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ج  

  هداءاإل
 

  :أهدي هذا البحث التكميلي 
  

    احلاج عبد الرمحن)املغفور له( والدي إىل
  احلاجة مصنيفة ووالديت

  
  وإىل أيب احلاج هاشم حياة
  وأمي احلاجة مصفوفة

  
  أمحد فائق اإلحسان  احملبوبزوجي إىل

  اللطيفني عبِد موالنا أكرب و إرض موالنا عيشي وابّين
  

  بالكثري هلم أدين الذين أساتيذى مجيع وإىل

  

  أصحايب وصاحبايت  إىلو

  

  حرصا كرميا العربية اللغة على حيرصون الذينوإىل  



د  

  والتقدير الشكر
تغلب احلسنات على والذي برمحته الذي بنعمته تتم الصاحلات،  هللا أمحد
وعلى آله وأصحابه وكل  على حممد الذي أرشدنا إىل اخلريات،أسلم أصلي والسيئات، و

      أما بعد. يهدي للنيب الصلواتمن 
فيلزم يل أن أمحده وأشكره  البحث، هذا إعداد من باالنتهاء علّي اهللا مّن وقد

 يفكبري  فضل هلم كان الذين إىل والتقدير الشكر أقدم مث أوال على هذه املنة اجلميلة،
   : ومنهم ،البحث ذاه إهناء
  إبراهيم مالك موالنا جامعة مدير سفرايوغو، إمام احلاج الدكتور األستاذ مساحة - ١

  .ماالنج احلكومية اإلسالمية
 موالنا جامعة العليا الدراسات كلية عميد ،مهيمن احلاج الدكتور األستاذ مساحة - ٢

  ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك
 الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم رئيس ،نور صاحل شهداء رالدكتو مساحة - ٣

  ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا
 لساىن يعجز فحقاً ،األول املشرف ،حممد عفيف الدين دمياطي الدكتور مساحة - ٤

 ذاه إعداد فترة طوال والتشجيع العون كل يل قدم فقد ،وتقديره شكره عن
 مين فله ،يوتوجيه يتمساعد عن صدره يضق ومل بعلمه يبخل فلم البحث
  .واجلزاء الثواب عظيم اهللا ومن والتقدير الشكر خالص

 علمياً ينأفاد الذي الثاين، املشرف ،يمإبراه آدم حممود فيصل الدكتور مساحة - ٥
 بحثال فكرة بداية منذ البحث هذا إعداد مراحل كل ىف اخطواهت ووجه وعملياً
  .اجلزاء خري اهللا منووالتقدير  الشكر عظيم مين فله منه، اإلنتهاء حىت
 اللغة تعليم قسم يف املعلمني األساتذ إىل والتقدير الشكر كلأقدم  وكذا 
.  ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية
 وجزاهم  والتشجيع واملعارف العلوم من قدموه ام على والتقدير الشكر كل مين فلهم
  . اجلزاء خري اهللا



ه  

 وأدخله يف والدي غفره اهللا ورمحه ورضي عنه إىل والتقدير الشكر كل أقدمو
 وإىل زوجي احملبوب ،النافعة العلوم طلب يف دائما تىنشّجعيت ال والديتإىل  وجنته،

خاصة يف إهناء هذا  كثرياوشجعين والذي ساعدين الذي رضي عين يف طلب العلوم 
   .البحث

 بكلمة ولو إهناء هذا البحث ىف ساعدين من وكل وأصدقائي زمالئيمث إىل 
  .التقدير وعظيم الشكر خالص مجيعاً لهمف تشجيع،

  
  
  
  

 

  
  
  



و  

  

 

 
 
 
 

  إندونيسـيا مجـهوريــة
  الدينيـة الشـؤون  وزارة
  نجمباال  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 
  املشرفني تقرير

  
 أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد حيم،الّر محنالّر اهللا بسم  
  . أمجعني وصحبه لهآ وعلى واملرسلني األنبياء

  : ةالطالب هتحضر الذي العلمي البحث على االطالع بعد  
  دةلولوء مسعو:   اإلسم
                                           s-2/  ٠٩٧٢٠٠١٥ :  التسجيل رقم

    ولعبة السؤال واجلوابلعبة ترتيب الكلمات استخدام:   البحث موضوع
   كتابةال مهارة لترقية  

  .اجلامعة جملس إىل تقدميه على املشرفان وافق
لاألّو املشرف  
 

 حممد عفيف الدين دمياطي الدكتور

الثاين املشرف  
 

 إبراهيم آدم حممود فيصل الدكتور      
           

  ،االعتماد
  العربية اللغة تعليم قسم رئيس

  
   نور صاحل الدكتورشهداء

  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: التوظيف رقم



ز  

  
  املناقشة جلنة اعتماد

   :البحث عنوان
    ولعبة السؤال واجلوابلعبة ترتيب الكلمات استخدام

  الكتابة مهارة لترقية
  )ماجاكرطا جاوى الشرقية احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف جترييب حبث(
 ٠٩٧٢٠٠١٥S-2  : التسجيل رقم               ء مسعودةلولو : ةالطالب إعداد

  العربية اللغة تعليم قسم املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث
 درجة لنيل شرطا قبوله وتقرر املناقشة جلنة أمام البحث هذا عن ةالطالب دافع قد

  .م٢٠١١  يوليو١٤ :بتاريخ ،اخلميس يوم يف وذلك ة،العربي اللغة تعليم يف املاجستري
  :األساتذة ةالسادا من املناقشة جلنة وتتكون

  
 : ...............التوقيع ومناقشا يسارئ حممد سعد إبراهيم الدكتور - ١

 : ...............التوقيع مناقشا زلفي مبارك الدكتور - ٢

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

 ...............     :التوقيع ومناقشا مشرفا  إبراهيم آدم حممود لفيص الدكتور - ٤
 

  علي عتمادالا
العليا، الدراسات كلية عميد  
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  ةالطالب إقرار
  
  : كاآليت وبيانايت أدناه، املوقع أنا
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  ماجاكرطا) Perumda Sooko( برومدا سوقا ٩داهلييا رقم  شارع         : العنوان
 يف املاجستري درجة لنيل شرط لتوفري حضرهتا اليت الرسالة هذه بأن ترأقر

 اإلسالمية  إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم
  : عنوان حتت ماالنج احلكومية

    ولعبة السؤال واجلوابلعبة ترتيب الكلمات استخدام
 الكتابة مهارة لترقية

  )ماجاكرطا جاوى الشرقية احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف جترييب حبث(
 وإذا. اآلخر تأليف أو غريي إبداع من زورهتا وما بنفسي وكتبتها حضرهتا

  املسؤولية أحتمل فأنا حبثي من ليست فعال أهنا وتبني تأليفه من أهنا استقباال أحد ادعى
 جامعة العليا الدراسات كلية على أو املشرف على املسؤولية تكون ولن ذلك، على
  . ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك موالنا

  . ذلك على أحد جيربين وال اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار هذا حررت و هذا،
  

  م  ٢٠١١ليويو نج،ماال
  اإلقرار صاحب توقيع

  
  لولوء مسعودة

  ٠٩٧٢٠٠١٥:التسجيل رقم



ط  

  البحث مستخلص
 لترقية  ولعبة السؤال واجلوابلعبة ترتيب الكلمات ستخداما  ،م ٢٠١١ ،لولوء مسعودة

 احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف جترييب حبث( ةكتابال مهارة
 قسم العليا، الدراسات برنامج. املاجستري رسالة )ماجاكرطا جاوى الشرقية

  .ماالنج احلكومية اإلسالمية اجلامعة العربية، اللغة تعليم
فيصل  الدكتور) ٢ (حممد عفيف الدين دمياطي الدكتور) ١: (املشرف  

  حممود آدم إبراهيم
  اللغوية األلعاب ة،كتابال مهارة تعليم العربية، اللغة تعليم : األساسية الكلمات

 لصلتها الدراسية املواد أهم من أيضا وهي اللغوية، املهارات أهم من كتابةال مهارة إن  
 املالئمة األساليب أو االستراتيجيات يستخدم أن املدرس على فينبغي لذلك األخرى، املواد لكل
 عدهموتسا والتعلم التعليم يف الطلبة تدافع اليت املالئمة اللغوية األلعاب أو التعليمية الوسائل أو
  . كتابةال مهارة ترقية على

معرفة كيفية استخدام لعبة ترتيب الكلمات  إىل البحث هذا يهدف ذلك، على اعتمادا
،  يف الصف السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مباجاكرطامهارة كتابة الطلبة ترقية يف
 يف الصف السابع  كتابة الطلبةمهارةترقية لعبة ترتيب الكلمات يف استخدام فعالية معرفة مدى و

 يف كتابة الكلمات وكذا يف تكوين العبارات باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مباجاكرطا
 لعبة ترتيب الكلمات كيف يتم استخدام) ١  :يلي كما البحث أسئلة الباحثة وقدمت ، .واجلمل

 السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية  يف الصفمهارة كتابة الطلبة ترقية  يفولعبة السؤال واجلواب
  ولعبة السؤال واجلواب لعبة ترتيب الكلماتما مدى فعالية استخدام ) ٢، احلكومية مباجاكرطا؟

  يف الصف السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مباجاكرطامهارة كتابة الطلبة ترقية يف
  ولعبة السؤال واجلوابلعبة ترتيب الكلماتام ما مدى فعالية استخد) ٣يف  كتابة الكلمات ؟، 

  يف الصف السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مباجاكرطامهارة كتابة الطلبة ترقية يف
وأيهما أكثر فعالية بني استخدام لعبة ترتيب الكلمات ولعبة ) ٤ ،؟يف تكوين العبارات واجلمل

 خاصة ةلكتابا مهارة لترقية فعالة لعبةال هذه تخداماس أن الباحثة وافترضت السؤال واجلواب؟
  . املدرسة تلك يف الطلبة لدى كتابة الكلمات وتكوين العبارات أو اجلمل قدرة



ي  

. باجملموعتني والبعدي القبلي االختبار تصميمب التجريبـي املنهج البحث هذا واستخدم
-٢٠١٠ الدراسية للسنة سةاملدر تلك من السابع الصف طلبة هومجيع البحث هذا جمتمع أما

 الصف من وطالبة طالبا ٤٠ هي البحث وعينة وطالبة، طالبا ٢٤٧ حوايل وعددهم م، ٢٠١١
  ).د (و) ج (السابع

ولعبة  لعبة ترتيب الكلمات استخدام أن) ١: هي البحث هذا يف النتائج أهم ومن
ابة الكلمات وتكوين كت كفاءة لترقية الطلبة ساعدت قد التعليمية كالوسيلة السؤال واجلواب
 هذه أن مبعىن واحلماسة، فيها بالرغبة والتعلم التعليم عملية يف الطلبة واشترك ،العبارات أو اجلمل

 احلكومية اإلسالمية املتوسطة درسةاملب ةكتابال مهارة تعليم يف تطبيقها يف جدا ةفعال اللعبة
 لترقية ولعبة السؤال واجلواب لعبة ترتيب الكلمات فعالية أن) ٢ .ماجاكرطا جاوى الشرقية

ارتقاء نتيجة اإلختبار البعدي  بدليل ومؤكدة واقعة مثبتة، من ناحية كتابة الكلمات ةكتابال مهارة
ولعبة  لعبة ترتيب الكلمات فعالية أن) ٣. ٨٤,١٥ إىل ٦١,٣٥يف اجملموعة التجربية  من  

 بدليل ومؤكدة واقعة مثبتة  العباراتتكوين اجلمل أو يف الكتابة مهارة ترقية يف السؤال واجلواب
 أسلوب منف) ٤. ٣٨ إىل  ٢٧,٢٧٥ارتقاء نتيجة اإلختبار البعدي يف اجملموعة التجربية  من  

 والبعدي القبلي االختبار نتيجة على ببناء األوىل الطريقة بطريقتني، االستداليل اإلحصائي
 على ببناء الثانية يقةوالطر ،)٢،٠٢>١٥,٥٢<٢،٧١(=  t0 بقيمة التجربة للمجموعة
=  t0 بقيمة والضابطة التجربة للمجموعة البعدي االختبار نتيجة بني املقارنة

=  t0 مث بقيمة ،يف لعبة ترتيب الكلمات )٢،٠٢>٤،٣٢<٢،٧١(
كليهما فعال وأحسن تأثريا  أن واحلاصل . يف لعبة السؤال واجلواب )٢،٠٢>٣,٧٢<٢،٧١(

لعبة السؤال  عبة ترتيب الكلمات أكثر فعالية من استخدام ليف ترقية مهارة الكتابة، ولكن
  .واجلواب
 يطوروا أن الالحقني الباحثني على فريجى العلمي البحث هذا نتائج على اعتمادا 
 خطوات يطوروا أن وكذلك املفردات، تعليم ويف أخرى مهارات يف األلعاب هذه ويوسعوا
  .والسأم بامللل الطلبة يشعر وال تطبيقها طواتخ يف متنوعة األلعاب لتكون األلعاب هذه تطبيق

  
  
  



ك  
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Writing skill is one of the language skills that need to be improved and developed. 
Writing is also one of the most important subject matter because it is closely associated 
with other materials, therefore the learning process of reading teachers must use strategies 
or teaching techniques or by using the appropriate media language learning as well as 
games that can motivate students to learn and can be assist them in improving their 
reading skills. 

Based on the above, the study aims to determine the effectiveness of the use of the 
language game by playing "sort out the phrase" to improve writing skills especially the 
ability to write words and simple sentence structure make the grade I MTsN Mojokerto. 
And in this study researchers formulate formulation of the problem as follows: 1) How to 
shape the application of the language game "sort out the phrase" in teaching writing skills 
in students grade I MTsN Mojokerto East Java?. 2) The extent to which effective use of 
language games "sort out the phrase" in improving writing skills, especially writing skills 
of students said in class I MTsN Mojokerto East Java?. 3) The extent to which effective 
use of language games "sort out the phrase" in improving writing skills in particular skills 
to make a simple sentence structure in students' class I MTsN Mojokerto East Java?. And 
researchers assume that the effective use of these games to improve reading skills, 
especially reading comprehension texts to students at the school.  
This study used experimental procedures. The design study is a Pretest-posttest two 
groups (Experimental and Control). The population of this study were all students in 
grade VII in the school in academic year 2010-2011 yang totaled 247 students, and 
samples of this study were 80 students of class VII C and class D.  
The results of this study are: 1) That the use of the language game "sort out the phrase" as 
a medium of learning has helped students improve writing skills in word and make a 
simple sentence structure, and in the process of learning the students were active, and 
joyful spirit, this indicates that the game This is very effective in implementing the 
learning to read at this school. 2) That the effective use of language games "sort out the 
phrase" to improve writing skills, especially writing skills have been proven to be a real 
word and convincing proof of the increasing value average of post test experimental 
group results from 61.35 to 84.15. 3) That the effective use of language games "sort out 
the phrase" to improve the writing skills to make a simple sentence in particular has 
proven to be real and convincing proof of the increasing value average of experimental 
group post test results from 27.275 to 38. Finding the t table by two ways, first based on 
the results of a pretest-post test experimental group with t0 value is greater than t table 
value (2.02 <15:52> 2.71), both based on post test results of experiment and control 
groups also value t0 bigger than t table (2.02 <4.32> 2.71). 

Based on the results of this study is expected for teachers or researchers 
subsequently used to develop games that researchers in the realm of teaching other 
language skill or learning vocabulary, as well as to develop and expand its variations so 
that students do not feel tired and bored. 
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 Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang perlu 
ditingkatkan dan dikembangkan. Menulis juga merupakan salah satu materi pelajaran 
yang paling penting karena sangat berkaitan dengan materi yang lain, oleh karena itu 
dalam proses pembelajaran membaca guru harus menggunakan strategi atau teknik 
mengajar yang sesuai  atau dengan menggunakan media pembelajaran serta permainan 
bahasa yang dapat memotivasi siswa dalam belajar dan dapat membantu mereka dalam 
meningkatkan keterampilan menulis mereka. 

 Berdasarkan hal diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektifitas penggunaan permainan bahasa dengan cara bermain ”mengurut kalimat” untuk 
meningkatkan  keterampilan menulis khususnya kemampuan menulis kata dan membuat 
susunan kalimat sederhana pada siswa kelas I MTsN Mojokerto. Dan dalam penelitian ini 
peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana bentuk penerapan 
permainan bahasa ”mengurut kalimat”  dan permainan tanya jawab dalam pembelajaran 
keterampilan menulis pada siswa kelas I MTsN Mojokerto Jawa Timur ?. 2) Sejauh mana 
efektifitas penggunaan permainan bahasa ”mengurut kalimat” dan permainan tanya jawab 
dalam meningkatkan  keterampilan menulis khususnya keterampilan menulis kata pada 
siswa kelas I MTsN Mojokerto Jawa Timur?. 3) Sejauh mana efektifitas penggunaan 
permainan bahasa ”mengurut kalimat” dan permainan tanya jawab dalam meningkatkan  
keterampilan menulis khususnya keterampilan membuat susunan kalimat sederhana pada 
siswa kelas I Mojokerto Jawa Timur ?. 4) Manakah yang lebih efektif antara penggunaan 
permainan bahasa mengurut kalimat dan permainan tanya jawab? Dan peneliti berasumsi 
bahwa penggunaan permainan ini efektif  untuk meningkatkan keterampilan menulis 
khususnya dalam menulis kata dan menyusun kalimat.  

 Penelitian ini menggunakan prosedur eksperimen. Desain penelitian yang 
digunakan adalah Pretest-Posttest dua kelompok (Eksperimen dan Kontrol). Adapun 
Populasi dari penelitian ini adalah semua siswa kelas VII pada sekolah tersebut pada 
tahun ajaran 2010-2011yang berjumlah 247 siswa, dan sampel dari penelitian ini adalah 
80 siswa dari kelas VII C dan kelas VII D. 

 Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1) Bahwa penggunaan permainan bahasa 
”mengurutkan kalimat” sebagai media pembelajaran telah membantu siswa  dalam 
meningkatkan kemampuan menulis kata dan membuat susunan kalimat sederhana, dan 
dalam proses pembelajaran siswa terlihat aktif, semangat dan gembira, ini menunjukkan 
bahwa permainan ini sangat efektif di terapkan pada pembelajaran membaca pada sekolah 
ini. 2) Bahwa efektifitas penggunaan permainan bahasa ”mengurut kalimat” untuk 
meningkatkan  keterampilan menulis khususnya ketrampilan menulis kata telah terbukti 
secara nyata dan meyakinkan dengan bukti meningkatnya nilai rata-rata kelompok 
eksperimen hasil post test dari 61.35 ke 84.15. 3) Bahwa efektifitas penggunaan 
permainan bahasa ”mengurut kalimat” untuk meningkatkan  keterampilan menulis 
khususnya membuat kalimat sederhana telah terbukti secara nyata dan meyakinkan 
dengan bukti meningkatnya nilai rata2 kelompok eksperimen hasil post test dari 27.275 



م  

ke 38. 4) Mencari hasil t tabel berdasarkan dua cara, pertama berdasarkan hasil pretest-
post test kelompok eksperimen dengan nilai t0 lebih besar dari nilai t tabel (2,02 
<15.52>2,71), kedua berdasarkan hasil post test kelompok  Eksperimen dan Kontrol nilai 
t0   juga lebih besar dari t tabel (2,02<4,32>2,71) setelah menggunakan permainan 
mengurut kata, dan (2.02<3.72>2.71) setelah menggunakan permainan tanya jawab. Jadi 
permainan mengurut kata lebih efektif dari pada permainan tanya jawab.  

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi guru atau peneliti selanjutnya 
untuk mengembangkan permainan yang dipakai peneliti dalam ranah pengajaran 
keterampilan berbahasa yang lain atau pembelajaran kosa kata, begitu juga  agar 
mengembangkan dan memperbanyak variasinya sehingga siswa tidak merasa jenuh dan 
bosan. 
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  الفصل األول
   والدراسات السابقاتمقدمة

 
 خلفية البحث  -أ 

كانت التربية حماولة اإلنسان على توسيع آفاق معارفه يف تكوين النتيجة 
وهذه احملاولة ال تثمر املنافع الكبرية فحسب، بل تليب حاجة . واملوقف والسلوك

رة جودة وهذه صو. اإلنسان األساسية، وقد تكون احلاجة تقضى بغري وفق لرجائه
والعوامل املؤثرة لدنائة جودة التربية كثرية ومنها قدرة الطالب، . التربية الدنيئة

فال بد يف عملية التربية أنشطة املدرس والطالب، . والبيئة املدرسية، وعملية التربية
ولكل منط من هذه العملية وظيفة . ومنهج إدارة املدرسة وقيادة رئيس املدرسة

  . جودة التربيةجيب إكماهلا لترقية
واملراد بعمل املدرس هنا نتيجة . ومن أحد عوامل جناح املدرسة عمل املدرس

التدريس من التخطيط والتنفيذ وأنشطة التعليم والتعلم والتقومي وانضباط مهنية 
واعتمادا على هذا فيعرف أن وظيفة املدرس ليست . املدرس يف عملية التعليم

وهذه الوظيفة غري سهلة إن مل تكن .  إىل التقوميتعليما فقط بل تبدأ من التخطيط
  .         لدى املدرس دافعية التعليم اجليدة واإلرادة يف ترقية الدافعية للطالب

اللغة أداة اإلتصال بني جمموعة من اجلنس البشري، وهذا اإلتصال ينتهي إىل 
مفهما وفامها أن تسميها : نوع من التفاهم، والتفاهم هو تفاعل الفهم بني طرفني 

فهام أداة طبيعة هي عاين جند يف التفاهم إفهاما، ولإلويف هذه امل. أو متكلما وسامعا
ولكن التفاهم حمدود، ألنه مقيد بزمان . اللسان، وللفهم أداة طبيعة هي األذن

ومكان، فلحاجة اإلنسان إىل التفاهم مع غريه مع بعد املسافات واختالف األزمنة 
ئل أخرى للتفاهم، فاخترع طريقة صناعية لإلفهام هي الكتابة، إبتكر اإلنسان وسا

: وطريقة صناعية للفهم هي القراءة، وهبذا أصبح للغة أربع أركان أساسية هي 

١



 ٢

 وهذا كما ١.الكالم والكتابة كوسيليت إفهام واإلستماع والقراءة كوسيليت فهم
 ) استقباليتان منهما إثنتان أربع، اللغوية املهاراتقال حممود إمساعيل صيين أن 

receptive )  إنتاجيتان واألخريان والقراءة االستماع مها ( productive ) مها 
  ٢.والكتابة الكالم
 هبا يعرب الىت الكلمات وهي العربية، اللغة البحث هذا ىفالباحثة  تصختو
 أهم من وهي وأوسعها اللغات أفصح هي العربية اللغة وإن ٣.أغراضهم عن العرب
 إىل مصادرها ترجع الىت اإلسالمية العلوم الناس هبا ويكشف. العامل ىف تاللغا
 باللغة كتابه أنزل اهللا ألن القرأن ولغة واملسلمني الدين لغة وهي غالبا، العربية اللغة

ΡÎ) çµ≈oΨ̄$! : تعاىل اهللا قال كما العربية، ø9 t“Ρr& $ºΡ≡ uö è% $wŠ Î/ t tã öΝ ä3 ¯=yè©9 šχθè=É) ÷ès? ∩⊄∪ 
 تدريسهاب كبريا إهتماما هنتم أن علينا وجب كاملسلمني حنن لذلك). ٢:  يوسف(

 غري أن العربية هلا ظرف مل يتوفر ألية لغة من لغات العامل ذلك .وطرائق تدريسها
اهنا ارتبطت بالقرآن منذ أربعة عشر قرنا ودّون هبا التراث العريب الضحم، الذي 

       ٤.ظاهرهكان حموره هو القرآن الكرمي يف كثري من م
والكتابة إحدى مهارات اللغة العربية األربعة وهي االستماع والكالم 

وهي كلها ينبغي أن تكون متعلقة بعضها ببعض بعالقة عميقة . والقراءة والكتابة
وكما فال رشدي أمحد طعيمة . ووثيقة للوصول إىل أهداف تدريس اللغة العربية

                                                 
  ٤٣، ص )١٩٩٢دار املسلم، : الرياض(املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسيها، أمحد فؤاد حممود عليان،  1

 العربية اململكة : الرياض (،العامة األسس بعض األجنبية، اللغات لتدريس التعليمية املواد إعداد صيين، إمساعيل حممود 2
 .١٠٣: ص ،)١٩٨٢ السعودية،

 ٧ : ص ،)١٩٨٧ العصرية، مكتبة : سودان (،العربية الدروس جامع الغاليني، ىمصطف 3
  ١٢، ص )١٩٩٧مكتبة اخلاجني، : القاهرة(، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهرمضان عبد التواب،   4



 ٣

لغوي بني األفراد، وهي ضرورة اجتماعية أن الكتابة وسيلة من وسائل االتصال ال
  ٥.والوقوف على أفكار اآلخرين، على امتداد بعدي الزمان واملكان. لنقل األفكار

وترى الباحثة أن اللغة العربية ختتلف اختالفا كثريا عن اللغات األخرى، 
 ومنها أن اللغة العربية تتميز بالكتابة من اليمني إىل اليسري، واخلطوط املتنوعة،

  .واملعرف والنكرة وغريها، وذات األشكال العجيبة
كثريا ما يكون خطأ التالميذ يف الكتابة واإلمالء والرسم الكتايب سببا يف 
قلب املعىن وكذلك عدم وضوح األفكار، ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية 

ذلك فإن فل. مهمة وضرورة اجتماعية للتعبري عن األفكار واملعرفة عن أفكار التعبري
اكتساب مهارة الكتابة مهمة وضرورة وأيضا هدف رئيسي من املهارات األربع، 
ألن الكتابة هي وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ميكن للتالميذ أن يعريوا 
عن أفكارهم، وأن يقف على أفكارهم غريهم، وأن يربز ما لديهم من مفاهيم 

           ٦.له من حوادث ووقائعومشاعر، وأن يسجل أي منهم ما يود تسجي
اللغة العربية من اللغات الواجب تدريسها يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

وهذا يدعو .  اللغة اإلجنليزية واللغة اإلندونيسيةإىل جانباحلكومية ماجاكرطا 
املدرسني فيها أن يعلموا هذه اللغة تعليما جيدا حىت يقبلها الطالب قبوال حسنا 

كثريا ما جيد . ا إملاما جيدا مث يدربوهنا إستماعا وكالما وقراءة وكتابةن هبويلمو
مدرس هذه اللغة الطالب الذين يكونون كساىل يف تعليم اللغة العربية وال يسعون 

 فهمها وإن مل يفهموا، بل مييلون إىل التكلم بصديقهم أو اللعب بنفسه فكأن إىل 
بعضهم يعمله يف م املدرس الواجب املرتيل فمحلهوإذا . اللغة العربية غري هامة هلم

يف وهذا يدل على أهنم ال يريدون أن يعمقوا .  ألجوبة صديقهنقال وسرقةالفصل 
  . اللغة العربية
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 ٤

إستنادا إىل هذه الظواهر، فينبغي ملالحظي اللغة العربية وجمتمع اللغة العربية 
م يف تعليم اللغة العربية خصوصا معلمي اللغة العربية أن يقّوموا الطرق اليت تستخد

ورمبا تكون الطرق املستخدمة تتجه كثريا إىل املعرفة النظرية فقط .  هذا الوقتيف
وال إىل املعرفة التطبيقية، أو تكون الطرق تتيح الوقت أكثر من املتعلم أو ما يسمى 

 لدارسوليس التعليم مركزا على ا) Teacher-orinted (درسبالتعليم املركز على امل
)Student-Orinted(املفردات الكثرية لدارس أن حيفط املدرس، أو يوجب ا 

. ها تطبيقا كثرياال ميارسها ممارسة تامة وال تطبق كرها حىت لدارسفيحفظها ا
وال سيما إذا ال يكتب ما تعلمه .  إىل نسيان ما تعلمه وما حفظهؤديي وهذا الذي

فتعليم وتعلم اللغة ال ينبغي أن  .جديدا على كراسته إال إذا يأمره املدرس كتابته
يكون نظريا أو علميا فحسب بل يكون عمليا كذلك، ألن اللغة جيب أن تكون 

  . جزأ من احلياة العملية للطلبة
ولذلك، ليس غريبا إذا كان كثري من متخرجي اللغة العربية ال يستطيعون أن 

ؤسسات التربوية وال يتكلموا باللغة العربية كثريا بسبب الطرق اليت تستخدم يف امل
 وأن كثريا تتصف باملراحل واملواقف اليت متكن للطلبة أن يتكلموا باللغة العربية

