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 االهداء

 الى والدي ووالدتً

 ان لنيت  ل ى ديمهام اكريتمي ن وأو  بادئ  اكدي  واكفاد ذلالأوالن ال املعنامن

 اكسمحة اكطيبة واكسالبة اكطفدة اموعيا  يف هفسه

* * * 

 الى أساتذتً الذٌن أدٌن لهم بالكثٍر 

 لييييا واجالال

 اىل اكنبع اكطدهي اذلى كن  ابتيائا ذلكياه

 اىل اكعيل اكراري اذلي وهجين اىل ئين ريب

 اكدير احلنفن اذلي وشأأت يف وأاتدئهاىل 

 اىل اكينب اذلى يمتز  وأملد كفيايق

* * * 

 الى حماة اللغة العربٍة

 وانرش كفاهئد

 واملعزتين بيسدمهتد
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 الشكر والتقدٌر

، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني، وعلى آلو وأصحابو احلمد هلل رب العادلني
 اىل يوم الدين. أما بعد:الطاىرين، ومن تبعو باحسان 

فلك احلمد يا ريب حىت ترضى على جزيل نعمك وعظيم عطائك وقد مّن اهلل علّي بامتام ىذا 
أن أتقدم بالشكر والتقدير إىل الذين كان ذلم الفضل الكبري  –بعد محد اهلل تعاىل  –البحث. ويسرين 

طلبت، وال يشكو ميما ترددت اليو يف إجناز ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشيء 
 لالستشارة واالستعانة. ومنيم:

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  -1
 احلكومية ماالنج.

مساحة األستاذ الدكتور مييمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم  -0
 ومية ماالنج.اإلسالمية احلك

رئيس قسم تعليم اللغة العربية  مرحلة ادلاجستري كلية  ،احلاج شيداء صاحل نورالدكتور مساحة   -2
 الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

مساحة األستاذ الدكتور مفتاح اذلدى، ادلشرف األول الذي أفاد الباحث علميا وعمليا ووجو  -4
منذ بداية فكرة البحث حىت أن يتم بعون اهلل، فيعجز  اتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحثخطو 

لساين عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد ىذا البحث 
فلم يبخل بعلمو ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجييو، وكان لتفضلو مبناقشة ىذا 

األثر يف نفس الباحث، فلو من اهلل خري اجلزاء ومن الباحث جزيل الشكر البحث أكرب 
 والتقدير.

مساحة الدكتور ولدانا وركاديناتا، ادلشرف الثاين، لقد أفاد الباحث كثريا من خربتو الوافرة ووجو  -5
منذ بداية فكرة البحث حىت النياية، فلو مّّن  خطواتو العديدة يف كل مراحل إعداد ىذا البحث

 لص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.خا
مساحة األساتذة ادلعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  -6

إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فليم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من 
  عّن خري اجلزاء.العلوم وادلعارف والتشجيع وجزاىم اهلل
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)كارنج  1رئيس ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ، ستاذ علي ورداين ادلاجستريمساحة األ -7
 ، كما يطيب يل أن أتوجو بكل احلب والشكر.بارو( ماتارام

كل حيب   ما، فليأستاذة و أستاذ اللغة العربية، ة حيّن مرياين و أستاذ فطّاينفضيلة األستاذ -8
 وأمسى حتيايت، والشكر اجلزيل على حسن معاملة أثناء اجراء البحث.

لزمالئي األفاضل الذين ال أستطيع أن أذكرىم واحدا فواحدا، ذلم الشكر الكبري على حسن  -9
ادلعاملة وكل ادلساعدة لتحقيق ىذا البحث وأخص بالذكر نور اذلادي الذى حيثىن ويشجعىن 

وأخىت نور ادلفيدة الىت جاءت وأزالت كل الكسول والفتور يف نفس مرات إلجناز ىذا البحث، 
 الباحثة مرات ومرات.

وزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم يف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل حيز الوجود ولو بكلمة  -17
 تشجيع، ذلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.

 
 
 

    
 واهلل ويل التوفيق   
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عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجستري يف  ةالطالب تقد دافع
 م. 0711 يوليو 14 ،اخلميستعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:
  التوقيع: رئيسا ومناقشا منري العابديند.   -1

  التوقيع: مناقشا  حممد عينني مسار د.أ.  -0

  التوقيع: مشرفا ومناقشا د. مفتاح اَلدى  -2

  التوقيع: مشرفا ومناقشا د. ولدانا وركاديناتا  -4

 يعتمد،
 عميد كلية الدراسات العليا

 
 

 أ. د. مهيمن
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 ةاقرار الطالب

 أدناه، وبيانايت كاآليت: ةأنا ادلوقع
 : نور جنة  االسم

 S2/79707768:  رقم التسجيل
 ج ماتارام. 17رقم  2زقاق جورا  4:شارع كياىي حاجى منصور  العنوان

أقر بأن ىذه الرسالة الىت أعددهتا لتوفري شرط احلصول على درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة 
 عنوان:الالعربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراىيم االسالمية احلكومية ماالنج حتت 

 تعليم اللغة العربيةيف  Puzzleو  Rubikالعاب  فعالية استخدام
 ماتارام()كارنج بارو( 1)حبث جترييب يف ادلدرسة اإلبتدائية االسالمية احلكومية

أعددهتا وكتبتيا بنفسي وما زورهتا من ابداع غريي أو تأليف اآلخر. واذا ادعى أحد 
ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف استقباال أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على 

 أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراىيم االسالمية احلكومية ماالنج.
 ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبىت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك.

 

 0711 ونييو  19ماالنج، 
 توقيع صاحبة االقرار

 
 

 نور جنة
 S2/79707768رقم التسجيل: 
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  باللغة العربية مستخلص البحث

تعليم اللغة العربية يف  Puzzleو  Rubikفعالية استخدام العاب  م. 1111نور جنة، 
رسالة ادلاجستري.  . ماتارام( 1)حبث جترييب يف املدرسة اإلبتدايية االسالمية احلكومية 

االسالمية احلكومية ماالنج. حتت كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراىيم 
 اشراف: د. مفتاح اذلدى ود. ولدانا وركاديناتا.

 Puzzle و Rubikالوسيلة تعليمية، العاب    :الكلمات األساسية

أن يكون تعليم اللغة العربية مرحيا وممتعا ليصل إىل النتائج ادلرجوة خاصة التعليم ىف نبغي ي
مييئة للتالميذ الذين ىم يف مستوى النمو الفكري والنفسي، فكل ادلدرسة اإلبتدائية. فيذه ادلرحلة 

وال غرو، إذا أحب  رلاالت التعليم ذلم البد أن يتوجو إىل ىذين اجلانبني الفكري والنفسي معا.
التالميذ يف ىذه ادلرحلة أنواع األلعاب التعليمية لكل مواد دراسية يف مدرستيم، ألهنم ما زالوا يف 

الطفولة. فشاع يف ميدان الرتبية هبذه ادلرحلة ما يسمى بـ"األلعاب للتعلم" أو يف أعمار النمو من 
 عبارة أخرى "التعلم باأللعاب".

مل يزل تعليم اللغة العربية باستخدام مثل ىذا األلعاب نادرا وخاصة يف جعليا إاّل أنو 
الدراسية يف ادلدرسة وسيلة لعرض ادلواد الدراسية. وإن يكن ىناك وسيلة من وسائل عرض ادلواد 

اإلبتدائية مثل جياز العرض فوق الرأس وغريىا، فيي ليست لعبة من األلعاب بل ىي وسيلة تقنية 
فحسب. ولسد ىذا النقص من جانب استخدام األلعاب كوسيلة لعرض ادلواد الدراسية خاصة ىف 

لعرض ادلواد الدراسية كوسيلة Puzzleو Rubikادلدرسة اإلبتدائية حتاول الباحثة يف جتريب ألعاب
 هبذا البحث ادلتواضع.

( باستعمال Quantitative Approachاستخدمت الباحثة يف ىذا البحث ادلدخل الكمي )
(. وادلنيج التجرييب يبحث يف العالقات بني ادلتغريات Experiment Methodادلنيج التجرييب )

ادلنيج التجرييب أقرب مناىج البحوث )العوامل( الصحيحة حلصول التعميم. وقال أمحد بدر: يعترب 
حلل ادلشاكل بالطريقة العلمية. وىو زلاولة للتحكم يف مجيع ادلتغريات والعوامل األساسية باستثناء 

اجملتمع و  متغري واحد. حيث يقوم الباحث بتطويعو أو تغيريه هبدف حتديد وقياس تأثريه يف العلمية.
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 1الرابع من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية يف ىذا البحث ىو مجيع التالميذ يف الصف 
( تلميذا للسنة 24مباتارام، ويتكون الصف الرابع )أ( و )ب( من فصلني التان تضمان مخسني )

عيمة  17ىمب( وعدد)يف الصف الرابع مث اختارت الباحثة التالميذ  مـ. 0711-0717الدراسية 
ونصف الفصل يكون كاجملموعة التجريبة والنصف الباقي يكون كاجملموعة الضابطة.  .ذلذا البحث

األسلوب الذي اختارهتا الباحثة يف اختيار العينة ىو العينة العمدية أو الغرضية أو القصدية و 
(Purposive Sampling( واختارت الباحثة الفصل الرابع .)اإلبتدائية عينتيا، ألن الطالب ب )

 الرابع من ادلدرسة اإلبتدائية يف مستوى الضعفاء من كفاءهتم اللغوية.يف الفصل 
معدل نتيجة االختبار القبلي فيما يتعلق بكفاءة التالميذ يف اللغة  و كانأنونتيجة البحث 
معدل نتيجة مث ارتفع . Puzzleو Rubikألعاب قبل استخدام  58،02العربية جملموعة التجربة 

وىذه النتيجة تدّل  82،80وبلغ على  Puzzleو Rubikألعاب خدام االختبار البعدي بعد است
%، وىذا يعىن أن  42،94على أن ىناك ارتفاع كبري بني االختبارين ووصت نسبة االرتفاع اىل 

التالميذ يف تعلم اللغة  كفاءة ترقية يفمؤثر إيـجابـّيًا  و فـّعال Puzzleو Rubikألعاب استخدام 
 العربية.
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ABSTRACT 
Nurjannah, 2011, The effectivity of the Rubic and the Puzzle using in learning Arabic 

language(Experiment investigation at the fourth degree of MIN 1 Karang Baru 

Mataram). Advisors: 1. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 2. Dr. Wildana Wargadinata, 

M.Ag. 

