٦ ٧ حممد سيف األنوار ١٣

 مقبول ٦٦,٦ ١٠ مرأة الصاحلة ١٤

 ناقص ٥٣,٣ ٨ مولنا عارفني ١٥

 ناقص ٥٣,٣ ٨ ميسغيانيت ١٦
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 ناقص ٥٣,٣ ٨ ميسنوا ١٧

 ناقص ٦٠ ٩ حممد أبراري ١٨

 مقبول ٦٦,٦ ١٠ ةنوردييانس ١٩

 ناقص ٥٣,٣ ٨ بوجي أسية ٢٠

 ناقص ٥٣،٣ ٨ سانيت بوناريت ٢١

 ناقص ٥٣,٣ ٨ سيت حسنة ٢٢

 ناقص ٦٠ ٩ سيت ميمونة ٢٣

 ناقص ٥٣,٣ ٨ سيت معرفة ٢٤

 راسب ٤٠ ٦ سيت موليتا ٢٥

 ناقص ٦٠ ٩ سيت نور حسنة ٢٦

 ناقص ٦٠ ٩ صائم الزهري ٢٧

 ناقص ٦٠ ٩ تري مورنيايت ٢٨

 ناقص ٦٠ ٩ توسية أيونداري ٢٩

 جيد  ٧٣,٣ ١١ اولو املشفى ٣٠

 مقبول ٦٦,٦ ١٠ وهيو سيبتيا نينجسية ٣١

 راسب ٤٦,٦ ٧ ويويت أيفيندى ٣٢

 ناقص ٥٣,٣ ٨ يويل سابوترا ٣٣

 راسب ٤٠ ٦ زين األنصاري ٣٤

 ناقص ٦٠ ٩ زوليخة ٣٥

  ١٩١٢,٤ ٢٨٦ جمموعة

 ناقص ٥٤,٦ ٨,٤ معدلة
    

  :عن نتائجهم فيما يلي بنسبة مائوية اجلدول السابق، فسر الباحث ةالحظمبعد 
  )٢( ولجد                                   
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  العملية الدراسية قبل إجراء القراءةنتائج اختبار مهارة على  قائمة التفسري
  جمموعة يف امليئة  جمموعة الطلبة  التقدير  النتيجة
      ممتاز  ١٠٠ – ٩١
      جيد جدا  ٩٠ – ٨١
  ٥,٧ %  ٢  جيد  ٨٠ – ٧١
  ٨,٦ %  ٣  مقبول  ٧٠ – ٦١
  ٥٤,٢ %  ١٩  ناقص  ٦٠ – ٥١
  ٣١,٤ %  ١١  راسب  ٥٠ – ٠

  ١٠٠%  ٣٥  جمموع
  
 ةاءقرئتهم يف مهارة الأن الطلبة ضعف كفايتضح  اجلدول السابق ةالحظمبعد         

يريد و راسب وناقص، لبة الذي على نتيجة أكثر من الط بنسبة إىل اللغة العربية،
وجرى . ةاءقرلعاب اللغوية يف تعليم العلى حل هذه املشكالت من تطبيق األالباحث 

  .تنيهذا التطبيق ملدة الدور
 الدور األول  - أ

  التخطيط )١
 ٨٠حصص أي لقاءان لكل لقاء  أن هذا الدور األول يقرر له الباحث أربع     

كما أا  "املهنة" سيلقيها املدرس هي مادة احلوار اليت حتت املوضوع ، واملادة اليتدقيقة
وقد خطط .  لنصف السنة الثانية لتدريس اللغة العربيةينمن ضمن مواد الصف الثا

الباحث إعداد خطة التدريس للدور األول من هذا البحث اإلجرائي وهي باستخدام 
عيار الكفاءة والكفاءة األساسية اليت م) أي يف خطة التدريس(، وفيها األلعاب اللغوية

  . ال بد من حصوهلا وكذلك عين فيها معيار جناحها
  :وهذه هي خطة الدور األول للقاء األول والثاين 
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  خطة التدريس للدور األول
  القراءة:     مادة 
  الثاين:     الفصل
  ةقيدق ٨٠ X ٢:     الزمن
 الكفاية املعيارية - )١

 )أو احلوار البسيط يفهم املعىن النص( القراءة
 الكفاية األساسية - )٢

جهرية جيدة احلروف اهلجائية، الكلمة واجلملة  يف  قراءةعلى قدرة الطلبة  -
 ".املهنة"احلوار البسيط والنص عن 

حتليل الكلمة واجلملة يف احلوار البسيط والنص عن على قدرة الطلبة  -
 ".املهنة"
 ". املهنة"احلوار البسيط والنص عن  وإدراك الفقرة الرئيسيةقدرة الطلبة  -
 دالالت الكفاية  - )٣

 قدرة الطلبة أن يلفظ الكلمة واجلملة عن املهنة -

 فصيحة احلوار والنص عن املهنة قراءةب تقرأقدرة الطلبة أن  -

 قدرة الطلبة أن جييب األسئلة املعاىن الكلمة واجلملة عن احلوار والنص -

 رة الرائيسية احلوار البسيط والنص عن املهنةقدرة الطلبة أن يشرح الفق -

 قدرة الطلبة أن جييب األسئلة عن الفقرة الرئسية يف احلوار البسيط والنص   -

 املصدر واملادة  - )٤

 ، مسارنج، طه فوترادروس اللغة العربيةهداية، . د

 خطوات إجراء التعليم  - )٥
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،  القـراءة التمهيـد،  : هي  القراءةيف تعليم  ةاألساليب التعليمية املستخدم
 :وعرض اخلطوات كاأليت . والتقومي

 مرحلة التمهيد واملقدمة   - أ

  .يقوم املدرس بالتحية والتسليم ويسأل املدرس عن أحوال الطلبة -
 الدرس بالبسملة  يبدأ -

 ".املهنه"خيرب املدرس الطالب بأن املوضوع يف هذا اللقاء هو  -

 مرحلة األنشطة التعليمية  - ب

 والنص جييب الطلبة أسئلة املدرس عن املفردات اجلديدة يف احلوار -
 املهنة

 يستمع الطلبة الفكرة الرئيسية عن املهنة -

 يلفظ الطلبة الكلمة واجلملة عن املهنة التكرارية بإرشاد املدرس -

 عن املهنة التكرارية بإرشاد املدرس والنص الطلبة احلوار البسيط يقرأ -

املهنة بإرشاد  البسيط والنص الكلمة واجلملة يف احلوارحيلل الطلبة  -
 املدرس

جييب الطلبة األسئلة عن املعاىن الكلمة واجلملة يف احلوار البسيط  -
 .والنص املهنة

 .ك الطلبة الفقرة الرئسية عن املهنة بإرشاد املدرسيدر -
 .ملهنةجييب الطلبة األسئلة عن الفقرة الرئسية يف احلوار البسيط والنص ا -
 .يستمع الطلبة إىل كيفية عن األلعاب اللغوية اليت تتعلق باحلوار والنص -
  .بإرشاد املدرستطبيق الطلبة األلعاب اللغوية اليت تتعلق باحلوار والنص  -

 ختتاممرحلة اال - ج

يطلب املدرس من الطلبة أن يذاكروا ويقرؤو دروسهم مرة أخرى يف  -
  بيوم
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 م التحية والتسليمخيتتم باحلمدلة ويقد -

 وسائل التعليم - )٦

 األلعاب اللغوية  

 التقومي - )٧
يقوم املدرس التقومي عن املعاىن الكلمة واجلملة والفقرة الرئيسية يف احلوار 

  .البسيط والنص املهنة
  ١ حوار

  املهنة           
  ما مهنة أبيك ؟! يا مروان :   فريد
  هو طبيب:   مروان
  ؟أين يشتغل أبوك :   فريد
  أيب يشتغل يف املستشفى:   مروان
  هل أبوك يعاجل املرضى ؟:   فريد
  .نعم، هو يعاجلهم كل يوم:   مروان
  أين يشتغل عمك ؟:   رشيد
  هو يشتغل يف املزرعة:   مرمي
  هل عمك تاجر ؟:   رشيد
  .ال، هو فالح:   مرمي
  ماذا يعمل عمك يف املزرعة ؟:   رشيد
  .هو يزرع الرز واخلضروات:   مرمي
  اءةقر
  .صحيحة قراءةهذا النص ب أإقر