. جيتهدا يف كتابة الكلمات او املفردات او اجلمل حىت يعتادوا يف التكلم والكتابة 
واملفروض يف الطرق اليت تستخدم يف املؤسسات التربوية أن متكن الطلبة من 

.  وبكتابتها العربية أو تعطي هلم الفرص الكثرية للتكلم باللغة العربيةالتكلم باللغة
وترى الباحثة أن الطلبة يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية تكلما فصيحا طليقا 

 يستطيعون ان يكتبوا الكلمات كثريا إذا كانوا ميارسون بالتكلم باللغة العربية
  .فاملمارسة توجه إىل القدرة. ا العربية كتابة صحيحة إذا كانوا مياسون هب
فال ميكن أن يعلم هذه اللغة بدون الطريقة . وهذا يرجع إىل معلم اللغة العربية
فاملعلم جيب له أن يعرف أية طريقة مناسبة . ألن التعليم بدون طريقة غري كامل

ذا ه. لتعليم اللغة العربية وأية طريقة تدعو إىل رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية



 ٥

يدل على أمهية فهم طرق عملية التعليم ال سيما يف تعليم اللغة خصوصا اللغة 
جيوز لنا أن ننسي الشيئ، لكن ال جيوز لنا : "وهذا كما قال علي شريعيت. العربية

   ٧."أن ننسي الطريقة لتناول الشيئ
 إىل حيتاج ةكتابال مهارة تعليم وخاصة العربية اللغة مهارات تعليم إن
 اللغوي التعليم عملية يف واأللعاب استيعاهبا، يف الطالب ملساعدة وذلك األلعاب؛
  . األجنبية اللغة تعليم تسهيل يف املعلم يستعملها أن البد مهمة وسائل إىل حيتاج

يف املدرسة وستقدم الباحثة يف هذا البحث أحوال الطلبة يف الصف السابع 
لم اللغة العربية، من أن يكونوا يف  عند تعاملتوسطة اإلسالمية احلكومية مباجاكرطا

التعب وامللل بسبب درس اللغة العربية يكون يف حصة أخرية أو بعد اإلستراحة 
 ألهنمفيستحب  للمعلم أن يستخدم األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية، 

   .ةكتابال مهارة تعليم يف خاصة العربية، اللغة لتعلم مرحية تعليمية حالة إىل حيتاجون
 يف التجريـيب بالبحث القيام الباحثة تريد الواقعة، احلالة هذه على فبناء
 تعليم أنشطة لتحسني  وذلك ،احلكومية مباجاكرطا اإلسالمية املتوسطة  املدرسة
 وعلى العربية، اللغة تعلم عملية يف الطالب ترغب اليت التعليم بطريقة العربية اللغة
ملعرفة و املتوسطة مستوى يف ةكتابال مهارة متعلي يف اللغوية األلعاب خاص وجه
لعبة من ختتار الباحثة  و.الكتابة مهارة تعليم يف اللغوية األلعاب استخدام فعالية

مهارهتم يف ترقية فضال يف األلعاب اللغوية إلنشاء رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية 
ام األلعاب اللغوية كان يف التعليم باستخد. الكتابة وهي لعبة ترتيب الكلمات 

وهذا عالج حلل املشكلة يف . عملية التعليم والتعلم اليت يشترك الطلبة كثريا فيها
  .           يف  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مباجاكرطا للصف السابعالكتابةتعليم 
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 ة البحثأسئل  -ب 
  :أما أسئلة البحث فهي كما يلي 

 ترقية  يف ولعبة السؤال واجلوابلماتلعبة ترتيب الك كيف يتم استخدام -١
طة اإلسالمية درسة املتوس يف الصف السابع باملمهارة كتابة الطلبة
  ؟احلكومية مباجاكرطا

  يف ولعبة السؤال واجلوابلعبة ترتيب الكلماتدام ما مدى فعالية استخ -٢
طة اإلسالمية املدرسة املتوسبصف السابع يف ال مهارة كتابة الطلبةترقية 
 ؟كتابة الكلمات  يف  ية مباجاكرطااحلكوم

  يف ولعبة السؤال واجلوابلعبة ترتيب الكلماتدام ما مدى فعالية استخ  -٣
طة اإلسالمية املدرسة املتوسبصف السابع يف ال مهارة كتابة الطلبةترقية 

 ؟تكوين العبارات واجلمل يف احلكومية مباجاكرطا
 استخدام لعبة ترتيب الكلمات أيهما أكثر فعالية يف ترقية مهارة الكتابة بني  -٤

 لعبة السؤال واجلواب ؟استخدام و
    

 أهداف البحث  -ج 
 :وهتدف الباحثة إىل األهداف التالية 

 ترقية يفولعبة السؤال واجلواب معرفة كيفية استخدام لعبة ترتيب الكلمات  -١
املدرسة املتوسطة اإلسالمية بلصف السابع  يف امهارة كتابة الطلبة
  احلكومية مباجاكرطا

 يف  ولعبة السؤال واجلوابلعبة ترتيب الكلماتاستخدام فعالية معرفة مدى  -٢
املدرسة املتوسطة اإلسالمية بلصف السابع  يف امهارة كتابة الطلبةترقية 

 .كتابة الكلمات يف احلكومية مباجاكرطا



 ٧

يف ولعبة السؤال واجلواب لكلمات لعبة ترتيب ااستخدام فعالية معرفة مدى  -٣
املدرسة املتوسطة اإلسالمية بلصف السابع  يف امهارة كتابة الطلبةترقية 

 . تكوين العبارات واجلمل يف احلكومية مباجاكرطا
معرفة أيهما أكثر فعالية يف ترقية مهارة الكتابة بني استخدام لعبة ترتيب  -٤

 الكلمات واستخدام لعبة السؤال واجلواب 
 

 وض البحثفر  -د 
  :فروض البحث يف هذا البحث هي 

مهارة الكتابة  سريقيولعبة السؤال واجلواب استخدام لعبة ترتيب الكلمات  -١
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بلدى طلبة الصف السابع 

  . مباجاكرطا
ترقية له فاعلية يف ولعبة السؤال واجلواب لعبة ترتيب الكلمات  استخدام -٢

املدرسة املتوسطة اإلسالمية ب لدى طلبة الصف السابع مهارة الكتابة
 .كتابة الكلمات يف احلكومية مباجاكرطا

ترقية  له فاعلية يف  ولعبة السؤال واجلوابلعبة ترتيب الكلمات استخدام -٣
املدرسة املتوسطة اإلسالمية بمهارة الكتابة لدى طلبة الصف السابع 

 .جلملتكوين العبارات وا يف احلكومية مباجاكرطا
 

 أمهية البحث  -ه 
  :م هذا البحث الفوائد اآلتية قّد
 من ناحية النظرية -١
أن يكون هذا البحث أساسا وسندا هلا يف تعليم اللغة العربية، : للباحثة   )أ 

لدى  مهارة الكتابة ويزيدها املعلومات عن األلعاب اللغوية يف سبيل ترقية 
  .مية مباجاكرطااملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوبطلبة الصف السابع 



 ٨

أن يعطي اخلربات هلم بوجود األلعاب اللغوية عند تعلم اللغة : للطلبة   )ب 
العربية يف مدرستهم سوى أن تكون هلم الرغبة فيها مث كانوا يدرسوهنا 

 .بدون ملل وسأمة
 حتسني عملية يفأن يكون أساسا واعتمادا هلم : ملدرسي اللغة العربية   )ج 

زيد هلم العلوم واملعارف فيما يتعلق غة العربية وكذا أن يلتدريس ال
 .   باأللعاب اللغوية ودوافع الطالب يف درس اللغة العرية

أن يكون هذا البحث معلومات هلا عن : للمدرسة اهلدف وغريها   )د 
األساليب والوسائل التعليمية املناسبة والفعالة يف عملية تعليم اللغة العربية 

ل أو خالل استخدام األلعاب وتعلمها وعن دوافع الطالب الناشئة قب
اللغوية، ويكون أساسا للدراسة املقارنة ولبحث اإلجراء الصفي وللبحث 

  .  هبذه املدرسة أو باملدرسة األخرىالتجرييب 
 :من ناحية التطبيقية  -٢
أن تكون نتيجة هذا البحث توجيها هلا يف تطبيق األلعاب اللغوية : للباحثة   )أ 

  .يف تعليم اللغة العربية
أن تكون هذه النتيجة دافعة هلم يف تعلم اللغة العربية بسهولة  : للطلبة  )ب 

 .وبالرغبة فيها بدون ملل
أن تكون هذه النتيجة مؤثرة على رفع احلماسة : للمدرسة اهلدف وغريها   )ج 

 .حلل املشكالت اليت تواجهها يف امليدان التربوي
 

 حدود البحث  -و 
 :احلدود اآلتية ولكي ال يكون هذا البحث واسعا حتدده الباحثة على 

ترقية مهارة تقوم الباحثة هبذه الدراسة اليت تتعلق ب : احلد املوضوعي )١
 . اللغوية يف تعليمهالعاب بسبب استخذام االالكتابة
 والسؤال  اللغوية فهي ترتيب الكلماتلعابوأما األ



 ٩

 كتابة يف البالط مهارة على وترتكز. واجلواب
 . الكلمات وتكوين العبارات او اجلمل

الصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية  :   حلد املكاينا )٢
 احلكومية ماجاكرطا

نصف السنة الثاين يف العام يعقد  هذا البحث يف  :   احلد الزماين )٣
  . ٢٠١١-٢٠١٠الدراسي 

 
 حتديد املصطلحات  -ز 

 للوصول -متعاونني متنافسني–األلعاب اللغوية هي نشاط يتم بني الدارسني  )١
  ٨.طار القواعد املوضوعيةإىل غايتهم يف إ

يستخدم املعلم تدريبات ترتيب الكلمات بالبطاقات يف : ترتيب الكلمات  )٢
تدريب التالميذ على تراكيب معينة، أو على حروف : مناسبات كثرية منها 

اجلر والظروف، ومنها تدريبهم على استخدام بعض املفردات اجلديدة اليت 
بات التحريرية كمثال ملا سيجريه وهي تفيد كثريا قبيل التدري. درسوها

 السؤال ٩.التالميذ، وكذلك يف التدريب على القراءة واإلمالء املنقول
 ١٠.الطلبة عنها وجييب األسئلة يطرح بأن املادة املدرس إلقاء هو واجلواب

تبدأ مراحلها برسم . مهارة الكتابة هي إحدى املهارات اإلجيابية أو اإلبداعية )٣
  ١١.مل وتنتهي بالتعبري احلراحلروف والكلمات واجل
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 ١٠

  الدراسات السابقة  -ح 
  )٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ (والفجر دراسة -١    

  ترقية مهارة الكتابة باللغة العربية باملدخل البنائي :  عنوان البحث -
كيفية إجراء تعليم الكتابة باللغة العربية باملدخل ) ١:   أهداف البحث-

البنائي يف تعليم النواحي اليت يعاجلها املدخل ) ٢. البنائي
فعالية املدخل البنائي يف ترقية ) ٣. الكتابة باللغة العربية

  .مهارة الكتابة باللغة العربية
  املنهج التجرييب  :   منهج البحث-
النتائج اليت حصل عليها الطالب يف االختبار القبلي  : نتيجة البحث  -

واالختبار البعدي يف الدورة األوىل والثانية تدل على أن 
مدخل التعليم البنائي فعال لترقية مهارة الكتابة باللغة 

 ٢٠العربية، وتصل هذه الفعالية إىل درجة النسبة املئوية 
%.  

  )٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ (خملصدراسة  -٢ 
  فعالية استخدام القواعد اإلمالئية لترقية مهارة الكتابة :  عنوان البحث -
قواعد رسم احلروف معرفة مدى فعالية استخدام ) ١:    أهداف البحث- 

لترقية مهارة الكتابة يف مدرسة دار املقيمني العالية 
معرفة ) ٢.  بانتني- تاجنريان –اإلسالمية بواران جايت 

مدى فعالية استخدام عالمات الترقيم لترقية مهارة 
الكتابة يف مدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية بواران 

  . بانتني- تاجنريان –جايت 
  املنهج التجرييب  :  لبحث منهج ا-



 ١١

أن استخدام القواعد اإلمالئية دلت فعاليتها الظاهرة  : نتيجة البحث  -
  .وصارت هي أحسن لتعليم الكتابة العربية

  )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨(مشس األنام  دراسة -٣ 
  رموز التصحيح يف ترقية مهارة الكتابةاستخدام   :  عنوان البحث-
ستخدام رموز التصحيح يف ترقية معرفة فعالية ا) ١ :  أهداف البحث-

معرفة ) ٢كفاءة الطلبة اإلنشاء التحريري املوجه، 
استجابة الطلبة تصحيح األخطاء قبل معرفتهم رموز 
التصحيح وبعدها يف ترقية كفاءة الطلبة اإلنشاء 

  .التحريري املوجه
  املنهج التجرييب  :   منهج البحث-
يح يف تصحيح اإلنشاء رموز التصحأن استخدام ) أ  :   تنيجة البحث-

التحريري املوجه يكون فعاال لترقية مهارة الكتابة ويثري 
ومن االستبانة واملالحظة . استجابة الطالب اإلجيابية

ينتج بأن ما يسبب حتري الطلبة هو عدم فهمهم واقعة 
طالبا،  % ٦٥,٧٨األخطاء يف أوراقهم التدريبية يعين 

ط اإلشارة حنو وهذا بسبب استخدام األستاذ املفتش فق
الكلمات اخلاطئة حىت ال يصححون تصحيحها 

 واستخدام رموز التصحيح يعنيهم الداللة .وحتسينها
  .على األخطاء احلقيقية لديهم حىت يصححوا عاجال

  ) ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢( دراسة أمي حممودة -٤
 التحصيل على) اللغوية األلعاب (الوسائل استخدام تأثري  :  عنوان البحث-

 باملدرسة العربية اللغة تدريس يف لتالميذل الدراسي
  .مباالنج األوىل احلكومية اإلسالمية اإلبتدائية



 ١٢

 على) اللغوية األلعاب (الوسائل استخدام تأثري ملعرفة) ١ : أهداف البحث-
 يف العربية اللغة تدريس يف للتالميذ الدراسي التحصيل
 األوىل احلكومية اإلسالمية اإلبتدائية للمدرسة الرابع الفصل
 جمموع من املئوية النسبة تكون لعبة أية وملعرفة) ٢. مباالنج

  .أرفع للتالميذ الدرجات
   و املنهج التجرييبالكمي املدخل  :   منهج البحث-
  .للتالميذ الدراسي التحصيل على تؤثر اللغوية األلعاب أن  :   تنيجة البحث-
   

ليمية أو األلعاب اللغوية فمن هذه الدراسات استفادت الباحثة أن الوسائل التع
سابقون بعض الوسائل إذا استخدم الباحثون الو. تؤثر على التحصيل الدراسي للتالميذ

لتعليم مهارة الكتابة وترقيتها كالقواعد اإلمالئية واملدخل البنائي ورموز التصحيح 
 رغبة إلنشاء  ولعبة السؤال واجلواب استخدام لعبة ترتيب الكلمات الباحثة تبحثف

وهم جيلسون يف الصف السابع خاصة يف الكتابة الطالب يف تعلم اللغة العربية 
 حيث تنشئ يف ،باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطا جاوى الشرقية

.  بأهنا درس ممتع ال مملونشعري يف تعلم اللغة العربية حىت احلماسة والرغبةأنفسهم 
  . التجرييبوتستخدم الباحثة يف هذا البحث البحث

 



  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  
  الوسائل التعليمية: املبحث األول 

  التعليمية الوسائل مفهوم -١
 ومواد وأجهزة أدوات من املعلم إليه يلجأ ما هي التعليمية الوسيلة إن
 يف يستخدمها املعلم ألن تعليمية وهي. وتعزيزها وحتسينها التعليم عملية لتسهيل
  ١.بواسطتها يتعلمون لبالطا ألن التعلمية وهي عمله

 من الطلبة تفهيم على املعلم به يستعني ما كل أهنا إبراهيم العليم عبد وقال
  ٢.املختلفة التوضيحية الوسائل

 املعلم يستخدمها أداة كل "هي التعليمية الوسائل أن الرمحن عبد وقدم
 وتدريب األفكار وشرح الكلمات معاين وتوضيح التعليم، عملية لتحسني
 دون القيم، وغرس االجتاهات وتنمية العادات وإكساهبم املهارات على سنيالدار

  ٣".واألرقام والرموز األلفاظ استخدام على املعلم جانب من األساسي االعتماد
 يساعد ما كل هي التعليمية الوسائل أن عرفنا السابق البيان على بناء
 وحتسينها التعليم مليةلع تسهيال الطلبة أذهان إىل املعلومات نقل على املعلم

 التعليم عملية يف الصعوبات فوجدت منها التعليم عملية خالت فإذا وتعزيزها،
 فعلى التعليم عملية جناح يف اكبري ادور هلا وألن املنشور، الغرض إىل وللوصول
  . فيها يستخدمها أن املعلم

                                                 
 ٩٤. ص ،)هـ١٤١٢/م١٩٩١ النفائس، دار : لبنان (،دريسهات وطرائق العربية خصائص معروف، نايف  1
 ٥٩. ص ،)٤:ط ،١٩٦٨ املعارف، دار: القاهرة (،العربية اللغة ملدرس الفن املوجه إبراهيم، العليم عبد  2
. ص ،)٢٠٠٠ املفردات، : الرياض (،)العملية والتطبيقات واألسس املاهية (،التعليم تكنولوجي كدوك، الرمحن عبد  3

٦٧-٦٦ 

١٣



 ١٤

  التعليمية الوسائل أمهية  -٢
 تشجع أن تستطيع أهنا التعليمية سائلالو أمهية عن إبراهيم العليم عبد يرى

 التعليم عملية وجتعل أذهاهنم يف املعلومات وتقوي التعليم يف مهتهم وترفع الطلبة
  ٤.حية والتعلم

 األهداف حتقيق على تساعد التعليمية الوسائل أن محدي حسني وقال
  ٥.يةالتعليم األمور من وحنوها الطلبة عند املفاهيم وتزويد املنشودة التعليمية

 يف الطلبة أنشطة ترفع أن تستطيع التعليمية الوسائل أن سوجانا ويزيد
  ٦.نتائجها يف النجاح إكمال مع والتعلم التعليم عملية

 اللغة تعليم جمال يف التعليمية الوسائل أمهية عن جابر أمحد وليد وقدم
  ٧:يلي كما العربية

  .والسرور تعةبامل العربية اللغة تعلم على لإلقبال الطلبة تشويق  )أ
  .الطالب يتعلمها اليت املعاين بعض توضيح  ) ب
 اجلبـل  أو البحر شاطئ مفهوم مثل للطالب املعينة املفاهيم بعض توضيح  ) ج

  .وغريها
 أو األشـياء  بـني  الفـروق  مالحظة مثل الطلبة لدى املالحظة دقة تنمية   ) د

  .ذلك وغري والنوع والعدد والكرب الصغر حيث من األشخاص
 اليت تدل على أمهية استخدام الوسـيلة        من القرآن الكرمي  يات  آاك  هنو

  :اهللا ومنها ملعرفة شيئ من علوم 
  ٥ - ١: العلق  سورة -

                                                 
 ٤٣٢: ص سابق، مرجع  إبراهيم، العليم عبد  4
 ٤٤: ص ،)٢٠٠١ كويت، جبامعة والتربية االدب: كويت (،والتكنولوجي االتصال وسائل محدي، حسني  5
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 ٣٦٢: ص ،)والتوزيع



 ١٥
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  ٢: اجلمعة   سورة-
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|=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø: $#uρ βÎ) uρ (#θçΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6s% ’Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê &Î7•Β ∩⊄∪   

  ٣١: املائدة   سورة-
y] yèt7sù ª!$# $\/# {äî ß]ysö7tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# …çµ tƒÎ ãÏ9 y# ø‹x. ”Í‘≡ uθãƒ nο u öθy™ Ïµ‹ Åz r& 4 tΑ$s% 
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tÏΒ Ï‰≈̈Ψ9 $# ∩⊂⊇∪   

  ٣٥: املائدة  ة سور-
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öΝ à6̄=yès9 šχθßsÎ=øè? ∩⊂∈∪   

  ٥٧: اإلسراء   سورة-
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فمن اآليات املذكورة تبني أن الوسيلة ضرورة وهامة يف معرفة شيئ 
هامة يف تعليم  التعليمية الوسائل إذن كانت .وعمله لنيل الغرض املستحب منه

 وتزويد املنشودة التعليمية األهداف حتقيق على تساعد ألهنا اللغة العربية
هم تشجع أن تستطيع أهنا، والتعليمية األمور من وحنوها الطلبة عند املفاهيم
 التعليم عملية وجتعل أذهاهنم يف املعلومات وتقوي التعليم يف مهتهم وترفع
  . وممتعة عندهمحية والتعلم



 ١٦

  التعليمية الوسائل شروط -٣
 مراعاة من بد ال فعال بشكل التعليم عملية يف دورها الوسيلة ديتؤ لكي
   ٨ :اعدادها أو اختيارها عند التالية األمور

 الوسيلة من اهلدف حتديد  )أ

 الدرس ملادة ومناسبتها العلمية املادة دقة  )ب
  تكالفها رخص مع لصنعها الالزمة احلام املواد توفر  )ج
  واحلشو االكتظات عن بعيدة ونتك حبيث واحد لغرض الوسيلة تعد  )د
  الصف طالب عدد مع مساحتها أو حجمها يتناسب أن  )ه
  االثارة عنصر تفقد حىت تترك ال وأن املناسب الوقت يف تعرض أن  )و
 والرسـومات  السياسية واخلرائط املعلومات كلوحات الزمن، مع تبقى أن  )ز

  ذلك وعري البيانية
  منها االستفادة هليس حبيث الطلبة، ومدارك تتناسب أن  )ح
  . صالحيتها من للتأكد استعماهلا قبل الوسيلة جتربة  )ط

  ٩ :اآلتية احلاالت يف التعليمية الوسائل يستخدم أن املدرس على وكذلك
 شـرح  استماع من امللل بسبب ناقصا بالتعلم الطلبة اهتمام يكون عندما  )١

  .املعلم
  .الطلبة عند هومةمف غري املعلم بينها اليت املادة تكون عندما  )٢
  .حمددا التدريس مرجع يكون عندما  )٣
 من الشديد التعب بسبب الدرس مادة يبني أن يريد ال املعلم يكون عندما  )٤

  . الطويل الوقت منذ التعليم

                                                 
 ٢٨: ص ،)١٩٨٦ العلوم، احياء دار : بريوت (،والتعلمية التعليمية الوسائل الكلوب، الرحيم عبد بشري 8 
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 ١٧

   الوسائل التعليمية فعالية-٤
نيل الغرض متاما أو اختيار األغراض التامة من بـني          هو  إن معىن الفعالية    

ويف معىن أخر، كانـت     .  تعيني اإلختيار بني اإلختيارات املتنوعة     اإلختيارات مث 
   ١٠الفعالية كمقياس النجاح يف نيل األهداف املعينة

عـن تعريـف   ) ١٩٩٦:١٨٠ (Hans Kartiadi حانس كرتيـادي ورأى 
 ١١.الفعالية، أهنا اإلنتاج األخري من عمل قد نال غرضه كيفيا أو كميا

التعليم إىل نيل األغراض التعليمية حبـصول       الوسائل التعليمية الفعالة تشيع     
 وإذا كانت األلعـاب اللغويـة       . يف وقت مهدوف   النتائج اجليدة لدى الطالب   

ى املدرس أن خيتار األلعاب اليت هتديه إىل نيـل          لكالوسائل التعليمية الفعالة، فع   
  . األغراض التعليمية

  
  كتابةال ملهارة التعليمية الوسائل -٥

األلعاب اللغوية،  كتابةال مهارة تعليم يف تستخدم اليت الوسائل ومن
 الوسائل أفضل من اللغوية األلعاب نأ العزيز عبد مصطفى ناصفوكما قال 

 ومساندهتا، اجلهود تلك مواصلة على الدارسني من كثريا تساعد اليت
 إنشاء على املعلم األلعاب وتساعد. وجفافها الدروس رتابة من والتخفيف
 يف الرغبة الدارسني لدى توليد معىن، وذات نافعة فيها اللغة تكون نصوص
 يكتبه أو يقوله ما يفهموا أن بد ال ذلك هلم يتم ولكي. واالسهام املشاركة
 نظرهم، وجهات عن يعربوا لكي يكتبوا و يتكلموا أن أيضا بد وال اآلخرون،
 ستكون ويكتبوهنا، ويقرأوهنا ويتكلموهنا يسمعوهنا اليت اللغة معىن فإن وهكذا

                                                 
10 www.definisionline.com 
11 http://blog.re.or.id 



 ١٨

 األلعاب هذه الباحثة وستبحث ١٢.تذكرا وأيسر خربة وأعمق حيوية أوفر
  .ينالثا املبحث يف تفصيليا شرحا

  
 األلعاب اللغوية : يناثال املبحث

   مفهوم االلعاب اللغوية-١
اللعب هو النشاط الوحيد الذي ال يهدف اإلنسان حني ميارسه إىل غرض 

   ١٣.اتهحمدد سوى املتعة الناجتة عن اللعب ذ
 هزموا أن بعد واالستمتاع للسرور الالعبون يعملها اليت األنشطة هي اللعبة
 ١٤.اهلزمية – والغلبة والنظام، النشيطة، الرياضية العناصر هلا ألن العدو،

يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي جماال " األلعاب"م اصطالح دويستخ
س بوسيلة ممتعة ومشوقة  املعلم والداروفيقية، لتلواسعا يف األنشطة الفص

وهي . للتدريب على عناصر اللغة، وتوفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة
إلضفاء أبعاد اتصالية على " التخمني"أيضا توظف بعض العمليات العقلية مثل 

وهذه . تلك األنشطة، وتتيح للطالب نوعا من اإلختيار للغة اليت يستخذموهنا
  .اب ختضع إلشراف املعلم وملراقبته يف األقلاأللوان من األلع

على تلك األلعاب اليت هلا بداية حمددة ونقطة " ألعاب"وقد أطلقت كلمة 
هناية، وحتكمها القواعد والنظم، وأطلقت كذلك على كافة أنواع األنشطة 

وسوف يتناول الكتاب بعضا . الشبيهة باأللعاب، واليت ليس هلا شكلها املألوف
   .منها أيضا
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 ١٩

أن األلعاب اللغوية وسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم اللغات يف 
السنوات األخرية، وأثبتت تطبيقاهتا نتائج إجيابية يف كثري من البالد اليت هتتم 

ومن املبادئ السائدة يف تعليم اللغات األجنبية أن عملية .. بتطوير تعليم لغاهتا
وميكن تلبية هذا احلافز النفسي على .جةالتعليم التعلم ينبغي أن تتم يف مرح وهب

  ١٥.وجه أكمل باستخذام األلعاب داخل فصول اللغة
 عنه، يتحدث ما لفهم املشاركة الدارسون حياول األلعاب طريق وعن
 يتعلم األلعاب طريق وعن رأسه، يف وأفكار خماطر من لديه ملا حتريريا أو شفهيا
 التنافس روح من فيها ألن ا،هب يتمتع فإنه الوقت نفس ويف اللغة، الدارس

 ١٦.العالية النتيجة على واحلصول والتعاون واملشاركة
  يف G. Gibbsجيبس . ومن أفضل ما قيل يف حتديد اللعبة اللغوية ما قاله ج

 للوصول إىل -اوعني أو متنافسنيعمت–هنا نشاط يتم بني الدارسني بأ: "تعريفها
كما نقلته أم  – Soeparnoى سوفارنو ورأ ١٧".غايتهم يف إطار القواعد املوضوعة

 Active Learning dalamحممودة وصديقها عبد الوهاب يف كتاهبما 

Pembelajaran Bahasa Arab أن اللعبة اللغوية نشاط الكتساب املهارة اللغوية 
 ١٨.املعينة بطريقة ممتعة

  
   أمهة االلعاب اللغوية -٢

ة أن عملية التعليم والتعلم من املبادئ السائدة يف تعليم اللغات األجنبي
وميكن تلبية هذا احلافز النفسي على وجه أكمل . ينبغي أن تتم يف مرح وهبجة