 

Key words: Education media, the rubic and the puzzle game. 

  

 Learning media is the tool that used to describe the fact, concept, principle or a 

procedure to make it be more reality. Using the media could give them more concrete 

experiences, motivation and makes the learning quality up. 

 The researcher in this case investigates about the rubic and puzzle effectivity in 

Arabic teaching and learning process at the 4
th

 degree of MIN 1 Karang baru Mataram, 

which are only used as a game for children, adolescents even for adults. Nowadays the 

games (rubic and puzzle) are popular games for them, and so that the researcher interests in 

using both of the games as the media in Arabic teaching and learning process and they will 

enjoy the process while they are playing, the other meaning learning while playing. The 

learning that is using the rubic and puzzle game as the learning media can give much 

benefit, such as, the learning process will be more interactive, feedback and the fervents, 

the learning process can be more efficient, the output of learning quality can be raised up 

with the game, the learning can be more specific and distinct. The learning with this media 

also can be applied wherever and whenever we need it. Specially, this media can be 

designed to the player individually. The teacher’s charges to the explanations that must be 

delivered frequently about the theory or concepts can be decreased. 

 So, the outcome of this research is using the rubik and puzzle games effective in 

motivating the studends when they learn Arabic, and applying this media also can develope 

the students speaking comprehension, it’s appeared on the equivalent between the pre-test 

and post-test, the outcomes are: at the pre-test average value is 58,23, and the average value 

at post-test is 83,82, it’s appeared a big deferent, the students average value on the post-test 

is higher, and the questions on the post-test is more difficult than the pre-test questions. 
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Abstrak 
Nurjannah, 2011. Efektivitas Penggunaan Permainan Rubik dan Puzzle dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab (Kajian Eksperimental di Kelas IV Madrasah 

Ibtida’iyah Negeri 1 (Karang Baru) Mataram). Pembimbing: 1. Dr. Miftahul 

Huda, M.Ag. 2. Dr. Wildana Wargadinata, M. Ag. 

Kata kunci: Media pembelajaran, Permainan Rubik dan Puzzle 

Media Pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk memperagakan fakta, 

konsep, prinsip atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata/konkrit. Alat-alat bantu itu 

dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkrit, memotivasi serta mempertinggi 

daya serap dan daya ingat siswa dalam balajar. 

Peneliti dalam hal ini membahas tentang efektifitas penggunaan permainan Rubik 

dan Puzzle dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah 1 (karang 

baru) Mataram, yang mana permainan Rubik dan Puzzle digunakan sebagai media 

permainan di kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Permainan tersebut pada saat ini 

masih sangat populer, hal itu menarik perhatian peneliti untuk menggunakan media tersebut 

dalam pembelajaran bahasa Arab, dan mereka akan dapat menikmati pembelajaran sambil 

bermain atau yang biasa disebut “belajar sambil bermain”. 

Pembelajaran dengan menggunakan permainan Rubik dan puzzle sebagai media 

pembelajaran dapat memberikan manfaat yang banyak, yaitu; pembelajaran menjadi lebih 

interaktif, umpan balik dan penguatan, dapat mempersingkat waktu, kualitas hasil belajar 

dapat ditingkatkan dengan menggunakan permainan ini, pembelajaran menjadi spesifik dan 

jelas, pembelajaran dengan media permainan ini pun dapat dilakukan di mana saja dan 

kapan saja diinginkan atau diperlukan terutama media pembelajaran dengan permainan 

Rubik dan Puzzle ini dapat dirancang untuk penggunaan secara individu, beban guru untuk 

penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi.  

Penelitian ini menggunakan metode ekperimental dengan two group (kelompok 

control dan eksperimen). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi, wawancara, 

angket dan test. 

 Adapun hasil dari penelitian ini adalah penggunaan permainan Rubik dan Puzzle 

efektif dalam menarik minat dan memotivasi para siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, 

dan penggunaan permainan Rubik dan Puzzle ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa siswa, ini terlihat pada perbandingan antara pre-test dan post-test, hasilnya yaitu: 

pada pre-test nilai rata-rata siswa adalah; (58,23), dan nilai rata-rata siswa pada post-test 

adalah; (83,82), ini tampak terlihat jauh berbeda, nilai rata-rata siswa pada post-test lebih 

tinggi, dan soal-soal pada post-test lebih sulit dari pada pre-test. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة
 

 مقدمة -أ 

اإلنسان يف حياتو اليومية، وىي وسيلة من  منوإن اللغة ىي الشيئ الذي ال ينفصل 
ويستطيع  1وسائل االتصال والتوصيل أو النقل أو التعبري عن طريق األصوات الكالمية.

ادلستمعون هبا أن يفيموا كالم ادلتكلم. وال يعيش اجلنس البشري يف احلياة اإلجتماعية إال على 
حضور اجلنس البشري اآلخر أو التفاعل وادلعاملة بينيم، تلك الكلمات تثبت أن اجلنس البشري 

لتعبري حقيقة سللوق اجتماعي، وبغرائزىم يريدون أن يتعاملوا مع اجلنس البشري اآلخر، 
 أفكارىم، وشعورىم، وأىدافيم يف أشخاص آخرين.

، وىذا التقرير يوجب على  م1998قد خرج التقرير من احلكومة اإلندونيسية قبل سنة 
راحل من ادلدارس اإلبتدائية ا ى اجلامعة تنفيذ تعليم وتعلم اللغة العربية، اال ّ أنو تكون اللغة ادلكل 

ة مبثابة الدرس اإلضايف يف قسم اللغة. والغرض األساسي لتعليم العربية يف ادلدرسة احلكومية العام
ىذه اللغة يف ادلدرسة احلكومية العامة ىو للحصول على ادليارات األربع، وأما الغرض لتعليم 
اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية فيو للحصول على تلك ادليارات األربع باالضافة ا ى فيم 

 2معاين القرآن الكرًن.
ذلك، جيب أن يكون تعليم اللغة العربية مرحيا وشلتعا ليصل إ ى النتائج ادلرجوة خاصة فل

التعليم ىف ادلدرسة اإلبتدائية. فيذه ادلرحلة مييئة للتالميذ الذين ىم يف مستوى النمو الفكري 
 والنفسي، فكل رلاالت التعليم ذلم البد أن يتوجو إ ى ىذين اجلانبني الفكري والنفسي معا.وال
غرو، إذا أحب التالميذ يف ىذه ادلرحلة أنواع األلعاب التعليمية لكل مواد دراسية يف مدرستيم، 

                                                             
 4(. ص. 2005 ، )ماتارام:تاريخ أدب اللغة العربيةساعي زلمد زلي الدين، 1
(. 2007، )باندونج: حكمة األمري اإلندونيسي عن تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية واملدرسة االمامزير، 2

 1ص. 
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ألهنم ما زالوا يف أعمار النمو من الطفولة. فشاع يف ميدان الًتبية هبذه ادلرحلة ما يسمى 
 بـ"األلعاب للتعلم" أو يف عبارة أخرى "التعلم باأللعاب".

األلعاب نادرا وخاصة يف جعليا  هاللغة العربية باستخدام مثل ىذمل يزل تعليم إال ّ أنو 
وسيلة لعرض ادلواد الدراسية. وإن يكن ىناك وسيلة من وسائل عرض ادلواد الدراسية يف ادلدرسة 
اإلبتدائية مثل جياز العرض فوق الرأس وغريىا، فيي ليست لعبة من األلعاب بل ىي وسيلة 

ن جانب استخدام األلعاب كوسيلة لعرض ادلواد الدراسية تقنية فحسب. ولسد ىذا النقص م
كوسيلة لعرض Puzzleو Rubikخاصة ىف ادلدرسة اإلبتدائية حتاول الباحثة يف جتريب ألعاب

 ادلواد الدراسية هبذا البحث ادلتواضع.
وذلك انطالقا من أن أساسيات صلاح التعليم والتعلم يف ادلدرسة ال بد من توافر ثالثة 

 مرت ( البيئة اللغوية ادلالئمة. وقد3( ادلعلم اجليد، )2( منيج التعليم، )1وىي )يسية: عناصر رئ
جتربتو مدة معيد دار السالم كونتور احلديث وحصل على ما يرام  ةجتربىف ىذه ادلقومات 

 3.ةالطويل
 انتباه الباحثة لتتناولو يف ىذا البحث ىو ادلعلم اجليد أو ادلؤىل، ألن منيج لفتوالذى ي

التعليم يف ادلدرسة االبتدائية تابع خلطة احلكومة، وكون البيئة العربية تتوقف على ادارة ادلعلم أو 
ادلعلمة ادلؤىلة. ومن خصائص ادلعلم ادلؤىل يف رلال التعليم خاصة يف ادلدرسة االبتدائية ىو 

 علىلتالميذ اتساعد استطاعتو يف استعمال الوسيلة التعليمية ادلفيدة دلادة دراسيتو. ألن الوسيلة 
 ادلادة بأجود حال. االفيم وتطبيق التعلم الذايت يف الفصل أو خارجو حىت يستوعبو 

 
 

 أسئلة البحث -ب 

 ونظرا خللفية ادلشكلة اليت قدمتيا الباحثة السابقة، تريد الباحثة أن تعاًف األسئلة التالية: 
                                                             

حنو اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية الفعال للناطقني بغريها قراءة ىف جتربة معهد دار السالم كونتور دحية مسقان،  3
( 2007سجل العملي للمؤدتر الدويل حول مناىج تعليم اللغة العربية لغري العرب، )جامعة بروناي دار السالم: ال احلديث

 236-224ص. 
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اللغة العربية لطالب الصف  تعليمل Puzzleو Rubikألعاب كيف يتم استخدام -1
 ؟اتاراممب1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةادلالرابع من 

يف جلب رغبة التالميذ  Puzzleو Rubikما مدى فعالية استخدام ألعاب -2
 1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةلتعليم اللغة العربية يف ادل ودافعيتيم

 مباتارام؟

يف التالميذ  ترقية كفاءةيف  Puzzleو Rubikألعابما مدى فعالية استخدام  -3
 مباتارام؟ 1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةتعليم اللغة العربية يف ادل

 أهداف البحث -ج 
 Puzzleو Rubikمعرفة كيفية عملية تعليم اللغة العربية بإستخدام األلعاب  -1

 .اتاراممب1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةادللطالب الصف الرابع من 
يف جلب رغبة التالميذ  Puzzleو Rubikمعرفة مدى فعالية استخدام ألعاب -2

 1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةودافعيتيم لتعليم اللغة العربية يف ادل
 مباتارام.