  أَعمالُهم نافعةٌ
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 وه. ةسرداملَ يف هالمعأَبِ لٌوغشم وه. بالَالطُّ سردي و، هسردر ميبِالكَ يخأَ
يجِرع منها في الساعة الواحدة والنصف .أُوختبِالكَ ييبِة طَرية، بهي تعالملَاْ جرضى في 
  . ىفَشتساملُ

        محمد أَوبوالَّفَ هح هو يزرع الرز فاملَ يزرعة .أُومه بائةٌع، هي بِتيالفَ عوه اك
اخلَوضروات .وعمه صحفيه ،و يبثُح َألاْ نِعخلَّكُ ارِب يمٍو .نَ هلُووغشم م

 ،هِمالمأَبِاَععمالُُهم نافةٌع لاسِلن.  
 التنفيذ )٢

  اللقاء األول  -)١
ب ااأللعوجيري تعليم اللغة العربية باستخدام  دقيقة مثنونيستغرق هذا اللقاء 

  :كما يلي اللغوية
  :التمهيد  -أ 

طة التعليمية يستغرق هذا التمهيد حوايل مخس دقائق يبدأ املدرس األنش
بالتحية أو السالم والدعاء وااملة على التالميذ مث يسأل أحواهلم ويشجعهم 

وبعد ابتداء . جلذب ميوهلم وتشويق اهتمامهم يف عملية التعليم والتعلم
الدرس يلقي املدرس موضوع الدرس املدروس وأهدافه املرجوة لتيسري 

  .التالميذ يف فهم مادة الدرس
  الدرس يف الفصل إلقاء مادة  - ب 

 مثاندقيقة يبدأ املدرس بتقدمي  نيمخسة ومخسيستغرق هذا اإللقاء حوايل 
ويقرأ املدرس كل مفردات واحدة  ،"املهنة" جديدة عن موضوع اتمفرد
ويكررها أكثر من ثالث مرات حىت ينطق التالميذ . واحدة ويقلّده التالميذف

لفرصة لدى التالميذ بتلك املفردات صحيحا وطالقة مث يعطي املدرس ا
  . ليسألوا معاين املفردات اليت مل يفهموها ويشرح املدرس معاين تلك املفردات
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املدرس  قرأي. مث يواصل املدرس إىل إلقاء مادة احلوار من نص الكتاب املقرر
مث يكرر هذه األنشطة أكثر من ثالث مرات . تلك املادة ويقلّده التالميذ

مث األسئلة واألجوبة على شكل . ةصحيح قراءةدة التالميذ تلك املا يقرأحىت 
  .سؤال من املعلم وجواب من التالميذ
األلعاب اللغوية الىت سيعمل الطلبة، مث يوزع وبعد ذلك يشرح املدرس كيفية 

 موعـة أربـع  ويوزع املدرس لكل جم الطالبة على أربع جمموعات املدرس
حيمل البطاقة  فواحد ابطاقات، مث تقدم أمام الفصل لكل جمموعة طالب وحد

  .هكذا إىل آخرهاألخرون البطاقة،  الواحدة، مث يقرأ
  :التقومي  - ج 

يقوم املدرس بالتقومي حوايل عشر دقائق و يعطي املدرس االختبار الشفوي 
هذه األنشطة ملعرفة . على شكل األسئلة من املدرس واألجوبة من التالميذ

وهلم وتشويق اهتمامهم يف تعلم وتنمية مي القراءةتنمية كفائتهم يف مهارة 
  .اللغة العربية

  :االختتام  -د 
 خيتتم املدرس عملية التعليم والتعلم حوايل ثالث دقائق وخيتتم املدرس

  .وأخريا يفشو املدرس السالم والتحية على التالميذ. الدراسة بالدعاء
  اللقاء الثاىن -)٢

ب العربية باستخدام األلعيستغرق هذا اللقاء مثنون دقائق وجيري تعليم اللغة ا
  :اللغوية كما يلي

  
  
 التمهيد  -أ 
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يستغرق هذا التمهيد حوايل مخس دقائق يبدأ املدرس األنشطة التعليمية 
بالتحية أوالسالم والدعاء وااملة على التالميذ مث يسأل أحواهلم ويشجعهم 

الدرس  أوبعد ابتد. جلذب ميوهلم وتشويق اهتمامهم يف عملية التعليم والتعلم
 .يسأل املدرس التالميذ عما تعلمهم يف اللقاء األول من املفردات اجلديدة

 إلقاء مادة الدرس يف الفصل   - ب 

 قراءةيستغرق هذا اإللقاء حوايل تسعني دقيقة يواصل املدرس إىل إلقاء مادة 
   .النص بنفس املوضوع السابق

ذه األنشطة أكثر من مث يكرر ه. املدرس تلك املادة ويقلّده التالميذ أيقر
مث األسئلة . صحيحة قراءةالتالميذ بتلك املادة  أثالث مرات حىت يقر

  .واألجوبة على شكل سؤال من املعلم وجواب من التالميذ
مث يوزع  وبعد ذلك يشرح املدرس كيفية األلعاب اللغوية الىت سيعمل الطلبة،

بطاقات  موعةعلى أربعة جمموعة ويوزع املدرس لكل جم دارسنياملدرس ال
مساء أصحاب مهن خمتلفة، ويعرض عليهم بطاقات معلم حتوي كل احتمل 

على -من حالل بطاقام- منها اسم مكان، ويسأل الدارسني أن يتعرفوا
، الذين يعملون يف هذه األماكن، وتكوين مجل مترابطة عن عمل هؤالء

 .هكذا إىل آخره
 التقومي  - ج 

قائق و يعطي املدرس االختبار الشفوي يقوم املدرس بالتقومي حوايل عشر د
هذه األنشطة ملعرفة . ذعلى شكل األسئلة من املدرس واألجوبة من التالمي

وتنمية ميوهلم وتشويق اهتمامهم يف تعلم اللغة  القراءةم يف مهارة تنمية كفاء
  .العربية

 االختتام  -د 
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م املدرس خيتتم املدرس عملية التعليم والتعلم حوايل ثالث دقائق وخيتت
  .وأخريا يفشو املدرس السالم والتحية على التالميذ. الدراسة بالدعاء

 ظةاملالح  )٣

عملية التدريس /والحظ الباحت البيانات احملصولة من عمليات التنفيذ             
  :وهي كما يلي 

 .  من خالل املالحظة البيانات احملصولة )١
ة ومستخدما توجيهات وقد الحظ الباحث واملتعاون مالحظة مباشر

ويرى الطلبة . االلعاب اللغويةباستخدام  القراءةاملالحظة عملية تعليم 
 القراءةكفاءم عن  وهذه ظاهرة مؤشرة إىل زيادة. بفراح وسروريتعلّمون 

   .النص واحلوار
  .من االختبارات احملصولةالبيانات ) ٢

عملية التعليم ملعرفة ويقدم الباحث االختبارات إىل الطلبة بعد متام تنفيذ 
كما  سؤاال، وحتتوي االختبارات على مخسة عشر القراءةكفائتهم يف مهارة 

  :يلي
  االختبار للدور األول

  .قراءة صحيحةإقراء هذا النص ب
  ةُنهملَْا

 وه. ةسرداملَ يف هالمعأَبِ لٌوغشم وه. بالَالطُّ سردي و، هسردر ميبِالكَ يخأَ
يجِرع منها في الساعة الواحدة والنصف .أُوختبِالكَ ييبِة طَريبة، هي تعالملَاْ جرضى في 
  . ىفَشتساملُ

محمد أَوبوالَّفَ هح هو يزرع الرز فاملَ يزرعة .أُومه بائةٌع، هي بِتيالفَ عوه اك
اخلَوضروات .وعمه صحفيه ،و يبثُح َألاْ نِعخلَّكُ ارِب ينَ . مٍولُووغشم مه