                                                 
 ٩، ص املرجع السابق ناصف مصطفى عبد العزيز، 15

16 Abdul Haris, Meningkatkan KeterampilanBerbicara Bahasa Arab Melalui Game, (El-
Jadid, Jurnal Pengetahuan Islam, 2005), 2(4), hal. 125  
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وخباصة الصغار –ولدى الدارسني . باستخدام األلعاب داخل فصول اللغة
 روح عالية يف التنافس، حبيث ميكن ألي نوع من التدريب أن يتحول إىل -منهم

شتركون من خالهلا دون أن يفطنوا إىل ما حيدث هلم، منافسة أومسابقة، يتعلم امل
  .ويف ذلك كما ال خيفى تعويد هلم على التلقائية يف استخدام اللغة

 الفهم ويف التدريب اآليل تعلم اللغة عمل شاق، يكلف املرء جهدا يف
. املكثف للتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، وللتنمية املتواصلة ملهاراهتا املختلفة

 اجلهد متطلب يف كل حلظة طوال برنامج تعليم اللغة، ويف حاجة إىل تغذية وهذا
وتدعيم عدة السنوات، لتوفري القدرة للدارس على معاجلة اللغة يف إطارها 

  .الكامل يف احلوارات واحملادثات والقراءة والتعبري املكتوب
لى واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني ع

  .مواصلة تلك اجلهود ومساندهتا، والتخفيف من رتابة الدروس وجفافها
 مثلها يف ذلك مثل –وتوفر كثري من األلعاب جماال واسعا يف التدريب 

  . كما أن بعضها ال حيقق شيئا يذكر–التدريبات املعروفة 
والذي يهم هنا هو مقدار التدريب، حيث يكون الدارسون متطلعني إىل 

 لغتهم اجلديدة يف مواقف واقعية حية، بينما ال يلمسون ذلك عند اختبار قيمة
استعماهلم هلا بطريقة آلية يف تدريب تقليدي عادي، يبعث على السأم ويثين من 
عزائم الدارسني، ويولد لديهم شعورا بضالة مثرة فيضطرهم إىل االنسجام قبل 

 إىل ضرورة ومن هنا نشأت احلاجة. الوصول إىل مستوى معقول من الدراسة
  .إكساب املعىن للغة املتعلمة

والترمجة املفيدة للمعىن تبدو يف استجابة الدارسني ملا وصلوا إليه من 
مستوى بطريقة إجيابية، حينما يتناوب مشاعر املرح والتنافس والغضب والدهشة 
واالهتمام والفضول، حينئذ سيكون النص ذا معىن واضح هلم وذا هدف بني 

  .أيضا



 ٢١

لعاب املعلم على إنشاء نصوص تكون اللغة فيها نافعة ذات تساعد األ
ولكي يتم هلم ذلك ال . معىن، تولد لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة واإلسهام

بد أن يفهموا ما يقوله أو يكتبه اآلخرون، وال بد أيضا أن يتكلموا ويكتبوا لكي 
هنا ويقرأوهنا وهكذا فإن معىن اللغة اليت يسمعو. يعربوا عن وجهات نظرهم

  .ويكتبوهنا، ستكون أوفر حيوية وأعمق خربة وأيسر تذكرا
وميكن للمعلم املتطلع أن خيطط يف منهجه الستخدام األلعاب كوسيلة 

         ١٩.ممتعة ومفيدة لتعزيز ما مت دراسته بوسائل التدريب التقليدية املعروفة
 األلعاب ستخداما مهيةأل اأسباب هناك أن وهدايات )Tatang( تاتنج ويرى

  ٢٠:منها اللغة، تعليم يف اللغوية
 يف تعلمهم أثناء الدارسني يصيب قد الذي امللل بتذه اللغوية األلعاب أن  -أ 

 .الدراسية احلصص
 .جنب إىل جنبا واملنافسة، التعاون روح تنّمي اللغوية األلعاب أن  -ب 
 .ماماهت بكل التعليم عملية اشتراك على الطلبة دافعت اللغوية األلعاب أن  -ج 
 عملية كل يف ينستعدم موجتعله املدرسني ابتكار تنمي اللغوية األلعاب أن  -د 

 .الفصل يف التعليم
 عناصر من عنصر على طلبةال اهتمام تركيز على تساعد اللغوية األلعاب أن  -ه 

 .املعينة الكلمات موعةجم أو اجلمل، تركيب مثل اللغة،
 ومراجعتها ابقةالس الدروس إلعادة وسيلة األلعاب علجن املمكن منو  -و 

 .كافيا استيعابا استوعبوها قد طلبةال أن من والتأكد
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 اللغوية للمهارات تأييدا املختلفة الظروف يف األلعاب إجراء املمكن من  -ز 
 .الدارسني لدى املختلفة

إن استخدام األلعاب اللغوية تشجع الدارسني ألن ميارس اللغة املدروسة، 
رستها مع اجلو املناسب، جبانب أن ألهنا تسعهم الفرصة الستخدامها ومما

املفترض للمدرس أن يعطي الدارسني املادة املدروسة عن طريق األلعاب 
  ٢١.ويعطيهم الفرصة للتحرك والنشاط

  

  اللغوية أنواع األلعاب -٣
 : ٢٢قسمني إىل اللغوية األلعاب أنواع العزيز عبد قسم

 نقسم أن كناملم ومن: فقال. وعناصرها اللغة مهارات حيث من:   األول
 تدرب اليت اللغوية العناصر أو للمهارة تبًعا أنواع، عدة إىل األلعاب
 الكتابية، األلعاب القراءة، األلعاب الشفهية، األلعاب: مثل عليها،
  . التراكيب واأللعاب املفردات، األلعاب

: مثل وروحها، العامة طبيعتها حيث من اللغوية األلعاب تصنيف:   والثاين
 الصور، ،واجلواب سؤالال الذاكرة، ،التخمني وخطأ، صحيح ألعاب

 ،ظاحل النفسية، األلعاب احلفالت، القصص، الكلمات، الصوت،
  .املتنوعة واأللعاب

                                                 
21 Jalaluddin Rahmat, Belajar Cerdas : Belajar Berbasiskan Otak, (Bandung : Penerbit 

MLC, 2007), hal. 157 
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 الطلبة بسن املناسبة اللغوية األلعاب أنواع  من نوعا خيتار أن املعلم وعلى
 دراسة حجرة أو كتابية مواد من املدرسة، يف املتوفرة املادية واإلمكانات
  .بنجاح تنفيذها ميكن حىت فسيحة،
  

  اللغوية األلعاب اختيار يف معايري -٤
 األلعاب اإلجراء معايري عن )Mary Finochiro (فينوخريو ماري شرح

  ٢٣ :وهي ،رئيسية معايري بثالثة اللغة فصول داخل اللغوية
  .وتنوعا متعة الدرس إىل األلعاب تضيف   -)أ
 .اجلديدة للغة طلبةال فهم من تزيد أن -)ب
 .اجلديدة اللغة استخدام على الطلبة تشجع أن -)ج
  ٢٤:يلي فكما وهدايات تاتنج عند اللغوية األلعاب اختيار معايري وأما
  التعليمية األهداف إىل للوصول وسيلة األلعاب يكون أن بد ال   -)أ
 .لعبة كل يف واضحة معينة وقوانني قواعد وضع من البد -)ب
 .الفئوية اللعبة إجراء عند الطلبة بني املتكافئة اجملموعات سيمتق من بد ال -)ج
 .اللعبة إجراء عند الطلبة مجيع يشرك أن بد ال  -)د
 .الالعبني ملستوى مناسبة لعبة اختيار من البد   -)ه
  .اللعبة إجراء عند للطلبة مشجعا مديرا املدرس دور يكون أن بد ال  -)و

 مراعاهتا من البد اليت املعايري وضع يف )Mc Callum( جالوم ميك يزيدو
  ٢٥:هي اللغوية، األلعاب اختيار يف
  الفصل يف طلبةال عدد -)أ
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 الطلبةعمر -)ب
  الطلبة ىمستو -)ج
 الدراسية وادامل موضوعات -)د
  الطلبة نفسية -)ه
 واالحتفال الضوضاء من اللعبة هبا تسبب اليت األحوال -)و
 طلبةال اهتمام -)ز
 اللعبة إلجراء واألدوات ملوادا إمكانيات -)ح
 املناسب الوقت إمكانياتو -)ط

 
 

 مهارة الكتابة: املبحث الثاين 
   مفهوم مهارة الكتابة-١

تبدأ مراحلها . مهارة الكتابة هي إحدى املهارات اإلجيابية أو اإلبداعية
مهارة الكتابة هى  ٢٦.برسم احلروف والكلمات واجلمل وتنتهي بالتعبري احلر

عاملني على الكتابة اإلدارية املوضوعية الدقيقة وجتنب األخطاء اهلجائية تدريب ال
واإلمالئية، وهذا يطلب تطوير التفكري وزيادة حصيلة معلومات العاملني اللغوية 

وهذه املهارة حتتاج إىل عمليات ذهنية وتناسق  ٢٧.وترقية أسلوهبم يف الكتابة
 مهارة النطق واحلديث، فالبد حسي حركي يشاهبان إىل حد بعيد ما حتتاج إليه

للكاتب واملتحدث من ترمجة أفكاره إىل رموز منطوقة يف حالة احلديث ومدونة 
يف حالة الكتابة حىت يوفر للسامع أو القارئ وسيلة اتصال تعنيه على فهم ما 

                                                 
: القاهرة (، االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني هبا محادة إبراهيم،  26

    ٢٤٩، ص )١٩٨٧
27 http://www.aoua.com/vb/showthread.php 



 ٢٥

ولذا تعترب الكتابة مهارة إجيابية إنتاجية تتطلب فيمن يزاوهلا معرفة بعناصر . يعنيه
ن قواعد ومفردات وسيطرة تامة على حسن اختيار ما يتناسب منها مع اللغة م

  ٢٨.األفكار اليت يريد الكاتب التعبري عنها
. و أمهية حتديد مفهوم الكتابة ال تقتصر على جمرد الرغبة يف حتديد املفاهيم

و ما يستلزمها من , و إمنا تتعداها إىل ما تنعكس عليه هذه املفاهيم من إجراءات
فالذين يضيق عندهم مفهوم الكتابة يقصرون جهدهم يف برامج .  تربويةتطبيقات

بينها يلتزم االخرون . تعلم العربية على تدريس الطالب على النسخ و التهجئة
و القدرة , بتنمية قدرة الطالب على اختيار املوضوع الذي يستحق الكتابة فيه

  .و غرضه بطريقة مقنعة و مشوقة يف ان واحد, على تنظيمه
 ، و فيها غرض و تنظيم، ففيها تفكري و تأمل،والكتابة بالفعل نشاط إجيايب
  ٢٩.و فيها بعد ذلك حركات عضلية

الكتابة عملية ضرورية للحياة العصرية سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة 
للمجتمع، فهي وسيلة من وسائل االتصال اليت ميكن الطالب أن يعرب هبا عن 

ر غريه وأن يربز ما لديه من مفهومات ومشاعر وما أفكاره وأن يقف على أفكا
  ٣٠.يود تسجيله من حوادث ووقائع

واألحداث إىل رموز  الفكر ونقلطريقة ميكن هبا توثيق النطق  الكتابة إن
بدأ اإلنسان الكتابة عن طريق  . لغة لكلميكن قراءهتا حسب منوذج خمصص 

  31.الرسم مث تطورت هذه الرموز إىل أحرف لكي ختتصر وقت الكتابة

                                                 
   ١٨٠، ص ) ١٩٨١مكتبة لبنان، : لبنان(، تعلم اللغات احلية وتعليمها صالح الدين جميد العريب،  28
  ١٨٧، ص )١٩٨٩إيسيسكو : مصر(، تعليم العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعمية،  29
دار الثقافة والنشر والتوزيع، : القاهرة(، تعليم اللغة اللعربية والتربية الدينية ومصطفي رسالن،  حممود رشدي خاطر 30

  ٢٠٩، ص )٢٠٠٠
31 http://ar.wikipedia.org/wiki 
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ن الكتابة أدبية أم علمية، هي وسيلة لإلفهام ال لإليهام وبقدر ما يقترب إ
ل املمتنع تكون قدرته على وضع القارئ يف صورة الكاتب من األسلوب السه

النص املفهوم،وكيفية تعاطيه مع مفردات حياته اإلنسانية اليت هي اهلدف 
  ٣٢.األول

 الكتابة أداة اتصال لغوية ترتبط ارتباطا وثيقا بنقل الفكرة وعرضها من
 الكاتب اىل القارىء وهي وسيلة اجتماعية حتمل فكرة اإلنسان وتفكرية وحتمل

والكتابة فرع من فروع املادة اللغوية وهلا أمهية . آراء واجتاهاته اىل االخرين
وسيلة للفهم واإلفهام واداة لنقل املشاعر وتوضيحها  كربى يف حياتنا إذ اهنا
وهي الطريقة اليت . املعاين واالحاسيس للسامع والقارىء بألفاظ حمددة حتمل

وما يطّلب اليه صياغته بأسلوب يصوغ هبا الفرد أفكاره وأحاسيسه وحاجاته 
والكتابة املمتعة الصحيحة ليست موهبة إهلية . صحيح يف الشكل واملضمون
وإمنا هي قدرة مكتسبة يتقنها الكاتب من حميط  تتحكم فيها قوانني الوراثة

االرتقاء بأسلوبه وطريقته اليت يعاجل هبا  جمتمعه ويبذل قصارى جهده يف
 ، التقرير، والرسالة واملقالة مثل الكتابة املختلفة ونموضوعاته مبا يتناسب مع فن

  ٣٣. وغريهاالقصةو ،احملاضرةو ،التلخيصو
 وأما  ٣٤.األعمال من عمل يف واإلجادة والدقة السرعةنفسها ف  املهارةأما  

عملية معقدة تشتمل على مهارات كثرية حسية مثل اسـتعمال أدوات           فالكتابة  
بع والذراع واليد ورسم أشكال احلروف      الكتابة والسيطرة على حركات األصا    

وعقلية مثل تذكر هجاء الكلمات وفهم النظام الذي تسري عليه اجلملة يف التعبري             
" يتخطى مفهوم الكتابة حدود رسم احلروف وإجادة اخلط، فهـو            .عن املعاين 
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 ٢٧

 برسم احلروف وكتابة الكلمات بالطريقة اليت تيسر على القـاريء           عملية تبدأ 
 مدلوالهتا ، وتكوين اجلمل والعبارات بطريقة متكن الكاتـب مـن            ترمجتها إىل 

 عملية ترتيب للرموز اخلطيـة ، وفـق         – إذن   –فالكتابة  .  "٣٥التعبري عن نفسه  
نظام معني ، ووضعها يف مجل وفقرات، مع اإلملام مبا اصطلح عليه من تقاليـد               

  : وعلى هذا تتكون الكتابة من ركنني . الكتابة
  .ركن آيل يتمثل يف رسم احلروف وسالمة هجاء الكلمات : األول 
 فكري يعكس التعبري عن األفكار ومطالـب احليـاة ، تعـبريا              :والثاين  

ري دون صحة رسم احلـروف      واضحا منظما ، ويتكامل هذان الركنان فال تعب       
  .، وال قيمة لصحة رسم احلروف والكلمات إذا خلت من فكرةوالكلمات
ة أداة من أدوات التعبري وترمجة األفكار الـيت تعمـل يف عقـل              الكتابإن  
فهـي  . ووسيلة أداء مهمة بني األفراد واجلماعات واألمم واجملتمعات       . اإلنسان

 وهي مهارة تتطلب التأزر البصري احلركي       ،وسيلة للتعبري عن املشاعر و األفكار     
   .بني العني و اليد

ستخداما صـحيحا جيـب أن      ولكي يتعلّم الفرد الكتابة ويستخدمها ا     
 و القدرة علـى     ،تتحقق لديه بعض القدرات مثل القدرة على رسم احلروف        

 والقدرة على التعبري عن املعاين      ، والقدرة على تكوين اجلمل    ،النطق باحلروف 
إن مبدأ التدرج يف الكتابة تبدأ باخلط، مث ينتقـل إىل            .واألفكار تعبريا واضحا  

ملقيدة، فالكتابة احلرة ومن املمكن أن يضع هـذا         فاإلمالء، فالكتابة ا  . النسخ
تبدأ باحلروف، مث تنتقـل إىل الكلمـات فاجلمـل        : التدرج يف صيغة أخرى     

  ٣٦.فالفقرة فاملقال
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 ٢٨

  أمهية الكتابة -٢
على نشرها، فقال اهللا تعـاىب يف       ولقد اشاد اإلسالم بفضل الكتابة وحث       

، جند  ٣٧))الذي علم بالقلم  . بك األكرم ورإقرأ  : ((حمكم كتابه يف سورة العلق      
(( سبحانه وتعاىل قد اقتسم بالقلم وهو أداة الكتابة حيث قال يف سورة القلـم               

  ٣٨))ن، والقلم وما يسطرون
ويف السنة الشريفة اهتم الرسول املعلم األول بالكتابة وندب إىل تعلمهـا،            

ة إليهـا   فأمر بعض صحابيه أن يعلم صبيان املسلمني باملدينة الكتابة بعد اهلجر          
،كما جعل فداء األسري من كفار قريش يف غزوة بدر الكربى تعليم عشرة مـن               

   ٣٩.صبيان املسلمني القراءة والكتابة
 لقد بدأ اإلنسان الكتابة مستخدما الوسائل املتاحة لديـه حيـث بـدأ   
 باستخدام النقش على احلجر لتدوين ما يريده مث انتقل إىل الكتابة على أوعيـة 

 مث ما لبث. لربدي والورق الذي اخترع يف بداية القرن الثاين مأخرى كالرق وا
 اإلنسان األكثر تقدما أن اخترع اآلالت اليت تساعده على الكتابة مثل اآلالت

 خدم الكتابة من خالل أجهزة متقدمةتالكاتبة واملطابع وأخريا أصبح اإلنسان يس
  40.إللكترونيةجدا مثل احلواسيب وأصبح يتعامل اليوم مبا يسمى الكتب ا

ويتم تعليم الكتابة يف نظامنا التعليمي من خالل فروعها الثالثة وهي التعبري            
وهذا التقسيم تقسيم تعسفي أو باألخرى هو تقسيم خيـضع          . واخلط واإلمالء 

لطريقة التدريس املتبعة للمادة، ألن اللغة وحدة متكاملـة أي جمموعـة مـن              
  .املهارات اليت تتكامل مع بعضها البعض
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 ٢٩

  أهداف تعليم الكتابة -٣
ن عملية تعليم الكتابة تستهدف اول ما تـستهدف تكـوين املهـارات             إ

  :والقدرات األتية 
املهارة يف رسم احلروف رمسا واضحا ودقيقا جيعلها سهلة القـراءة  ممكنـة           .١

  .الفهم
 .املهارة يف كتابة الكلمات حبسب القواعد اإلمالئية املعروفة .٢
 .ت واجلمل والفقرات اليت تؤدي املعاين واألفكارالقدرة على تكوين العبارا .٣

القدرة على تنظيم األفكار تنظيما تقتضيه طبيعة كـل لـون مـن ألـوان               
  ٤١.الكتابة

وقال الدكتور عبد اجمليد سيد أمحد منصور أن من أغراض التعبري 
   :٤٢التحريري يعين الكتابة 

اك ما فيها من تكوين القدرة على التمتع باخلربات الواسعة املألوفة وإدر  -أ 
  .قيم

تنمية قوة املالحظة والفهم الواضح كأساسني الثراء وتنشيط عملية التفكري   -ب 
 .وتعميق التعبري

 .النظر ببصرية ووعي يف اخلربات الشخصية والتعبري عنها واالستفادة منها  -ج 
 ضوابط التعبري الكتايب ىالسيطرة على االستخدمات الصحيحة للغة وعل  -د 

  . ة ورسم احلروف واملظهر الالئق بالكتابة املعربةومكوناته لسالمة اجلمل
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 ٣٠

أما أهداف مهارة الكتابة عند دكتور فتحى على يونس و دكتور حممد 
  ٤٣:عبد الرؤوف الشيخ فمنها

  أن يكتب خبط ميكن قراءته   .١
  أن يتعرف املبادئ الىت تؤدى إىل وضوح اخلط   .٢
  أن يستطيع الكتابة من اليمني إىل الشمال    .٣
  أن يتعرف مبادئ اإلمالء و العالقة بني الرموز والصوت     .٤
  .أن يستخدم القواعد استخداما صحيحا     .٥

أما أهداف تدريس الكتابة عند دكتور رشدي أمحد طعمية فيستهدف 
  ٤٤:من أمهها, تعليم الطالب الكتابة يف هناية املرحلة الصوتية عدة أمور

وعدم . س كلما طالت املرحلة لصوتيةإزالة حالة التوتر الىت تشعر هبا الدار   .١
  .تشتيت انتباهة بني مهاراهتا

فذلك من شأنه . إشباع رغبته يف تعرف الشكل املكتوب للرموز اللغوية   .٢
  .زيادة ثقته بالربنامج وإحساسه بأنه ميارس اللغة يف خمتلف أشكاهلا

من وذلك بتمكني الطالب . تدعيم طريقة نطق احلروف و الكلمات واجلمل   .٣
وال شك أن التبكري يف هذا سوف حيمي . ممارسة نطقها منفردا يف البيت

أو عندما يسجلها , الطالب من النطق املشوه للغة عندما ال يسجلها يف حينها
  .بكتابة صوتية خاطئة

تدريب الطالب على تعرف طريقة نطق كلمات أخرى قد ال ترد يف    .٤
لكلمات وعدم التقيد مبا فيشعر بشيء من اإلستقالل يف نطق ا. احلصة

  .يعرض عليه
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 ٣١

متكينه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل و استرجاعها عند    .٥
  .احلاجة إليها

إن الكتابة نشاط لغوي مركب إذ يستلزم القدرة على متييز األصوات عند    .٦
وذلك قبل الشروع يف كتابتها وال شك أن . مساعها ونطقها وقراءهتا

  .على الكتابة من شأنه تدعيم املهارة األخرىالتدريب 
إن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خالله الوقوف على مدى    .٧

فمن خالله ميكن قياس هذه . تقدمي الطالب يف تعليم املهارات األخرى
  .املهارات

  
   أنواع مهارة الكتابة-٤ 

 وأخيه اإلنسان إن مهارة الكتابة أو التعبري الكتايب وسيلة بني اإلنسان
وظيفي وإبداعي، : بقطع النظر عن بعدي الزمان واملكان، وهذا التعبري نوعان 

فالتعبري الوظييفي حيقق اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم وقضاء 
حاجاهتم، مثل كتابة الرسائل وحماضر االجتماعات وملء االستعمارات وكتابة 

ري اإلبداعي ينقل املشاعر واألحاسيس والتعب. املذكرات والنشرات والتقادير
واخلواطري النفسية إىل اآلخرين بأسلوب أديب مشوق ومثري، مثل كتابة الشعر 

  ٤٥.والتراجم والتمثيالت والقصص األديب
وهذا كما رأى الدكتور عبد اجمليد سيد أمحد أن هناك نوعني من التعبري 

  : التحريري 
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 ٣٢

فراد بعضهم لتنظيم حياهتم وقضاء والغرض منه اتصال األ. التعبري الوظيفي  - أ
حوائجهم، مثل كتابة االرشادات واالعالنات والرسائل والتقادير 

  .واملذكرات والنشرات
والغرض منه التعبري عن األفكار واخلواطر ونقلها إىل . التعبري االبداعي  - ب

اآلخرين بطريقة مشوقة ومثرية، وذلك مثل كتابة املقاالت وتأليف 
 .لتراجمالقصص والتمثيالت و

فاألول حيقق . وهذان النوعان ضروريان لكل فرد يف اجملتمع احلديث
والثاين ميكن الفرد من التأثري يف . حاجات الفرد من املطالب املادية واالجتماعية

وعلى هذا األساس من الضروري تدريب . احلياة العامة بأفكاره وشخصيته
 وإعدادهم للمواقف احليوية التالميذ على هذين النوعني من التعبري التحريري،

   ٤٦.املختلفة اليت تتطلب كل نوع منهما
  

   تعليم مهارة الكتابةمراحل -٥
   ٤٧:كما يليكتابة ال  تدريباتمراحل أما

 على الكتابة بشكل صحيح هنفسالكتابة ويدرب بيتعلم الطالب ،  املثال .١
ميارسه  مث . بشكل صحيحوأن يتعلم الطالب اإلمالء. وفقا للمثال على ذلك

  .باستخدام اللغة العربية بشكل صحيح
 طالب هذه .على أساس ما مت تعلمه شفويا هو مكتوب ،اإلستنساخ .٢ 

  .املرحلة قد بدأت التدريب مع أي منوذج
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 ٣٣

الشكل ب يدونون املعلمني والطالب بإرشادهو الكتابة اليت وردت ، اإلمالء .٣
  .الكتايب

ني األحكام اليت أنشئت أصال يف حد هو ممارسة اجلمع ب،  التوحد والتحول .٤
يف حني حتول هو املمارسة العملية لتغيري شكل  .ذاته يف مجلة واحدة طويلة

  .اجلملة السلبية، واجلملة على اجلملة سأل صحفي وهلم جرا مجل، من
يف هذه املرحلة، يتم تعريف الطالب على كتابة الفقرات،  .د الكتابةاسترش ا.٥

  .يف كتابة دليل كتابة هيكلأن الطالب ال يزالون 
 قلبه من خالل اختيار  الطالب يفهذه املرحلة يتحدثيف  .الكتابة احلرة .٦

 التوجيهات يعطون يزالونلكن املدرسني ال . الكلمات وأمناط احلكم أخرا
  .بشأن هذا املوضوع والعناصر، وهو مقال طويل، وحنو ذلك

 استخدام هذه ميكن للمدرسنيوهذه املرحلة هى يف صورة عامة، 
  .األساليب، وفقا ملستوى التعليم

  :و متكن تنمية ملكة الكتابة بأساليب أخرى كمثل
أن يطلب من التالميذ إمالء الفراغات بكلمة حمذوفة قد تكون أداة جر أو   .١

  .عطف أو استفهام أو غري ذلك
كذلك ميكن تدريب الطالب على ترتيب الكلمات، وبناء اجلملة بناء  .٢

يعطي جمموعة من الكلمات و يعطي منه ترتيبها حبث تعطي معىن صحيح ف
  .مفيدا

ويف مرحلة الحقة ميكن تدريب التلميذ على ترتيب اجلمل بإعطائه جمموعة   .٣
من اجلمل غري املنظنة، و يطلب منه تكوين فقرة كاملة، و هذا يقوم على 



 ٣٤

، كذلك العلقة أدراك التلميذ للعالقات بني اجلمل معنويا وزمانيا أو مكانيا
      ٤٨.بني الضمائر

تعليم اللغة "وذكر حممود رشدي خاطر ومصطفى رسالن يف كتاهبما 
   :٤٩عديدة فمنهامراحل تعليم الكتابة  أن" العربية والتربية الدينية

تعترب ترمجة األصوات اللغوية املنطوقة إىل حروف مكتوبة من أوليات تعلم  )١
مثال . ة حسب طبيعة اللغة األجنبيةالكتابة، وخيتلف اهلجاء صعوبة وسهول
إىل الطويلة، وال بد للدارس من  كةرالعربية يكتب فيها من احلروف املتح

التدرب على مهارة هجاء كل كلمة جديدة يتعلمها بعد أن يعرف طريقة 
 .نقلها

يعطي املعلم الدارس قصة قصرية أو مجال مكتوبة تنتظم يف سياق متكامل  )٢
وبعدكتابتها يقارهنا بالنص األصلي . ا هيويطلب منه أن يكتبها كم

 .ويصحح ما فيها من أخطاء اهلجاء أو عالمات الترقيم أو رسم احلروف
كتابة قصة قصرية أو جزء من مقال مع تغري بسيط إما إعادة بيقوم الدارس  )٣

يف زمن األفعال، كان يغريها من املاضي إىل املضارع، أو يف الضمائر، كان 
 .ب فيها إىل ضمري احملدثيغري كل ضمري الغائ

يعطي الدارس جمموعة من اجلمل تتعلق مبوضوع واحد يف غري ترتيبها  )٤
الصحيح ويطلب نته أن يعيد كتابتها بالسياق السليم الذي يبني ترتيبها 

 .الزمين أو التارخيي
يعطي املعلم الدارس جمموعة من االسئلة اليت تكون إجابتها قصة قصرية أو  )٥

 .د أحداثا ويطلب من الدارس اإلجابة منهسياقا متكامال يسر
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 ٣٥

يطلب املعلم من الدارسني كتابة قصة أو مقال ويساعدهم بذكر مجلة يف  )٦
أول القصة أو آخر مجلة فيها، أو يشرح هلم الفكرة الرئيسية اليت سوف 