التالميذ  ترقية كفاءةيف  Puzzleو  Rubikمدى فعالية استخدام ألعابمعرفة  -3
 .مباتارام 1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةتعليم اللغة العربية يف ادليف 

 
 أمهية البحث -د 

 شل ّا تقدم ذكره يف خلفية ادلشكالت، فتوجد ذلذا البحث فوائد كثرية، منيا:
ال يناسب للفصل اللغة  Puzzleو  Rubikأمهية نظرية: أن استخدام ألعاب  -1

 بالوقت احملدد، ألن البد من اإلدارة الفصل اجليدة، واطالة الفرصة. 
 أمهية تطبقية: -2

     Rubikللباحثة: أن يكون ىذا البحث توجييا ذلا يف تطبيق ألعاب . أ

 يف تعليم اللغة العربية. Puzzleو
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لغة لللطالب: أن تكون نتيجة ىذا البحث تسييال للطالب يف تعليم ا . ب
 العربية لرفع رغبتيم ودافعيتيم فيو.

يف  ادرس اللغة العربية: لتجديد ولتحسني كيفية التعليم لكي ينجحو ج. دل
 تعليميم للوصول ا ى اذلدف أينما يكونون.

احلماسة حلل  ترقيةللمدرسة: أن تكون نتيجة ىذا البحث مؤثرة على  . د
 ادلشكالت اليت تواجييا يف ادليدان الًتبوي.

 فروض البحث -ه 
يؤثر اجيابيا يف جلب رغبة التالميذ ودافعيتيم  Puzzleو  Rubikألعاباستخدام إن 

 مباتارام. 1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةاللغة العربية يف ادلم وفعال يف اكتساهب

 حدود البحث -و 
 حتدد الباحثة يف ىذا البحث كما يلي: 

  Rubikألعابم استخدإحتدد الباحثة هبذا البحث عن: تأثري  :احلد املوضوعي .1

يف ميارات األربع  تعليم اللغة العربيةجلب رغبة التالميذ ودافعيتيم لىف  Puzzleو
ومدى فعاليتو يف اكتساهبم اللغة العربية يف )ميارة اإلستماع، وكالم، وقراءة، وكتابة( 

 ماتارام.  1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةادل
درسة باجراء ىذا البحث للتالميذ يف الصف الرابع من ادلتقوم الباحثة  احلد املكاين: .2

 مباتارام.  1اإلسالمية احلكومية  اإلبتدائية
  .2011-2010يكون ىذا البحث يف الدور الثاين للعام الدراسي:  احلد الزماين: .3

 حتديد املصطلحات -ز 
ىف تعليم اللغة  Puzzleو  Rubikألعاباستخدام إن موضوع ىذا البحث ىو "فعالية 

مباتارام. ودلعرفة ىذا  1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةمن ادل للتالميذ يف الصف الرابع العربية
 ادلوضوع بوجو صحيح البد من بيان ادلصطلحات الرئيسية فيو، منيا:

 Puzzle و  Rubikألعاب -1
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 RUBIKرّبع م -)أ(

صغرية. كل جانب مربعات  يتألف منىذا ادلرب ّع و ، يكانيكيادللغز ىو ال RUBIKلعبة 
لغز، كل التتكون من ستة ألوان سلتلفة. عندما يتم حل ىذا  اتسطح تسع رب ّعمن ىذا ادل
 4.من لون واحد ولون سلتلف عن اجلانب اآلخرادلربع جانب من 

 (RUBIK)رب ّع دلاصورة 

 
  (RUBIK)أنواع من لعب املرّبع  -

 تعليم وتعلم اللغة العربية:وغري ذلك... أنواع ىذه األشكال تستخدم يف 
 1-2X2        RUBIK  

 :تكون من كلمتنيتيف تعليم مجلة عربية 
 

 
 

 2- 3X3 RUBIK  

                                                             
4
 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/rubiks/ 10: 47 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Rubik's_cube.svg&filetimestamp=20080305215309
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Rubiks_cube_solved.jpg&filetimestamp=20080702111636
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Rubik's_cube.svg&filetimestamp=20080305215309
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Rubiks_cube_solved.jpg&filetimestamp=20080702111636
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Rubik's_cube.svg&filetimestamp=20080305215309
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Rubiks_cube_solved.jpg&filetimestamp=20080702111636
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 :تكون من ثالث كلماتتيف تعليم مجلة عربية 
 

 
 

 
 

 3- 4X4 RUBIK  

 :تكون من أربع كلماتتيف تعليم مجلة عربية 
 

 
 

 4- 5X5 RUBIK 

 :كلماتتكون من مخس  تيف تعليم مجلة عربية 
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 PUZZLE -)ب(

شكلو مرب ّع أو مثلث أو بشكل آخر، ولو أعضاء يستطيع أن ىو لغز  PUZZLEلعبة 
يفصل ويتبع بًتكيب كامل. عادة ىذه اللعبة تستخدم األطفال كلعبة تركيب الصور أو اجلملة أو 

 تركيب احلرف. 
 (PUZZLEالصورة لـ)
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يقصد هبا ىنا نشاطات تعليم اللغة العربية يف ادلرحلة اإلبتدائية، وىي  تعليم اللغة العربية: -2
 مباتارام.  1يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

ية إذ أن عربم اللغة الالعنصر األىم يف تعل ّ كالدافعية واحلماسة  وىي  رغبة الطالب: -3
ية يعترب عربم اللغة الل ّ القدرة على احملافظة على قدر عال من الدافعية أثناء فًتة تع

ضلو جتربة مصريىا النجاح، ولذا فدميومة واستمرارية احلماس يقود  صمام األمان
ادلتعلم لتطوير القدرات الذاتية باستمرار والسعي الدؤوب لتطوير مستواه وقدراتو 

 . تحقيق اىداف لغوية عليالاللغوية 

العربية بقدر كايف من ادلفردات  : استيعاب ادلتعلم دلادة اللغةاكتساب اللغة العربية -4
 ماتارام. 1والتعبريات العربية األساسية الىت تدرس يف ادلدرسة االبتدائية االسالمية احلكومية 

الذين -اليت يتعلم فييا الطالب الصغار  ىي: 1املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  -5
 وم الدينية واللغة العربية.العلوم العامة، العل -سنة 12سنوات من عمرىم إ ى  6بلغوا 

ىي عاصمة نوسا تنجارا الغربية اليت تقع فييا ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ماتارام:  -6
 .1احلكومية 

 الدراسات السابقة -ح 
قد سبق الباحثة يف جتربة األلعاب اللغوية يف رلال اليت السابقة البحوث فيما يلي ستذكر 

 :ىيتعليم اللغة و 

 2002|2002،العام اجلامعي: عائدة فطريانا -1
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 :استخدام األلعاب اللغوية لتنمية ميارة القراءة )بالتطبيق على مدرسة أمالبورا  ادلوضوع
 سطة اإلسالمية احلكومية ببايل(و ادلت

 :أسئلة البحث 
تطبيق تعليم ميارة القراءة باأللعاب اللغوية "الكلمات" مبدرسة أمالبورا ادلتوسطة  كيف (1

 .؟اإلسالمية احلكومية بايل
نمية تفعالية األلعاب اللغوية "الكلمات" )كل ثالثة معا والكلمة الغريبة خترج( لما مدى  (2

ادلفردات اجلديدة وفيم قراءة الناس من اليمني ا ى اليسار بالسيل وادلريح، ومعرفة معاىن 
 ؟معاىن اجلمل يف الفقرة القصرية لدى الطلبة

لتنمية  كل ثالثة معا والكلمة الغريبة خترج(ما مدى فعالية األلعاب اللغوية "الكمات" ) (3
 الرغبة يف تعلم القراءة لدى الطلبة؟ 

 :أىداف البحث 
 ييدف ىذا البحث إ ى ما يأيت:

راءة باأللعاب اللغوية "الكلمات" مبدرسة أمالبورا معرفة كيفية تطبيق تعليم ميارة الق (1
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بايل.

نمية تمعرفة فعالية األلعاب اللغوية "الكلمات" )كل ثالثة معا والكلمة الغريبة خترج( ل (2
قراءة الناس من اليمني ا ى اليسار بالسيل وادلريح، ومعرفة معاىن ادلفردات اجلديدة وفيم 

 مل يف الفقرة القصرية لدى الطلبة.معاىن اجل
لتنمية  كل ثالثة معا والكلمة الغريبة خترج(معرفة فعالية األلعاب اللغوية "الكمات" ) (3

 الرغبة يف تعلم القراءة لدى الطلبة. 
 منيج البحث 

 : ادلنيج التجرييب وادلدخل الكمي.الذى استخدهتا الباحثة منيج البحثوأما 
  :نتائج البحث 

أن األلعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة  (1
اجليود ومساندهتا والتخفيف من الدروس وجفافيا. وتساعد األلعاب ادلعلم على إنشاء 
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نصوص تكون اللغة فييا نافعة وذات معٌت، تولد لدى الدارسني الرغبة يف ادلشاركة 
تني مناسب أيضا لتنمية ميارة القراءة يف تعليم اللغة واالسيام واستخدام ىاتني اللعب

 األجنبية وادليارات اللغوية األخرى.

شلتحنة يف ىذا البحث ومؤكدة بدليل قطعي من أسلوب اإلحصائي اإلستداليل  (2
بطريقتني الطريقة األو ى بناء على نتيجة االختبار القبلى واالختبار البعدى من اجملموعة 

الضابطة. وإن ىاتني اللعبتني فعاليتان لتنمية ميارة القراءة بادلدرسة التجريبة واجملموعة 
 ادلتوسطة.

أن استخدام اللعبتني اللغويتني السابقتني احبيما الطلبة، وكان الطلبة مسرورين  (3
 .وإجيابيني، وتعلموا برغبة ومحاسة ومشاركتيم يف عملية التعليم والتعلم أكثر من العادة

    2002/2002امعي: العام اجل ،مفتاح شافعي -2

  ادلوضوع: استخدام ادلفردات ادلقًتضة من اللغة العربية يف اللغة اإلندونيسية لتعليم
 األصوات العربية )بالتطبيق على ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية باالصلكاريا(

  :ت كجزء حتسني عملية تعليم اللغة العربية، خاصة يف رلال تعليم األصواىدف البحث
 رئيسي من ميارة الكالم بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية باالصلكاريا. 