 ،هِمالمأَبِاَععمالُُهم نافةٌع لاسِلن.  
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  !أجب عن األسئلة األتية باإلجابة صحيحة 
  ......أيب فالح هو مشغول يف . ١
  د، املستشفى    ج، السوق    رعةب، املز    أ، املدرسة   
  من الذى يعمل يف املدرسة ؟. ٢
  د، الفالح    ج، الطبيب    ب، الصحفي    أ، املدرس   
   …Kata-kata yang bergaris bawah artinya     الطالب كل يوم يدرسهو . ٣

 menanamد،    membeliج،    menjualب،    mengajarأ،   

  هي تعمل يف السوق...........أمي . ٤
  د، بائعة    ج، مدرسة    ب، طبيبة    ، ربة البيتأ  
  ماذا تعمل الطبيبة يف املستشفى ؟. ٥
د،تدرس   ج،تعاجل املرضى  ب، تبيع الفواكه    أ، تزرع الرز  

  الطالب
  ......خالد يبحث عن األخبار كل يوم، هو. ٦
  د، صحفي    ج، فالح    ب، مدرس    أ، طبيب  
  ......ت يف عائشة بائعة، هي تبيع الفواكه واخلضروا. ٧
  د، املستشفى    ج، املدرسة    ب، السوق    أ، املزرعة 
  الرز يف املزرعة...... عمي فالح هو . ٨
  د، يبيع    ج، يبحث    ب، يدرس    أ، يزرع 
 . الصحفي يبحث عن األخبار كل يوم. ٩

Arti dari kalimat tersebut adalah… 

 Petani menanam padi setiap hariأ، 

  Pak guru berangkat ke sekolah setiap hariب،
  Wartawan mencari berita setiap hariج،
  Wartawan pergi kerja setiap hariد،

 يف –املدرسة  –هو  –الطالب  –يدرس . ١٠
 susunan yang benar dari kalimat tersebut adalah  
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  ب، هو يدرس يف املدرسة الطالب    أ، هو يدرس الطالب يف املدرسة
  د، هو الطالب يدرس يف املدرسة    درسة الطالب يدرسج،هو يف امل

 أجب األسئلة األتية باإلجابة الصحيحة

  تغل البائع ؟شأين ي. ١١
  ماذا يعمل الصحفي ؟. ١٢
  هل الفالح يعمل يف السوق ؟. ١٣
  من الذي يعمل يف املستشفى ؟. ١٤
  مامهنة أبوك ؟. ١٥

  :فيما يلي القراءةئتهم يف مهارة نتائج االختبارات ملعرفة كفاول عن ويف التايل اجلد
  )٣( جدوال                          

  الصف الثاين يف مهارة القراءة بعد إجرائي دور األول طلبةنتائج االختبار ل
 

 االسم الطلبة الرقم
النتائج 
 االختبار

 التقدير النتائج

 جيد  ٧٣,٣ ١١ أميلي قاري ١

 راسب ٤٦,٦ ٧ بايو أجي براسيطيوا ٢

 راسب ٤٦,٦ ٧ أييب تري مولياين ٣

 راسب ٤٦,٦ ٧ أيروا ويبواووا ٤

 راسب ٤٠ ٦ فائز ٥

 ناقص ٥٣,٣ ٨ فطري حسن اخلامتة ٦

 راسب ٤٠ ٦ هرييس سوهيندرا ٧

 ناقص ٥٣,٣ ٨ إندري سيفيانيت ٨

 ناقص ٦٠ ٩ إستيقامة ٩

 ناقص ٦٠ ٩ مخرية لفية ١٠
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 مقبول ٦٦,٦ ١٠ ليليس كورنياليس ١١

 راسب ٤٦,٦ ٧ س ويندوساريليلي ١٢

 راسب ٤٦,٦ ٧ حممد سيف األنوار ١٣

 مقبول ٦٦,٦ ١٠ مرأة الصاحلة ١٤

 ناقص ٦٠ ٩ مولنا عارفني ١٥

 ناقص ٥٣,٣ ٨ ميسغيانيت ١٦

 ناقص ٥٣,٣ ٨ ميسنوا ١٧

 ناقص ٦٠ ٩ حممد أبراري ١٨

 مقبول ٦٦,٦ ١٠ نوردييانسة ١٩

 ناقص ٥٣,٣ ٨ بوجي أسية ٢٠

 ناقص ٦٠ ٩ وناريتسانيت ب ٢١

 ناقص ٥٣,٣ ٨ سيت حسنة ٢٢

 ناقص ٦٠ ٩ سيت ميمونة ٢٣

 ناقص ٥٣,٣ ٨ سيت معرفة ٢٤

 راسب ٤٠ ٦ سيت موليتا ٢٥

 ناقص ٦٠ ٩ سيت نور حسنة ٢٦

 مقبول ٦٦,٦ ١٠ صائم الزهري ٢٧

 ناقص ٦٠ ٩ تري مورنيايت ٢٨

 ناقص ٦٠ ٩ توسية أيونداري ٢٩

 يد ج ٧٣,٣ ١١ اولو املشفى ٣٠

 مقبول ٦٦,٦ ١٠ وهيو سيبتيا نينجسية ٣١

 راسب ٤٦,٦ ٧ ويويت أيفيندى ٣٢

 ناقص ٥٣,٣ ٨ يويل سابوترا ٣٣
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 ناقص ٥٣,٣ ٨ زين األنصاري ٣٤

 ناقص ٦٠ ٩ زوليخة ٣٥

  ٢٠٤٨ ٢٩٤ جمموعة

 ناقص ٥٨,٦ ٨,٤ معدلة
      

  :عن نتائجهم فيما يلي بنسبة مائوية الباحثاجلدول السابق، فسر  ةالحظمبعد 
  )٤( ولجد                                   

  ولالدور األيف  القراءةمهارة ختبار االنتائج  قائمة التفسري         
  جمموعة يف امليئة  جمموعة الطلبة  التقدير  النتيجة
      ممتاز  ١٠٠ – ٩١
      جيد جدا  ٩٠ – ٨١
  ٥,٧ %  ٢  جيد  ٨٠ – ٧١
  ١٤,٢ %  ٥  مقبول  ٧٠ – ٦١
  ٥٤,٢ %  ١٩  ناقص  ٦٠ – ٥١
  ٢٥,٧ %  ٩  راسب  ٥٠ – ٠

  ١٠٠%  ٣٥  جمموع
    

 نعكاساال   )٤

بعد انتهاء تنفيذ عملية التعليم ومالحظتها أقام الباحث واملتعاون بعملية 
ت االنعكاس على الدور األول من تطبيق األلعاب اللغوية وباستخدام البيانا

  . احلاصلة من خالل املالحظة واالختبار
  :فحصل من هذا االنعكاس ما يلي
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على نتيجة  ٥,٧%  القراءةمن اجلدول السابق يتضح لنا أن مهارة الطلبة يف 
 %على نتيجة ناقص، و  ٥٤,٢ %على نتيجة مقبول، و  ١٤,٢ %و  ،جيد

 قراءةالهذه تدل على أن أكثر مهارة الطلبة يف . على نتيجة راسب ٢٥,٧
 معدلةن رمز د هذه العبارة استخدام الباحث األعلى مستوى ناقص، ولتأكي

  :مهارة الطلبة كااليت 
٥٨,٦ =    ٢٠٤٨   
٣٥  

 الدور الثاين  - ب

  التخطيط  )١
 ٨٠أن هذا الدور األول يقرر له الباحث أربع حصص أي لقاءان لكل لقاء 

اليت حتت املوضوع  دقائق، واملادة اليت سيلقيها املدرس هي مادة احلوار
كما أا من ضمن مواد الصف الثاين لنصف السنة  "املؤمنون واملؤمنات"

وقد خطط الباحث إعداد خطة التدريس للدور . الثانية لتدريس اللغة العربية
أي (األول من هذا البحث اإلجرائي وهي باستخدام األلعاب اللغوية، وفيها 

ءة األساسية اليت ال بد من حصوهلا معيار الكفاءة والكفا) يف خطة التدريس
  . وكذلك عين فيها معيار جناحها