  .يدور النص الكتايب حوهلا
     

   ألعاب الكتابة-٦
وف ووصلها يف كلمات وإىل أما يف الكتابة فالدارس مضطر إىل كتابة احلر

معرفة الطريقة الصحيحة لكتابة احلرف وإمكان وصله مبا بعده أم ال، وما حيتاج 
  .منه إىل النقط وما  حيتاج

تتدرج ألعاب الكتابة من األلعاب البسيطة اليت يكمل فيها الدارس حرفا 
ناقصا يف كلمة أو يعيد ترتيب حروف لتكوين كلمة ، أو يكتب أمساء لصور 

شاهدها، أو يكمل كلمة ناقصة يف مجلة، أو يعيد ترتيب كلمات لتكوين مجلة ي
مفهومة إىل كتابة عبارات أو أوامر أو أمثال أو رسالة يسمعها من زمالئه، أو 
كتابة وصف لصورة أو أشياء يف الطبيعية، أو كتابة قصة من مشاهدة صور 

    ٥٠.تنيمسلسلة، أوتسجيل االختالفات الدقيقة بني صورتني متشاهب
  

   ترتيب الكلمات-٧
بالبطاقات يف مناسبات كثرية يستخدم املعلم تدريبات ترتيب الكلمات 

تدريب التالميذ على تراكيب معينة، أو على حروف اجلر والظروف، : منها
وهي تفيد . ومنها تدريبهم على استخدام بعض املفردات اجلديدة اليت درسوها

مثال ملا سيجريه التالميذ، وكذلك يف التدريب كثريا قبيل التدريبات التحريرية ك
  .على القراءة واإلمالء املنقول
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 ٣٦

وينبغي على املعلم عند إعداد البطاقات أن يتحاشى احتمال وجود أكثر 
من ترتيب صحيح للكلمات يف تكوين اجلمل، وينبغي عليه أيضا أن يكتب 

خرى، كلمات كل مجلة على بطاقات ذات لون خمتلف عن كلمات اجلمل األ
أو أن يكتب كلمات كل مجلة بلون خمتلف عن زميالهتا على بطاقات بيضاء، 

ومن املمكن أيضا إعطاء رقم موحد الكلمات كل مجلة . حىت ال ختتلط اجلمل
  .على ظهر البطاقات

  :ومن تدريبات ترتيب الكلمات بالبطاقات 
ألسبوع يدرب املعلم تالميذه هنا على معرفة ترتيب أيام ا: أيام األسبوع  )١

  .وعلى قراءهتا وفهمها وليس على تكوين مجل ذات معىن
. يعد املعلم عددا من اجلمل، ويكتب كل كلمة على بطاقة: رتب الكلمات  )٢

وميكن أن تتضمن . ويوزع كلمات كل بطاقة على عدد من التالميذ
 .البطاقات بعض الصور بدال من الكلمات

 التدريب أكثر صعوبة، خيلط إذا أراد املعلم أن جيعل: الكلمات املختلطة  )٣
مجع البطاقات ويوزعها على التالميذ، وعليهم أن يتجمعوا حبيث يكون 

     ٥١.أصحاب بطاقات كل مجلة معا مث يقرأ اجلمل على الفصل
هناك وسيلة أخرى لتطبيق لعبة ترتيب الكلمات وهي باستخدام اللوحة 

والقطع من تون ثقيف كرفتحتاج يف اعداد اللوحة اجليبية لوحة من . اجليبية
  .األوراق أو البطاقات الصغرية اليت تكتب عليها الكلمات

إن تعليم اللغة العريبة باستخدام اللوحة اجليية فعالة يف تعليم اإلنشاء املوجه 
يطلب من الطالب نقل البطاقات الصغرية اليت تكتب فيها كلمات . او الكتابة

  ٥٢:ل حىت ترتب وتكون مجلة مفيدة، كما يف املثا
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 ٣٧

   
   ل       منديالن    تلك    اثنان         البنت-١
  
  تلميذان  و      علي  هذه   يف         أمحد     املدرسة   -٢

  :وبعدما رتب الطالب تلك البطاقات فيظهر ما يلي 

        
       انثان  منديالن      البنت    لتلك 

  
  اجليوب

  
    

     املدرسة        هذه      يف  يذان    تلم    علّي    و  أمحد
  اجليوب

  
  واجلواب السؤال -٨

 املدرس يلقي حبيث التعليم، أساليب من هو واجلواب السؤال أسلوب
 مع قبل، من قرأوها أو درسوها قد اليت املواد عن الطلبة حنو األسئلة بعض

    ٥٣.فيهم التفكري عملية مالحظة

 املدرس إلقاء هو اجلوابو السؤال أسلوب أن عارف، قال ما وكذلك
    ٥٤.الطلبة عنها وجييب األسئلة يطرح بأن املادة

                                                                                                                                      
52Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
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 ٣٨

 الطريقة أساس فهي التدريس، فن يف الطرق من أنه جودات وزاد
 الدرس تدفع والسؤال االستقرائية، الطريقة أركان من هام وركن االجتوابية
 يقةلطر استخدامه وحسن املدرس مهارة مقياس وهو هدفه، اجتاه يف وحتركه
 الدرس حبقائق ويربطهم الطلبة نشاط يثري السؤال واستخدام درسه، وتيسر جتود

 وعلى الدرس يف العملي االشتراك على فيحملهم منفعلني، غري فاعلني وجيعلهم
  ٥٥.أذهاهنم يف وتوضيحها احلقائق كشف

تدريبات السؤال واجلواب، يفضل أن جيريها املعلم باستخدام الصور 
 اللغوية ابعاألل إجراء يف األسلوب هذا الباحثة خدموتست ٥٦.والبطاقات
 يف والغرض. السؤال واجلواب باستخدام البطاقات لعبة وهي املستخدمة،
لتنمية مهارة كتابة الطلبة خاصة يف  ةكتابال مهارة تعليم يف لعبةال هذه استخدام

  .تكوين العبارة إلجابة السؤال
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  الفصل الثالث
  منهج البحث

  
 مدخل البحث  -أ 

 pendekatan (الكمي املدخل هو البحث هلذا املستعمل املدخل إن

kuantitatif(، الباحث إليها حيتاج الىت البيانات ألن بالكمي، يسمى البحث هذا 
 أو الظاهرة هذه مقدر يوضح رقميا وصفا يعطي أو. العددية صورة على تكون
  ١.األخرى املختلفة الظواهر مع اارتباطه ودرجات حجمها

 
 منهج البحث -ب 

املنهج التجرييب، الذي تستخدم الباحثة يف هذا البحث فهو أما منهج البحث 
 وكما قال ٢.ألن الباحثة تريد أن تعرف العالقة بني متغري املستقل ومتغري التابع

لطريقة الدكتور أمحد بدر أن املنهج التجرييب أقرب مناهج البحوث حلل املشاكل با
العلمية، والتجريب سواء مت يف املعمل أو يف قاعة الدراسة أو يف أي جمال آخر هو 
حماولة يف مجيع املتغريات والعوامل األساسية باستثناء واحد حيث يقوم الباحث 

جتري الباحثة التجريبة و ٣.بتطويعه أو تغيريه هبدف حتديد وقياس تأثريه يف العملية
لدى  مهارة الكتابةيف تعليم اللغة العربية لترقية كلمات ستخدام لعبة ترتيب البا

  .لصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطااطالب 
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 ٤٠

 جمتمع البحث وعينتها -ج
املدرسة املتوسطة  من السابع الصف يف الطلبة مجيع:    البحث تمعجم -١

 يفجاوى الشرقية  اإلسالمية احلكومية ماجاكرطا
يتكون من  وهو ،٢٠١١-٢٠١٠ ةيالدراس لسنةا

 . وطالبة طالبا ٢٧٤ حوايل وعددهم فصول،سبعة 
 ٤٠ السابع، الصف من وطالبة طالبا )٨٠ (مثانون:       البحث عينة-٢

 الصف من طالبا ٤٠ و) ج (السابع الصف من طالبا
 ومها املتكافئتني، باجملموعتني العينة وهي ،)د (السابع
  . التجرييب لفصلوا الضابط الفصل

 بالعينة السابقتني اجملموعتني الباحثة اختارت  :العينة اختيار أسلوب-٣
 ( السابع الصف الباحثة فأخذت ،البسيطة العشوائية

 الضابط الفصل مها ، )د ( السابع الصف و ) ج
   .التجرييب والفصل

 
 متغريات البحث -د

  :يلي كما وهي البحث هذا يف متغريات هناك
 (Independent Variabel) ملستقلا املتغري  - أ

 ٤.السلوك لكل سببا ويكون مالحظته أمكن ما هو املستقل املتغري
استخدام لعبة ترتيب ب اللغة العربية تعليم هو البحث هذا يف املستقل واملتغري
 والتجريب التطبيق إىل البحث هذا ويهدف الكتابة مهارة لترقية الكلمات
  .ةكتابال مهارة لترقية وهو التابع املتغري يف ستقلامل املتغري هذا ثريتأ ملعرفة
 (Dependent Variable) التابع املتغري - ب
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 ٤١

 أو الفعل نوع هو٥.املستقلة املتغريات حتصل كلما هو التابع املتغري
 نتيجة هو البحث هذا ويف. املستقل املتغري  عن احلاصل أو الناتج السلوك
رسة املتوسطة اإلسالمية  من املد"د"و " ج "الصف السابعيف  الطالب

 استخدام لعبة ترتيب الكلماتب ميالتعل جتريب إجراء  قبلاحلكومية ماجاكرطا
  .وبعده الكتابة مهارة لترقية

 
 أدوات مجع البيانات -هـ

  :هيف البحث ىف الباحثة استخدمتها الىت األدوات أما
 :(Test)االختبار  -أ 

 أخرى التآ أو التمرينات أو األسئلة من سلسلة عن عبارة هو
 ميلكها الىت وامللكة والكفاءة والذكاء واملعرفة املفردات لقياس مستخدمة

 سلوك لتقدير املعقدة النشاطات أداة هو واالختبار. ٦اجلماعة أو الفرد
  .7املعينة الدراسية املادة يف ميلكها الىت الكفاءة تصور الىت الشخص

 اختبـار  يعىن لي،القب االختبار هو البحث هذا يف املستخدم االختبار
لعبـة ترتيـب     باسـتخدام  ةكتابال مهارة تعليم إجراء قبلتقوم به الباحثة    

 تعلـيم  بعـد  البعدي االختبارب قومت مث ، ولعبة السؤال واجلواب   الكلمات
 يعىن ،ولعبة السؤال واجلواب   لعبة ترتيب الكلمات   باستخدام ةكتابال مهارة
ولعبـة   لعبة ترتيب الكلمـات    باستخدام التجرييب إجراء بعد يعطى اختبار

  . التجرييب للفصل وذلك ، السؤال واجلواب

                                                 
  ٣٠-٢٩.ص نفسه، املرجع 5
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 ٤٢

 البعدي واالختبار القبلي االختبار الباحثة  فتأخذ الضابط الفصل وأما
 ولعبـة   لعبة ترتيب الكلمـات    باستخدام ةكتابال القراءة مهارة تعليم بدون

   .السؤال واجلواب
 : (Interview) املقابلة  -ب 

 األسئلة بتوجيه وذلك الواضحة األهداف لوجود ةالفع املقابلة كانت
  ٨.املبحوثني إىل الباحثة من

 العربية اللغة تعليم حبالة املتعلقة البيانات جلمع املقابلة الباحثة تستخدم
 الـشرقية،   جـاوا  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطـا      يف

 الباحثـة  قـوم وت. كتابـة ال مهارة تعليم عن العربية اللغة مدرس وموقف
  .   املقابلة طامنأ هي املستخدمة املقابلة واداة باملقابلة

 ):Questionnaire( االستبانة   -ج 
 املكتوبـة  األسئلة من بعدد اإلجابات على هبا حتصل الىت طريقةال يه
 تنياملـستخدم  واملنطوقـة  املكتوبة األسئلة عدد هي واالستبانة. منوذج يف

 أو شخـصيته  عـن  األعالم هبا ويقصد املستجيب من املعلومات لتناول
  ٩.عرفها الىت األحوال
 على املشتملة االستبيانات من جمموعة الباحثة توزع الطريقة هبذه
 على حلصولهتدف إىل ا الطريقة وهذه. البحث موضوعات حول األسئلة
 طالب كفاءة على املؤثرة والعوامل التربوية الطالب خلفية عن البيانات

 تعليم ىف الشرقية جاوا اإلسالمية احلكومية ماجاكرطااملدرسة املتوسطة 
  .ةكتابال مهارة
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 ٤٣

 البياناتومراجع مصادر  -و
  :يلي كما هيف البحث هذا يف البيانات مصادرأما 

   الكرمي القرآن .١
  املوضوع هبذا املتعلقة والبحوث الكتب .٢
احلكومية ماجاكرطـا    اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف العربية اللغة مدرس .٣

  .جاوى الشرقية

احلكومية ماجاكرطا  اإلسالمية املتوسطة املدرسة من السابع الصف طلبة .٤
  .جاوى الشرقية

 
 أسلوب حتلبل البيانات -ز

 إحصائية داللة ذات احملصولة النتائج من البيانات بتحليل الباحثة قامت
 استخدمت حيث ،البعدي واالختبار القبلي اإلختبار من الطلبة نتائج وهي

 وبعد. التجريـيب بالعمل املعاملة فّعالية معرفة على للحصول اإلحصائي الربنامج
 للحصول) الطلبة من االستبيان بيانات (األخرى البيانات بشرح قامت ذلك
  .يف تعليم مهارة لكتابة العربية اللعبة هذه أمهية يف آرائهم معرفة على

 تقوم و. االستداليل اإلحصاء هوف بحثال هلذا البيانات حتليل أسلوبأما  و
  .١٠ دلة اآلتيةاباستعمال املع (t-test)   -باالختبار الباحثة

( ) ( )
( ) 
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   قيمة املقارنة =     
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 ٤٤

  . يف االختبار البعدي من اجملموعة التجربة) املتوسط(املقياس املعدل =     
  . االختبار البعدي من اجملموعة الضابطةيف) املتوسط(املقياس املعدل =        
  .من اجملموعة التجربةعدد التنوعي يف كل النتائج =    
  .اجملموعة الضابطةعدد التنوعي يف كل النتائج من =       

N1       =عدد الطلبة يف من اجملموعة التجربة.  
N2       =عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة  
  
 مراحل تنفيذ البحث  - ح

 الباحثة جلمع كل البيانات واملعلومات املتعلقة استخدمتهااحل اليت أما املر
  :هبذا البحث فهي كما يلي 

الباحثة من اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج أن تقوم هبذا استأذنت  .١
  .البحث

 الباحثة من رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطا استأذنت .٢
 .أن تقوم هبذا البحث

 . اجملموعتني وتعيينهما ومها جمموعة التجربة وجمموعة الضابطةحتديد .٣
 . الباحثة باالختبار القبلي هلاتني اجملموعتنيقامت .٤
مهارة كتابة  الباحثة األلعاب اللغوية اليت ستستخدمها يف ترقية اختارت .٥

 .طالب الصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطا
 على ولعبة السؤال واجلواب لعبة ترتيب الكلماتطبيق  الباحثة بتقامت .٦

 . يف تعلم اللغة العربيةن يرغبوحيثاملدرسة هذه طالب الصف السابع من 
 الباحثة االختبار البعدي هلاتني اجملموعتني، ومها اجملموعة التجربة وهي قامت .٧

طة الطالب الذين يدرسون اللغة العربية باأللعاب اللغوية، واجملموعة الضاب
 .  وهي الطالب الذين يدرسون اللغة العربية بالطريقة العادية



 ٤٥

  البحث هيكل -ط
 البحث، أهداف البحث، ةأسئلخلفية البحث،  :املقدمة  :   األول الفصل

 حتديد البحث، حدود البحث، أمهية البحث، فروض
 .السابقة الدراسات و املصطلحات

:  الوسائل التعليمية  :لاألو املبحث : النظري اإلطار   :    الثاين الفصل
مفهوم الوسائل التعليمية، أمهية الوسائل التعليمية، شروط 
 . الوسائل التعليمية، الوسائل التعليمية ملهارة الكتابة

األلعاب  أمهية ،األلعاب اللغوية مفهوم: األلعاب اللغوية 
األلعاب أنواع األلعاب اللغوية، معايري يف اختيار  ،اللغوية
مهارة  مفهوم : مهارة الكتابة : الثاين ملبحثاو .اللغوية
ألعاب الكتابة ، ترتيب  ،مهارة الكتابة أنواع ،الكتابة

  . ، والسؤال واجلوابالكلمات
 وعينته، البحث جمتمع البحث، منهج : البحث منهجية  :   الثالث الفصل

 مصادرالبيانات، البيانات، مجع أدوات البحث، متغريات
 وهيكل البحث، تنفيذ مراحل أسلوب حتليل البيانات،

  .البحث
 نتائج ومناقشة عرض : ومناقشتها وحتليلها البيانات عرض  :   الرابع الفصل

  .الدراسة نتائج حتليل الدراسة،
  .واملقترحات والتوصيات الدراسة نتائجال: اإلختتام   :   اخلامس الفصل
  .ألجنبيةا واملراجع العربية واملراجع املصادر  : واملراجع املصادر قائمة
 العربية، اللغة وملدرس للتالميذ واالستبيان االختبارات،:     املالحق قائمة

 .الصور والبطاقات، وغريها



 الرابع الفصل

  ومناقشتها وحتليلها البيانات عرض
  

   البيانات عرض: األول املبحث
 ميدان البحث حملة عن -١

 اجلغرايف املوقع  -أ 

 إحدى من هيماجاكرطا  احلكومية سالميةاإل املتوسطة املدرسة

 يف املدرسة هذه وتقع ،ماجاكرطا يف املوجودة احلكومية سالميةاإل املدارس

  .سوقا ماجاكرطا ١١٢ رقم رايا سامبرياطا شارعال

 

  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطا جاوىتأسيس  -ب 
  الشرقية

كانت املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطا تظهر من 

PGA  سوقا ماجاكرطا، مث ٣٠٦اليت تقع يف الشارع رادين أمحد باسوين رقم 

واملدرسة املتوسطة اإلسالمية  إىل املدرسة الثانوية احلكومية PGAانقسمت 

رايا فانتقل موقع املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية إىل الشارع . احلكومية

  .   م١٩٨٤ سوقا ماجاكرطا سنة ١١٢سامبرياطا رقم 

  

٤٦



 ٤٧

وهلا معمل لغوي ومكتبة .  فصول٢٢إن هذه املدرسة تتكون من 

  .لكمبيوتر واملسجد وغرفة األساتيذ و غرفة املوظفني وغرفة ا sainsومعمل 

  

 اإلسالمية املتوسطة درسةامل يف العربية اللغة تعليم مدرسو  -ج 
 الشرقية جاوا احلكومية ماجاكرطا

 من ٣٣( شخصا، ٥٣أما عدد املدرسني يف هذه املدرسة فيبلغ حواىل 
 . فاثنانالسابع للصفوأما مدرس اللغة العربية )  من اإلناث٢٠الذكور و

  .٧ امللحق إىل نظرا ميكن. املتنوعة اإلسالمية ةجامع خلفية من خترجوا وهم
   

 احلكومية ماجاكرطا اإلسالمية املتوسطة درسةامل يف بالطال -د 
 الشرقية جاوا

 جاوا لمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطال الطالب عدد
  من وتتكون ،اطالب ٨٧٩ م ٢٠١١\٢٠١٠ ىالدراس العام يف الشرقية
 الطالب عدد أما. والتاسع والثامن السابع الفصل ىلإ قسمت. الفصول ثالثة
 يف والطالب ،فصول سبعة من تكونوي اطالب ٢٧٤ السابع الفصل يف

 الفصل يف والطالب فصول، مثانية من تكونوي ،اطالب ٣٠٢ الثامن الفصل
  .فصول سبعة من تكونوي اطالب ٢٦٥ التاسع

خترج  ون،رقتمفف السابع الفصل يف يتعلمون الذين الطالب وأما
وبعضهم من املدرسة  ) SD( بعضهم من املدرسة اإلبتدائية احلكومية 



 ٤٨

 ،الدراسى مستواهم ىف تفرقةال  هذهوأثرت).  MI( اإلبتدائية اإلسالمية 
  .جيدا العربية كتابة الكلمات يف كفاءاهتم عدم ظهر ولذا

   
 احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف العربية اللغة تعليم -هـ

  ماجاكرطا 
 مستوى على املنهج هو املدرسة هذه يف املستخدم الدراسي املنهج

  .٢٠٠٨ (KTSP)  الدراسية وحدة
 يف حصتان فصل لكل املدرسة هذه يف العربية اللغة تعليم وجرى
 فصل لكل العربية اللغة تعليم أن إذا دقيقة، ٤٠ حصة كل ويف األسبوع،

 العربية اللغة تعليم كتاب هو ماملستخد والكتاب. األسبوع يف دقيقة ٨٠
 ألفه الذي )Tiga Serangkai Pustaka (تيكا سرانكاي بوستاكا

 تتكون العربية اللغة لدرس الدراسية املواد أما .دارسونوإبراهيم و  الدكتور
  .والكتابة والقراءة واحلوار االستماع وهي مهارات، أربعة من

  

 والبعدي القبلي االختبار بيانات عرض -٢
 املدرسة قسم يف العربية اللغة تعليم مواد من أجز كتابةال مهارة عليمت كان
 تناسب حىت ومفرحة جذابة بطريقة للطالب تقدميها جيب فلذلك. املتوسطة

كتابة املفردات والكلمات واجلملة  على الطالب قدرة وهي األساسية الكفاءةب
علومات ومشاعرهم ، وقدرهتم على تعبري امل والعنواناألسرةالبسيطة عن البيت و

  .يف العبارة البسيطة عن البيت واألسرة والعنوانكتابيا 

 ويف هذا البحث جترب الباحثة لعبة يناسبها، اللعبة اللغوية استخدام ولذاك 
 وتكوين  الكلماتكتابة حيث منالسيما  ترتيب الكلمات يف تعليم الكتابة

 العربية اللغة تعليم مادة يف ةكتابال مهارة مقدار عن احلقائق وإلدراك. اجلمل



 ٤٩

 للفصل  أساسية درجة ليكون القبلى االختبار الطالب إىل املدّرسة فقدمت
جييب األسئلة  أن الطالب تدريبات بطريقة. الضابط للفصل وكذلك التجرييب
  .املكتوبة

 ولعبة ترتيب الكلمات للعبة اللغويةب ةكتابال مادة بعرض املدّرسة قامت مث
  .التجرييب للفصل صغرية جمموعات إىل الطالب تقسيمب ،السؤال واجلواب

 بتنظيم املدّرسة قامت الصغرية، اجملموعات إىل الطالب قسم أن بعد
أما و .يف وحدة واحدة جمموعة كل طالب يكون حبيث اللعبة يف مقاعدهم

  :اللعبة فتجرهبا الباحثة بالتصميمني كما يلي

  ١اجلدول 
  ترتيب الكلمات لعبة -١

  دقيقة ٧-٥:  الوقت
  الكتابة مهارة لترقية:   األهداف
  املتوسطة:   املرحلة

  :)١ (االستعداد
 ولكل العربية املادة مبوضوع ةاملناسب  لتكوين اجلملةاملفردات املدرس عّدي

يكتب .  وكذا يعد الغالفات والبطاقات الصغرية.مجلة مخس حىت سبعة مفردات
سبعة بطاقات يف ويدخل مخس أو ست أو . على كل بطاقة مفردة واحدة

 املدرس عطيوي. جمموعات عدة إىل الطالب يقسم أن املدرس  وعلى. الغالف
  . أقسام ويسطر السبورة على.لكل جمموعة الغالف

  
  :اللعبة إجراءات

 يفتح الغالف وخيرج ما فيهايأمر املدرس جمموعات الطالب أن  -١



 ٥٠

 يكون يقسم البطاقات إىل أعضاء اجملموعة حىتيأمر املدرس الطالب أن  -٢
 .لكل عضو بطاقة واحدة

يأمر املدرس كل اجملموعات أن يشاوروا حلظة عن ترتيب تلك البطاقات  -٣
 .اليت تكتب عليها املفردات حىت تكون مجلة

املفردة اليت بأيديهم على السبورة حسب يأمر املدرس الطالب أن يكتب  -٤
 .الترتيب بكتابة صحيحة

 ترتب الكلمات ترتيبا جملموعة الىت هذه اللعبة هو اىفأما الفائز أو الناجح  -٥
 .صحيحا وتكتبها كتابة صححة

    
  :)٢ (االستعداد
 اللوحة اجليبية اليت تتكون من كرتون كثيف عرضها حواىل املدرس عّدي
وتلصق على هذا كرتون عدة .  سنيت مترا٥٠ وطوله حواىل  سنيت مترا٩٠

 البطاقات الصغرية ويضع املدرس.  سنيت مترا٥ طوهلا حواىل سطور اجليوب اليت
 بغري ترتيب، حيث ينقل الطالب تلك اليت تكتب عليها الكلمات على اجليوب

 عدة إىل الطالب يقسم أن املدرس  وعلى .البطاقات حىت تكون مرتبة
   .جمموعات

  
  :اللعبة إجراءات

 .يشرح املدرس كيفية اللعبة -١
من قطع وقتا أسرع فأي جمموعة ت. يعني املدرس الوقت لكل جمموعة -٢

 .جمموعة أخرى فهي فائزة
 .تتقدم إىل األمامأن ة أوىل يأمر املدرس جمموع -٣
نقل الطالب البطاقات اليت توجد على الكرتون ييأمر املدرس الطالب أن  -٤

 .حىت تكون الكلمات فيها مرتبة



 ٥١

يأمر املدرس كل اجملموعات أن يشاوروا حلظة عن ترتيب تلك البطاقات  -٥
 . تكون مجلةاليت تكتب عليها املفردات حىت

 ترتب الكلمات ترتيبا  الفائز أو الناجح ىف هذه اللعبة هو اجملموعة الىتأما -٦
  .يف وقت معني أو يف وقت أسرع منهصحيحا 
 الدرس الثاين حتت يف تكون الىتالكلمات  اللعبة هذه يف الباحثة وتستعمل

 LKS BAHASA ARAB AROFAH untuk MTs semester من" األسرة"موضوع 

genap kelas VII.  
  