 .منيج البحث: ادلدخل الكيفي والبحث اإلجراء الصفي 
 :نتائج البحث: أن يلخص على ما يأيت 

أن استخدام ادلفردات العربية ادلقًتضة يف اللغة اإلندونييسية ىو فعال وصلاح إ ى  (1
تحسني نطق األصوات العربية لدى الطلبة يف الصف الثاىن )ب( حد كبري ل

بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية باالصلكاريا، حيث ترفع نتيجة الطلبة 
 وتقديرىم يف اختبار الكالم بطريقة اإلعادة الشفيية.

طلبة يف ريا لتشجيع الثأن ادلفردات العربية ادلقًتضة يف اللغة اإلندونيسية تؤثر ك (2
الصف الثاىن )ب(بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية باالصلكاريا، على 

 تعلم اللغة العربية والكالم هبا.
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أن ادلفردات العربية ادلقًتضة يف اللغة اإلندونيسية تزيد ثقة نفس الطلبة ىف نطق  (3
 األصوات العربية والتكلم هبا.

العربية ادلقًتضة يف اللغة اإلندونيسية ناجح تعليم األصوات باستخدام ادلفردات  (4
 لتنمية كفاءة الطلبة ىف نطق األصوات العربية بكوهنم ناجحني مائة يف مائة.

 م2002-2002، العام اجلامعي: علي حمروس -3

  ادلوضوع: فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات )بالتطبيق على
 لوالونج(مدرسة ادلنورية الثانوية ببو 

 :أسئلة البحث 

 ؟مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة باألسرةما  (1

مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة بأثاثات ما  (2
 ؟ادلنزل

بوسائل مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة ما  (3
 ؟ادلواصالت

مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة باألدوات  ما (4
 ؟ادلدرسية

 ؟مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة بالرياضاتما  (5

 ؟احليواناتمدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة بما  (6

مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة باألدوات ما  (7
 ؟اإليلكًتونية

 ؟مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة بادلينما  (8
 :أىداف البحث 
 ادلفردات اخلاصة باألسرة.معرفة مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم  (1

معرفة مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة بأثاثات  (2
 ادلنزل
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معرفة مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة بوسائل  (3
 ادلواصالت.

م ادلفردات اخلاصة باألدوات معرفة مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعلي (4
 ادلدرسية.

معرفة مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة  (5
 بالرياضات.

معرفة مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة  (6
 باحليوانات.

ليم ادلفردات اخلاصة باألدوات معرفة مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تع (7
 اإليلكًتونية.

 معرفة مدى فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات اخلاصة بادلين. (8
 .منيج البحث: اجملال التجرييب وادلدخل الكمي الوصفي التجرييب بأسلوب رلموعة 
  :نتائج البحث 
% مفردة وىذا يدل أن 96من حيث أعضاء األسرة ويستطيع التلميذات أن حيفظ  (1

استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعلم ادلفردات اخلاصة باألسرة حقق نتائج إجابية 
 فعالية.

% تقريبا، فدل إ ى حقق نتائج إجابية 85فحفظت ادلفردات من حول أثاثات ادلنزل  (2
 فعالية.

 % مفردة، فدل إ ى حقق نتائج83فحفظت ادلفردات من حول وسائل ادلواصالت  (3
 إجابية فعالية.

% مفردة، فدل إ ى حقق نتائج 86فحفظت ادلفردات من حول األدوات ادلدرسية  (4
 إجابية فعالية.

% مفردة فدل إ ى حقق نتائج إجابية 81فحفظت ادلفردات من حول الرياضات  (5
 فعالية.
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% مفردة،فدل إ ى حقق نتائج إجابية 80فحفظت ادلفردات من حول احليوانات  (6
 فعالية.

%، وىذه تؤثر إ ى 73فردات من حول  األدوات اإلليكًتونية فحصل فحفظت ادل (7
 دراجة صعوبة ادلادة والسؤال، فيذه دل إ ى مدرس إتاحة ادلادة تدرجا.

% تقريبا، فدل إ ى حقق نتائج إجابية 93فحفظت ادلفردات من حول أنواع ادلين  (8
 فعالية.

 
ما لف ىذا البحث ببحث اختوبعد مالحظات الباحثة للبحوث السابقة وجدت أنو قد 

يف  Puzzleو Rubikألعابىنا من نوع األلعاب، حيث استخدمت الباحثة ذكره سبق 
فلذلك يكون ىذا البحث حبثا جديدا وأصيال دلعرفة مدى تعليم اللغة العربية للمدرسة االبتدائية. 

ألنو مل يسبق لو  يف تعليم اللغة العربية للمدرسة االبتدائية Puzzleو Rubikفعالية ألعاب
 أحد هبذا النوع من األلعاب يف التجربة للمدرسة اإلبتدائية.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 منهج البحث -أ 

ل استعمبا( Quantitative Approachادلدخل الكمي )االبحث يف ىذ ةستخدم الباحثت
العالقات بني ادلتغريات يف التجرييب يبحث  نيجادلو (. Experiment Methodالتجرييب )ادلنيج 

ادلنيج التجرييب أقرب مناىج يعترب بدر: قال أمحد و  .1)العوامل( الصحيحة حلصول التعميم
العوامل األساسية اولة للتحكم يف مجيع ادلتغريات و البحوث حلل ادلشاكل بالطريقة العلمية. ىو حم

قياس تأثريه يف بتطويعو أو تغيريه هبدف حتديد و  باستثناء متغري واحد. حيث يقوم الباحث
 .2العلمية

 تصميم البحث -ب 

البحث بطريقةجمموعتني متكافئتني من مفحوصني يف  ىذاتصميم يف  ةالباحث تقام
نفس وقت. مث تدخل الباحثة ادلتغري ادلستقل على اجملموعة التجريبية، وال تدخلو على اجملموعة 
الضابطة، حيث تبقى ىذه اجملموعة ىف وضعيا الطبيعي، وبعد فًت مناسبة تالحظ الباحثة الفرق 

 3بني جمموعتني.

يم، وبعد ضمان تكافؤ اجملموعتني، تقوم الباحثة بتطبيق اختبار وىف ىذا النوع من التصم
فبلي على مجيع ادلفحوصني لكي حيدد مستواىم الراىن يف اخلاصية ادلدروسة. وتستخرج متوسط 
درجات اجملموعة التجريبية، وكذلك بالنسبة للمجموعة الضابطة، وحينما يتم ذلك تبقى الشروط  

ا عدا اجملموعة التجريبية دون الضابطة، حيث تعرض للمتغري كما ىي بالنسبة للمجموعتني فيم

                                                             
1
 Bambang Setiyadi, Metodologi Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), p.125 
 375م(، ص 1982، )الكويت: وكالة ادلطبوعة عبد اهلل حرمي، 6، ط. أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر، 2
 138 .( ص1998عمان: دار جمدالوي للنشر، )،2ط. يف مناهج البحث العلمي وأساليبه، سامي عريفج وآخرون، 3
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ادلستقل لفًتة حمددة، وبعد ذلك يطبق على اجملموعتني اختبار بعدي، وتستخرج متوسط درجات  
 4كل جمموعة.

وبعد ذلك حيسب الفرق بني متوسط درجات كل جمموعة يف االختبار القبلي ومتوسطيا 
ارنة بني متوسط التغري يف الدرجات الىت حصلت عليو يف االختبار البعدي. وأخريا بادلق

اجملموعتني، ميكن للباحثة أن حتدد ما اذا كان تطبيق ادلتغري ادلستقل قد أحدث تغريا ذا داللة 
 احصائية يف درجات اجملموعة التجريبية بادلقارنة مع درجات اجملموعة الضابطة. 

 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -ج 

 اجملتمع .1

تمع يف ىذا البحث ىو مجيع التالميذ يف الصا الرابع من ادلدرسة اتببتدائية اجمل
 انالت نيب( من فصل)و ( مباتارام، ويتكون الصا الرابع )أ 1اتبسالمية احلكومية 

 مـ. 2211-2212( تلميذا للسنة الدراسية 34 )نيمخس انتضم

 العينة .2

ب( من ادلدرسة اتببتدائية )يف الصا الرابع التالميذ من البحث ا ذىوتكون عينة 
وىذا الفصل يكون كاجملموعة  تلميذا. 17ىم مباتارام وعدد 1اتبسالمية احلكومية 

 التجريبة.

 أسلوب اختيار العينة .3

األسلوب الذي اختارهتا الباحثة يف اختيار العينة ىو العينة العمدية أو الغرضية أو 
( بالفصل الرابع )(. واختارت الباحثة Purposive Samplingالقصدية )

اتببتدائية عينتيا، ألن الطالب يف الفصل الرابع من ادلدرسة اتببتدائية يف مستوى 
 الضعفاء من كفاءهتم اللغوية.

 متغريات البحث -د 

                                                             
 139ص. ادلرج الّسابق،  سامي عريفج وآخرون،4
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إن متغري يف ىذا البحث نوعان، مها ادلتغري ادلستقل وادلتغري التابع. أما ادلتغري ادلستقل فيو 
ارتفاع رغبة التالميذ كوسيلة لعرض ادلواد. وادلتغري التابع ىو   PuzzleوRubikاستخدام ألعاب

يف الصا الرابع من ادلدرسة اتببتدائية اتبسالمية واكتساهبم اللغة العربية تعلم اللغة العربية ل
 مباتارام. 1احلكومية 

 أدوات البحث -ه 
 لتكون الباحثة حاصلة على مجيع البيانات تستخدم الباحثة  اآلالت أو األدوات

 جلمعيا. و أما أدوات مجع البيانات ادلطلوبة ىي كما يلي: 

ادلالحظة: ادلالحظة ىي وسيلة يستخدميا االنسان العادي يف اكتسابو خلرباتو و  -1
معلوماتو حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع عنو ولكن الباحث 

ة واعيتو او فيم حني يالحظ فإنو يتبع منيجا معينا جيعل من مالحظتو أساسا دلعرف
 5دقيقة لظاىرة معينة.

ىي استبيان شفوي يقوم من خاللو الباحث جبمع معلومات وبيانات املقابلة: -2
وادلقابلة يستخدميا الباحث جلمع البيانات عن رأي مدير 6.شفوية من ادلفحوص

 ادلتعلم دلعرفة فدرهتمعن أمهية درس اللغة العربية، وعن  معلم اللغة العربيةادلدرسة و 
 اللغوية قبل جتريب البحث.