  :وهذه هي خطة الدور األول للقاء األول والثاين 
  خطة التدريس للدور الثاىن

  القراءة:     مادة 
  الثاين:     الفصل
  دقائق ٨٠ X ٢:     الزمن
 الكفاية املعيارية - )١

 )يفهم املعىن النص أو احلوار البسيط( القراءة
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 الكفاية األساسية - )٢

جهرية جيدة احلروف اهلجائية، الكلمة واجلملة يف  قراءة على قدرة الطلبة -
 ".املؤمنون واملؤمنات"احلوار البسيط والنص عن 

حتليل الكلمة واجلملة يف احلوار البسيط والنص عن على قدرة الطلبة  -
 املؤمنون واملؤمنات

احلوار البسيط والنص عن املؤمنون ئيسية إدراك الفقرة الرعلى قدرة الطلبة  -
 واملؤمنات 

 دالالت الكفاية - )٣

 قدرة الطلبة أن يلفظ الكلمة واجلملة عن املؤمنون واملؤمنات -

 فصيحة احلوار والنص عن املؤمنون واملؤمنات قراءةب تقرأقدرة الطلبة أن  -

 وار والنصقدرة الطلبة أن جييب األسئلة املعاىن الكلمة واجلملة عن احل -

قدرة الطلبة أن يشرح الفقرة الرائيسية احلوار البسيط والنص عن املؤمنون  -
 واملؤمنات

قدرة الطلبة أن جييب األسئلة عن الفقرة الرئسية يف احلوار البسيط والنص  -
 املؤمنون واملؤمنات 

 املصدر واملادة - )٤

 ، مسارنج، طه فوترادروس اللغة العربيةهداية، . د

 طوات إجراء التعليمخ - )٥

،  القـراءة التمهيـد،  : هي  القراءةاألساليب التعليمية املستخدم يف تعليم 
 :وتعرض اخلطوات كاأليت . والتقومي

 مرحلة التمهيد واملقدمة  -أ
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  .يقوم املدرس بالتحية والتسليم ويسأل املدرس عن أحوال الطلبة )٥
 الدرس بالبسملة  يبدأ )٦

 املؤمنون واملؤمناتبأن املوضوع يف هذا اللقاء هو خيرب املدرس الطالب  )٧

 مرحلة األنشطة التعليمية  - ب

 والنص جييب الطلبة أسئلة املدرس عن املفردات اجلديدة يف احلوار -
 املؤمنون واملؤمنات

 املؤمنون واملؤمناتيستمع الطلبة الفكرة الرئيسية عن  -

التكرارية بإرشاد  ؤمناتاملؤمنون وامليلفظ الطلبة الكلمة واجلملة عن  -
 املدرس

التكرارية بإرشاد  املؤمنون واملؤمناتالطلبة احلوار البسيط عن  يقرأ -
 املدرس

املؤمنون  البسيط والنص حيلل الطلبة الكلمة واجلملة يف احلوار -
 بإرشاد املدرس واملؤمنات

جييب الطلبة األسئلة عن املعاىن الكلمة واجلملة يف احلوار البسيط  -
 .لنص املؤمنون واملؤمناتوا
 .بإرشاد املدرس املؤمنون واملؤمناتيدرك الطلبة الفقرة الرئسية عن  -
جييب الطلبة األسئلة عن الفقرة الرئسية يف احلوار البسيط والنص  -

 .املؤمنون واملؤمنات
 .يستمع الطلبة إىل كيفية عن األلعاب اللغوية اليت تتعلق باحلوار والنص -
  .بإرشاد املدرسة األلعاب اللغوية اليت تتعلق باحلوار والنص تطبيق الطلب -

 ختتاممرحلة اال  - ج

يطلب املدرس من الطلبة أن يذاكروا ويقرؤو دروسهم مرة أخرى يف  -
  بيوم
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 خيتتم باحلمدلة ويقدم التحية والتسليم -

 وسائل التعليم - )٦

 األلعاب اللغوية

 التقومي - )٧
املعاىن الكلمة واجلملة والفقرة الرئيسية يف احلوار  البسـيط  يقوم املدرس التقومي عن 

  .والنص عن املؤمنون واملؤمنات
  حوار
  املؤمنون واملؤمنات    

  أين املؤمنون ؟:   صاحل 
  هم يف املسجد:   أمحد
  ماذا يعملون فيه ؟:   صاحل
  .املؤمنون يصلون يف املسجد:   أمحد
  هل املؤمنون يعبدون اهللا ؟:   صاحل
  نعم، هم يعبدون اهللا ويطيعونه:   أمحد
  ماذا حيب املؤمنون ؟:   صاحل
حيب املؤمنون األعمال الصاحلات واحلسنات مثل بر الوالدين ومساعدة  الفقراء : أمحد

  .واملساكني
  قراءة

  .صحيحة القراءةإقراء هذا النص ب
َاتنمؤالْمنَ وونمؤالْم  

،يائنا أَبي نمؤم متلْ أَننَهونمؤم نحن معنَ ؟ نَو . بِهكُتنَ بِاِهللا وونمؤنَ يونمؤالْم
هلسرا. وضنَ أَيوملسم نحن . الَةثْلُ الصم ،اتحالالَ الصمنَ اَْألعوملسلُ الْممعي
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مِ ووالصنِوياكسالْماِء والْفُقَر ةداعسالْ. َمهِمالمأَع ينَ فوصلخنَ موملسم . نحن
  .جميعا مسلمونَ

         ،ياتنا بياتنمؤم نتلْ أَنه اتنمؤم نحن ،مع؟ ن . بِهكُتبِاِهللا و نمؤن نحن
هلسرو .اتملاْملُس َ هن مخلصات في . اَهللا ورسلَه عنطي نحن مسلمات أَيضا،
المأَعهِن .اتملاْملُس نِبتجبِ  ترثْلُ شم ،ئَاتيالسّدلُ اْملُحاونترِ وااْخلَمرت . نحن

اتملسا معيمج.  
 التنفيذ ) ٢

  اللقاء األول  -)١
للغة العربية باستخدام األلعاب وجيري تعليم ا ةقنون دقيايستغرق هذا اللقاء مث

  :اللغوية كما يلي
  :التمهيد  -أ 

يستغرق هذا التمهيد حوايل مخس دقائق يبدأ املدرس األنشطة التعليمية 
بالتحية أو السالم والدعاء وااملة على التالميذ مث يسأل أحواهلم ويشجعهم 

د ابتداء وبع. جلذب ميوهلم وتشويق اهتمامهم يف عملية التعليم والتعلم
الدرس يلقي املدرس موضوع الدرس املدروس وأهدافه املرجوة لتيسري 

 .التالميذ يف فهم مادة الدرس
  إلقاء مادة الدرس يف الفصل  - ب 

ومخسني دقيقة يبدأ املدرس بتقدمي مثانية  يستغرق هذا اإللقاء حوايل مخس
فردات ، ويقرأ املدرس كل م"املؤمنون واملؤمنات" مفردة جديدة عن موضوع

ويكررها أكثر من ثالث مرات حىت ينطق . واحدة فواحدة ويقلّده التالميذ
التالميذ بتلك املفردات صحيحا وطالقة مث يعطي املدرس الفرصة لدى 
التالميذ ليسألوا معاين املفردات اليت مل يفهموها ويشرح املدرس معاين تلك 

  . املفردات
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املدرس  أيقر. نص الكتاب املقرر مث يواصل املدرس إىل إلقاء مادة احلوار من
مث يكرر هذه األنشطة أكثر من ثالث مرات . تلك املادة ويقلّده التالميذ

مث األسئلة واألجوبة على شكل . صحيحة قراءةالتالميذ بتلك املادة  أحىت يقر
  .سؤال من املعلم وجواب من التالميذ

الطلبة، مث يوزع  وبعد ذلك يشرح املدرس كيفية األلعاب اللغوية الىت سيعمل
املدرس الطالبة على أربعة جمموعة ويوزع املدرس لكـل جمموعـة أربعـة    
بطاقات، مث تقدم أمام الفصل لكل جمموعة طالب وحدا فواحد حيمل البطاقة 