  لعبة السؤال واجلواب -٢
  :االستعداد
 سنيت مترا، وأماكثرهتا ٧ × ٣البطاقات الفارغة على تقدير  املدرس عّدي

، ولكل جمموعات مخسة إىل الطالباملدرس  يقسم كعدد الطالب يف الفصل،
   . أشخاصمثانيةجمموعة 

  
  :اللعبة إجراءات

  .تالبطاقات لكل أعضاء اجملموعاقسم املدرس ي -١
يأمر املدرس كل اجملموعات أن تكتب سؤاال واحد من النص الذي قد  -٢

 .فبذلك كل جمموعة يكّون مثانية أسئلة. تعلموه

 بطاقات األسئلة ةوبعد ما كتبوا األسئلة، يأمر املدرس أن تعاطي اجملموع -٣
 .إىل اجملموعة األخرى خبالف

ؤال الذي يأمر املدرس كل أعضاء اجملموعة أن يكتبوا اإلجابة من الس -٤
 .بأيديهم



 ٥٢

يدعو املدرس  كل اجملموعات أن يبحثوا األسئلة واألجوبة إبتداء من قرأة  -٥
 .ممسك البطاقة، مث يكتب اإلجابة على السبورة

        
  : ما يلي هيف الكتابة مادة مضمون وأما

  ثاينال الدرس
  األسرة

   كتابةال -د
  األساسية الكفاءة

كلمات واجلملة البسيطة عن كتابة املفردات وال على الطالب قدرة -١
 . األسرة

قدرة الطالب على تعبري املعلومات ومشاعرهم كتابيا يف العبارة البسيطة  -٢
 .عن األسرة

  !ن مجلة مفيدة من الكلمات اآلتية كّو
  : ................................................  شخص .١
 ............: ....................................  حوائج .٢

 ................................................:    حيمل .٣

 ............................................... .:   يزرع .٤

 .: ...............................................  يساعدون .٥

 .: ...............................................    أسرة .٦

 .............................................: ...    قرية .٧

 .: ...............................................  برتقال .٨

 ................................................:   مزرعة .٩

  ...............................: .................  خضروات .١٠



 ٥٣

  !رتب الكلمات اآلتية لتكون مجلة مفيدة 
  أخته-  يدرس– مع – يف – املدرسة – حسن – اإلبتدائية -١

  ننظف– اآلن – يوم – البيت – حنن –العطلة  -٢

  الغذاء– الظهر – نتاول - بعد – صالة –معا  -٣

   يف– يعمل – املزرعة –الفالح  -٤
   و– خيرج – إىل - أيب– ا يغسله– الفناء –سيارته  -٥
   يف– الصورة – العام – هذه – املاضي – العائلية –نصنع  -٦
   العصر – هم – يعودون – إىل – يف –يت الب -٧
   و– شرابا – يف – البيت – جتهز – طعاما –األم  -٨
   املصنع– يذهب – يف – و – يعمل – يف – أيب –الصباح  -٩
   العالية- يف – تدرس – املدرسة –أخيت  -١٠

 كلماتال كتابة اجملموعات على فالزم ما طّبق الطالب اللعبة بعد 
 ما داموا دارسني املفردات من الطالب جيد ما ِبقْدر االلعبة وترمجته من املوجودة

جيب  مث. يف الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطا 
كتبوا تلك الكلمات يف اللعبة على كراساهتم كتابة صحيحة ي أنالطالب  على

  .كما يف املثال

بعد فعليهم صحيحة بكتابة  يكتب الطالب الكلمات املعلمةوبعد ذلك 
كتابة فضال يف يف الفصل أو يف بيوهتم  كثريا ةلكتاب تدريـب ا الدرسنتهاءا

  .عبارات واجلمل وتكوين الالكلمات
وتوضيحا ملعرفة عملية التعليم يف الفصل التجرييب والضابط، ميكن النظر 

  :اىل اخلطة الدراسية اآلتية



 ٥٤

  ةيالدراس اخلطة
  مية ماجاكرطااملتوسطة اإلسالمية احلكو املدرسةب

 
  العربية اللغة  : املادة 

 )السابع (٢/٧ :  الفصل/ القسم

  م٢٠١١-٢٠١٠ :   الدراسى العام
  .   البسيط عن األسرةيفهم الطالب القراءة من النص أو احلوار :   معايري الكفاءة

  :   األساسيةالكفاءة
كتابة املفردات والكلمات واجلملة البسيطة عن  على الطالب قدرة -

 .األسرة

قدرة الطالب على تعبري املعلومات ومشاعرهم كتابيا يف العبارة البسيطة  -
 .عن األسرة

  :اخلصائص 
  .كتابة وترتيب الكلمات حىت تكون مجلة مفيدة -
 .إمالء الفراغ بالكلمة البسيطة املناسبة -

 .ترتيب الكلمات حىت تكون فقرة بسيطة -

  .تكوين العبارات أو اجلمل البسيطة -
   األسرة :  املادة
  الكتابة:   املهارة
   لقاءاتمخس × ٢×  دقيقة ٤٠  :   احلصة
 :التدريس أهداف -١

 :درين أن يكون الطالب قا
  .على كتابة الكلمات العربية بطريق اإلمالء املنقول -



 ٥٥

 .وعلى استخدام املفردات املناسبة يف اجلملة املعدة -
 .وإجابة األسئلة بصحة -
  .عدةتكوين اجلمل أو العبارات باستخدام الكلمات  امل -

 :موضوع املادة  -٢

 "األسرة "عنكتابة ال  مهارة-

   :  التدريس طرائق -٣

 ) ولعبة السؤال واجلوابلعبة ترتيب الكلمات (طيالنش التعلم أسلوب -
 االتصالية الطريقة -

  :الدراسية النشاطات -٤

  :اللقاء األول 
 ) دقيقة١٠ (النشاطات اإلفتتاحية  -أ 

  تسلم املدرسة على الطالب -
 عن األسرةراءة وتسأل عن مادة الق -

   وتشرح عن املادة اليت ستلقي على الطالب وهي الكتابة -
 ) دقيقة٥٠ (النشاطات األساسية  -ب 

  LKS Bahasa Arabتطلب املدرسة من الطالب أن يفتحوا كتاهبم  -
 .تسأهلم عن املفردات املتعلقة باألسرة كما تعلموا من قبل -

طلب منهم أن تقسم هلم األوراق اليت تتضمن على اإلختبار القبلي وت -
   .جييبوا بنود األسئلة فيها

 ) دقيقة٢٠ (النشاطات اإلختتامية  -ج 

  .تأمر املدرسة الطالب أن جيمعوا أوراقهم -
 .تبحث معهم األسئلة من اإلختبار القبلي -



 ٥٦

 يف التمرين اليتتعطيهم الوظيفة املرتلية وهي تدريب كتابة الكلمات  -
 . والثايناألول

  :اللقاء الثاين 
 ) دقيقة١٠ (تاحيةالنشاطات اإلفت  -أ 

    تسلم املدرسة على الطالب -
 وتسأل عن املادة السابقة   -

ترتيب "وتشرح عن املادة اليت ستلقي على الطالب جتربة اللعبة  -
  "الكلمات

 ) دقيقة٦٠ (النشاطات األساسية  -ب 

  .تشرح املدرسة عن لعبة إجراءات لعبة ترتيب الكلمات -
 .ةتقسم املدرسة الطالب إىل اجملموعات الصغري -

 هتنئ املدرسة األجوبة الصحيحة وتقيم األجوبة اخلاطئة  -

 ) دقيقة١٠ (النشاطات اإلختتامية  -ج 

  ختلص املدرسة املادة عن ترتيب الكلمات -
  :اللقاء الثالث 

 ) دقيقة١٠( النشاطات اإلفتتاحية -أ

    تسلم املدرسة على الطالب -
 وتسأل عن املادة السابقة   -

ترتيب "ى الطالب جتربة اللعبة وتشرح عن املادة اليت ستلقي عل -
  "الكلمات

 ) دقيقة٦٠( النشاطات األساسية -ب

  .تشرح املدرسة عن لعبة إجراءات لعبة ترتيب الكلمات -
 .تقسم املدرسة الطالب إىل اجملموعات الصغرية -



 ٥٧

 هتنئ املدرسة األجوبة الصحيحة وتقيم األجوبة اخلاطئة  -

 ) دقيقة١٠( النشاطات اإلختتامية -ج

  ملدرسة املادة عن الكتابة ختلص ا-
  :اللقاء الرابع 

  ) دقيقة١٠ (النشاطات اإلفتتاحية -أ
  تسلم املدرسة على الطالب -
 وتسأل عن مادة ترتيب الكلمات -

وتشرح عن  النشاط الذي سيقومه الطالب وهو إجابة اإلختبار  -
  ) البعدي(

  ) دقيقة٥٠ (النشاطات األساسية -ب
 .ة باألسرة كما تعلموا من قبلتسأل املدرسة عن املفردات املتعلق -

تقسم هلم األوراق اليت تتضمن على اإلختبار البعدي وتطلب منهم أن  -
 .جييبوا بنود األسئلة فيها

  ) دقيقة٢٠ (النشاطات اإلختتامية -ج
  .تأمر املدرسة الطالب أن جيمعوا أوراقهم على مكتب املدرسة -
 .تبحث معهم األسئلة من اإلختبار البعدي -

يفة املرتلية وهي تدريب كتابة الكلمات اليت يف التمرين تعطيهم الوظ -
 .الثالث والرابع

  :اللقاء اخلامس 
 ) دقيقة١٠( النشاطات اإلفتتاحية -أ

    تسلم املدرسة على الطالب -
 وتسأل عن املادة السابقة   -



 ٥٨

ترتيب "وتشرح عن املادة اليت ستلقي على الطالب جتربة اللعبة  -
  "الكلمات

 ) دقيقة٦٠(اسية  النشاطات األس-ب

  .تشرح املدرسة عن لعبة إجراءات لعبة السؤال واجلواب -
 .جترب املدرسة لعبة السؤال واجلواب -

يدعو املدرس  كل اجملموعات أن يبحثوا األسئلة واألجوبة إبتداء من  -
  .قرأة ممسك البطاقة، مث يكتب اإلجابة على السبورة

 ) دقيقة١٠( النشاطات اإلختتامية -ج

  درسة املادة عن الكتابة ختلص امل-
  :اللقاء السادس 

  ) دقيقة١٠( النشاطات اإلفتتاحية -أ
  تسلم املدرسة على الطالب -
 وتسأل عن مادة ترتيب الكلمات -

وتشرح عن  النشاط الذي سيقومه الطالب وهو إجابة اإلختبار  -
  ) البعدي(

  ) دقيقة٥٠( النشاطات األساسية -ب
 .باألسرة كما تعلموا من قبلتسأل املدرسة عن املفردات املتعلقة  -

تقسم هلم األوراق اليت تتضمن على اإلختبار البعدي وتطلب منهم أن  -
 .جييبوا بنود األسئلة فيها

  ) دقيقة٢٠( النشاطات اإلختتامية -ج
  .تأمر املدرسة الطالب أن جيمعوا أوراقهم على مكتب املدرسة -
 .تبحث معهم األسئلة من اإلختبار البعدي -

 



 ٥٩

 الوسائل -٥

على تأليف دارسونو   Fasih Berbahasa Arab Iدرسي تاب املكال -
)Darsono ( صولو ، :PT. Tiga Serangkai Pustaka MandiriK ،
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 القلم و السبورة -

 األوراق والبطاقات -

 

 التقييم -٦

  االختبار التحريري:   املنهج) أ

  :د اإلسئلة أمثلة بنو) ب

  رتب الكلمات اآلتية  
   تطبخ– الطعام – ربة البيت – هي – املطبخ – أمي –يف  -١
  إمسها – عائشة – الصغرية – هل –أختك  -٢

  كل– أخيت – يوم – مع – أنا –أذهب  -٣

  يف– تلميذ – املدرسة – أنا – املتوسطة –اإلسالمية  -٤

   و-ها  إمس-– هذه –  أمي - إمسه – يوسف – هذا – أيب -عائشة   -٥
   :األجوبة

  أمي ربة البيت هي تطبخ الطعام يف املطبخ -١
 هل أختك الصغرية إمسها عائشة -٢

 أنا أذهب مع أخيت كل يوم -٣

 أنا تلميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية -٤

  هذا أيب إمسه يوسف وهذه أمي إمسها عائشة -٥



 ٦٠

 سطةاملتو درسةامل يف الباحثة هبا قامت اليت امليدانية الدراسة يف 
ترتيب  لعبة تطبيق على حصلت قد احلكومية ماجاكرطا اإلسالمية
 الفرض الباحثة قدمت تطبيقها ويف. كتابةال مهارة تعليم يف الكلمات
 ،ةكتابال مهارة يف كفاءةال يف ترقية فعال هذه اللعبة استخدام أن األول
 صحيحة اجلملتكوين و الكلمة كتابة جوانب ىف الطالب يساعد وهو

 وهذه .تطيعون على ترتيب الكلمات بكتابة صحيحة ومفهمومةحيث يس
 قبل (القبلى االختبار نتيجة من البيانات الباحثة مجعت أن بعد واقعية نتيجة
لعبة ترتيب  تطبيق بعد (البعدى واالختبار) لعبة ترتيب الكلمات تطبيق

 البيانات أيضا ومجعت التجرييب، الفصل يف طالبا ٤٠ من) الكلمات
 يف طالبا ٤٠ من البعدى واالختبار القبلى االختبار نتيجة من مقارنة
 البيانات وهذه. t بقيمة حتسب االختبارين هذين ونتيجة. الضابط الفصل
  :اآلتية اجلداول يف مكتوبة

  ٢ اجلدول

  التجرييب للفصل القبلي االختبار نتائج

 كتابةال مهارة نواحي
 الطالب أرقام

تكوين اجلملة كلماتكتابة ال
التقديراجملموع

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠  ١

 ناقص ٥٥ ٣٥  ٢٠ ٢

 راسب ٤٧ ٢٥ ٢٢  ٣

 

 جيد ٨٠ ٤٠ ٤٠ ٤



 ٦١

 راسب ٤٩ ٢٥ ٢٤ ٥

 ناقص ٦٠  ٣٠ ٣٠ ٦

 راسب ٤٥ ٢٥ ٢٠ ٧

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠ ٨

 مقبول ٧٠ ٣٠ ٤٠ ٩

 راسب ٥٠ ٢٥ ٢٥ ١٠

 مقبول ٦٨ ٣٨ ٣٠ ١١

 راسب ٤٥ ٢٠ ٢٥ ١٢

 قبولم ٦٦ ٣٠ ٣٦ ١٣

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠  ١٤

 جيد ٨٠ ٤٠ ٤٠ ١٥

 راسب ٥٠ ٢٠ ٣٠ ١٦

 مقبول ٧٠ ٣٥ ٣٥ ١٧

 راسب ٥٠ ٢٠ ٣٠ ١٨

 راسب جيد ٤٠ ٤٠ ١٩

 راسب ٥٠ ٢٠ ٣٠ ٢٠

 راسب ٤٥ ٢٠ ٢٥ ٢١



 ٦٢

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٢٢

 مقبول ٦٥ ٣٥ ٣٠ ٢٣

 ناقص ٥٥ ٢٠ ٣٥ ٢٤

 راسب ٤٥ ٢٠ ٢٥ ٢٥

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠ ٢٦

 مقبول ٧٠ ٣٠ ٤٠  ٢٧

 ناقص ٥٤ ٢٤ ٣٠ ٢٨

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠ ٢٩

 ناقص ٦٠ ٢٥ ٣٥ ٣٠

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٣١

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ٣٢

 راسب ٤٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣

 راسب ٤٥ ٢٥ ٢٠ ٣٤

 ناقص ٥٣ ٢٨ ٢٥  ٣٥

 مقبول ٧٠ ٣٠ ٤٠ ٣٦

 مقبول ٧٠ ٣٠ ٤٠ ٣٧

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٣٨



 ٦٣

 راسب ٣٥ ١٥ ٢٠ ٣٩

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠  ٤٠

 ٢٣٢٤ ١١٠٧ ١٢١٧ اجملموع

 ٥٨,١ ٢٧٠٦٧٥ ٣٠,٤٢٥ املعدل
 ناقص

 إىل النظر يمكنف ،التجرييب للفصل البعدي االختبار نتائج عرض وأما

  :التايل اجلدول

  ٣ اجلدول

  التجرييب للفصل يبعدال االختبار نتائج
 كتابةال مهارة نواحي

 الطالب أرقام
تكوين اجلملة تكتابة الكلما

 التقدير اجملموع

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠  ١

 ممتاز ١٠٠ ٥٠  ٥٠ ٢

 مقبول ٧٠ ٣٥ ٣٥  ٣

 ممتاز ٩٥ ٤٥ ٥٠ ٤

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٥

 جيد ٧٥  ٣٥ ٤٠ ٦

 

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٧



 ٦٤

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٨

جيد جدا ٨٥ ٤٠ ٤٥ ٩

 مقبول ٧٠ ٣٥ ٣٥ ١٠

جيد جدا ٨٥ ٤٠ ٤٥ ١١

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ١٢

يد جداج ٨٥ ٤٠ ٤٥ ١٣

 جداجيد ٨٥ ٤٠ ٤٥  ١٤

 جداجيد ٩٠ ٤٠ ٥٠ ١٥

 مقبول ٧٠ ٣٥ ٣٥ ١٦

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ١٧

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ١٨

 ممتاز ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ١٩

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٢٠

 مقبول ٧٠ ٣٠ ٤٠ ٢١

 ممتاز ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ٢٢

 مقبول ٧٠ ٣٥ ٣٥ ٢٣

 ممتاز ٩٥ ٤٥ ٥٠ ٢٤



 ٦٥

 مقبول ٧٠ ٣٥ ٣٥ ٢٥

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ٢٦

 ممتاز ٩٥ ٤٥ ٥٠  ٢٧

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٢٨

 جيد ٧٣ ٣٥ ٣٨ ٢٩

جيد جدا ٨٥ ٤٠ ٤٥ ٣٠

 ممتاز ٩٥ ٤٥ ٥٠ ٣١

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٣٢

 مقبول ٧٠ ٣٠ ٤٠ ٣٣

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ٣٤

 جيد ٨٠ ٣٥ ٤٥  ٣٥

جيد جدا ٩٠ ٤٥ ٤٥ ٣٦

 ممتاز ٩٥ ٤٥ ٥٠ ٣٧

 ممتاز ٩٥ ٤٥ ٥٠ ٣٨

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٣٩

 مقبول ٧٠ ٣٥ ٣٥  ٤٠

 ٣٢١٣ ١٥٢٥ ١٦٨٨ اجملموع
جيد جدا



 ٦٦

 ٨٠,٠٧٥ ٣٨,١٢٥ ٤٢,٢ املعدل

  

 إىل النظر فيمكن ،الضابط للفصل القبلي االختبار نتائج عرض وأما

  :التايل اجلدول

  ٤ اجلدول

  الضابط للفصل القبلي االختبار نتائج
 كتابةال مهارة نواحي

 الطالب أرقام
تكوين اجلملة كتابة الكلمات

 تقديرالاجملموع

 مقبول ٦٢ ٣٠ ٣٢  ١

 ناقص ٦٠ ٣٠  ٣٠ ٢

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠  ٣

 راسب ٣٥ ١٥ ٢٠ ٤

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ٥

 مقبول ٧٠  ٣٥ ٣٥ ٦

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٧

 جيد ٨٠ ٤٠ ٤٠ ٨

 راسب ٤٥ ٢٠ ٢٥ ٩

 

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ١٠



 ٦٧

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ١١

 جيد ٨٠ ٣٥ ٤٥ ١٢

 راسب ٥٠ ٣٠ ٢٠ ١٣

 ناقص ٦٢ ٣٠ ٣٢  ١٤

 راسب ٣٠ ١٥ ١٥ ١٥

 راسب ٣٥ ١٥ ٢٠ ١٦

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ١٧

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ١٨

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠ ١٩

 راسب ٤٥ ٢٠ ٢٥ ٢٠

 راسب ٤٠ ٢٠ ٢٠ ٢١

 راسب ٤٥ ٢٠ ٢٥ ٢٢

 راسب ٥٠ ٢٠ ٣٠ ٢٣

 مقبول ٦٢ ٣٠ ٣٢ ٢٤

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ٢٥

 راسب ٥٠ ٢٥ ٢٥ ٢٦

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠  ٢٧



 ٦٨

 مقبول ٧٠ ٣٥ ٣٥ ٢٨

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ٢٩

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ٣٠

 راسب ٥٠ ٢٥ ٢٥ ٣١

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ٣٢

 راسب ٣٥ ١٥ ٢٠ ٣٣

 مقبول ٧٠ ٣٠ ٤٠ ٣٤

 راسب ٤٥ ٢٠ ٢٥  ٣٥

 راسب ٥٠ ٢٥ ٢٥ ٣٦

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ٣٧

 راسب ٥٠ ٢٥ ٢٥ ٣٨

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٣٩

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥  ٤٠

 ٢٢٧٦ ١٠٨٠ ١١٩٦ اجملموع

 ٥٦,٩ ٢٧ ٢٩,٩ املعدل
 ناقص

  
 اجلدول إىل النظر ميكن الضابط، للفصل البعدي االختبار نتائج عرض وأما

  :التايل



 ٦٩

  ٥ اجلدول

  الضابط للفصل البعدي االختبار نتائج
  

 كتابةال مهارة نواحي
 الطالب أرقام

 تكوين اجلملة كتابة الكلمات
 التقدير اجملموع

 مقبول ٧٠ ٣٥ ٣٥  ١

 مقبول ٦٥ ٣٠  ٣٥ ٢

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥  ٣

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠ ٤

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٥

 جيد ٧٥  ٣٥ ٤٠ ٦

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ٧

 جداجيد ٩٠ ٤٥ ٤٥ ٨

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٩

 جداجيد ٨٥ ٣٥ ٥٠ ١٠

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ١١

 

 جداجيد ٩٠ ٤٠ ٥٠ ١٢



 ٧٠

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ١٣

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥  ١٤

 راسب ٥٠ ٢٥ ٢٥ ١٥

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ١٦

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ١٧

 مقبول ٧٠ ٣٠ ٤٠ ١٨

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ١٩

 مقبول ٦٢ ٣٠ ٣٢ ٢٠

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠ ٢١

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٢٢

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠ ٢٣

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٢٤

 مقبول ٧٠ ٣٠ ٤٠ ٢٥

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٢٦

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥  ٢٧

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٢٨

 مقبول ٧٠ ٣٠ ٤٠ ٢٩



 ٧١

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٣٠

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠ ٣١

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٣٢

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠ ٣٣

 جيد ٨٠ ٤٠ ٤٠ ٣٤

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠  ٣٥

 ناقص ٥٥ ٢٥ ٣٠ ٣٦

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠ ٣٧

 ناقص ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٣٨

 مقبول ٦٥ ٣٠ ٣٥ ٣٩

 جيد ٧٥ ٣٥ ٤٠  ٤٠

 ٢٦٦٧ ١٢٤٥ ١٤٢٢ اجملموع

 ٦٦,٦٧٥ ٣١,١٢٥ ٣٥,٥٥ املعدل
 مقبول

 
 االستبانة بيانات عرض -٣

 ما بعد كتابةال مهارة متعل يف الطالب بأحوال املتعلقة املعلومات أما
  :  يلي كما فهي  ولعبة السؤال واجلوابترتيب الكلمات لعبة الباحثة جربت



 ٧٢

  ٦ دولاجل
  كتابةلا مهارة تعليم يف الطالب بأحوال املتعلقة املعلومات عن لجدو

 اإلجابة

 العبارات الرقم الضابط الفصل التجرييب الفصل

 م
 م
 ج

 م غ
غ م 
 ج

 م
 م
 ج

 م غ
غ م 
 ج

إذا شعرت بالفرح  ١
استخدم املدرس 

لم اللغة ي تعيف
لعبة ترتيب العربية 
 ولعبة الكلمات

 السؤال واجلواب
رة تعليم مهال

 الكتابة

١٥٢٥ - -١٨٢٢- - 

 تعليم اللغة عند ٢
العربية باستخدام 

لعبة ترتيب 
 ولعبة الكلمات

 السؤال واجلواب
ثقة بنفسي ملكت 

يف ترقية مهارة 
 الكتابة

١٧٢٣ - -٢٣١٧- - 

 - ٢٠١٩١ - -٢٢١٨تعليم اللغة عند  ٣



 ٧٣

العربية باستخدام 
لعبة ترتيب 
ولعبة  الكلمات

السؤال واجلواب 
كنت قادرة على 

تابة الكلمات ك
  بكتابة صحيحة

تعليم اللغة عند  ٤
العربية باستخدام 

لعبة ترتيب 
 ولعبة الكلمات

 السؤال واجلواب
كنت قادرة على 
 تكوين اجلمل

١ -٢١١٨ - -٢٢١٨ 

بوجود استخدام  ٥
لعبة ترتيب 
ولعبة الكلمات 

السؤال واجلواب  
شعرت باحلماسة 
 والنشاط يف تعلم

الكتابة لترقية 
. كفاءيت يف الكتابة

٢١١٩ - -١٣٢٧- - 

  



 ٧٤

 جربت أن بعد كتابةال مهارة تعليم مدرس بأحوال املتعلقة املعلومات أماو
 إىل النظر يمكنف ، ولعبة السؤال واجلواب ترتيب الكلمات لعبة الباحثة
  .٢ امللحق

 
 املقابلة بيانات عرض -٤

عربية يف الفصل السابع من  الكتابةوجدت املشكالت يف تعليم ال
كتابة الكلمات وتكوين اجلمل أو منها و كتابةنواحي عناصر الحيث 
.  مرات عديدةبتدريب الكتابة املدرس أن يأمر الطالب ىفعل. العبارات

 ال يستعمل فلذا ،الوقت الطويلإىل وظن املدرس أن األلعاب اللغوية حتتاج 
 مشاركة الطالب يف أنشطة نت وال سيما كاتعليمالاأللعاب اللغوية يف 

   . قليلةكتابةالتعليم ىف ال
ولعبة السؤال واجلواب وبعدما عرف املدرس عن لعبة ترتيب الكلمات 

 ولعبة لعبة ترتيب الكلمات أن رأىا فما أو إجراءاهتمكيفية استخدامهمع 
 أطبق للفصل كالمها بالفصل السابع فقط، بل ان ال تطابقالسؤال واجلواب

 ديد وكثريا بأن األلعاب اللغوية إنتاج التعلم اجلهو موافقو. لتاسعالثامن وا
 وهلا تأثري ىف رفع مهة تعلمهم يف  يف تعلم اللغة العربية،تساعد الطالب ما

  .الكتابةاللغة العربية خاصة ملادة  درس
  

  ومناقشتها البيانات حتليل: الثاين املبحث
  ومناقشتها االختبار بيانات حتليل -١

 الفصل لطالب القبلي االختبار لنتائج املئوية النسبة عرفةمل وتوضيحا

  :التايل اجلدول إىل النظر ميكن ،٢ اجلدول يف التجرييب



 ٧٥

  ٧ اجلدول

  التجرييب للفصل القبلي االختبار نتائجل ئويةامل نسبةال

 التفصيل التقديرالرقم
 عدد
 الطالب

 املئوية النسبة

 % ٠ - ١٠٠-٩١ ممتاز ١

 % ٠ - ٩٠-٨١ جدا جيد ٢

 % ١٢,٥ ٥ ٨٠-٧١ جيد ٣

 % ٢٢,٥ ٩ ٧٠-٦١ مقبول ٤

 % ٣٠ ١٢ ٦٠-٥١ ناقص ٥

 % ٣٥ ١٤ ٥٠-٠ راسب ٦

 % ١٠٠  ٤٠ اجملموع

 يف الطالب كتابة مهارة مقدار أن للباحثة اتضح قد) ٧ (اجلدول من

 ١٢,٥ هو لعبة ترتيب الكلمات استخدام املدرسة تطبق أن قبل التجرييب الفصل

 مستوى على%  ٣٠ومقبول،  مستوى على%  ٢٢,٥و ،جيد تويمس على% 

ال أحد حيصل على مستوى ممتاز وجيد و .على مستوى راسب % ٣٥ و ،ناقص

 .جدا

 الفصل لطالب البعدي االختبار لنتائج املئوية النسبة ملعرفة وتوضيحا

  :التايل اجلدول إىل النظر ميكن ،٥ اجلدول  يفالتجرييب



 ٧٦

  ٨ اجلدول

  التجرييب للفصل البعدي االختبار نتائجل يةئوامل نسبةال

 التفصيل التقديرالرقم
 عدد
 الطالب

 املئوية النسبة

 % ٢٢,٥ ٩ ١٠٠-٩١ ممتاز ١

 %١٧,٥ ٧ ٩٠-٨١ جدا جيد ٢

 % ٣٢,٥ ١٣ ٨٠-٧١ جيد ٣

 % ٢٥ ١٠ ٧٠-٦١ مقبول ٤

 % ٢,٥ ١ ٦٠-٥١ ناقص ٥

 % ٠ - ٥٠-٠ راسب ٦

 %١٠٠ ٤٠ اجملموع

 الفصل يف الطالب كتابة مهارة مقدار أن للباحثة اتضح قد) ٨ (اجلدول من

 على%  ٢٢,٥ لعبة ترتيب الكلمات هو استخدام املدّرسة تطبق أن بعد التجرييب

 مستوى على%  ٣٢,٥و  ،جدا جيد مستوى على%  ١٧,٥و، ممتاز مستوى

أما و ناقص، مستوي على%  ٢,٥و ،مقبول مستوى على%  ٢٥ و، جيد

  .أحد عليه حيصل لمف راسب مستوى

 الضابط الفصل لطالب القبلي االختبار لنتائج املئوية النسبة ملعرفة وتوضيحا

  :التايل اجلدول إىل النظر ميكن ،٤ اجلدول



 ٧٧

  ٩ اجلدول
  الضابط للفصل القبلي االختبار نتائجل ئويةامل نسبةال

  