االختبار ىو جمموعة من ادلثريات )أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو االختبار:  -3
واالختبار يعطي درجة ما أو ، رسوم( أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكاما

 ،اختبار جمموعة من األسئلة أو جيازا معيناوميكن ، قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص
وتستخدم االختبارات يف القياس والكشا عن الفروق بني األفراد والفروق بني 

                                                             
5

 318، ص: 3891)عمان: دار الفكر(،  ،البحث العلمي مفهومه وأدواته و أسالبهعبيدات وأخرون، ذوقان 
6

 315ص:  م( 3881، ) الرياض: دار أسامة للنشر و التوزيع، العلمي مفهومه وأدواته و أسالبه البحثذوقان عبيدات وأخرون، 
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تستخدم الباحثة االختبار القبلي والبعدي و  7اجلماعات والفروق بني األعمال.
 لقياس درجات التالميذ يف جمموعتني: التجربة والضابطة.

اليت جتمـع هبـا االستبيان أو االستقصاء أو االستفتاء ىي إحدى الوسائل االستبانة: -4
البيانـــات وادلعلومـــات وىـــي عبـــارة عـــن حـــوار كتـــاة يف شـــكل جـــدول مـــن األســـئلة 
يرسل بالربيد أو اليـد أو ينشـر يف الصـحا أو وسـائل األعـالم األخـرى، يـوزع علـى 

. وىي أداة مالءمة للحصول علـى معلومـات 8عينة خمتارة من جمموعة حقل البحث
ويقـــدم بشـــكل عـــدد مـــن األســـئلة يطلـــب وبيانـــات وحقـــائق مرتبطـــة بواقـــع معـــني، 
ويســتخدم ىــذا  9مبوضــوع االســتبيانة. نينيــاتبجابــة عنيــا مــن قبــل عــدد األفــراد ادلع

 ان جلمع ادلعلومات عن:ياالستب
 .معرفتيا األولية واحتياجاهتا يف اختبارات اللغة العربيةخصائص الطلبة و  -أ(

 التقدير من بعض مدرسي اللغة العرببية -ب(
 البياناتمصادر  -و 

 : نوعانمصادر البيانات 

 اتبستبانة.و  اتبختبارمن نتائج ادلالحظة وادلقابلة و ادلصادر األولية ىي  -1

 ادلصادر الثانوية ىي الكتب أو ادلراجع اليت حتتاج الباحثة إلييا. -2

 أسلوب حتليل البيانات -ز 
بعد وضعت الباحثة االختبارين القبلي والبعدي على كل من اجملموعتني التجريبة 
والضابطة، قامت الباحثة بتحليليما لنيل البيانات الصادقة ودلعرفة أن بني ىاتني اجملموعتني توجد 

 SPSS 16فييما ادلقارنة يف النتائج، واستخدمت الباحثة 

                                                             
 189ص:  ،ادلرجع الّسابق سامي عريفج وآخرون،7

)اخلرطوم: دار جامعة أفريقيا العادلية،  مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعة،عبد الرمحن أمحد عثمان، 8
 136(، ص: 1995

 .121، ص: سابقالرعع امل،ذوقان عبيدات وأخرون9
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 مراحل تنفيذ الدراسات -ح 
استخداميا الباحثة جلمع كل البيانات وادلعلومات ادلتعلقة هبذا البحث ان ادلراحل اليت 

 فيي كما يلي:
 الباحثة من اجلامعة اتبسالمية احلكومية ماالنج أن تقوم هبذا البحث. إستأذنت -1

الباحثة من رئيس وزارة الشؤون الدينية يف مدينة لومبوك الغربية أن تقوم هبذا  إستأذنت -2
 البحث.

اتببتدائية اتبسالمية ادلدرسة من رئيس ادلدرسة اتببتدائية اتبسالمية يف  الباحثة إستأذنت -3
  ماتارام أن تقوم هبذا البحث. 1احلكومية 

( و حتديد اجملموعتني، ومها جمموعة التجربة وجمموعة الضابطة. ومها من الفصل الرابع )أ -4
 ماتارام. 1اتببتدائية اتبسالمية احلكومية يف ادلدرسة ( )ب

قامت الباحثة باجراء االختبار القبلي يف اجملموعتني: التجريبة والضابطة يف ادلدرسة  -5
 ماتارام. 1اتببتدائية اتبسالمية احلكومية 

قامت الباحثة بتطبيق ادلتغري ادلستقل يف اجملموعة التجريبية قدر شيرين يف ادلدرسة  -6
 ماتارام. 1اتببتدائية اتبسالمية احلكومية 

قامت الباحثة باجراء االختبار البعدي يف اجملموعتني: التجريبة والضابطة يف ادلدرسة  -7
 ماتارام. 1اتببتدائية اتبسالمية احلكومية 

قامت الباحثة بتحليل نتائج االختبار البعدى بادلقارنة مع نتائج األختبار القبلي مع  -8
 .اصدار احلكم عليو

درسني حول عملية التعليم والتعلم باستخدام قامت الباحثة بتوزيع االستبانة لدى ادل -9
اتببتدائية اتبسالمية احلكومية يف ادلدرسة يف تعليم اللغة العربية  PazzleوRubikألعاب 

 ماتارام. 1

 .قامت الباحثة بكتابة التقارير يف رسالة البحث العلمي -12
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 الفصل الّرابع

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 التمهيد
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية يف علييا  لقد قامت الباحثة بتحليل البيانات اليت حصلت

ىذا البحث ْتثت الباحثة يف  وألنومناقشاهتا فيما يتعلق مبوضوع البحث. و مبتارام  1احلكومية 
الذى يتناول أسئلة  يف تعليم اللغة العربية Puzzleو  Rubikفعالية التعليم بإستخدام ألعابعن 

 البحث التالية )وسبق ذكرىا يف الفصل األول(:
اللغة العربية لطالب الصف الرابع  تعليمل Puzzleو  Rubikألعابكيف يتم استخدام  -1

 ؟اتاراممب 1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةادلمن 
 يف جلب رغبة التالميذ ودافعيتيم Puzzleو  Rubikما مدى فعالية استخدام ألعاب -2

 مباتارام؟ 1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةلتعليم اللغة العربية يف ادل

تعليم اللغة يف التالميذ  ترقية كفاءةيف  Puzzleو  Rubikما مدى فعالية استخدام ألعاب -3
 مباتارام؟ 1اإلسالمية احلكومية  درسة اإلبتدائيةالعربية يف ادل

معاجلة كل من تلك األسئلة عالجا شافيا باالعتماد على البيانات  ةالباحثفتعاًف 
احملصولة. وألجل الوصول اىل البيانات احملتاجة حسب متطلبات ىذا البحث الىت قد مر ذكرىا، 

واالختبار القبلي ادلقابلة دليل االستبانة و استخدمت الباحثة أدوات البحث من ادلالحظة و 
 والبعدي.

وفيما يلي عرض تلك البيانات وحتليليا ومناقشتيا حسب متطلبات موضوع ىذا 
 البحث:

 
 

 مناقشتهاعرض بيانات ادلالحظة وادلقابلة واالستبانة واالختبار و ادلبحث األول: 
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 الدراسة األولية -1
قبل بداية البحث، الحظت الباحثة كيفية تعليم وتعلم اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية 

وكتبت ادلالحظة يف ورقة  2111ابريل  9مبتارام مباشرة، وذلك يف اليوم  1 احلكوميةاإلسالمية 
 ادلالحظة ادليدانية الىت تذكر فييا بعض النقاط التالية: 

أنو مل يكن التعليم والتعلم ىناك مرغوبا عند الطلبة، ودل على ذلك ىيئتيم أثناء التعلم  -
 وىم الييتمون بشرح ادلعلم وادلعلمة. 

كانت طريقة التعليم من ادلدرسُت ليست على منيج معُت، أي دييل اىل طريقة  -
 عشوائية. 

اللغة  يقة مع مدرسادلوافعقدت و  باحثة اإلستئذان من رئيس ادلدرسةبعدما حصلت الو 
الباحثة باجراء ادلقابلة مع مدرسي اللغة العربية، مث أعطت الباحثة االختبار  بدأت العريبة فييا،

القبلي لطالب الصّف الرّابع "ب" )الذين ىم كعينة البحث(، مث أعطت الباحثة اإلستبانة 
ق التعليم بإستخدام ألعاب وىذا، ما عملت الباحثة كعملية أولية قبل تطبي .دلدرسي اللغة العربية

Rubik وPuzzle. 

وفيما يلي البيانات احملصولة باستخدام ادلالحظة وادلقابلة واالختبار القبلي واإلستبانة قبل 
 :Puzzleو Rubikتطبيق تعليم اللغة العربية بإستخدام ألعاب 

 (1اجلدول )
 البيانات أداة البحث الرقم
1 

 ادلالحظة

وحصلت الباحثة من ىذه ادلالحظة يف ميدان البحث على تشخيص 
 مشكالت التعليم والتعلم وىي كما يلي: 

 تعليم وتعلم اللغة العربية بدون الوسائل اجّلّذابة. -
لفظ ادلدرس ادلادة شفويا ويطبع الطالب ما قالو ادلدرس أمام  -

 الفصل، ىذا يؤّدي إيل السأم لدى الطلبة، يتلفظون الدرس بل ال
 يتصور يف ذىنيم.
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 بعض الطالب ال ييتّمون الدرس ويلعبون ويتكلمون مع زمالئيم. -
 ادلقابلة 2

)مع مدرس 
 اللغة العربية(

بعد أن حتّدثت الباحثة مع مدرس اللغة العربية، استنبطت من  -
احملادثة، أّن كيفية تعليم اللغة العربية ىناك بدون الوسائل، مثل 

فاجراء التعليم رلرد عرض ادلواد . Puzzleو  Rubikألعاب 
 الدراسية بإستخدام كتاب اللغة العربية والسّبورة. 