  .هكذا إىل آخرهاألخرون البطاقة،  أواحدة، مث يقر
  :التقومي  - ج 

االختبار الشفوي  يقوم املدرس بالتقومي حوايل عشر دقائق و يعطي املدرس
هذه األنشطة ملعرفة . على شكل األسئلة من املدرس واألجوبة من التالميذ

وتنمية ميوهلم وتشويق اهتمامهم يف تعلم  القراءةتنمية كفائتهم يف مهارة 
  .اللغة العربية

  :االختتام  -د 
خيتتم املدرس عملية التعليم والتعلم حوايل ثالث دقائق وخيتتم املدرس 

  .املدرس السالم والتحية على التالميذ يقرأوأخريا . بالدعاءالدراسة 
  اللقاء الثاىن -)٢

وجيري تعليم اللغة العربية باستخدام األلعاب  انون دقيقةيستغرق هذا اللقاء مث
  :اللغوية كما يلي

 التمهيد  -أ 

يستغرق هذا التمهيد حوايل مخس دقائق يبدأ املدرس األنشطة التعليمية 
سالم والدعاء وااملة على التالميذ مث يسأل أحواهلم ويشجعهم بالتحية أو ال

وبعد ابتداء . جلذب ميوهلم وتشويق اهتمامهم يف عملية التعليم والتعلم
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الدرس يسأل املدرس التالميذ عما تعلمهم يف اللقاء األول من املفردات 
 .اجلديدة

 إلقاء مادة الدرس يف الفصل  - ب 

 القراءةتسعني دقيقة يواصل املدرس إىل إلقاء مادة  يستغرق هذا اإللقاء حوايل
  . النص بنفس املوضوع السابق

نشطة أكثر من مث يكرر هذه األ. يقراء املدرس تلك املادة ويقلّده التالميذ
مث األسئلة . صحيحة قراءةالتالميذ بتلك املادة  ثالث مرات حىت يقرأ

  .ميذواألجوبة على شكل سؤال من املعلم وجواب من التال
مث يوزع  وبعد ذلك يشرح املدرس كيفية األلعاب اللغوية الىت سيعمل الطلبة،

طاقات لكل جمموعة بملدرس يوزع امث  ،املدرس الطالبة على أربعة جمموعة
، أخرمساء خمتلفة، ويعرض عليهم بطاقات معلم حتوي كل منها اسم حتمل ا

 ايف هذ اسبونين ينعلى الذ-من حالل بطاقام-ويسأل الدارسني أن يتعرفوا
 .هكذا إىل آخره، ، وتكوين مجل مترابطة عن عمل هؤالءسماإل
 التقومي  - ج 

يقوم املدرس بالتقومي حوايل عشر دقائق و يعطي املدرس االختبار الشفوي 
هذه األنشطة ملعرفة . على شكل األسئلة من املدرس واألجوبة من التالميذ

ميوهلم وتشويق اهتمامهم يف تعلم  وتنمية القراءةتنمية كفائتهم يف مهارة 
 .اللغة العربية

 االختتام  -د 

خيتتم املدرس عملية التعليم والتعلم حوايل ثالث دقائق وخيتتم املدرس 
  .وأخريا يفشو املدرس السالم والتحية على التالميذ. الدراسة بالدعاء

  املالحظة  )٣
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ية التدريس وهي عمل/والحظ الباحت البيانات احملصولة من عمليات التنفيذ
  :كما يلي 

 .  من خالل املالحظة صولةاحملالبيانات  )١
وقد الحظ الباحث واملتعاون مالحظة مباشرة ومستخدما توجيهات 

ويرى الطلبة . باستخدام االلعاب اللغوية القراءةاملالحظة عملية تعليم 
 ءةالقراوهذه ظاهرة مؤشرة إىل زيادة كفاءم عن . يتعلّمون بفراح وسرور

  .النص واحلوار
 .من االستبانة صولةاحملالبيانات  )٢

ويقدم الباحث اإلستبانة إىل الطلبة بعد متام تنفيذ عملية التعليم ملعرفة موقفهم 
وهم مخسة وثالثني . استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم مهارة القراءةعن 

  .أسئلة ثالثةطالبا، وحتتوي االستبانة على 
  : االستبانات على التقدير والرموز اآلتيةوكانت النتائج من 

 ٤تدل على التقدير ) A(اجلواب بـ  -
 ٣تدل على التقدير ) B(اجلواب بـ  -
 ٢تدل على التقدير ) C(اجلواب بـ  -
  ١تدل على التقدير ) D(اجلواب بـ  -

املتعلقة بتعليم وتعلم اللغة ني صوحإجابة املفول عن ااجلدو األسئلة ويف التايل
  :فيما يلي بية وخربام طوال تعلم اللغة العربية باستخدام األلعاب اللغويةالعر

  :  األول السؤال
  ؟ م األلعاب اللغويةاستخدباهل حتب تعليم القراءة  -

  د، غري أحب  ج، ناقص أحب      ، أحب قليلب       أ، أحب جدا
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  )٥( اجلدول                            
 ة املفحوصني عن االستباناتعن أجوب              

  االسم  رقم
نتائج \عدد

  االستبانة
  ٤  أميلي قاري  ١
  ٣  بايو أجي براسيطيوا  ٢
  ٤  أييب تري مولياين  ٣
  ٤  أيروا ويبواووا  ٤
  ٢  فائز  ٥
  ٤  فطري حسن اخلامتة  ٦
  ٣  هرييس سوهيندرا  ٧
  ٤  إندري سيفيانيت  ٨
  ٣  إستيقامة  ٩
  ٣  مخرية لفية  ١٠
  ٤  اليسليليس كورني  ١١
  ٢  ليليس ويندوساري  ١٢
  ٣  حممد سيف األنوار  ١٣
  ٤  مرأة الصاحلة  ١٤
  ٤  مولنا عارفني  ١٥
  ٣  ميسغيانيت  ١٦
  ٤  ميسنوا  ١٧
  ٤  حممد أبراري  ١٨
  ٣  نوردييانسة  ١٩
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  ٣  بوجي أسية  ٢٠
  ٤  سانيت بوناريت  ٢١
  ٤  سيت حسنة  ٢٢
  ٣  سيت ميمونة  ٢٣
  ٤  سيت معرفة  ٢٤
  ٣  سيت موليتا  ٢٥
  ٤  سيت نور حسنة  ٢٦
  ٢  صائم الزهري  ٢٧
  ٤  تري مورنيايت  ٢٨
  ٤  توسية أيونداري  ٢٩
  ٣  اولو املشفى  ٣٠
  ٤  وهيو سيبتيا نينجسية  ٣١
  ٤  ويويت أيفيندى  ٣٢
  ٤  يويل سابوترا  ٣٣
  ٤  زين األنصاري  ٣٤
  ٣  زوليخة  ٣٥

البا عشر ط يتضح أن الطلبة الذي جييبون أ تسعةبعد مالحظة اجلدول السابق 
هذا تدل على أن الطلبة . طالبا وجييبون ج أربعة طالبا وجييبون ب ثالثة عشر

  .باستخدام األلعاب اللغويةعن تعليم مهارة القراءة حيبون 
  :السؤال الثاين 

  ؟ هل األلعاب اللغوية تؤثر إىل تنمية مهارة القراءة  -
  د، غري تأثري    ج، ناقص تؤثر    ب، تؤثر قليل    أ، تؤثرجدا
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  )٦( اجلدول                              
 عن أجوبة املفحوصني عن االستبانات               