 عدد التفصيل التقديرلرقم
 الطالب

 املئوية النسبة

 % ٠ - ١٠٠-٩١ ممتاز ١

 % ٠ - ٩٠-٨١ جدا جيد ٢

 % ٧,٥ ٣ ٨٠-٧١ جيد ٣

 % ٣٢,٥ ١٣ ٧٠-٦١ مقبول ٤

 % ٢٢,٥ ٩ ٦٠-٥١ ناقص ٥

 % ٣٧,٥ ١٥ ٥٠-٠ راسب ٦

 %١٠٠ ٤٠ اجملموع

 الفصل يف الطالب كتابة مهارة مقدار أن للباحثة اتضح قد) ٩ (اجلدول من

 على%  ٧,٥ هو لعبة ترتيب الكلمات استخدام املدرسة تطبق أن قبل الضابط

 مستوى على%  ٢٢,٥ مقبول، و مستوى على%  ٣٢,٥ و جيد، مستوي

وال أحد حيصل على مستوى ممتاز  .على مستوى راسب % ٣٧,٥ناقص، و 

  .وجيد جدا

 الفصل لطالب البعدي االختبار لنتائج املئوية النسبة ملعرفة وتوضيحا

  :التايل اجلدول إىل النظر ميكن ،٥ اجلدول يف الضابط



 ٧٨

  ١٠ دولاجل

  الضابط للفصل البعدي االختبار نتائجل ئويةامل نسبةال

 عدد التفصيل التقديرالرقم
 الطالب

 املئوية النسبة

 %٠ - ١٠٠-٩١ ممتاز ١

 % ٥ ٢ ٩٠-٨١ جدا جيد ٢

 % ٢٢,٥ ٩ ٨٠-٧١ جيد ٣

 % ٣٥ ١٤ ٧٠-٦١ مقبول ٤

 % ٣٢,٥ ١٣ ٦٠-٥١ ناقص ٥

 % ٥ ٢ ٥٠-٠ راسب ٦

 %١٠٠ ٤٠ اجملموع

 يف الطالب كتابة مهارة مقدار أن للباحثة اتضح قد) ١٠ (اجلدول من

%  ٥ هو لعبة ترتيب الكلمات استخدام املدرسة تطبق أن بعد التجرييب الفصل

 مستوى على%  ٣٥على مستوى جيد، و  % ٢٢,٥جيد جدا، و  مستوي على

وال أحد  .على مستوى راسب % ٥ناقص، و  مستوى على%  ٣٢,٥مقبول، و

 يف تجريبيةال اجملموعة طالب كفاءة أن إىل يشري وهذا .ل على مستوى ممتازحيص

  .مرتفعة البحث تنفيذ بعد كتابةال مهارة



 ٧٩

 القبلي االختبار نتيجة بتحليل البيانات حتليل إىل الباحثة وصلت قد أخريا،

 كالمها. اجملموعتني هاتني بني املقارنة وحتليل والضابط، التجرييب للفصل والبعدي

  .الصادقة البيانات نيل غرضل

 :تاليةال طواتاخلب شتركامل التحليل بعملية الباحثة بدأت فلذلك

 والضابط التجرييب للفصلني والبعدي القبلي االختبار نتائج حتليل  -أ 
   ومناقشته

   ١١ اجلدول

   التجرييب للفصل والبعدي القبلي االختبار نتائج إحصاء

  بعد استخدام لعبة ترتيب الكلمات

 بالطال االختبار
)N( القبلي) X( البعدي) Y( 

 

 

D=X‐Y 

 

 

D2=(X‐Y)2 

٢٢٥ -١٥ ٧٥ ٦٠ ١ 

٢٠٢٥ -٤٥ ١٠٠ ٥٥ ٢ 

٥٢٩ -٢٣ ٧٠ ٤٧ ٣ 

٢٢٥ -١٥ ٩٥ ٨٠ ٤ 

٦٧٦ -٢٦ ٧٥ ٤٩ ٥ 

٢٢٥ -١٥ ٧٥ ٦٠ ٦ 



 ٨٠

٩٠٠ -٣٠ ٧٥ ٤٥ ٧ 

٤٠٠ -٢٠ ٧٥ ٥٥ ٨ 

٢٢٥ -١٥ ٨٥ ٧٠ ٩ 

٤٠٠ -٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٠ 

٢٨٩ -١٧ ٨٥ ٦٨ ١١ 

٤٠٠ -٣٠ ٧٥ ٤٥ ١٢ 

٣٦١ -١٩ ٨٥ ٦٦ ١٣ 

١٠٠ -١٠ ٨٥ ٧٥ ١٤ 

١٠٠ -١٠ ٩٠ ٨٠ ١٥ 

٤٠٠ -٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٦ 

٢٥ -٥ ٧٥ ٧٠ ١٧ 

٦٢٥ -٢٥ ٧٥ ٥٠ ١٨ 

٤٠٠ -٢٠ ١٠٠ ٨٠ ١٩ 

٦٢٥ -٢٥ ٧٥ ٥٠ ٢٠ 

٦٢٥ -٢٥ ٧٠ ٤٥ ٢١ 

٦٢٥ -٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٢٢ 

٢٥ -٥ ٧٠ ٦٥ ٢٣ 

١٦٠٠ -٤٠ ٩٥ ٥٥ ٢٤ 



 ٨١

٦٢٥ -٢٥ ٧٠ ٤٥ ٢٥ 

١٠٠ -١٠ ٦٥ ٥٥ ٢٦ 

٦٢٥ -٢٥ ٩٥ ٧٠ ٢٧ 

٤٤١ -٢١ ٧٥ ٥٤ ٢٨ 

٣٢٤ -١٨ ٧٣ ٥٥ ٢٩ 

٦٢٥ -٢٥ ٨٥ ٦٠ ٣٠ 

٤٠٠ -٢٠ ٩٥ ٧٥ ٣١ 

١٠٠ -١٠ ٧٥ ٦٥ ٣٢ 

٩٠٠ -٣٠ ٧٠ ٤٠ ٣٣ 

٤٠٠ -٢٠ ٦٥ ٤٥ ٣٤ 

٧٢٩ -٢٧ ٨٠ ٥٣ ٣٥ 

٤٠٠ -٢٠ ٩٠ ٧٠ ٣٦ 

٦٢٥ -٢٥ ٩٥ ٧٠ ٣٧ 

١٢٢٥ -٣٥ ٩٥ ٦٠ ٣٨ 

٦٢٥ -٢٥ ٦٠ ٣٥ ٣٩ 

٢٢٥ -١٥ ٧٠ ٥٥  ٤٠ 

N=  ٤٠  ∑X=٢٣٣٤ ∑Y=٣٢٠٣ ∑D= ٨٦٩-  

MD= ٢١,٧٢٥-

∑D2=٢١٩٣٣ 



 ٨٢

‐=MDو  ∑ D2= 21933 و∑  N=40 D=-869 أن للباحثة اتضح السابق اجلدول من

  :لرمزبا الفرق من املعياري االحنراف أحصى مث ،21.725
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−= ∑∑

N
D

N
D

SDD  
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40
869

40
21933





−=DSD 8.47132.548)72.21(32.548 2 −=−=  

74.852.76 ==  

  :بالرمز الفرق متوسط من املعياري اخلطأ أحصى مث

1−
=

N
SDSE D

MD  

4.1
24.6
74.8

39
74.8

===SEMD  

   :الرمز ستخدامبا  t0 أحصى مث

MD

D

SE
Mt =0  

4.1
725.21

=  

= 15.52 

 هي مناوإ احلساب، عالمة ليست العدد يف) - (النقص عالمة إن: املالحظة(
  ).العددين بني الفرق عالمة

 متوسط أن الرمز ترتيب على الباحثة وجدت قد السابق اإلحصاء من
 ،٢١,٧٢٥ هو التجرييب للفصل والبعدي القبلي االختبار بني) MD (الفرق



 ٨٣

 ،١,٤ هو) SEMD (املعياري واخلطأ ،٨,٧٤ هو) SDD (املعياري واالحنراف
 أن ووجدت df=N‐1: بالرمز df ثةالباح أحصى مث. ١٥,٥٢ هو) t0 (وقيمة

df= 40‐1=39  قيمة إىل يرجع ٣٩ العدد مث t وقد. املعترب اجلدول يف املوجودة 
 الداللة مستوى عند )املالحق يف اجلدول (اجلدول يف املوجودة t قيمة أن اتضح
 العدد تدل% ١ الداللة مستوى وعند 2,04٢،٠٤٢= العدد تدل% ٥

 يف املوجودة t قيمة من أكرب t0 قيمة أن الباحثة فعرفت ،2,75٢،٧٥٠=
 .)٢،٠٢>١٥,٥٢<٢،٧١( اجلدول

 االختبار نتيجة بني االختالف وجد األخرية النتيجة حساب على اعتمادا
لعبة  ستخدامبا التعليم أن أخرى وبعبارة ، التجربة للمجموعة والبعدي القبلي

 املتوسطة درسةاملب ابةترقية مهارة الكتت يف تفاعليا تأثريا تؤثر ترتيب الكلمات
  .ماجاكرطا جاوى الشرقية احلكومية اإلسالمية

   ١٢ اجلدول

   التجرييب للفصل والبعدي القبلي االختبار نتائج إحصاء

  بعد استخدام لعبة السؤال واجلواب

 الطالب االختبار
)N( القبلي) X( البعدي) Y( 

 

 

D=X‐Y 

 

 

D2=(X‐Y)2 

٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ١ 
١٦٠٠ ٤٠ ٩٥ ٥٥ ٢ 
٥٢٩ ٢٣ ٧٠ ٤٧ ٣ 



 ٨٤

٢٢٥ ١٥ ٩٥ ٨٠ ٤ 
٤٤١ ٢١ ٧٠ ٤٩ ٥ 
٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٦ 
٦٢٥ ٢٥ ٧٠ ٤٥ ٧ 
١٠٠ ١٠ ٦٥ ٥٥ ٨ 
١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ٩ 
٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٠ 
١٤٤ ١٢ ٨٠ ٦٨ ١١ 
٩٠٠ ٣٠ ٧٥ ٤٥ ١٢ 
١٩٦ ١٤ ٨٠ ٦٦ ١٣ 
١٠٠ ١٠ ٨٥ ٧٥ ١٤ 
٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ ١٥ 
٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٦ 
٢٥ ٥ ٧٥ ٧٠ ١٧ 
٦٢٥ ٢٥ ٧٥ ٥٠ ١٨ 
٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٨٠ ١٩ 
٦٢٥ ٢٥ ٧٥ ٥٠ ٢٠ 
٦٢٥ ٢٥ ٧٠ ٤٥ ٢١ 



 ٨٥

٤٠٠ ٢٠ ٩٥ ٧٥ ٢٢ 
٢٥ ٥ ٧٠ ٦٥ ٢٣ 
١٦٠٠ ٤٠ ٩٥ ٥٥ ٢٤ 
٦٢٥ ٢٥ ٧٠ ٤٥ ٢٥ 
١٠٠ ١٠ ٦٥ ٥٥ ٢٦ 
٦٢٥ ٢٥ ٩٥ ٧٠ ٢٧ 
٤٤١ ٢١ ٧٥ ٥٤ ٢٨ 
٤٠٠ ٢٠ ٧٥ ٥٥ ٢٩ 
٦٢٥ ٢٥ ٨٥ ٦٠ ٣٠ 
٤٠٠ ٢٠ ٩٥ ٧٥ ٣١ 
١٠٠ ١٠ ٧٥ ٦٥ ٣٢ 
٩٠٠ ٣٠ ٧٠ ٤٠ ٣٣ 
٤٨٤ ٢٢ ٦٠ ٣٨ ٣٤ 
١٠٨٩ ٣٣ ٨٥ ٥٣ ٣٥ 
٤٠٠ ٢٠ ٩٠ ٧٠ ٣٦ 
٦٢٥ ٢٥ ٩٠ ٧٠ ٣٧ 
١٦٠٠ ٤٠ ٩٥ ٦٠ ٣٨ 
٦٢٥ ٢٥ ٦٠ ٣٥ ٣٩ 



 ٨٦

٤٠٠ ٢٠ ٧٥ ٥٥  ٤٠ 
N=  ٤٠  ∑X=٢٣٣٤ ∑Y=٣١٥٥ ∑D= ٨٢١-  

MD=٢٠,٥٢٥ 

∑D2=١٩٩٩٩ 

  و  ١٩٩٩٩= ∑D2 و ٨٢١ = ∑ -D  و٤٠ = N أن للباحثة اتضح السابق اجلدول من

MD =لرمزبا الفرق من املعياري االحنراف أحصى مث ٢٠,٥٢٥:  
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−= ∑∑

N
D

N
D

SDD  
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821
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19999





−=DSD 1.42197.499)52.20(97.499 2 −=−=  

9.887.78 ==  

  :بالرمز الفرق متوسط من املعياري اخلطأ أحصى مث

1−
=

N
SDSE D

MD  

43.1
24.6
9.8

39
9.8

===SEMD  

   :الرمز مباستخدا  t0 أحصى مث

MD

D

SE
Mt =0  

43.1
525.20

=  

= 14.35 



 ٨٧

 هي وإمنا احلساب، عالمة ليست العدد يف) - (النقص عالمة إن: املالحظة(
  ).العددين بني الفرق عالمة

 متوسط أن الرمز ترتيب على الباحثة وجدت قد السابق اإلحصاء من
 ،٢٠,٥٢٥ هو التجرييب للفصل والبعدي القبلي االختبار بني) MD (الفرق

 ،١,٤٣ هو) SEMD (املعياري واخلطأ ،٨,٩ هو) SDD (املعياري واالحنراف
 أن ووجدت df=N‐1: بالرمز df الباحثة أحصى مث. ١٤,٣٥ هو) t0 (وقيمة

df= 40‐1=39  قيمة إىل يرجع ٣٩ العدد مث t وقد. املعترب اجلدول يف املوجودة 
 الداللة مستوى عند )املالحق يف اجلدول (اجلدول يف املوجودة t قيمة أن اتضح
 العدد تدل% ١ الداللة مستوى وعند 2,04٢،٠٤٢= العدد تدل% ٥

 يف املوجودة t قيمة من أكرب t0 قيمة أن الباحثة فعرفت ،2,75٢،٧٥٠=
 .)٢،٠٢>١٤,٣٥<٢،٧١( اجلدول

 االختبار نتيجة بني االختالف وجد األخرية النتيجة حساب على اعتمادا
لعبة  ستخدامبا التعليم أن أخرى وبعبارة ، التجربة للمجموعة والبعدي القبلي

 املتوسطة درسةاملب ترقية مهارة الكتابةت يف تفاعليا تأثريا تؤثر السؤال واجلواب
    .ماجاكرطا جاوى الشرقية احلكومية اإلسالمية

  ١٣ اجلدول
  الضابط للفصل والبعدي القبلي االختبار نتائج إحصاء

 بالطال االختبار
)N( القبلي) X( البعدي) Y(  

 

 

D=X‐Y 

 

 

D2=(X‐Y)2 

٦٤  -٨ ٧٠ ٦٢ ١  



 ٨٨

٢٥ -٥ ٦٥ ٦٠ ٢ 

١٠٠ -١٠ ٦٥ ٥٥ ٣ 

٤٠٠ -٢٠ ٥٥ ٣٥ ٤ 

١٠٠ -١٠ ٧٥ ٦٥ ٥ 

٢٥ -٥ ٧٥ ٧٠ ٦ 

٢٥ -٥ ٦٥ ٦٠ ٧ 

١٠٠ -١٠ ٩٠ ٨٠ ٨ 

٢٢٥ -٢٠ ٦٠ ٤٥ ٩ 

١٠٠ -١٠ ٨٥ ٧٥ ١٠ 

٢٥ -٥ ٦٥ ٦٠ ١١ 

١٠٠ -١٠ ٩٠ ٨٠ ١٢ 

١٠٠ -١٠ ٦٠ ٥٠ ١٣ 

٩ -٣ ٦٥ ٦٢ ١٤ 

٤٠٠ -٢٠ ٥٠ ٣٠ ١٥ 

٦٢٥ -٢٥ ٦٠ ٣٥ ١٦  

٢٥ -٥ ٦٥ ٦٠ ١٧ 



 ٨٩

٢٥ -٥ ٧٠ ٦٥ ١٨ 

١٠٠ -١٠ ٦٥ ٥٥ ١٩ 

٢٨٩ -١٧ ٦٢ ٤٥ ٢٠ 

٢٢٥ -١٥ ٥٥ ٤٠ ٢١ 

٢٢٥ -١٥ ٦٠ ٤٥ ٢٢ 

٢٥ -٥ ٥٥ ٥٠ ٢٣ 

١٦٩ -١٣ ٧٥ ٦٢ ٢٤ 

٢٥ -٥ ٧٠ ٦٥ ٢٥ 

١٠٠ -١٠ ٦٠ ٥٠ ٢٦ 

٢٥ -٥ ٦٥ ٦٠ ٢٧ 

٢٥ -٥ ٧٥ ٧٠ ٢٨ 

٢٥ -٥ ٧٠ ٦٥ ٢٩ 

١٠٠ -١٠ ٧٥ ٦٥ ٣٠ 

٢٥ -٥ ٥٥ ٥٠ ٣١ 

١٠٠ -١٠ ٧٥ ٦٥ ٣٢  

٤٠٠ -٢٠ ٥٥ ٣٥ ٣٣ 



 ٩٠

١٠٠ -١٠ ٨٠ ٧٠ ٣٤ 

١٠٠ -١٠ ٥٥ ٤٥ ٣٥ 

٢٥ -٥ ٥٥ ٥٠ ٣٦ 

١٠٠ -١٠ ٧٥ ٦٥ ٣٧ 

١٠٠ -١٠ ٦٠ ٥٠ ٣٨ 

٢٥ -٥ ٦٥ ٦٠ ٣٩ 

١٠٠ -١٠ ٧٥ ٦٥ ٤٠  

N=٤٠ X=٢٢٧٦ Y= ٢٦٦٧ ∑D=  ٣٩١-  

MD= ٩,٧٦-  

∑D2= ٤٨٨١ 

و  ∑ D2=4881 و∑  N=40 D= -391 أن للباحثة اتضح السابق اجلدول من

MD= 9.76، بالرمز الفرق من املعياري االحنراف أحصى مث :  
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−=DSD  

65.95025.122)78.9(025.122 2 −=−=  

14.537.26 ==  

  :بالرمز الفرق متوسط من املعياري اخلطأ أحصى مث



 ٩١

1−
=

N
SDSE D

MD  

82.0
24.6
14.5

39
14.5

140
14.5

1
===

−
=

−
=
N
SDSE D

MD  

            :الرمز دامباستخ  t0 أحصى مث
MD

D

SE
Mt =0  

61.7
82.0
76.9

==  

 الفرق متوسط أن الرمز ترتيب على الباحثة وجدت قد السابق اإلحصاء من
)MD (واالحنراف ،٩,٧٦ هو الضابط لللفص والبعدي القبلي االختبار بني 

 هو) t0 (وقيمة ،٠,٨٢ هو) SEMD (املعياري واخلطأ ،٥,١٤ هو) SDD (املعياري
 مث  df= 40‐1=39 أن ووجدت df=N‐1: بالرمز df الباحثة أحصت مث. ٧,٦١
 t قيمة أن اتضح وقد. املعترب اجلدول يف املوجودة t قيمة إىل يرجع ٣٩ العدد

 العدد تدل% ٥ الداللة مستوى عند)املالحق يف جلدولا (اجلدول يف املوجودة
 الباحثة فعرفت ،2,71٢،٧٥= العدد تدل% ١ الداللة مستوى وعند 2,04٢،٠٤=
          .)٢،٠٤>٧,٦١<٢،٧١(  اجلدول يف املوجودة t قيمة من أكرب t0 قيمة أن

 االختبار نتيجة بني االختالف وجد األخرية النتيجة حساب على اعتمادا
 ستخداما بدون التعليم أن أخرى وبعبارة ، الضابطة للمجموعة والبعدي بليالق

 لكتابةا مهارة تعليم يف تفاعليا تأثريا تؤثر كلعبة ترتيب الكلمات اللغوية األلعاب
    .ماجاكرطا جاوى الشرقية احلكومية اإلسالمية املتوسطة درسةاملب



 ٩٢

  ١٤ اجلدول

البعدي و القبلي االختبارين يف والضابطة التجربية اجملموعتني بني الفرق داللة  
 

 االختبارين تنيجة يف والضابطة التجربة اجملموعتني بني الفرق داللة هي وهذه
 هي كما بعد استخدام لعبة ترتيب الكلمات للمجموعة التجربة  والبعدي القبلي
   :التايل اجلدول يف مرسومة

  

البعدي و القبلي االختباران  

 يف" ت "قيمة
 عند اجلدول
الداللة مستوى  

وعة
جملم
 متوسط ا

فرقال  

∑D  

 االحنراف
املعياري

DSD  

 اخلطأ
املعياري

DM
SE  

ت قيمة  

(t0) 

ف.د  

(N-1) 

٥  %١%  

-٨٦٩ التجريبة  ٢,٠٢ ٢,٧١ ٣٩ ١٥,٥٢ ١,٤ ٨,٧٤ 

 ٢,٠٢ ٢,٠٧١ ٣٩ ٠,٨٢٧,٦١ ٥,١٤-٣٩١ الضابطة

  

 تنيجة يف والضابطة التجربة اجملموعتني بني الفرق داللةوأما التالية فهي 

 بعد استخدام لعبة السؤال واجلواب للمجموعة  والبعدي القبلي االختبارين

  :التجربة 



 ٩٣

البعدي و القبلي االختباران  

 يف" ت "قيمة
 عند اجلدول
الداللة مستوى  

وعة
جملم
 متوسط ا

 الفرق

∑D  

 االحنراف
املعياري

DSD  

 اخلطأ
املعياري

DM
SE  

ت قيمة  

(t0) 

ف.د  

(N-1) 

٥  %١%  

-٨٢١ التجريبة  ٢,٠٢ ٢,٧١ ٣٩ ١٤,٣٥ ١,٤٣ ٨,٩ 

 ٢,٠٢ ٢,٠٧١ ٣٩ ٠,٨٢٧,٦١ ٥,١٤-٣٩١ الضابطة

  

 بني رنةاملقا على للحصول البعدي االختبار نتائج ومناقشة حتليل  -ب 
 والضابطة التجريبية اجملموعتني

 البعدي االختبار نتيجة على التحليل هذا يف الباحثة اعتمدت
 وتأثري التجربة اجملموعة يف التجرييب املتغري تأثري ملعرفة مقياس ألهنا, وحدها
 ( عالمة الباحث رسم حيللها أن وقبل. الضابطة اجملموعة يف التابع املتغري

X1 ( وعالمة, التجربة للمجموعة بعديال لالختبار  )X2(  لالختبار 
  :يلي كما بالتحليل الباحثة بدأت مث. الضابطة للمجموعة

   بالرمز  X1  متوسط معرفة    : أوال
1

1

N
x∑ =     

 

 بالرمز  X2  متوسط معرفة      : ثانيا
2

2

N
x∑ =    

  X1 – M1 = x1 بالرمز  x1  نتيجة معرفة      : ثالثا
  X2 – M2 = x2 بالرمز  x2  نتيجة معرفة     : رابعا



 ٩٤

∑وينال جيمع مث x1 ثانية درجة ارتقاء   : خامسا 2
1X 

∑ وينال جيمع مث x2 ثانية درجة ارتقاء   : سادسا 2
2X 

   :بالرمز t0 معرفة    : سابعا

( ) ( )
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   قيمة املقارنة =                
االختبار البعـدي مـن اجملموعـة       يف  ) املتوسط(املقياس املعدل   =   

  . التجربة
 اجملموعةيف االختبار البعدي من ) املتوسط(املقياس املعدل =       

  .طةالضاب

∑ 2
1x = ربةمن اجملموعة التجائج عدد التنوعي يف كل النت.    

∑ 2
2x  =  طة الضاباجملموعةائج من عدد التنوعي يف كل النت.  

N1      = من اجملموعة التجربةعدد الطلبة يف.     
N2    = طة الضاباجملموعةعدد الطلبة يف   

  ١٥ اجلدول

  والضابط التجرييب الفصلني من البعدي االختبار نتائج بني املقارنة إحصاء

  رتيب الكلماتيف لعبة ت

  االختبارالبعدي
 ط
N 

التجريبة
X1 

الضابطة
X2 

(x1) (x2) (x1
2) (x2

2) 

١١,٠٥٦  ٢٥,٧٦ ٣,٣٢٥ -٥,٠٧٥ ٧٠ ٧٥ ١ 



 ٩٥

٣٩٧,٠٠٥٦٢,٨٠٥ -١,٦٧٥ ١٩,٩٢٥ ٦٥ ١٠٠ ٢ 

٢,٨٠٥ ١٠١,٥٠ -١,٦٧٥-١٠,٠٧٥ ٦٥ ٧٠ ٣ 

١٣٦,٣٠ ٢٢٢,٧٦-١١,٦٧٥ ١٤,٩٢٥ ٥٥ ٩٥ ٤ 

٦١٣٨,٧٢ ٢٥,٧٥ -٧٨,٣٥ -٥,٠٧٥ ٧٥ ٧٥ ٥ 

٦٩,٣٠ ٢٥,٧٥ ٨,٣٢٥ -٥,٠٧٥ ٧٥ ٧٥ ٦ 

٢,٨٠٥ ٢٥,٧٥ -١,٦٧٥ -٥,٠٧٥ ٦٥ ٧٥ ٧ 

٥٤٤,٠٥ ٢٥,٧٥ ٢٣,٣٢٥ -٥,٠٧٥ ٩٠ ٧٥ ٨ 

٤٤,٥٥ ٢٤,٢٥ -٦,٦٧٥ ٤,٩٢٥ ٦٠ ٨٥ ٩ 

٣٣٥,٨٠ ١٠١,٥٠ ١٨,٣٢٥-١٠,٠٧٥ ٨٥ ١٠٧٠ 

٢,٨٠٥ ٢٤,٢٥ -١,٦٧٥ ٤,٩٢٥ ٦٥ ١١٨٥ 

٥٤٤,٠٥ ٢٥,٧٥ ٢٣,٣٢٥ -٥,٠٧٥ ٩٠ ١٢٧٥ 

٤٤,٥٥ ٢٤,٢٥ -٦,٦٧٥ ٤,٩٢٥ ٦٠ ١٣٨٥ 

٢,٨٠٥ ٢٤,٢٥ -١,٦٧٥ ٤,٩٢٥ ٦٥ ١٤٨٥ 

٢٧٨,٠٥ ٩٨,٥٠ ١٦,٦٧٥ ٩,٩٢٥ ٥٠ ١٥٩٠ 

٤٤,٥٥ ١٠١,٥٠ ٦,٦٧٥-١٠,٠٧٥ ٦٠ ١٦٧٠ 

٢,٨٠٥ ٢٥,٧٥ -١,٦٧٥ -٥,٠٧٥ ٦٥ ١٧٧٥ 

١١,٠٥ ٢٥,٧٥ ٣,٣٢٥ -٥,٠٧٥ ٧٠ ١٨٧٥ 

٣٩٧,٠٠٥٦٢,٨٠٥ -١,٦٧٥ ١٩,٩٢٥ ٦٥ ١٩١٠٠ 

٢١,٨٥ ٢٥,٧٥ -٤,٦٧٥ -٥,٠٧٥ ٦٢ ٢٠٧٥ 

١٣٦,٣٠ ١٠١,٥٠-١١,٦٧٥-١٠,٠٧٥ ٥٥ ٢١٧٠ 

٣٩٧,٠٠٥٦٤٤,٥٥ -٦,٦٧٥ ١٩,٩٢٥ ٦٠ ٢٢١٠٠ 

١٣٦,٣٠ ١٠١,٥٠-١١,٦٧٥-١٠,٠٧٥ ٥٥ ٢٣٧٠ 

٦٩,٣٠ ٢٢٢,٧٥ ٨,٣٢٥ ١٤,٩٢٥ ٧٥ ٢٤٩٥ 



 ٩٦

١١,٠٥ ١٠١,٥٠ ٣,٣٢٥-١٠,٠٧٥ ٧٠ ٢٥٧٠ 

٤٤,٥٥ ٢٢٧,٢٥ -٦,٦٧٥ ١٥,٠٧٥ ٦٠ ٢٦٦٥ 

٢,٨٠٥ ٢٢٢,٧٥ -١,٦٧٥ ١٤,٩٢٥ ٦٥ ٢٧٩٥ 

٦٩,٣٠ ٢٥,٧٥ ٨,٣٢٥ -٥,٠٧٥ ٧٥ ٢٨٧٥ 

١١,٠٥ ٥٠,٠٥ ٣,٣٢٥ ٧,٠٧٥ ٧٠ ٢٩٧٣ 

٦٩,٣٠ ٢٤,٢٥ ٨,٣٢٥ ٤,٩٢٥ ٧٥ ٣٠٨٥ 

١٣٦,٣٠ ٢٢٢,٧٥-١١,٦٧٥ ١٤,٩٢٥ ٥٥ ٩٥ ٣١ 

٦٩,٣٠ ٢٥,٧٥ ٨,٣٢٥ -٥,٠٧٥ ٧٥ ٧٥ ٣٢ 

١٣٦,٣٠ ١٠١,٥٠ ١١,٦٧٥-١٠,٠٧٥ ٥٥ ٧٠ ٣٣ 

١٧٧,٥٥ ٢٢٧,٢٥ ١٣,٣٢٥-١٥,٠٧٥ ٨٠ ٦٥ ٣٤ 

١٣٦,٣٠ ٠,٠٠٥٦-١١,٦٧٥ -٠,٠٧٥ ٥٥ ٨٠ ٣٥ 

١٣٦,٣٠ ٩٨,٥٠-١١,٦٧٥ ٩,٩٧٥ ٥٥ ٩٠ ٣٦ 

٦٩,٣٠ ٢٢٢,٧٥ ٨,٣٢٥ ١٤,٩٢٥ ٧٥ ٩٥ ٣٧ 

٤٤,٥٥ ٢٢٢,٧٥ -٦,٦٧٥ ١٤,٩٢٥ ٦٠ ٩٥ ٣٨ 

٢,٨٠٥ ٤٠٣,٠٠٥٦ -١,٦٧٥-٢٠,٠٧٥ ٦٥ ٦٠ ٣٩ 

٦٩,٣٠ ٤٠٣,٠٠٥٦ ٨,٣٢٥-٢٠,٠٧٥ ٧٥ ٧٠ ٤٠ 
N= 
٤٠  

=  
٣٢٠٣ 

=  
٢٦٦٧

  = 
٩٨١٦,١٩  ٥١٥٠,٢٧ 

    و =٣٢٠٣من اجلدول الـسابق اتـضحت للباحثـة أن    

  N1 = ٤٠ و  =  ٩٨١٦,١٩ و     = ٥١٥٠,٢٧ و  =٢٦٦٧

  .N2 = ٤٠و 
 :مث حساب املتوسط من كل جمموعة وحصل على العدد التايل
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05.0*88.191
39.13
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594.9
39.13

0 =t  

 

097.3
39.13

0 =t  

 
32.40 =t  

                
  

 من املتوسط أن على الباحثة حصلت قد السابق احلساب من
 الضابطة اجملموعة من واملتوسط ٨٠,٠٧٥ هو) M1 (التجربة اجملموعة



 ٩٨

)M2 (تاء ودرجة.٦٦ هو) t0 (الباحثة حسبت مث, ٤،٣٢ هو df 
   ٧٨  =٢-) ٤٠+٤٠( : على وحصلت df = (N1 + N2) – 2: بالرمز
) t-table (التائي اجلدول يف) t (قيمة إىل) ٨٧ (ددالع هذا يرجع مث
 وعند ٢،٠٢ تدل %٥ الداللة مستوى عند التاء درجة أن اتضحت وقد

 حساب تاء درجة أن الباحثة فعرفت. ٢،٧١ تدل %١ الداللة مستوى
)t0 (تاء درجة من أكرب) t (اجلدول يف :)٢،٠٢>٤،٣٢<٢،٧١(.  