وقال ادلدرسان يف اللغة العربية أمحد فطاين: "عندنا مشكالت يف  -
تعليم اللغة العربية، مل نعرف كيفية تعليم اللغة العربية، استخدمنا ما 

دلدرسة اإلبتدائية. وجدنا يف كتاب تعليم اللغة العربية لصّف الراّبع ا
نعّلم بدون اسًتاجتية والطرق واألساليب اجليدة والسيما بدون 

وبدون األلعاب اللغوية  Puzzleو Rubikالوسائل مثل ىذا ألعاب 
األخرى، والطالب ليس ذلم الرغبة والدافعية الكافية يف تعلم اللغة 

العربية وكثَت من الطالب يف الصّف الرابع ما عندىم كفاءة يف 
ادليارات األربعة )ميارة اإلستماع، والكالم، والقراءة والكتابة( يف 

 اللغة العربية". 
وقالت ادلدرسة اللغة العربية أخرى أستاذة حاين مرلنا: "أّنٍت ال أفيم   -

كيفية تعليم اللغة العربية، لسُت من قسم تعليم اللغة العربية، ومل 
التعليمية ووسيلة أعرف حىت اآلن والسيما الذي يتعلق بالوسيلة 

عرض ادلواد التعليمية، وىذا فكرة جيدة عندما تعّرفُت ىذه األلعاب 
إلينا، واآلن عندنا النموذج يف تعليم اللغة العربية، وأرجو بعد أن 
عملت ىذا البحث أن نستطيع أن نغَت كيفية تعليمنا بالوسيلة 

 (.2111من ماريس  9اجلّذابة مثل ىذا األلعاب" )ادلقابلة: 
 

 االختبار القبلي  -
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وأما االختبار القبلي قد عقدتو الباحثة للطالب الصّف الرّابع يف ادلدرسة اإلبتدائية 
 11م، ويتكون ىذا االختبار من 2111أبريل  11مباتارام ىف التاريخ  1اإلسالمية احلكومية 

 أسئلة متعددة )انظر بنود األسئلة يف ادللحق(. 
 يف رلموعيت التجربة والضابطة: القبلي بارإلختل الطلبةوفيما يأيت نتائج 

 مةعة التبربة:نتائج االختبار القبلي جمل -

 (2اجلدول )
 التقدير النتائج أمساء الطلبة الرقم
 ناقص 51 بَيق الّنساء أوكتفيياين 1
 ناقص 51 ليلة األدندا 2
 مقبول 61 فطريا راحياين 3
 فاشل 41 زلمد رفيَفز ِرضى 4
 جيد جدا 111 زلمد خالص رشيد 5
 ناقص 51 بنجى نديا 6
 جيد جدا 81 راتح نور فوزيا 7
 جيد جدا 91 رستيا نور فوزيا 8
 جيد 71 خنسى أّم شيدنا 9
 جيد 71 شكرا موالنا 11
 فاشل 41 سوسا حسنىت 11
 مقبول 61 ياالنا ديوي اسري 12
 ناقص 51 عزيز عبد الغٍت 13
 ناقص 51 زلمد خالق رفلي دوود 14
 فاشل 31 زلمد امساحدين 15
 مقبول 61 دسيت رمحوايت 16
 فاشل 41 رنندى حبيب الصدق 17

 991 991 رلموع التحصيل
 58,23 58،23 ادلعّدل
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ادلعّدل لالختبار القبلي للطالب الصف  اعتمادا على النتائج يف اجلدول السابق عرفنا أن
وىذا ادلعّدل بصفة "راسب"؛ ألن معيار النجاح  58،23الرابع "ب" )رلموعة التجربة( ىو: 

مبتارام فيو على األقل أن حيصل على  1لنتيجة مادة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية 
 ار القبلي ناقص بالنسبة دلعيار النجاح. ، وىذا ادلعّدل احملصول من خالل االختب71ادلعدل 

فيتصور أن رلموعة التجربة الىت ىي عينة ىذا البحث مبثابة الضعفاء بالنسبة جملموعة 
الضابطة، وىذا ما تقصدىا الباحثة بالعينة العمدية حىت تعرف مدى تطور الطلبة يف فيم العربية 

 لتعليميا. Puzzleو Rubikبعد تطبيق ألعاب 
 مةعة البابطة:االختبار القبلي جملنتائج  -

 (3اجلدول )

 التقدير النتائج أمساء الطلبة الرقم
 جيد جدا 81 عبد ادلتويل أنوار 1
 جيد 71 عبد ادللك ىداية اهلل 2
 جيد جدا 81 فتّا العبيد 3
 جيد جدا 81 عبد اهلل ِعّز السبيل 4
 جيد جدا 81 زلينا 5
 جداجيد  91 فيتنا فيربياين فردىل 6
 جيد  71 النساء عرفيت سنتاصا 7
 جيد جدا 81 النساء وولنداري 8
 جيد جدا 91 إيتا ريستيا أنرب ساري 9
 جيد جدا 81 زلمد أفيف رّبٍت 11
 جيد جدا 81 رفقي أرضي فرتامى 11
 جيد جدا 81 ريزى شفعي رمحان 12
 جيد جدا 81 رزق اهلل رضى سفوترى 13
 جيد جدا 71 سيف اإلسالم 14
 جيد جدا 111 سفلى رسى سلطاين 15
 جيد  71 ساري سديتمي 16
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 جيد جدا 91 صفِت زلراين 17
 1370 1371 رلموع التحصيل

 80,58 81،58 ادلعدل
ادلعّدل لالختبار القبلي للطالب الصف  النتائج يف اجلدول السابق عرفنا أنذا الحظنا ا

وىذا ادلعّدل بصفة "جيد جدا"؛ ألنو قد جاوز  81،58الرابع "أ" )رلموعة الضابطة( ىو: 
. وىذا يعٌت أن 71معيار النجاح الذى حدد لنتيجة مادة اللغة العربية وىي على األقل ادلعدل 

 ادلعّدل احملصول جملموعة الضابطة جيد جدا.

  Puzzleو Rubikتعليم اللغة العربية بإستخدام ألعاب تطبيق  -2
لكل  لقاءات 8قامت الباحثة بنفسيا بتطبيق عملية التعليم يف الفصل الىت تتكون من 

كوسيلة تعليمية فييا واأللعاب اللغوية  Puzzleو Rubikرلموعة، وإستخدمت الباحثة ألعاب 
 يف التعليم، وادلادة تستمد من كتاب: تعليم وتعلم اللغة العربية لصّف الرّابع. 

قبل كل شيئ، بدئت الباحثة يف إعداد اخلطة الدراسية الىت ىي كخريطة العمل يف أثناء 
التعليم. تكتب فييا الباحثة األىداف ادلطلوبة للحصول علييا ىذا التعليم، وأىم ادلوضوعات 
وىي موضوعتان: "التعريف باالسم" و"احلياة العائلية" موافقة بادلوضوعات ادلطلوبة عند ادلنيج 

بع للحكومة للصف الرابع من ادلدرسة االبتدائية يف الفصل الدراسي الثاين. وتبُت الباحثة فييا التا
 Rubikأيضا النشطات التعليمية الىت سوف تقام يف الفصل مع االشارة اىل استخدام وسيلة 

م تذكر يف اخلطة كذلك نوع طريقة التعليم وتصميم التقومي حىت تتبُت نتائج التعليمث . Puzzleو
 بالوضوح. 

 Rubikوىذه اخلطّة الدراسية وقائمة إجراءات تعليم اللغة العربية بإستخدام ألعاب 

 :Puzzleو
 
 
 

 اخلّطة الّدراسية:  - أ
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 اخلطة الدراسية
 وصف ادلادة -
 : اللغة العربية للمدرسة اإلبتدائية    ادلادة -
 2/ 4:  الصّف / الفصل الدراسي -
 :  عدد احلصص الدراسية -

o  8:  باالسم""التعريف x 35 ( 4حصة دراسية /  8دقيقة )لقاءات 
o  :"8"احلياة العائلية x 35 ( 4حصة دراسية /  8دقيقة )لقاءات 

 األهداف: -
 : الكفاية اللغةية األساسية -

أو احلوار  البياناالستماع: تنمية القدرة على فيم اخلرب الشفيي باإلستماع يف شكل  -
 .العائلية"" و"احلياة التعريف باالسمعن "

" و"احلياة التعريف باالسمالبيان أو احلوار عن "شكل يف  ااخلرب شفييتعبَت الكالم:  -
 .العالية"

" و"احلياة التعريف باالسمالبيان أو احلوار عن "شكل يف فيم النصادلكتوب  القراءة: -
 .العالية"

و"احلياة   "التعريف باالسمعن " ةالبسيط وصالنصكتابة الكلمات والعبارات و   الكتابة: -
 العائلية".

 " و"احلياة العائلية". التعريف باالسم"مةضةعات ادلادة: -
 طريقة انتقائّية. التدريس: ةقيطر  -
 :للمبمةعة التبربة النشاطات الدراسية -

 اللقاء
 الةقت النشاطات الدراسية

 الةسائل
 النشاطات ادلةضةع

دقائق يف كل  77
 اللقاء

ال" 1 تعر  ي ف  باال سم دقائق 25أربع مفردات  تعليم - "  Puzzle 
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وكتاب تعليم   اجلديدة. 
اللغة العربية 
للصف الرابع 

ادلدرسة 
 اإلبتدائية. 

دقائق 45 اللعب اللغوية -  

2 
 

أربع مفردات  تعليم -
 اجلديدة.

Rubik دقائق 41 و  
Puzzle 

وكتاب تعليم 
اللغة العربية 
للصف الرابع 

ادلدرسة 
 اإلبتدائية. 

لتنمية اللعب اللغوي  -
 ميارة اإلستماع

 دقائق 31 والكالم والقراءة.

3 
 

أربع مفردات  تعليم -
 اجلديدة.

دقائق 21  
 Rubik 

 Puzzleو
وكتاب تعليم 
اللغة العربية 
للصف الرابع 

ادلدرسة 
 اإلبتدائية.

تعبَت ادلعلومات  -
شفييا عن 

 ". التعريف باالسم"

دقائق 35  

لتنمية اللعب اللغوي  -
ميارة الكالم 
والقراءة وفيم 

 النصوص

دقائق 21  

4 
 

أربع مفردات  تعليم -
 اجلديدة.

 Puzzle دقائق 35
وكتاب تعليم 
اللغة العربية 
للصف الرابع 

ادلدرسة 
 اإلبتدائية.

لتنمية اللعب اللغوي  -
ميارة الكالم 
 .والقراءة والكتابة

دقائق 35  

 
"ا 5 حل ياة  ال عا ئل ية  Rubik دقائق 15 أربع مفردات اجلديدة. تعليم - "
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تطبيق وفيم النص عن "احلياة  - 
 العائلية"

دقائق 21  
 

وكتاب تعليم اللغة 
العربية للصف 
الرابع ادلدرسة 

 اإلبتدائية.
 دقائق 35 لفيم الكلمات اللعب اللغوي -

6 
 

دقائق 15 أربع مفردات اجلديدة. تعليم -  Puzzle 
وكتاب تعليم اللغة 

العربية للصف 
الرابع ادلدرسة 

 اإلبتدائية.