  االسم  رقم
نتائج \عدد

  االستبانة
  ٣  أميلي قاري  ١
  ٤  بايو أجي براسيطيوا  ٢
  ٤  أييب تري مولياين  ٣
  ٣  أيروا ويبواووا  ٤
  ٤  فائز  ٥
  ٤  فطري حسن اخلامتة  ٦
  ٤  هرييس سوهيندرا  ٧
  ٣  إندري سيفيانيت  ٨
  ٣  إستيقامة  ٩
  ٤  مخرية لفية  ١٠
  ٢  ليليس كورنياليس  ١١
  ٣  ليليس ويندوساري  ١٢
  ٣  حممد سيف األنوار  ١٣
  ٣  مرأة الصاحلة  ١٤
  ٤  مولنا عارفني  ١٥
  ٢  ميسغيانيت  ١٦
  ٣  ميسنوا  ١٧
  ٢  حممد أبراري  ١٨
  ٤  نوردييانسة  ١٩
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  ٣  بوجي أسية  ٢٠
  ٤  سانيت بوناريت  ٢١
  ٤  سيت حسنة  ٢٢
  ٢  سيت ميمونة  ٢٣
  ٣  سيت معرفة  ٢٤
  ٣  سيت موليتا  ٢٥
  ٢  سيت نور حسنة  ٢٦
  ٤  صائم الزهري  ٢٧
  ٤  تري مورنيايت  ٢٨
  ٤  توسية أيونداري  ٢٩
  ٤  اولو املشفى  ٣٠
  ٣  وهيو سيبتيا نينجسية  ٣١
  ٣  ويويت أيفيندى  ٣٢
  ٢  يويل سابوترا  ٣٣
  ٤  زين األنصاري  ٣٤
  ٣  زوليخة  ٣٥

عد مالحظة اجلدول السابق يتضح أن الطلبة الذي جييبون أ مخسة عشر طالبا ب
هذا تدل على أن . طالبا ستةوجييبون ب أربعة وعشرين طالبا وجييبون ج 

  .تأ ثري على تنمية مهارة القراءة األلعاب اللغويةأن  يشعرونالطلبة 
  :السؤال الثالث 

  مهارة القراءة ؟ هل األلعاب اللغوية تساعدك أن تسهل تعليم -
  د، غري تساعد  ج، ناقص تساعد  ب، تساعد قليل    أ، تساعد جدا
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  )٧( اجلدول                      
  عن أجوبة املفحوصني عن االستبانات      

  االسم  رقم
نتائج \عدد

  االستبانة
  ٤  أميلي قاري  ١
  ٣  بايو أجي براسيطيوا  ٢
  ٣  أييب تري مولياين  ٣
  ٢  أيروا ويبواووا  ٤
  ٤  فائز  ٥
  ٣  فطري حسن اخلامتة  ٦
  ٣  هرييس سوهيندرا  ٧
  ٤  إندري سيفيانيت  ٨
  ٣  إستيقامة  ٩
  ٣  مخرية لفية  ١٠
  ٤  ليليس كورنياليس  ١١
  ٣  ليليس ويندوساري  ١٢
  ٢  حممد سيف األنوار  ١٣
  ٣  مرأة الصاحلة  ١٤
  ٤  مولنا عارفني  ١٥
  ٣  ميسغيانيت  ١٦
  ٣  ميسنوا  ١٧
  ٣  حممد أبراري  ١٨
  ٣  نوردييانسة  ١٩



٧٥ 
 

  ٣  بوجي أسية  ٢٠
  ٣  سانيت بوناريت  ٢١
  ٣  سيت حسنة  ٢٢
  ٢  سيت ميمونة  ٢٣
  ٢  سيت معرفة  ٢٤
  ٣  سيت موليتا  ٢٥
  ٣  سيت نور حسنة  ٢٦
  ٣  صائم الزهري  ٢٧
  ٣  تري مورنيايت  ٢٨
  ٣  توسية أيونداري  ٢٩
  ٣  اولو املشفى  ٣٠
  ٢  وهيو سيبتيا نينجسية  ٣١
  ٣  دىويويت أيفين  ٣٢
  ٣  يويل سابوترا  ٣٣
  ٣  زين األنصاري  ٣٤
  ٤  زوليخة  ٣٥
  

بعد مالحظة اجلدول السابق يتضح أن الطلبة الذي جييبون أ ستة طالبا 
هذا تدل على أن . وجييبون ب أربعة وعشرين طالبا وجييبون ج مخسة طالبا

  .تساعد لتسهيل تعليم مهارة القراءة الطلبة يعتقدون أن األلعاب اللغوية
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  .من االختبارات صولةاحملالبيانات ) ٣
ويقدم الباحث االختبارات إىل الطلبة بعد متام تنفيذ عملية التعليم ملعرفة 

كما ، ، وحتتوي االختبارات على مخسة عشر أسئلةالقراءةكفائتهم يف مهارة 
  :يلي

  االختبار للدور الثاين
  .ةحيحص ةاَءرقبِ صا النذَه اْءرقْإِ

  اتملسملُاْو نَوملسمالَْ
أَ لْهنتم مؤمننَو ؟ نعم نحن مؤمنالْ. َنَومؤمننَو يؤمناِهللابِ نَو كُوبِته ورسله .

نحن مسلمأَ نَوياض .يعالْ لُممسلمالَ نَوماَْألع الصالحاتلُثْ، م الَالصة والصمِو 
ومساعدقَفُالْ ةاِءر الْومساكالْ. َنِيمسلمنَو مخلصنَو فأَ يعمهِالم .نحن جميا ع
مسلمنَو.  

أَ لْهنتن مؤمنات؟ نعمن ،حن مؤمنات .نحن نؤماِهللابِ ن كُوبِته ورسله .نحن 
مسلمأَ اتيض َ  بنِتجت. نهِالمعأَ يف اتصلخم نه. هلسرو اَهللا نعطي اتملسملُاْا،
 . اتملسا معيمج نحن. اترذِّحملُاْ لُاونتو رِمخلَاْ بِرش لُثْ، ماتئَيالس اتملسملُاْ

  !أجب عن األسئلة األتية باإلجابة صحيحة 
١ .نحن مؤمناِهللابِ.......... نَو ورسله  

    أ، نخلص    ب، نؤمن    ج، نعلُم    د، نجنِتب  
  اتئَيالس نِع..........اتملسملُاْ. ٢َ

      أ، تطيعن    ب، تعلْمن    ج، يجنِتبن    د، تحبن  
  .ةًاعمج دجِساملَ يف........ نَوملساملُ. ٣
  د، نؤمنونَ    ج، نصلُّونَ    ب، يؤمنونَ    أ، يصلُّونَ    
٤ . مه........اتنسلُ الْحمعي  
  سلمونَََََََََاملُد،    خلصيناملُج،     ؤمناتاملُب،   سلمات املُأ،     
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  .…Kata yang bergaris bawah artinya adalah تعنِ السيئَا يجتنِبونَاَلْمسلمونَ . ٥
 Membenci د،      Menjauhi ج،    Mendekatiب،  Menyukai  أ،    

٦ .نحاملُ نسلمنَو نطينَعاَهللا و و........  
  هلسر. د    هتكَئالَم. ج    نَونمؤم. ب          اتملسم. أ    
  
٧ . “Orang-orang Islam (perempuan) taat kepada Alloh”  

Terjemahan dari kalimat tersebut adalah…..      
  اهللا نعطي اتملساملُ. ب      اهللا نَوعيطي اتملساملُ. أ    
  اهللا نمؤي اتملساملُ.  د      اهللا نَونمؤي اتملساملُ.ج   
  .مِوالصو ةالَالص لُثْم اتنسحلَاْ.......  اتملساملُ. ٨

  نبنِتجي. د    نلْمعي. ج    نبنِتجت. ب    نلْمعت. أ    
  .نهِالمعأَ يف اتصلخم.......... نتنأَ. ٩
      اتئَيالس. د    اتملسم. ج    نُونمؤم. ب    نَوملسم. أ   
  نَوملسم – نمؤن – نحن – اِهللابِ.١٠

Susunan yang benar dari kalimat tersebut adalah….. 