 فـرق  هناك أن الباحثة عرفت األخرية نتيجة حساب على انطالقا
 بعـد  والضابطة التجربة للمجموعتني البعدي االختبار نتيجة بني واضح
   .يعين لعبة ترتيب الكلمات اللغوية األلعاب ستخدامبا تعليم عملية
 تأثريا وأحسن فعاّل لعبة ترتيب الكلمات استخدام أن أخرى بعبارة 

  .مهااستخدا بدون التعليم من

  ١٦ اجلدول

  والضابط التجرييب الفصلني من البعدي االختبار نتائج بني رنةاملقا إحصاء

  يف لعبة السؤال واجلواب

  االختبارالبعدي
 ط
N 

التجريبة
X1 

الضابطة
X2 

(x1) (x2) (x1
2) (x2

2) 

١١,٠٥٦ ١٥,٠١٥ ٣,٣٢٥-٣,٨٧٥ ٧٠ ٧٥ ١ 

٢,٨٠٥ ٢٦٠,٠١٥ -١٦,١٢٥١,٦٧٥ ٦٥ ٩٥ ٢ 

٢,٨٠٥ ٧٨,٧٦ -١,٦٧٥-٨,٨٧٥ ٦٥ ٧٠ ٣ 

١٣٦,٣٠ ٢٦٠,٠١٥-١٦,١٢٥١١,٦٧٥ ٥٥ ٩٥ ٤ 

٦١٣٨,٧٢ ٧٨,٧٦ -٧٨,٣٥-٨,٨٧٥ ٧٥ ٧٠ ٥ 



 ٩٩

٦٩,٣٠ ١٥,٠١٥ ٨,٣٢٥-٣,٨٧٥ ٧٥ ٧٥ ٦ 

٢,٨٠٥ ٧٨,٧٦ -١,٦٧٥-٨,٨٧٥ ٦٥ ٧٠ ٧ 

٥٤٤,٠٥ ١٩٢,٥١ ٢٣,٣٢٥-١٣,٨٧٥ ٩٠ ٦٥ ٨ 

٤٤,٥٥ ١,٢٦ -١,١٢٥٦,٦٧٥ ٦٠ ٨٠ ٩ 

٣٣٥,٨٠ ٧٨,٧٦ ١٨,٣٢٥-٨,٨٧٥ ٨٥ ١٠٧٠ 

٢,٨٠٥ ١,٢٦ -١,١٢٥١,٦٧٥ ٦٥ ١١٨٠ 

٥٤٤,٠٥ ١٥,٠١٥ ٢٣,٣٢٥-٣,٨٧٥ ٩٠ ١٢٧٥ 

٤٤,٥٥ ١,٢٦ -١,١٢٥٦,٦٧٥ ٦٠ ١٣٨٠ 

٢,٨٠٥ ٣٧,٥١ -٦,١٢٥١,٦٧٥ ٦٥ ١٤٨٥ 

٢٧٨,٠٥ ٣٧,٥١ ٦,١٢٥١٦,٦٧٥ ٥٠ ١٥٨٥ 

٤٤,٥٥ ٧٨,٧٦ ٦,٦٧٥-٨,٨٧٥ ٦٠ ١٦٧٠ 

٢,٨٠٥ ١٥,٠١٥ -١,٦٧٥-٣,٨٧٥ ٦٥ ١٧٧٥ 

١١,٠٥ ١٥,٠١٥ ٣,٣٢٥-٣,٨٧٥ ٧٠ ١٨٧٥ 

٢,٨٠٥ ٤٤٦,٢٦ -٢١,١٢٥١,٦٧٥ ٦٥ ١٩١٠٠ 

٢١,٨٥ ١٥,٠١٥ -٤,٦٧٥-٣,٨٧٥ ٦٢ ٢٠٧٥ 

١٣٦,٣٠ ٧٨,٧٦-١١,٦٧٥-٨,٨٧٥ ٥٥ ٢١٧٠ 

٤٤,٥٥ ٢٦٠,٠١٥ -١٦,١٢٥٦,٦٧٥ ٦٠ ٢٢٩٥ 

١٣٦,٣٠ ٧٨,٧٦-١١,٦٧٥-٨,٨٧٥ ٥٥ ٢٣٧٠ 

٦٩,٣٠ ٢٦٠,٠١٥ ١٦,١٢٥٨,٣٢٥ ٧٥ ٢٤٩٥ 

١١,٠٥ ٧٨,٧٦ ٣,٣٢٥-٨,٨٧٥ ٧٠ ٢٥٧٠ 

٤٤,٥٥ ١٩٢,٥١ -٦,٦٧٥-١٣,٨٧٥ ٦٠ ٢٦٦٥ 

٢,٨٠٥ ٢٦٠,٠١٥ -١٦,١٢٥١,٦٧٥ ٦٥ ٢٧٩٥ 

٦٩,٣٠ ١٥,٠١٥ ٨,٣٢٥-٣,٨٧٥ ٧٥ ٢٨٧٥ 



 ١٠٠

١١,٠٥ ١٥,٠١٥ ٣,٣٢٥-٣,٨٧٥ ٧٠ ٢٩٧٥ 

٦٩,٣٠ ٣٧,٥١ ٦,١٢٥٨,٣٢٥ ٧٥ ٣٠٨٥ 

١٣٦,٣٠ ٢٦٠,٠١٥-١٦,١٢٥١١,٦٧٥ ٥٥ ٩٥ ٣١ 

٦٩,٣٠ ١٥,٠١٥ ٨,٣٢٥-٣,٨٧٥ ٧٥ ٧٥ ٣٢ 

١٣٦,٣٠ ٧٨,٧٦ ١١,٦٧٥-٨,٨٧٥ ٥٥ ٧٠ ٣٣ 

١٧٧,٥٥ ٣٥٦,٢٦ ١٣,٣٢٥-١٨,٨٧٥ ٨٠ ٦٠ ٣٤ 

١٣٦,٣٠ ٣٧,٥١-٦,١٢٥١١,٦٧٥ ٥٥ ٨٥ ٣٥ 

١٣٦,٣٠ ١٢٣,٧٦-١١,١٢٥١١,٦٧٥ ٥٥ ٩٠ ٣٦ 

٦٩,٣٠ ١٢٣,٧٦ ١١,١٢٥٨,٣٢٥ ٧٥ ٩٠ ٣٧ 

٤٤,٥٥ ٢٦٠,٠١٥ -١٦,١٢٥٦,٦٧٥ ٦٠ ٩٥ ٣٨ 

٢,٨٠٥ ٣٥٦,٢٦ -١,٦٧٥-١٨,٨٧٥ ٦٥ ٦٠ ٣٩ 

٦٩,٣٠ ١٥,٠١٥ ٨,٣٢٥-٣,٨٧٥ ٧٥ ٧٥ ٤٠ 
N= 
٤٠  

=  
٣١٥٥ 

=  
٢٦٦٧

  = 
٩٨١٦,١٩  ٤٦٢٤,٣٧ 

  =٢٦٦٧    و =٣٢٠٣من اجلدول السابق اتضحت للباحثة أن 

 = ٤٠و   N1 = ٤٠ و  =  ٩٨١٦,١٩ و     = ٤٦٢٤,٣٧ و

N2.  

 :موعة وحصل على العدد التايلمث حساب املتوسط من كل جم
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286.9
37.11

0 =t  

 

057.3
37.11

0 =t  

 
72.30 =t  

                
  

 من املتوسط أن على الباحثة حصلت قد السابق احلساب من
 الضابطة اجملموعة من واملتوسط ٧٨,٠٥ هو) M1 (التجربة اجملموعة

)M2 (تاء ودرجة.٦٦,٦٨ هو) t0 (الباحثة حسبت مث, ٣,٧٢ هو df 
   ٧٨  =٢-) ٤٠+٤٠( : على وحصلت df = (N1 + N2) – 2: بالرمز
) t-table (التائي اجلدول يف) t (قيمة إىل) ٨٧ (العدد هذا يرجع مث
 وعند ٢،٠٢ تدل %٥ الداللة مستوى عند التاء درجة أن اتضحت وقد



 ١٠٢

 حساب تاء درجة أن الباحثة فعرفت. ٢،٧١ تدل %١ الداللة مستوى
)t0 (تاء درجة من أكرب) t (دولاجل يف :)٢،٠٢>٣,٧٢<٢،٧١(.  

 فـرق  هناك أن الباحثة عرفت األخرية نتيجةال حساب على انطالقا
 بعـد  والضابطة التجربة للمجموعتني البعدي االختبار نتيجة بني واضح
 بعبارة  .السؤال واجلواب يعين لعبة    اللغوية األلعاب ستخدامبا تعليم عملية
 التعليم من تأثريا وأحسن لفعاّالسؤال واجلواب   لعبة   استخدام أن أخرى
  .مهااستخدا بدون

  

 حيث من التجرييب للفصل والبعدي القبلي االختبار نتائج حتليل  -ج 
 الكتابة مهارة نواحي

ترتيب الكلمات يف  لعبة فعالية مدى ماوبالتايل عرض الباحثة عن 

  :كما يلي البحث أسئلة كما يف التجرييب الفصل نم ةلكتابا مهارة ترقية

 يفولعبة السؤال واجلواب لعبة ترتيب الكلمات  ستخداما كيف يتم  -أ 
 يف الصف السابع باملدرسة املتوسطة مهارة كتابة الطلبةترقية 

 اإلسالمية احلكومية مباجاكرطا

كانت عملية تعليم اللغة العربية باستخدام لعبة ترتيب الكلمات 
باحثة لترقية مهارة الكتابة جتري مناسبة بإجراءات اللعبة كما عرضت ال

الحظت الباحثة و.  وكذا لعبة السؤال واجلوابيف الفصل السابق
أنشطتهم عندما أنفذوا اللعبة وعرفت أهنم محسوا يف تعلم الكتابة 

حىت  ورغبوا يف عمل اللعبة، وال سيما عندما سابقوا يف الوقت املعني،
  .يطلبوا من الباحثة أن تستخدم اللعبة يف كل التعليم



 ١٠٣

أوهلما . الكلمات بالتصميمنية ترتيب وقدمت الباحثة لعب
باستخدام وسيلة البطاقات اليت تكتب عليها الكلمات غري املرتبة حيث 
يكتب الطالب على السبورة متبادال، والثاين باستخدام وسيلة اللوحة 

مث قامت اللعبة الثانية وهي لعبة السؤال واجلواب باستخدام . اجليبية
ترتيب " تنيلعباتني الالطالب هبقام و. البطاقات والسبورة أيضا

     .  حسب اإلجراءات املوجودة بسرور"السؤال واجلواب"و " الكلمات

 ترقية يف لعبة ترتيب الكلمات ولعبة السؤال واجلواب فعالية مدى ما  -ب 
 .كتابة الكلمات الكتابة يف مهارة

 مهارة ترقيةترتيب الكلمات يف  لعبة فعالية مدى ما ملعرفةأما 
بني  هبا املتعلقة البيانات الباحثة فقارنت ، كتابة الكلماتيف ةلكتابا
  :يلي كما وهي. وبعدها التجربة قبل ما

  ١٧ اجلدول
  وبعدها التجربة قبل كتابة الكلمات يف الطالب كفاءة

   الطالب كفاءة
 الطالب أرقام يف كتابة الكلمات

 التجربة بعد التجربة قبل
٤٠ ٣٠ ١ 

٥٠  ٢٠ ٢  

٣٥ ٢٢ ٣ 

٥٠ ٤٠ ٤ 

٤٠ ٢٤ ٥ 

٤٠ ٣٠ ٦ 



 ١٠٤

٤٠ ٢٠ ٧ 

٤٠ ٣٠ ٨ 

٤٥ ٤٠ ٩ 

٣٥ ٢٥ ١٠ 

٤٥ ٣٠ ١١ 

٤٠ ٢٥ ١٢ 

٤٥ ٣٦ ١٣ 

٤٥ ٤٠ ١٤ 

٥٠ ٤٠ ١٥ 

٣٥ ٣٠ ١٦ 

٤٠ ٣٥ ١٧ 

٤٠ ٣٠ ١٨ 

٥٠ ٤٠ ١٩ 

٤٠ ٣٠ ٢٠ 

٤٠ ٢٥ ٢١ 

٥٠ ٤٠ ٢٢ 

٣٥ ٣٠ ٢٣ 

٥٠ ٣٥ ٢٤ 



 ١٠٥

٣٥ ٢٥ ٢٥ 

٣٥ ٣٠ ٢٦ 

٥٠ ٤٠ ٢٧ 

٤٠ ٣٠ ٢٨ 

٣٨ ٣٠ ٢٩ 

٤٥ ٣٥ ٣٠ 

٥٠ ٤٠ ٣١ 

٤٠ ٣٥ ٣٢ 

٤٠ ٢٠ ٣٣ 

٣٥ ٢٠ ٣٤ 

٤٥ ٢٥ ٣٥ 

٤٥ ٤٠ ٣٦ 

٥٠ ٤٠ ٣٧ 

٥٠ ٣٠ ٣٨ 

٣٠ ٢٠ ٣٩ 

٣٥ ٣٠ ٤٠ 

 ١٦٨٣ ١٢٢٧ اجملموع

 ٤٢,٠٧٥ ٣٠,٦٧٥ املعدل

١٠٠ ٤٢,٠٧٥x  ١٠٠  ٣٠,٦٧٥x النتيجة



 ١٠٦

٥٠  
 =٦١,٣٥ 

٥٠  
 =٨٤,١٥ 

 يف الطالب كفاءة أن للباحثة اتضح السابق )١٥ (اجلدول من
 استخدام قبل ٦١,٣٥ من كتابة الكلمات ناحية من الكتابة مهارة

  . استخدامه بعد ٨٤,١٥ إىل لعبة ترتيب الكلمات
 مهارة ترقيةالسؤال واجلواب يف  لعبة فعالية مدى ما وأما ملعرفة

بني  هبا تعلقةامل البيانات الباحثة فقارنت ،يف كتابة الكلمات ةلكتابا
  :يلي كما وهي.  كما يف اللعبة األوىلوبعدها التجربة قبل ما

  ١٨ اجلدول
  وبعدها التجربة قبل كتابة الكلمات يف الطالب كفاءة

   الطالب كفاءة
 الطالب أرقام يف كتابة الكلمات

 التجربة بعد التجربة قبل
٤٠ ٣٠ ١ 
٤٥  ٢٠ ٢ 
٣٥ ٢٢ ٣ 
٥٠ ٤٠ ٤ 
٣٥ ٢٤ ٥ 
٤٠ ٣٠ ٦ 
٣٥ ٢٠ ٧ 
٣٠ ٣٠ ٨ 



 ١٠٧

٤٠ ٤٠ ٩ 
٣٥ ٢٥ ١٠ 
٤٠ ٣٠ ١١ 
٤٠ ٢٥ ١٢ 
٤٠ ٣٦ ١٣ 
٤٥ ٤٠ ١٤ 
٤٥ ٤٠ ١٥ 
٣٥ ٣٠ ١٦ 
٤٠ ٣٥ ١٧ 
٤٠ ٣٠ ١٨ 
٥٠ ٤٠ ١٩ 
٤٠ ٣٠ ٢٠ 
٤٠ ٢٥ ٢١ 
٤٥ ٤٠ ٢٢ 
٣٥ ٣٠ ٢٣ 
٥٠ ٣٥ ٢٤ 
٣٥ ٢٥ ٢٥ 
٣٥ ٣٠ ٢٦ 



 ١٠٨

٥٠ ٤٠ ٢٧ 
٤٠ ٣٠ ٢٨ 
٤٠ ٣٠ ٢٩ 
٤٥ ٣٥ ٣٠ 
٥٠ ٤٠ ٣١ 
٤٠ ٣٥ ٣٢ 
٤٠ ٢٠ ٣٣ 
٣٠ ٢٠ ٣٤ 
٥٠ ٢٥ ٣٥ 
٤٥ ٤٠ ٣٦ 
٤٥ ٤٠ ٣٧ 
٥٠ ٣٠ ٣٨ 
٣٠ ٢٠ ٣٩ 
٤٠ ٣٠ ٤٠ 
 ١٦٣٥ ١٢٢٧ اجملموع

 ٤٠,٨٧٥ ٣٠,٦٧٥ املعدل

  ١٠٠  ٣٠,٦٧٥x النتيجة
٥٠  
 =٦١,٣٥ 

٤٠,٨٧٥x ١٠٠
٥٠  
 =٨١,٧٥ 



 ١٠٩

 يف الطالب كفاءة أن للباحثة اتضح السابق) ١٥ (اجلدول من
 استخدام قبل ٦١,٣٥ من كتابة الكلمات ناحية من الكتابة مهارة

  .استخدامه بعد ٨١,٧٥ إىل لعبة ترتيب الكلمات
فمن العرض املذكور اتضحت للباحثة أن استخدام لعبة 
ترتيب الكلمات أكثر فعالية من استخدام لعبة السؤال واجلواب يف 

وهذا . كتابة من ناحية كتابة الكلماتترقية كفاءة الطالب يف مهارة ال
 ).  املتوسط(يعرف من ارتقاء املقياس املعدل 

 ترقية يف  ولعبة السؤال واجلوابلعبة ترتيب الكلمات فعالية مدى ما  -ج 
 .تكوين اجلمل أو العبارات يف ةالكتاب مهارة

 مهارة ترقية يف لعبة ترتيب الكلمات فعالية مدى ما وملعرفة
 املتعلقة البيانات الباحثة فقارنت ،اجلمل أو العباراتتكوين  يف ةالكتاب
  :يلي كما وهي. وبعدها التجربة قبل مابني  هبا

 
  ١٩ اجلدول

  وبعدها التجربة قبل تكوين اجلمل يف الطالب كفاءة
   الطالب كفاءة

 الطالب رقامأ يف تكوين اجلمل

 التجربة بعد التجربة قبل
٣٥ ٣٠ ١ 

٥٠ ٣٥ ٢ 

٣٥ ٢٥ ٣ 

٤٥ ٤٠ ٤ 



 ١١٠

٣٥ ٢٥ ٥ 

٣٥  ٣٠ ٦  

٣٥ ٢٥ ٧ 

٣٥ ٢٥ ٨ 

٤٠ ٣٠ ٩ 

٣٥ ٢٥ ١٠ 

٤٠ ٣٨ ١١ 

٣٥ ٢٠ ١٢ 

٤٠ ٣٠ ١٣ 

٤٠ ٣٥ ١٤ 

٤٠ ٤٠ ١٥ 

٣٥ ٢٠ ١٦ 

٣٥ ٣٥ ١٧ 

٣٥ ٢٠ ١٨ 

٥٠ ٤٠ ١٩ 

٣٥ ٢٠ ٢٠ 

٣٠ ٢٠ ٢١ 

٥٠ ٣٥ ٢٢ 



 ١١١

٣٥ ٣٥ ٢٣ 

٤٥ ٢٠ ٢٤ 

٣٥ ٢٠ ٢٥ 

٣٠ ٢٥ ٢٦ 

٤٥ ٣٠ ٢٧ 

٣٥ ٢٤ ٢٨ 

٣٥ ٢٥ ٢٩ 

٤٠ ٢٥ ٣٠ 

٤٥ ٣٥ ٣١ 

٣٥ ٣٠ ٣٢ 

٣٠ ٢٠ ٣٣ 

٣٠ ٢٥ ٣٤ 

٣٥ ٢٨ ٣٥ 

٤٥ ٣٠ ٣٦ 

٤٥ ٣٠ ٣٧ 

٤٥ ٣٠ ٣٨ 

٣٠ ١٥ ٣٩ 

٣٥ ٢٥ ٤٠ 



 ١١٢

 ١٥٢٠ ١١٠٧ اجملموع

 ٣٨ ٢٧,٦٧٥ املعدل

١٠٠ ٢٧,٦٧٥x النتيجة
٥٠  
=٥٥,٣٥ 

٣٨  x ١٠٠  
٥٠  
 =٧٦ 

 يف الطالب كفاءة أن للباحثة اتضح السابق) ١٦ (اجلدول من
 ٥٥,٣٥ منحتصل النتيجة  تكوين اجلمل ناحية من الكتابة مهارة
 .استخدامه بعد ٧٦ إىل لعبة ترتيب الكلمات استخدام قبل

 مهارة ترقية يف لعبة السؤال واجلواب فعالية مدى ما وأما ملعرفة
 املتعلقة تالبيانا الباحثة فقارنت تكوين اجلمل أو العبارات، يف ةالكتاب
بعد استخدام مث اتضحت أن النتيجة . وبعدها التجربة قبل بني ما هبا

استخدام لعبة ترتيب بعد  تستوي بالنتيجة لعبة السؤال واجلواب
  .١٩واجلدول كاجلدول . الكلمات

أيهما أكثر فعالية يف ترقية مهارة الكتابة بني استخدام لعبة ترتيب  -د
   واجلوابالكلمات واستخدام لعبة السؤال

  من درجة تاء حساب األخرية نتيجةال حساب على انطالقاو
)t0( البعدي االختبار نتيجة بني واضح فرق هناك أن الباحثة عرفت 

يعين  اللغوية األلعاب ستخدامبا تعليم عملية بعد التجربة ةللمجموع
 أن أخرى بعبارة .لعبة ترتيب الكلمات ولعبة السؤال واجلواب

لعبة السؤال واجلواب كالمها فعال  تيب الكلمات و لعبة تراستخدام
 لعبة ترتيب الكلمات ن تأثريا يف ترقية مهارة الكتابة، ولكنسوأح

لعبة السؤال واجلواب، ومل كان فرقها  أكثر فعالية من استخدام
 للعبة ترتيب ٤,٣٢خفيفا كما عرض يف درجة تاء حساب، وهو 

  . للعبة السؤال واجلواب٣,٧٢الكلمات و 



 ١١٣

  ومناقشتها االستبانة بيانات ليلحت -٢
  ٢٠ اجلدول

لعبة ترتيب الكلمات يف  تطبيق عن الطلبة لدى االستبيان من األجوبة
  تعليم مهارة الكتابة

  أجوبة
   السؤالرقم

 عدد
 غ م م ج  م  العينة

 ج
غ م

  

 اجملموع

٤٠  -  - ٢٢ ١٨  ٤٠  ١  

 %١٠٠     %٥٥ %٤٥ %١٠٠  املئوية النسبة

  

% ٥٥أجابوا موافق و  الطلبة من% ٤٠ بأن لوماتاملع الباحثة حصلت

إذا استخدم املدرس بالفرح هذا يدل على أهنم شعروا و .منهم أجابوا موافق جدا

  الكتابةتعليم مهارة ل لعبة ترتيب الكلماتلم اللغة العربية ي تعيف

  أجوبة
 رقم   

  السؤال
 عدد
 غ م  م ج  م  العينة

 ج
غ م

 

 اجملموع

٤٠  - -  ٢٣  ١٧  ٤٠  ٢  

 %١٠٠     %٥٧,٥ %٤٢,٥ %١٠٠ املئوية النسبة



 ١١٤

أجابوا موافق و  الطلبة من% ٤٢,٥ بأن املعلومات الباحثة حصلت

  عندثقة بنفسيهذا يدل على أهنم ملكوا و .منهم أجابوا موافق جدا% ٥٧,٥

  .الكتابة مهارة تعليم يف ما استخدم املدرس لعبة ترتيب الكلمات

  أجوبة
  السؤالرقم

 عدد
  م ج  م  العينة

غ 
 ج م

غ م
  

 موعاجمل

٤٠  - -  ٢٢  ١٨  ٤٠  ٣  

 %١٠٠     %٥٧,٥ %٤٢,٥ %١٠٠ املئوية النسبة

أجابوا موافق و  الطلبة من% ٤٢,٥ بأن املعلومات الباحثة حصلت

يستطيعون على كتابة  هذا يدل على أهنمو .منهم أجابوا موافق جدا% ٥٧,٥

لعبة ترتيب استخدام تعليم اللغة العربية ب عند الكلمات بكتابة صحيحة

  .الكلمات

  أجوبة
   السؤالرقم

 عدد
 غ م م ج  م  العينة

 ج
غ م

  

 اجملموع

٤٠  -  - ٢٢ ١٨  ٤٠  ٤  

 %١٠٠     %٥٥ %٤٥ %١٠٠  املئوية النسبة



 ١١٥

% ٥٥أجابوا موافق و  الطلبة من% ٤٠ بأن املعلومات الباحثة حصلت

وين اجلمل تكيستطيعون على  هذا يدل على أهنمو .منهم أجابوا موافق جدا

   .لعبة ترتيب الكلماتتعليم اللغة العربية باستخدام عند  البسيطة

  أجوبة
  السؤالرقم

 عدد
 غ م  م ج  م  العينة

 ج
غ م

 

 اجملموع

٤٠  - -  ٢٧  ١٣  ٤٠  ٥  

 %١٠٠     %٦٧,٥ %٣٢,٥ %١٠٠ املئوية النسبة

أجابوا موافق و  الطلبة من% ٣٢,٥ بأن املعلومات الباحثة حصلت

شعروا باحلماسة  هذا يدل على أهنمو . أجابوا موافق جدامنهم% ٦٥,٥

والنشاط يف تعلم الكتابة بوجود استخدام لعبة ترتيب الكلمات لترقية كفاءيت يف 

  .الكتابة

  ومناقشتها املقابلة بيانات حتليل -٣
 عـدم  الباحثة وجدت العربية اللغة مدرس مع السابقة املقابلة عرض من
 يف  ولعبة السؤال واجلواب   لعبة ترتيب الكلمات   اصةخ اللغوية األلعاب استخدام
 جـاوى  ماجاكرطا  احلكومية اإلسالمية املتوسطة درسةامل يف العربية اللغة تعليم
، وإمنا استخدم املدرس طريقة السؤال واجلواب مباشرة أو كتابة علـى            الشرقية