اجراء احلوار البسيط عن"احلياة  -
 العائلية".

دقائق 25  

لتنمية ميارة  اللعب اللغوي -
 اإلستماع، كالم والقراءة

دقائق 31  

7 
  

دقائق 11 أربع مفردات اجلديدة. تعليم -  Rubik 
وكتاب تعليم اللغة 

للصف العربية 
الرابع ادلدرسة 

 اإلبتدائية.

دقائق 21 تعليم عن الًتتيب اجلمل -  
لتنمية اللعب اللغوية  -

ميارةالقراءة، كتابة، فيم 
 .الكلمات والكالم

دقائق 41  

8 
 

 Puzzle دقائق 11 أربع مفردات اجلديدة. تعليم -
وكتاب تعليم اللغة 

العربية للصف 
الرابع ادلدرسة 

 اإلبتدائية.

تعليم كتابة اجلمل عن "احلياة  -
 العائلية"

دقائق 15  

لتنمية ميارة  اللعب اللغوية  -
كتابة، فيم الكلمات والكالم 

 واإلستماع

دقائق 35  

دقائق 11 تعبَت شفييا عن "احلياة العائلية" -  

 مراجعة

 
 :للمبمةعة البابطة النشاطات الدراسية -

 اللقاء
 الةقت النشاطات الدراسية

 الةسائل
دقائق يف  77 النشاطات ادلةضةع

 كل اللقاء
ال" 1 تعر  ي ف  باال سم دقائق 25تعليم أربع مفردات  - " كتاب تعليم اللغة  
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العربية للصف   اجلديدة.
الرابع ادلدرسة 
 اإلبتدائية. 

دقائق 45 تطبيق عن احلوار -  

2 
 

تعليم أربع مفردات  -
 اجلديدة.

   دقائق 41

كتاب تعليم اللغة 
العربية للصف 
الرابع ادلدرسة 
 اإلبتدائية. 

تعليم كتابة ادلفردات  -
اجلديدة و تدريبات 
 لتنمية ميارة القراءة

 دقائق 31

3 
  

تعليم أربع مفردات  -
 اجلديدة.

دقائق 21  
 

كتاب تعليم اللغة 
العربية للصف 
الرابع ادلدرسة 

 اإلبتدائية.

تعبَت ادلعلومات  -
شفييا عن 

 ". التعريف باالسم"

دقائق 35  

القراءة وفيم  -
دقائق 21 النصوص  

4 
 

تعليم أربع مفردات  -
 اجلديدة.

كتاب تعليم اللغة  دقائق 35
العربية للصف 
الرابع ادلدرسة 

 اإلبتدائية.
تطبيق وفيم النص  -

عن التعريف 
 باإلسم.

دقائق 35  

 

5 
ياة  

"احل
لية"

لعائ
ا

 

تعليمأربع مفردات  -
 اجلديدة.

كتاب تعليم اللغة  دقائق 15
العربية للصف 
الرابع ادلدرسة 

 اإلبتدائية.
تطبيق وفيم النص عن  -

 "احلياة العائلية"
دقائق 21  

 
التدريبات لتنمية ميارة  -

 الكالم واإلستماع
 دقائق 35

6 
 

تعليمأربع مفردات  -
 اجلديدة.

دقائق 15 كتاب تعليم اللغة  
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اجراء احلوار البسيط  -
 عن"احلياة العائلية".

دقائق 25 العربية للصف  
الرابع ادلدرسة 

تعليم كتابة احلوار  - اإلبتدائية.
 والقراءة عن ادلادة

دقائق 31  

7 
 

تعليم أربع مفردات  -
 اجلديدة.

دقائق 11 كتاب تعليم اللغة  
العربية للصف 
الرابع ادلدرسة 

 اإلبتدائية.
دقائق 21 تعليم عن الًتتيب اجلمل -  
التدريبات لتنمية ميارة  -

الكالم واإلستماع يتعلق 
 بادلادة.

دقائق 41  

8 
 

تعليم أربع مفردات  -
 اجلديدة.

كتاب تعليم اللغة  دقائق 11
العربية للصف 
الرابع ادلدرسة 

 اإلبتدائية.
تعليم كتابة اجلمل عن  -

 العائلية""احلياة 
دقائق 15  

دقائق 35 القراءة عن ادلادة -  

تعبَت شفييا عن "احلياة  -
 العائلية"

دقائق 11  

 مراجعة

 التقييم:  -
 التقومي الواقعي من مشاركة التالميذ أثناء التعليم، - أ

 اإلختبار الشفيي عن قدرة التالميذ ىف التعبَت عن ادلوضوع، - ب
 اإلختبار التحريري.  - ج

 ادلصادر: -
 من الكتاب ادلدرسي - أ

 من كتب أخرى تناسب للتالميذ، - ب
 

 2111فرباير  21ماتارام، 
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 يصادق علييا
 مدرس اللغة العربية          رئيس ادلدرسة

 
 )نورجّنة(             )األستاذ علي ورداين ادلاجستَت(

 
 
 
 
 
 
 
 
 Puzzleو Rubikتعليم اللغة العربية بألعاب جتربة -ب

للمدرسة اإلبتدائية يف الصف الرابع  Puzzleو Rubikما تعليم اللغة العربية بإستخدام أ
 ، كما يأيت:الفصل الدراسي الثاين، بادلوضوعات التالية: التعريف باالسم، واحلياة العائلية

 ادلفردات اجلديدة -1

 

 دقائق 45:   الوقت

 : لتنمية ميارة اإلستماع والقراءة ونطق سليم األىداف

 : للمبتدئُت  ادلستوى

 Puzzle:   الوسيلة
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 االستعداد

 يعّد ادلدرس الوسيلة التعليمية على ادلكتب - أ

 " Uيبدل ادلدرس موقع الكراسي للطالب بالشكل " - ب
 اإلجراءات

 ثالث مرات، ادلثال:Puzzleيقرأ ادلدرس ادلفردات اجلديدة ما وجد يف   - أ

 
 

 ثالث مرات.يلفظ الطالب ادلفردات اجلديدة   - ب
الطالب يف الًتتيب الكرسي األول، إىل  Puzzleيعطي ادلدرس ادلفردات اجلديدة بـ  - ج

 .َتخاأليقرأ ثالث مرات ، وتبادل إىل جانبو حىت الطالب يف الًتتيب الكرسي 

 
 

 تناسب الكلمات -2

 
 اإلجراءات

 يناسب بزوجيا. ادلثال: يقرأ الكلمةما يقرأ ادلدرس ادلفردات اجلديدة  - أ
 انا

 دقائق 31:   الوقت

 : لتنمية ميارة اإلستماع والكالم والقراءة األىداف

 : للمبتدئُت  ادلستوى

 Puzzle و  Rubik:   الوسيلة

 امسك   امسي امسك   امسه
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           امام الطالب ويظيرىا إىل الطالب ويناسبيا بالكلمة 

وكذلك مفردات اجلديدة  ويلصقيما جنبا اىل جنب مثل:
  حىت اربع مرات.

 ليدرب بو الطالب، ادلثال:  Rubikاستعمل - ب

  B  A 

 

C 
 

الطالب ّتانب يقرأ و الطالب يف الًتتيب الكرسي األول، إىل  Rubikيعطي ادلدرس 
ويقرأ الطالب  يقول ادلدرس إىل الطالب "يسرى إىل األعلى وديٌت إىل التحت"واحد و 

 انا امسي

 امسي
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ما وجد فيو ويدّوره إىل موقع األول، وتبادل إىل صاحب ّتانبو حىت الطالب يف 
 اجليات يف العربية(.عن الًتتيب الكرسي اآلخر )وىذا يُعلميم أيضا 

 أومفردات أخرى مثل: 

A B 

C 
 (:2X2بادلرّبع )و 
 

 
 نرتب احلةار   -3
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 اإلجراءات
واحد وفيو احلوار، Rubikقسمت ادلدرسة الطالب إىل اربعة ِفَرق، يف كل فرقة  - أ

 ادلثال: 
 

 
منيم  Rubikيف كل فرقة يقرأ ويطبق احلوار بادلزدوج وادلدرس يأخذ أو ّتملة أخرى. 

ادلنفصل بًتتيب احلوار  Puzzleادلنفصل وفيو احلوار ويوّحدون  Puzzleيعطييم و 
 الصحيح. 

ادلنفصل، كل الفرقة يبعث واحد من زمالئيم إىل األمام  Puzzleوبعد أن يوّحدون - ب
 ليقرأ ترتيب حوارىم.

 ا كتشاف الكلمات  -4

 دقائق 21:   الوقت

 : لتنمية ميارة الكالم والقراءة وفيم النصوص األىداف

 : للمبتدئُت  ادلستوى

 Puzzle و  Rubik :  الوسيلة
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 االستعداد

 رقم.  Puzzleادلنفصل خارج الفصل وفييا ُُجل، ويف كل  Puzzleادلدرس يلتصق 
 اإلجراءات

ويقرأون حىت حيفظون  Puzzleيقسم ادلدرس ااَلوراق إىل الطالب، ويأمرىم ليبحثوا  - أ
الفصل ويكتبون ما يف اجُلمل فييا، يقرأون وحيفظون واحدا فواحدا، مث يدخلون 

 ذىنيم، وخيرجون مرة أخرى ويدخلون ليكتبوا، وكذلك حىت اآلخر.
بعد أن يكتبوا ُجيع اجلمل، يقرأون كتابتيم ويلفظون واحدا فواحدا مث يقرأ ادلدرس  - ب

 ويظير إلييم اجُلمل الصحيحة وىم يصححون كتابتيم.
 
 

 ُمم ّثل الكلمات -5

 

 دقائق 35:   الوقت

 الكلمات: فيم  األىداف

 : للمبتدئُت  ادلستوى

 Rubik:  الوسيلة

 دقائق 35:   الوقت

 : لتنمية ميارة الكالم والقراءة والكتابة األىداف

 : للمبتدئُت  ادلستوى

 Puzzle :  الوسيلة
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 االستعداد
 يقسم ادلدرس الطالب إىل فرقتُت.