  نمؤن اِهللابِ نَوملسم نحن. ب    نَوملسم اِهللابِ نمؤن نحن. أ   
  نمؤن نَوملسم اِهللابِ نحن. د     اِهللابِ نمؤن نَوملسم نحن. ج  

  !أجب األسئلة األتية باإلجاية الصحيحة 
  ؟ ماذا يعمل املسلمون. ١١
  أين يصلون املسلمون ؟. ١٢
  ماذا جتتنب عن املسلمات ؟. ١٣
  هل املؤمنات يؤمن باهللا ؟. ١٤
  هل املؤمنون يعمل السيئات ؟. ١٥
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 القراءةويف التايل اجلداول عن النتائج االختبارات ملعرفة كفائتهم يف مهارة 
  : ا يلي فيم

  )٨( جدوال                                    
  ئي الدور الثاينإجرا بعد مهارة القراءةالصف الثاين يف  طلبةلاالختبار نتائج 

 االسم الطلبة الرقم
النتائج 
 االختبار

 التقدير النتيجة

  جيد ٨٠ ١٢ أميلي قاري ١
 ناقص ٦٠ ٩ بايو أجي براسيطيوا ٢

 ناقص ٦٠ ٩ أييب تري مولياين ٣

 ناقص ٥٣,٣ ٨ أيروا ويبواووا ٤

 ناقص ٥٣,٣ ٨ فائز ٥

 ناقص ٦٠ ٩ فطري حسن اخلامتة ٦

 ناقص ٥٣,٣ ٨ هرييس سوهيندرا ٧

 جيد  ٧٣,٣ ١١ إندري سيفيانيت ٨

 ناقص ٦٠ ٩ إستيقامة ٩

 ناقص ٦٠ ٩ مخرية لفية ١٠

 مقبول ٦٦,٦ ١٠ ليليس كورنياليس ١١

 ناقص ٥٣,٣ ٨ ليليس ويندوساري ١٢

 ناقص ٦٠ ٩ حممد سيف األنوار ١٣

 جيد  ٧٣,٣ ١١ مرأة الصاحلة ١٤

 ناقص ٦٠ ٩ مولنا عارفني ١٥

 ناقص ٥٣,٣ ٨ ميسغيانيت ١٦

 ناقص ٥٣,٣ ٨ ميسنوا ١٧
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 ناقص ٦٠ ٩ حممد أبراري ١٨

 جيد  ٧٣,٣ ١١ نوردييانسة ١٩

 ناقص ٦٠ ٩ بوجي أسية ٢٠

 ناقص ٦٠ ٩ سانيت بوناريت ٢١

 ناقص ٥٣,٣ ٨ سيت حسنة ٢٢

 ناقص ٦٠ ٩ سيت ميمونة ٢٣

 ناقص ٥٣,٣ ٨ سيت معرفة ٢٤

 ناقص ٥٣,٣ ٨ سيت موليتا ٢٥

 ناقص ٥٣,٣ ٨ سيت نور حسنة ٢٦

 ناقص ٦٠ ٩ صائم الزهري ٢٧

 مقبول ٦٦,٦ ١٠ تري مورنيايت ٢٨

 ناقص ٦٠ ٩ توسية أيونداري ٢٩

 جيد   ٧٣,٣ ١١ اولو املشفى ٣٠

 مقبول ٦٦,٦ ١٠ بتيا نينجسيةوهيو سي ٣١

 ناقص ٥٣,٣ ٨ ويويت أيفيندى ٣٢

 ناقص ٥٣,٣ ٨ يويل سابوترا ٣٣

 ناقص ٥٣,٣ ٨ زين األنصاري ٣٤

 ناقص ٦٠ ٩ زوليخة ٣٥

  ٢١٥٦ ٣١٠ جمموعة

 مقبول ٦١,٥ ٨,٨ معدل
       
   
  

  :عن نتائجهم فيما يليبة مائوية بنساجلدول السابق، فسر الباحث  مالحظةبعد 
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  )٩( ولجد                            
  دور الثايناليف  القراءةنتائج اختبار مهارة على  قائمة التفسري

  جمموعة يف امليئة  جمموعة الطلبة  التقدير  النتيجة
      ممتاز  ١٠٠ – ٩١
      جيد جدا  ٩٠ – ٨١
  ١٤,٢ %  ٥  جيد  ٨٠ – ٧١
  ٨,٦ %  ٣  مقبول  ٧٠ – ٦١
  ٧٧,١ %  ٢٧  ناقص  ٦٠ – ٥١
      راسب  ٥٠ – ٠

  ١٠٠%  ٣٥  جمموع
  
 نعكاساال  )٤

بعد انتهاء تنفيذ عملية التعليم ومالحظتها أقام الباحث واملتعاون بعملية 
االنعكاس على الدور األول من تطبيق األلعاب اللغوية وباستخدام البيانات 

  . الختبار واالستبانةاحلاصلة من خالل املالحظة وا
  : فحصل من هذا االنعكاس ما يلي

الطلبة  كما يف اجلدول عن أجوبة املفحوصني عن االستبانات يتضح لنا أن
  .القراءةيف  إىل تعلمهم دفعيشعرون بأن األلعاب اللغوية ت

على نتيجة  ١٤,٢%و القراءةمن اجلدول السابق يتضح أن مهارة الطلبة يف 
هذه تدل . على نتيجة ناقص ٧٧,١%يجة مقبول، وعلى نت ٨,٦ %و ،جيد

، ولتأكيد هذه مقبولعلى مستوى  القراءةعلى أن أكثر مهارة الطلبة يف 
  :مهارة الطلبة كااليت  معدلةالعبارة استخدام الباحث االن رمز 

٦١,٦ =    ٢١٥٦   
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٣٥  
 

  مناقشتهاحتليل البيانات و-٣
عليه  ف تعرض نتائج ماحصلفإن الباحث سومن خالل حتليل هذه البيانات، 

ونتائج ماحصل ، القراءةلعاب اللغوية لتنمية مهارة األمن االستبانات عن استخدام 
 الدراسة(من النتائج االختبارية بعد تطبيق التعليم باأللعاب اللغوية  طلبةعليه ال
  .)البحثية

 أن الطلبة يف تدل على ،االستبانات عن جوبة املفحوصنياأل الباحث إذا الحظ
كفاءم  تزيد شعرون أن األلعاب اللغويةوهم ي يشعرون الفراح والسرور القراءةتعليم 
  .القراءةيف 

بعد تطبيق العملية الدراسية و جة الطلبة يف االختبار قبل إجراءناقشة نتيبعد م
أن استخدام األلعاب يتضح لنا  ول والثاينيف الدور األ القراءةهارة األلعاب اللغوية يف م

 ةومن نتائج االختبار يف الدور األول تنمي. القراءةكفائتهم يف مهارة  ةية تنمياللغو
ويدل على مستوى ناقص، ويف الدور الثاين ، ٥٨,٦% قد وصل إىل  القراءةمهارة 

وإذا الحظ  .، ويدل على مستوى مقبول٦١,٥% قد وصل إىل  القراءةتنمي مهارة 
  :كما يلي  املعدلة وجدهاف يف كل الدور القراءةتنمية مهارة  الباحث

  
  
  
  
  

  )١٠(جدول                          
  القراءةالنتائج املعدلة لكل الدور يف مهارة         

  التقدير  الدور الثاين  الدور األول  قبل إجرائي
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  ممتاز      
  جيد جدا      

  جيد  ١٤,٢ %  ٥,٧ %  ٥,٧ %
  مقبول  ٨,٦ %  ١٤,٢ %  ٨,٦ %
  صناق  ٧٧,١ %  ٥٤,٢ %  ٥٤,٢ %
  راسب    ٢٥,٧ %  ٣١,٤ %

   
قبل متهيد تطبيق  القراءةيف  من اجلدول السابق أن نتيجة الطلبة الباحث الحظ

، هذه وسبعة طلبة ينالون النتيجة راسب األلعاب اللغوية أكثرهم على مستوى ناقص
كفائتـهم يف   رتفـع فت يف الدور األولأدىن، أما  القراءةتدل على كفائتهم يف مهارة 

ينالون  من الطلبة تسعةمازل و تدل على مستوى ناقص قليال، نتيجتهم قراءةالمهارة 
وجـد  يال  القراءةكفائتهم يف مهارة  ترتفعفقد اأما يف الدور الثاين ، راسب النتيجة

راسب، هذه تدل على أن األلعاب اللغوية تنمـي كفـاءة   الدرجة  الب الذي ينالط
  .القراءةالطلبة يف مهارة 

  
  
  

  
  

  مسلفصل اخلاا
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات
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يقدم الباحث الفصل األخري،  بعد أن حبث الباحث البيانات يف الفصل الرابع،        
وحيتوي الفصل األخري على نتائج البحث، التوصيات واإلقتراحات املرتبطة بالبحث يف 

  .هذا املوضوع
 

 نتائج البحث -أ 

  ننيثا دورين يف عربية باأللعاب اللغوية جتريتعليم القراءة يف اللغة ال بعد تطبيق
 ،دقيقة أربعون حصة كل على زمنو حصتان لقاء لكل لقاءان، دور ولكل

 انات مث حتليلها، استطاعالباحث من البيانات عند عرض البي على ماقدم بناءو
  :ستخرج النتائج التاليةيأن  الباحث

يف االختبار قبل تعليم  ةبعلى النتائج اليت حصل عليها الطلعتمادا ا - ١
الدراسي واالختبار بعد الدور األول والثاين، ميكن القول بأن األلعاب 

النتيجة ، حيث دل عليها باللغة العربية القراءةلتنمية مهارة  ةاللغوية فعال
 %٦١,٥. 