  .الكراسات، وكذا تكليف الطالب على ترتيب الكلمات املوجودة يف الكتاب



 ١١٦

 مهـارة  يف العربيـة  اللغـة  تعليم يف الطالب ملل الباحثة وجدت وأيضا
نـواحي أهـداف     يف خاصة تعليمها، يف الفعالية عدم على دلي وهذا ،كتابةال
  .كتابة الكلمات وتكوين اجلمل البسيطة ومنها كتابةال

وبعدما علم املدرس عن األلعاب اللغوية كلعبة ترتيب الكلمات فرأى أن           
كثر مطابقة بالتطبيق يف الفصل الثامن والتاسـع، ألن الطـالب يف            هذه اللعبة أ  

الفصل الثامن والتاسع حيتاجون إىل الدافعية يف تعلم اللغة العربيـة خاصـة يف              
يف كتابة املفـردات أو  الكلمـات أو         الكتابة، ويلزم عليهم أن يرقوا كتابتهم       

  .اجلمل البسيطة
 



  اخلامس الفصل
  اإلختتام

  
   البحث نتائج  - أ

لعبة  باستخدام ةكتابال مهارة ترقية عن السابقة وحتليلها البيانات عرض بعدو
   :يلي كما البحث نتائج تقدم أن الباحثة تستطيع ،ترتيب الكلمات

 التعليمية سائلكالو  ولعبة السؤال واجلواب   لعبة ترتيب الكلمات   استخدام أن -١
 ،كتابة الكلمات وتكوين العبارات أو اجلمل      ةكفاء لترقية لبةالط ساعدت قد

 هذه أن مبعىن واحلماسة، فيها بالرغبة والتعلم التعليم عملية يف الطلبة واشترك
 املتوسـطة  درسةاملب ةكتابال مهارة تعليم يف امتطبيقه يف جدا تانفعال  تنياللعب

  .ماجاكرطا جاوى الشرقية احلكومية اإلسالمية
 من ناحية كتابة الكلمات    ةكتابال مهارة لترقية لعبة ترتيب الكلمات   يةفعال أن -٢

اإلختبـار البعـدي يف     املتوسط من   ارتقاء نتيجة    بدليل ومؤكدة واقعة مثبتة
فعاليـة لعبـة الـسؤال       وأما   .٨٤,١٥ إىل   ٦١,٣٥من    اجملموعة التجربية     

إلختبـار  ارتقاء نتيجة املتوسـط مـن ا       بدليل ومؤكدة واقعة مثبتةواجلواب  
 ٨١,٧٥ إىل ٦١,٣٥من  البعدي يف اجملموعة التجربية  

تكوين اجلمل   من ناحية  ةالكتاب مهارة ترقية يف لعبة ترتيب الكلمات   فعالية أن -٣
 اإلختبـار    املتوسط من  ارتقاء نتيجة  بدليل ومؤكدة واقعة مثبتة أو العبارات 

لنتيجة بعـد    وكذا ا  .٣٨  إىل   ٢٧,٢٧٥من    البعدي يف اجملموعة التجربية       
  .استخدام لعبة السؤال واجلواب سواء

 

١١٧



 ١١٨

 نتيجة على ببناء األوىل الطريقة بطريقتني، االستداليل اإلحصائي أسلوب منف -٤
ــار ــي االختب ــدي القبل ــة والبع ــة للمجموع ــة التجرب =  t0 بقيم

 نتيجة بني املقارنة على ببناء الثانية والطريقة ،)٢،٠٢>١٥,٥٢<٢،٧١(
ــار ــدي االختب ــةللمجمو البع ــة ع ــضابطة التجرب ــة وال =  t0 بقيم

=  t0 مث بقيمـة     ،يف لعبة ترتيـب الكلمـات      )٢،٠٢>٤،٣٢<٢،٧١(
كليهما  أن واحلاصل . يف لعبة السؤال واجلواب    )٢،٠٢>٣,٧٢<٢،٧١(

 لعبة ترتيب الكلمات أكثر     فعال وأحسن تأثريا يف ترقية مهارة الكتابة، ولكن       
 .لعبة السؤال واجلواب فعالية من استخدام

  
  البحث توصيات -ب

 ملـدرس  التوصيات بعض الباحثة توصي احملصولة البحث نتائج على اعتمادا
  :ما يليك العربية اللغة
 واألسـاليب  والطرق املداخل باستخدام يهتم أن العربية اللغة درسمل ينصح -١

 ال حىت والتعلم التعليم عملية يف املتنوعة اللغوية أواأللعاب التعليمية والوسائل
 لتنميـة  متـوفرة  فرصا الطالب املدرس ويعطى. وامللل بالسأم طلبةال يشعر

  .اللغوية كفائتهم
  اللغويـة   لعبةال هذه يستخدم أن املدرسة هذه يف العربية اللغة ملدرس ينصح -٢

 تعلـيم  ويف عامـة،  بـصفة  العربية اللغة تعليم يف املناسبة التعليمية كالوسيلة
 .خاصة بصفة كتابةال



 ١١٩

 الدراسية باملواد مناسبة لعبة اللغوية ال هذه يطور أن عربيةال اللغة ملدرس ينصح -٣
 .مملة وغري جذابة األلعاب لتكون الطلبة وأحوال

 لدى الفصل خارجداخل و  تدريب الكتابة  يكثر أن العربية اللغة ملدرس ينصح -٤
 .كتابة الكلمات العربية على يتعودوا لكي الطلبة

 التعليم عملية لترقية فائدة أكثر العلمي البحث هذا نتائج تكون أن وللمدرسة -٥
 .فيها الطلبة لدى الدراسي التحصيل ترقية و فيها والتعلم

  

  البحث مقترحات – ج
 أن الالحقني الباحثني على فريجى العلمي البحث هذا نتائج على اعتمادا

 وكذلك املفردات، تعليم يفو أخرى مهارات يف اللغوية اللعبة هذه ويوسعوا يطوروا
 يشعر وال تطبيقها خطوات يف متنوعة لتكون لعبةال هذه تطبيق خطوات يطوروا أن

  .والسأم بامللل الطلبة
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  املصادر واملراجع
  

  :املصادر 
  القرآن الكرمي

  
   :العربية املراجع

 
  ) ١٩٨٢وكالة املطبوعات، : الكويت (، أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر، 

مكتبة اخلاجني، : القاهرة (، األلعاب الكالمية اللسانيةأمحد عبد اجمليد هريري، 
١٩٩٩(  

دار : الرياض(اهيتها وطرائق تدريسيها، املهارات اللغوية مأمحد فؤاد حممود عليان، 
  )١٩٩٢املسلم، 

 العلوم، احياء دار : بريوت (،والتعلمية التعليمية الوسائل الكلوب، الرحيم عبد بشري
١٩٨٦( 

 )١٩٩٧ املعاصر، الفكر دار: بريوت (،العربية اللغة تدريس طرق الركايب، جودات
الدار املصرية : القاهرة (، تطبيقتعليم اللغة العربية بني النظرية والحسن شحاتة، 

  )١٩٩٣اللبانية، 
 جبامعة والتربية االدب: كويت (،والتكنولوجي االتصال وسائل محدي، حسني

 )٢٠٠١ كويت،
االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري محادة إبراهيم، 

  )١٩٨٧: ، القاهرة الناطقني هبا
 )١٩٨٩إيسيسكو : مصر(، تعليم العربية لغري الناطقني هبا رشدي أمحد طعمية،
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مكتبة اخلاجني، : القاهرة(، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهرمضان عبد التواب، 
١٩٩٧(  

   )١٩٨١مكتبة لبنان، : لبنان(، تعلم اللغات احلية وتعليمهاصالح الدين جميد العريب، 
: بغداد (  ، غة العربية يف املرحلة األساسيةطرائق تدريس اللطه علي حسني و صديقه، 

  )٢٠٠٥الشروق، 
  )م٢٠٠٣, مكتبة وهيبة: القاهرة(, املرجع ,عبد الرؤوف الشيخ

 ،)العملية والتطبيقات واألسس املاهية (،التعليم تكنولوجي كدوك، الرمحن عبد
 )٢٠٠٠ املفردات، : الرياض(

 ،١٩٦٨ املعارف، دار: القاهرة (،العربية اللغة ملدرس الفن املوجه إبراهيم، العليم عبد
 )٤:ط

-عمادة شؤون املكتبات: الياض (، علم اللغة النفسيعبد اجمليد سيد أمحد منصور، 
  )١٩٨٢جامعة امللك سعود، 

: عمـان  (وأسـاليبه،  وأدواتـه  مفهومه: العلمى البحث وآخرون، ذوقان عبيدات،
  )١٩٩٢ والتوزيع، للنشر دارالفكر

, مكتبة وهيبة: القاهرة(, املرجع ,حممد عبد الرؤوف الشيخفتحى على يونس و 
  )م٢٠٠٣

، املهارات اللغوتة مدخل خصائص الغة العربية و فنوهنا حممد صاحل الشنطى،
  )٢٠٠٣داراألندلس للنشر و التوزيع، : السعودية(

دار الفالح للنشر والتوزيع، : عمان(أساليب تدريس اللغة العريب، حممد علي اخلويل، 
١٩٩٧ (  

 األسس بعض األجنبية، اللغات لتدريس التعليمية املواد إعداد صيين، إمساعيل حممود
 )١٩٨٢ السعودية، العربية اململكة : الرياض (،العامة
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 ١٢٦

 ١امللحق 
 االستبانة للطالب

 

  االستبانة للطالب عن استخدام لعبة ترتيب الكلمات لترقية مهارة الكتابة
 غ م ج غ م م م ج العباراتالنمرة
إذا شعرت بالفرح  ١

 استخدم املدرس يف
لعبة لم اللغة العربية يتع

ولعبة  ترتيب الكلمات
السؤال واجلواب 

 الكتابةتعليم مهارة ل

    

 تعليم اللغة العربية دعن ٢
لعبة ترتيب باستخدام 
ولعبة  الكلمات

السؤال واجلواب  
ثقة بنفسي يف ملكت 

 الكتابةترقية مهارة 

    

تعليم اللغة العربية عند  ٣
لعبة ترتيب باستخدام 
 ولعبة  الكلمات

السؤال واجلواب 
كنت قادرة على 

    



 ١٢٧

كتابة الكلمات بكتابة 
  صحيحة

العربية تعليم اللغة عند  ٤
لعبة ترتيب باستخدام 
ولعبة  الكلمات

السؤال واجلواب  
كنت قادرة على 
 تكوين اجلمل

    

بوجود استخدام لعبة  ٥
ولعبة ترتيب الكلمات 
السؤال واجلواب 
شعرت باحلماسة 
والنشاط يف تعلم 

الكتابة لترقية كفاءيت 
 . يف الكتابة

    

  
 موافق جدا:   م ج : حيث

  موافق:   م  
  غري موافق:   غ م  
  غري موافق جدا:  غ م ج  



 ١٢٨

 ٢امللحق 
  

  االستبانة للمدرس عن استخدام لعبة ترتيب الكلمات لترقية مهارة الكتابة
  :..................  التاريخ  :..................   اسم املدرس

  
 فعالة لتعليم مهارة  ولعبة السؤال واجلوابهل ترى أن لعبة ترتيب الكلمات .١

 الكتابة ؟
  ؟تني اللعباتنيرى أن الطالب يشعرون بالفرح عند تعليم الكتابة باستخدام ههل ت .٢

 ؟هاتني اللعبتني هل هم ناشطون يف الكتابة ألجل  .٣

 للفصل السابع من املدرسة املتسطة تان ومالئمتانموافقهاتان اللعبتني هل  .٤
 اإلسالمية احلكومية؟

 يف النظام الدراسي للغة موافقة ألهداف التعليمهاتني اللعبتني هل األهداف من  .٥
 العربية ؟

 يف تعليم الكتابة الحقا ؟هاتني اللعبتني هل تريد أن تطبق  .٦

 لتطبيق يف تعليم مهارة الكتابة ؟هاتني اللعبتني سهلتان لهل ترى أن  .٧

 حتصل أن ترقي مهارة الكتابة هاتني اللعبتنيهل عملية تعليم الكتابة باستخدام  .٨
    ؟لدى الطالب



 ١٢٩

 ٣امللحق 

  ئلة االختبار القبلي للفصلني الضابط والتجرييبأس
   املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطاةيف املدرس

  

   دقيقة٤٠:     الوقت       بندا١٠:    عدد البنود 
  : ..........  رقم التسجيل        :...........الطالبة/الطالباسم 

 ============================================== 
   !ِةَباَسَنُم الِْةَمِلكَالْ ِباغََرفَ الِْءلَْم  ِإ-أ
  الْقَْهَوةَ ........ أَِبي   -١

  َولٌَد َنِشْيطٌ ....... هذَا أََِخي،  -٢
  .......ِعْنِدي أُْسَرةٌ  -٣
  ....... ْيِدْن ِعالَ، لَْيَس ؟ قَلٌَم َكَدْن ِعلَْه -٤
  كَِثْيَرةٌ....... الَْبْيِت ي ؟ ِفالَْبْيِتي ا ِفاذََم -٥

 
  !اِت الْآِتَيةَ َحتَّى َتكُْونَ ُجْملَةً ُمِفْيَدةً َمِلكَالْ ِبتِّ َر-ب

  لِّ كُ– َع َم–ي  ِف-ي اِئقَِدْص أَ– اِءَنِف الْ- ُبَعلْ أَ– اِءَسَمالْ -١
  َو– ةٌلَْيِم َج– ةٌَرْيِث كَ–ي  ِف– اٌكَمْس أَ– ِةكَْرلِباْ -٢

  ةُفَْر غُ– َكِتْي َب– لْ َه– ِةَراكَذَُم الْ–ي ِف -٣

 ٌبُت كُ– فِّ الرَّ– ةٌَدْيِد َج–ى لَ َع–  َو– ةٌَدْيِر َج– ةٌَرْيثِِكَ -٤

 اَن أَ–ي ِقْيِد  َص–  َو– انََهْر ُب– ُرْوُز أَ– ُهُمْسِإ -٥



 ١٣٠

  ٤امللحق 
  للفصلني الضابط والتجرييب أسئلة االختبار البعدي

  يف املدرسو املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطا
   دقيقة٤٠ :    الوقت       بندا١٠:    عدد البنود 

  : ..........  رقم التسجيل        :...........الطالبة/الطالباسم 
 ============================================== 

   !ِةَباَسَنُم الِْةَمِلكَالْ ِباغََرفَ الِْءلَْم  ِإ-أ
  ِةيَِّمالَْسِإل اِْةطَسَِّوَتُم الِْةَسَرْدَمي الْ ِفِلوَّأَ الِْلْصفَي الِْف............. ا َنأَ -٦
   يِِّسْركُ الْلَىَع ........ ٌدمََّحُم -٧
   .......... َوةٌاَسرَّ كُِةَبْيِقَحي الِْف -٨
  اٌبَت ِكْيِدْنِع.........  ؟ اٌبَت ِكَكَدْن ِعلَْه -٩
   ......... َوُبَتكْ َمِلْصفَي الْ ؟ ِفِلْصفَي الْا ِفاذََم -١٠

 
  !نَ ُجْملَةً ُمِفْيَدةً اِت الْآِتَيةَ َحتَّى َتكُْوَمِلكَ الِْبتِّ َر-ب

 ةٌَعاِس َو– ةٌقَْيِد َح- َو– ةٌَرْيِب كَ– َباِن َج- ِتْيْيَب -١

 ُعِمَتْج َن– ِةفَْر غُ– ِلكْأَ الْ–ي  ِف– ِرْه الظُّ– َدْع َب– ِةالََص -٢

 اٌرَهْز أَ– ٌرْو ُس- َو– ةٌَرْيِث كَ– اَمَم أَ– لٌْيِو طَ–ي ِتْيَب -٣

  ِهْي ِف– ٌتْي َب– ةٌَرْيِث كَ– ْيمِّ َع–ا  هذَ-  َو– ٌفَرغُ -٤

 ةفَْر غُ– ةٌاَدَس ِو–ي  ِف–  َو- ِمْو النَّ– ٌرْيِرَس -٥

ُ



 ١٣١

  ٥ امللحق
  املقابلة دليل

  
 يف هذا الفصل؟لكتابة وجدَت املشكالت يف تعليم مادة الماذا  -١

 ة؟كتابماذا تعمل حللِّ هذه املشكالت يف تعليم مادة ال -٢

 ؟كتابةعلمت مادة ال أللعاب اللغوية حنيهل سبق لك أن تستخدم ا -٣

 ؟كتابةهل اشترك كل الطالب يف أنشطة التعليم والتعلم حني علمت مادة ال -٤

  إنتاج التعلم اجلديد كثريا لدى الطالب؟لعبة ترتيب الكلماتما رأيك، هل حتصل  -٥

 إنتاج التعلم اجلديد كثريا السؤال واجلواب؟ هل حتصل أيضالعبة   عنما رأيك و -٦

  لدى الطالب؟



 ١٣٢

 ٦ امللحق

  
   املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطارؤساء املدرسة يف

  
 الوظيفة دور املدرسة املدرسة رئيسالرقم

  م١٩٨١ – ١٩٧٨ BA PGAسالٌم،  احلاج  ١

  م١٩٨٣ – ١٩٨١  PGA احلاج أمحد إخوان ٢

  م ١٩٨٩ – ١٩٨٣ MTsN  احلاج منتهى ٣

 م ١٩٩٥ – ١٩٨٩ MTsN كاهاردي راهارجو ٤

  م١٩٩٧ – ١٩٩٥ MTsN احلاج إمساعيل ٥

  م٢٠٠٠ – ١٩٩٧ MTsN احلاج حممد طيب ٦

  م٢٠٠٣ – ٢٠٠٠ MTsN احلاج حسن مداعي ٧

 ٢٠٠٨ – ٢٠٠٣ SH MTsNاحلاج نور خالص،  ٨

   اآلن- ٢٠٠٨ M.Pd MTsNاحلاج أصمد،  ٩

 



 ١٣٣

  ٧ امللحق
  

  السابع للصف العربية اللغة تعليم مدرس

املدرس إسم رقم اجلامعة/ الكلية   املدرسة 
١ 
 
 
٢ 
 

  .M.Pd ،مظفر
  
  

.S.Pd.I ،مصباح املنري

كلية الدراسـات العليـا     
  اإلسالم ماجاكرطا امعةجل
  

 جامعة اإلسالم ماجاكرطا

 العالية اإلسالم املدرسة
ــا  جــاوى ماجاكرط

  الشرقية
 اإلسالم العالية  املدرسة

ــو  جــاوى فونوروك
 الشرقية

  



 ١٣٤

  ٨ امللحق
  

  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطا الضابط فصل من الطالب أمساء
 الطالب أمساء الرقم  الطالب أمساءالرقم

 حممد إهلام زهري رمضان ٢١  أمحد مفتاح الرزاق ١

 حممد شافعي ٢٢  أمحد نور أفندي ٢

 حممد حبر الدين ٢٣  أندي فرياد ٣

 حممد محداين ٢٤  أجني فريمان شح ٤

 مصطفى حممد ٢٥  أروم فطرية ٥

 حممد رجال كمال الدين ٢٦  جيجي فريالين ٦

 حممد مشس الدين ٢٧  ذوي نية الرمحة ٧

 ناندا جنمة العليا ٢٨  دية ماياساري ٨

 نظيفة الفكرية ٢٩  جويف فريما ٩

 نويف نور جنة ٣٠  فريدا عفيف ١٠

 نور ليلي فطرية ٣١  إحسا دوي  ١١

 اين ويديانيتر ٣٢  حليمة السعدية ١٢



 ١٣٥

 رتنو عنده ياين ٣٣  خري رزقي ١٣

 ريفة العملية ٣٤  ليلة النعيمة ١٤

 ه ساريرزقي نور عند ٣٥  حممد عبد املفيد ١٥

 سبتيان أدي فوترا ٣٦  مالك شهراين ١٦

 سيت رزقي حسن اخلامتة ٣٧  مفتاج مهرديكا ١٧

 فيكا أوكتافييا ٣٨  مفتاح اخلفيفة ١٨

 وحيدة العزيزة ٣٩  اماحممد ستيا أوت ١٩

 زيدة اجلوليا فراحة ٤٠  حممد رزقي ٢٠

  



 ١٣٦

٩ امللحق  
   لتجرييبال فصل من الطالب أمساء

  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ماجاكرطا
 الطالب أمساء الرقم  الطالب أمساءالرقم

 حممد إرج شفاء الدين ٢١  أفندي ١

 احممد أجي سانتوس ٢٢  أمحد فوزان ٢

 حممد رزاقي ٢٣  أديتيا عارف ٣

 حممد عني اليقني ٢٤  أكونج إيراوان ٤

 حممد فؤاد حسن ٢٥  عملية نور إثنني ٥

 إيديارتا ٢٦  عندي أنصار اهللا ٦

 نساء مرأة الصاحلية ٢٧  يبال أوكتافيا ٧

 نور ذوي ساراسوايت ٢٨  بشرى حبييب ٨

 نور فردية إسالمية ٢٩  فريدا نور ليلي ٩

 نور ليلية ٣٠  فطري هانداياين ١٠

 ريانا إيكا نورماال ٣١  إيكا رزقياين ١١

 رفدة الفجرية ٣٢  عندنا زلفى ١٢



 ١٣٧

 سهل إحسان ٣٣  مجرة الصاحلة ١٣

 صفية ٣٤  خري األنام ١٤

 سوجي يونيتا عارفة ٣٥  ليليس نور مولدية ١٥

 فينا أليستيا ٣٦  مفيدة نازلة حبيبة ١٦

 يويل مولدية ٣٧  ةمفتاح الفضيل ١٧

 ذو الفطرية ٣٨  مفتاح اهلدى ١٨

 أنكا رزقي ستياوان ٣٩  مريزا أرضيانا ١٩

 زيين حسن ٤٠  حممد أريس ٢٠

  



 ١٣٨

  ١٠ امللحق
  التدريس إجراء الصور من

 
 

          

            
  القبلي بارقاموا باالخت حني التجرييب الفصل يف الطالب أحوال

  
  القبلي قاموا باالختبار حني الضابط الفصل يف الطالب أحوال



 ١٣٩

 

 

  

  
  

 
  

 لعبة ترتيب الكلمات استعملوا حني التجرييب الفصل يف الطالب أحوال

 



 ١٤٠

 
  

  
  السؤال واجلوابلعبة  استعملوا حني التجرييب الفصل يف الطالب أحوال

  

      

  البعدي رباالختبااموا ق حني )اليسري (الضابط و) اليمني( التجرييب الفصل يف الطالب أحوال
 



 ١٤١

  ١١امللحق 
  ترتيب الكلمات لعبة يف املستخدمة البطاقات

  
  
  
  

 أَِخي ُهَو َو
 َسلَْمانُ الْكَِبْيُر هذَا

 ِفي
 ِوْيَجاَيا

 َعمِّْي

 الشَّاِرِع
 َبْيُت

َدَكِعْن  

 َهلْ كَِبْيَرةٌ

 ياَ
 أُْسَرةٌ
 ٌعثَْمانُ

اَباَياُسْوَر  



 ١٤٢

ِةفَْرغُ  

اُمَنَي  

يِبأَ  

ِمْوالنَّ  

يِف  

ْيمِّأُُ  

ْيِتْخأُ  

 الطََّعاَم
 َو

 َو
 الصَِّغْيَرةُ

 أُْخِتيِإْسُمَها

 َزْيَنُب
 هِذِه

 َجدَِّتْي
 َجدِّْي

 َو
 ِبَجاِنِبِه

 َيقَْرأُ الَْجِرْيَدةَ

 اَآلنَ

 الشََّراَب ُتِعدَّاِن



 ١٤٣

 أُْسَرِتَك َهلْ هِذِه ُصْوَرةُ
 َيا َزْيِني

 أَقُْوُم هِذِه ُصْوَرِتْي
 أُمِّْي أَناَ َجاِنَب

 َنِشْيطَةٌ
 ِعْنِدْي
َيِه  

 الْكَِبْيَرةُ
 أُْخٌت

 ِجدا



 ١٤٤

يِِّسْركُالْ َعمِّْي  َيْجِلُس 
 ِفي الُْجلُْوِس َعلَى

اغَدًً  
 َجدَِّك َتذَْهُب

 ِإلَى َبْيِت أَْنَت

 أَِبي
 ُهَو

 السَّيَّاَرةَ
 َيُسْوُق

 ِمْهَنةُ

َجيًِّدا َساِئٌق

 غُْرفَِة

 َهلْ



 ١٤٥

ِههِذ  

 َو

ِهَي

 َمْن
 إْسُمَها
 َعمَِّتْي

دُُّرْوَسال أَْدُرُس  غُْرفَِة 
 ِفي أََنا

 الُْمذَاكََرِة

 ِفي
 ُهَو َجدِّْي

 َيْعَملُ
 الَْمْزَرَعِة

 فَالٌَّح

 لَْيالً

 فَاِطَمةُ

 َو



 ١٤٦

 أُمِّْيالُْمَتَوسِّطَِة ُمَدرَِّسةٌ
 الَْمْدَرَسِة ِفي الِْإْسالَِميَِّة

 َيذَْهُب ُهَو فَالٌَّح
 َعمِّْي ِإلَى َصَباًحا

 الَْمْزَرَعِة

 الُْحكُْوِميَِّة

 أََنا
 السَّاِبِع
يِف  الصَّفِّ أَْدُرُس 

 طَاِلٌب الْآنَ

لُاَوَنَتَن  َبْعَد َصالَِة 
 َنْحُن الَْغذَاَء َمًعا الظُّْهِر



 ١٤٧

  ١٢امللحق 
Tabel Nilai “t” untuk Berbagai df 

Harga Kritik “t” pada Taraf Signifikansi 

df atau 
db 

5 % 1 % df atau db 5 % 1 % 

1 12,71 63,66 24 2,06 2,80 
2 4,30 9,92 25 2,06 2,79 
3 3,18 5,84 26 2,06 2,78 
4 2,78 4,60 27 2,05 2,77 
5 2,57 4,03 28 2,05 2,76 
6 2,45 3,71 29 2,04 2,76 
7 2,36 3,50 30 2,04 2,75 
8 2,31 3,36 35 2,03 2,72 
9 2,26 3,25 40 2,02 2,71 

10 2,23 3,17 45 2,02 2,69 
11 2,20 3,11 50 2,01 2,68 
12 2,18 3,06 60 2,00 2,65 
13 2,16 3,01 70 2,00 2,65 
14 2,14 2,98 80 1,99 2,64 
15 2,13 2,95 90 1,99 2,63 
16 2,12 2,92 100 1,98 2,63 
17 2,11 2,90 125 1,98 2,62 
18 2,10 2,88 150 1,98 2,61 
19 2,09 2,86 200 1,97 2,60 
20 2,09 2,84 300 1,97 2,59 
21 2,08 2,83 400 1,97 2,59 
22 2,07 2,82 500 1,96 2,59 
23 2,07 2,81 1000 1,96 2,58 

 
(Dinukil dari buku Pengantar Statistik Pendidikan karangan Prof. Drs. Anas Sudjijono) 

 
 
 



 ١٤٨

 ١٣لحق امل

  الذاتية السرية
  

        لولوء مسعودة  :         االسم
             ١٩٧٧يونيو  ١٢  :     الوالدة تاريخ
  احلاج عبد الرمحن   :      األب اسم
  احلاجة مصنيفة  :   األم اسم

  أمحد فائق اإلحسان  :  اسم الزوج
  ) سنني٦ ( عبِد موالنا أكرب) ١  :  األوالد

  ) سنني٣,٥ (إرض موالنا عيشي) ٢    
 

  :  العلمية املراحل
بايو " نور اإلسالم" االبتدائية املدرسة يف االبتدائي التعليم شهادة على حصلت •

   ١٩٨٩ عامفوتيه كيدول جاترياطا لوماجانج 

ياجنيل  احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف التعليم شهادة على حصلت •
   ١٩٩٤ عام باسوروان

ياجنيل  احلكومية اإلسالمية ثانويةال املدرسة يف التعليم شهادة على حصلت •
  ١٩٩٧  عام باسوروان

 باجلامعة العربية اللغة تعليم شعبة التربية كلية يف الليسانيس درجة على حصلت •
   ٢٠٠٢ عام بسورابايا احلكومية اإلسالمية  أمبيل سونان



 ١٤٩

 :  املهنية

رياطا بايو فوتيه كيدول جات" نور اإلسالم" االبتدائية املدرسة يف مدرسة عينت •
   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٢ عام العربية اللغة ملادة لوماجانج

 اللغة ملادة ماجاكرطا احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف مدرسة عينت  •
 اآلن حىت ٢٠٠٨ عام العربية
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