، ومعرفة القراءةلعاب اللغوية ومهارة األوجود العالقة اإلجيابية، بني  - ٢
جودة تعلم طلبة الصف الثاين مبدرسة احلكمة  رتفاعحالل اذلك من 

 .املتوسطة اإلسالمية
انطالقا من اخلالصة السابقة فأطروحة هذا البحث أن األلعاب اللغوية فعال          

 .باللغة العربية القراءةلتنمية مهارة 
                      

  التوصيات -ب 
 يقدم أن له حيسن البحث هذه نتائج من الباحث عليه حصل ما على بناء
   :يلي ما توصيات
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 وبتنوع استخدامها بأنواع أن يطبق األلعاب اللغوية درسينبغي للم -١
يف  القراءة مهارة ألجل تنمية قدرة الطلبة على القراءةيف تعليم  وسائلها

 .اللغة العربية يف مدرسة احلكمة املتوسطة اإلسالمية
غوية إىل األلعاب اللغوية األلعاب اللمدرس أن يطور ويكثّر هذه للينبغي  - ٢

 .لكي تكون اللعبة حمببة وغري مملة خرى اليت تناسب املواد التعليمية،األ
ينبغي للمدرس أن يراعي يف تعليمه اجلوانب الدافعـة إىل عملية تعليم  - ٣

الفعالة حيث ينشط تفكري التالميذ قبل التعليم وربط معلومات أو  القراءة
   .القراءةتعدين يف عملية خربام السابقة ليكونوا مس

 قتراحاتاال -ج 

، فينبغي للباحثني القراءةيركز على تنمية مهارة  الذي نظرا هلذا البحث        
 .مية املهارة األخرىناألخرين أن يطوروا هذا البحث يف فعالية األلعاب اللغوية لت

 القصور تأوجها وسلبية، إجابية نواحي يتعرف أن املوضوع يف اآلخر الباحث وعلى
 وألن والنقصان القصور من يراه ما إكمال فعليه لذلك،. الدراسة هذه من والنقصان
 .املنفعة من ممكن قدر أكرب الدارس ليستفيد دائما، شعارنا يكون
  
  

  
  
  

  املراجعو املصادرقائمة 
  املصادر -
  القران الكرمي - ١
  :املراجع العربية  -
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جامعـة  : الكويـت  ( ،اهجـه اصول البحـث العلمـي و من   أمحد بدر، ، -٢
  .م١٩٨٢الكويت،

مكة  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أمحد طعيمة،رشدي  -٣
  .م١٩٨٦، املكرمة، جامعة أم القرى

 تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيـق،  صالح عبدايد العريب،  -٤
  .م١٩٨١مكتبة لبنان، 

مكتبـة الفـالح،   : ، الكويـت  تدريس فنون اللغة العربية، كورذعلي أمحد م -٥
  .م١٩٨٤

اململكـة العربيـة   : الرياض   أساليب تدريس اللغة العربية،اخلوىل، حممد على  -٦
  .م١٩٨٢، السعودية

  .م٢٠٠٠،دار الفالح: األردن  االختبارات اللغوية،، حممد على اخلوىل -٧
   رياض، جامعة امللك سـعود، الطبعـة    ،اختبارات اللغة حممد عبد اخلالق حممد، -٨

  .ه١٤١٧\م١٩٩٦الثانية، 
طرائق تدريس اللغة العربيـة لغـري   الناقة ورشدي أمحد طعيمة، حممود كامل  -٩

  .م٢٠٠٣، ايسيسكو: مصر  الناطقني ا،
مكة املكرمة،  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، الناقة،حممود كامل  -١٠

  .م١٩٨٥ ،جامعة أم القرى
، بـريوت،  ، خصائص العربيـة وطرائـق تدريسـها   نايف حممود معروف -١١

  .م١٩٨٥، دارالنفائس
: عمان ،تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عمليةجابر، وليد أمحد  -١٢

  .م٢٠٠٢، دارالفكر
  
  :حبوث  -
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علـى التحصـيل   ) اللعبة اللغويـة (تأثري استخدام الوسائل  أمي حممودة،  -١٣
الدراسي للتالميذ يف تدريس اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائيـة اإلسـالمية   

 ،كلية الدراسات العلياماجيستر، غري منشور، رسالة احلكومية األوىل مباالنج،
 م٢٠٠٣اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

واالسـتذكار و   القراءةتطبيق استراتيجية  املسح و األسئلة و  سوتارجو،.ج -١٤
 الفهمية التفسريية يف اللغة العربيـة،  القراءةلترقية مهارة ) SQ3R( ملراجعةا

اجلامعة إلسالمية احلكومية  كلية الدراسات العليا،ماجيستر، غري منشور، رسالة
 م٢٠٠٧ماالنج، 

يف الربنـامج اخلـاص    القراءةاستراتيجية االستفهام يف تعليم مهارة  رشدي، -١٥
ماجيسـتر،   رسالة امعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،لتعليم اللغة العربية باجل

اجلامعة إلسـالمية احلكوميـة مـاالنج،     كلية الدراسات العليا،غري منشور،
 م٢٠٠٤

للغـة العربيـة يف    القـراءة تطبيق املدخل االتصايل لتعليم بشري مصطفى،  -١٦
 نج،املدرسة العالية الدينية التابعة للمدرسة العالية احلكومية الثالثـة مـاال  

، اجلامعـة اإلسـالمية   كلية الدراسات العليـا، ماجيستر، غري منشور، رسالة
    م  ٢٠٠٣احلكومية ماالنج، 
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  ١امللحق 
  التعرف على معىن املفردات: ألعاب 
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 مساء أصحاب مهن خمتلفةايوزع املعلم على الدارسني بطاقات حتمل        
ويعرض  )موظف، طبيبة، مهندس ،مدرس، فالح، صحفي، ربة البيت، بائع(

مدرسة، (أو اسم يتعلق به  عليهم بطاقات معلم حتوي كل منها اسم مكان
ويسأل الدارسني أن  )مزرعة، أخبار، بيت، سوق، إدارة، مستشفى، مباين

ويتعلق  على الذين يعملون يف هذه األماكن-من حالل بطاقام-عرفوايت
 .، وتكوين مجل مترابطة عن عمل هؤالءباالسم املذكور
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  ٢ملحق 
  تكوين اجلمل:  اللغوية لعاباأل
يقسم املعلم الفصل إىل أربع جمموعات من الدارسني، ويوزع على        

بطاقات حتمل أمساء، وعلى اموعة الثانية بطاقات حتمل  اموعة األوىل
، ويوزع املعلم امسا أخرجوعة التالية حتمل م، بينما بطاقات املفعال خمتلفةأ

. إىل ضمري اإلثنني مسند أو اسمعلى اموعة الرابعة بطاقات حتمل أفعاال 
يطلب املعلم من الدارسني قراءة بطاقام بإمعان مث يسأل طالبا من كل 

وستكون بعض هذه . أن يقراء بطاقته ٤-٣-٢-١جمموعة ذا الترتيب 
يطلب املعلم من الدارسني . مدعاة للسخرية والضحك أحياناخطاء واجلمل 

  .بعد ذلك تكوين اجلمل مشاة ويكتبها على السبورة
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