 اإلجراءات
وفيو اجُلمل،  Rubikكل الفرقة يقدمون واحدا فواحدا أمام الفصل وادلدرس يعطييما  - أ

 يظير إىل زمالئو. يقرأ بقراءة صامطة وال
 

 
 )أو ّتملة أخرى(

 
واحدا فواحدا،  Rubikكل مبعوث ديثل/يعرض أو يرسم على السبورة كل اجلملة يف   - ب

 وزمالئو ينحتون اجلملة ما عرضو، وكذلك حىت اآلخر.
 

 حبث ُمتلكات واحلةار حّية -6
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 االستعداد

ادلنفصل وفيو  Puzzleيقسم ادلدرس الطالب إىل فرقتُت، ويعّد ادلدرس صندوقان، فيو 
 احلوار. 

 اإلجراءات
ادلنفصل يف الصندوق و يرتبون على ادلكتب، ويقرأون  Puzzleالطالب يبحثون  - أ

 معا.
 الدور، بعض الطالب يف خّط دوراالطالب يتقدمون أمام الفصل و يصنعون  - ب

، بعد يتحدث وىم يتواجيون، ويتحدثون كما يف احلوار الدوروبعضيم يف خارج 
 مع زميلو، ديشي بالّدائر ويتحدث مع اآلخرين، وكذلك حىت اآلخر.

 
 ادلساعدة للمتطاير -7

 

 دقائق 41:   الوقت

 : لتنمية ميارةالقراءة، كتابة، فيم الكلمات والكالم األىداف

 : للمبتدئُت  ادلستوى

 Rubik:  الوسيلة

 دقائق 31:   الوقت

 : لتنمية ميارة اإلستماع، كالم والقراءة األىداف

 : للمبتدئُت  ادلستوى

 Puzzle :  الوسيلة
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 االستعداد
 وفيو ُجل ادلتطاير. Rubikيقسم ادلدرس الطالب إىل أربعة ِفَرق، و كل الفرقة 

 اإلجراءات
إن مل يأرفوا الرموز فَتتبوا ، Rubikكل الفرقة يسابقون لَتتبوا اجلمل ادلتطَت يف  - أ

ما يوجد، ويرتبون جانب جانب واحد فواحد، بعد ينتيُت ّتانب واحد، ويكتبون 
 آخر مث يكتب.

 وكل الفرقة يقرأون احلاصل من عمليم. - ب
 ادلثال:
 ادلتطَت :  -

  ....... 
 ادلرتب: -
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 من جّد وجد -8

 
 

 دقائق 35:   الوقت

 : لتنمية ميارة كتابة، فيم الكلمات والكالم واإلستماع األىداف

 : للمبتدئُت  ادلستوى

 Puzzle:  الوسيلة



43 
 

 

 االستعداد
 ادلنفصل واحدا فواحد Puzzleيقسم ادلدرس الطالب  -
 (SPIDOLويعد مخسة أقالم ) -
 يعد ادلوضوع  -
 يرتب الطالب الكراسي بالدور -

 اإلجراءات
 يسابق الطالب ليكتبوا على السبورة ما وجدىم. - أ

ادلدرس ُجلة واحدة، فإذا  ادلنفصل. يلفظ Puzzleجيلسون على الكراسي ومعيم  - ب
وجد اجلملة معيم فيقوم يف الوسطى و يلفظ ُجلة آخر حىت واحد منيم يقوم، 

 ويأخذ الكرسي لصاحبو، وكذالك حىت اآلخر .
يف جلب  Puzzleو  Rubikادلبحث الثاين: عرض البيانات فيما يتعلق بفعالية استخدام 

يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  العربيةالعربية رغبة التالميذ ودافعيتهم لتعليم اللغة 
 احلكةمية مبتارام.

كما سبق ذكره يف بداية الفصل الرابع من ىذا البحث، أنو قد الحظت الباحثة مالحظة 
مبتارام مباشرة  1 احلكوميةأولية لظروف تعليم وتعلم اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

، ومن 2111ابريل  9ىو عينة ىذا البحث، وذلك يف اليوم  خاصة يف الفصل الرابع الذي
 خالل ادلالحظة وجدت بعض النقاط التالية: 

أنو مل يكن التعليم والتعلم ىناك مرغوبا عند الطلبة، ودل على ذلك ىيئتيم أثناء التعلم  -
 وىم الييتمون بشرح ادلعلم وادلعلمة. 

معُت، أي دييل اىل طريقة كانت طريقة التعليم من ادلدرسُت ليست على منيج  -
 عشوائية. 
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يف تعليم اللغة  Puzzleو Rubikولكن بعد أن طبقت الباحثة بنفسيا استخدام ألعاب 
العربية هبذه ادلدرسة وجدت أن اجراءاهتا يف التعليم تؤدي إىل الراحة عند التالميذ، وىم يطلبون 

التعليم مرغوب عندىم، ويستطيع  وقتا زيادة للتعليم بإستخدام ىذه األلعاب. وىذا يدل على أن
 أن يرفع دافعيتيم يف تعلم اللغة العربية.

 وأكد ىذا األمر البيانات من ادلقابلة واالستبانة الىت وزعيا الباحثة لدى التالميذ وىي:

 عرض نتائج االستبانة -1

وفيما يلي نتائج البيانات من أجوبة االستبانة اليت وزعتيا الباحثة لدى أفراد الطلبة 
اجملموعة التجريبية( للحصول آرائيم يف ىذا األسلوب التعليمي. وبنود العبارات حتتوي على )

و  Rubikما يتعلق بآرائيم بعد عملية التجربة يف تعليم اللغة العربية بإستخدام ألعاب 

Puzzle االستبانة يسمى ب " وىذاSkala Likert أوافق جدا،  : "، ألّن األجوبة حتتوي على
 1جدا، وحتتوي على العبارات االجايبا. أوافق، ال أوافق، ال أوافق

 (4جدول )

 العبارات رقم
عدد 
 العينة

 أجوبة

أوافق  اجملموع
 جدا

 ال أوافق أوافق
ال أوافق 

 جدا

1 
ب أن أتعلم حأنا أ

 اللغة العربية.
17 11 3 3 1 17 

                                                             
1 Drs. Zainal Arifin, M, Pd, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm, 160. 
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 النسبة ادلئوية
 

 

58،9% 

(58,9%) 

17،65% 

(17,65%) 

17،65% 

(17,65%) 

 

5،88% 

(5,88%) 

111% 

100% 

2 

رأيي أن التعلم 
اللغة العربية 

 سيلة.
17 4 6 4 3 17 

  النسبة ادلئوية
23،53% 

(23,53%) 

35،31% 

(35,30%) 

23،53% 

(23,53%) 

17،65% 

(17,65%) 

 
111% 

3 

أحب بكيفية 
 علمت ادلدرسة

17 12 3 2 - 17 

  النسبة ادلئوية
71،59% 

(70,59) 

17،65% 

(17,65%) 

 

11،76% 

(11,76%) 
 111% 

4 

أنا أحب إذا 
عملية تعلم اللغة 
العربية بإستخدام 

و  Puzzleألعاب 

Rubik 

17 15 2 - - 17 
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 %88،24  النسبة ادلئوية
11،76% 

(11,76%) 
 - 111% 

5 

تعلم اللغة العربية 
بإستخدام ألعاب 

Puzzle  و

Rubik  و
والعاب اللغوية 
تؤدي إىل ادلرحية 
وترفع كفائيت يف 

  اللغة العربية

17 11 4 3 - 

 

 

17 

 

 

 

111% 

  النسبة ادلئوية 
58،9% 

(58,9%) 

23،53% 

(23,53%) 
17،65% 

(17,65%) 
- 

اعتمادا على اجلدول نتائج االستبانة السابق، أخذت الباحثة االستنباط ان يف العبارة  
العبارة، ثالثة تالميذ يوافقون، ثالثة تالميذ ال يوافقون، ( عشرة تالميذ يوافقون جدا يف ىذه 1)

( اربعة تالميذ يوافقون جدا يف ىذه العبارة، ستة 2يف العبارة ) وواحد منيم ال يوافق جدا. و
( اثنة 3تالميذ يوافقون، اربعة تالميذ اليوافقون، وثالثة تالميذ ال يوافقون جدا. ويف العبارة )

يف ىذه العبارة، ثالثة تالميذ يوافقون، تلميذان ال يوافقان، وال احد  عشر تلميذا يوافقون جدا
( مخسة عشر تلميذا يوافقون جد يف ىذه العبارة، 4يف العبارة ) منيم حيًت "ال اوافق جدا". و

( عشر تالميذ 5يف العبارة ) وتلميذان يوافقان، وال احد منيم حيًت "ال اوافق و ال اوافق جدا". و
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يف ىذه العبارة، اربعة تالميذ يوافقون، ثالثة تالميذ اليوافقون، وال احد منيم حيًت يوافقون جدا 
"ال اوافق جدا". ومن تلك النتائج االستبانة من التالميذ الفصل الرابع )اجملموعة التجربة( حيًتون 

تالميذ، و "ال اوافق" حصل 18تلميذا، و "اوافق" حصل على  51"اوافق جدا" حصل على 
تالميذ. وىذا يعٍت ان استخدام العاب  4تالميذ، و "ال اوافق جدا" حصل على  12على 

Rubik  وPuzzle  .يف تعليم اللغة العربية جيلب رغبتيم ويرفع دافعيتيم و كفائتيم فيو 

ادلبحث الثالث: عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها فيما يتعلق برتقية كفاءة التالميذ يف 
 ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكةمية مبتارام. العربية يفاللغة تعليم 

 االختبار البعدي - أ

عقدت  مث Puzzleو Rubikبعد أن قامت الباحثة جتربة عملية التعليم بإستخدام ألعاب 
الباحثة االختبار البعدي لطالب الصّف الرابع "ب" )كمجموعة التجربة( والصّف الربع "أ" 

 Puzzleو Rubikألعاب  فعالية التعليم باستخدام وسيلة)كمجموعة الضابطة( لقياس مدى 

 كفاءة التالميذ يف تعلم اللغة العربية. ًتقية  ل

 وىذه ىي النتائج لالختبار البعدي جملموعىت التجربة والضابطة:

 نتائج االختبار البعدي جملمةعة التبريبة: -1
 (5جدول )

 التقدير النتائج الطلبة أمساء الرقم
 جيد 75 أوكتفيياينبَيق الّنساء  1
 جيد جدا 80 ليلة األدندا 2
 جيد جدا 95 فطريا راحياين 3
 جيد 73 زلمد رفيَفز ِرضى 4
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 جيد جدا 100 زلمد خالص رشيد 5
 جيد جدا 82 بنجى نديا 6
 جيد جدا 95 راتح نور فوزيا 7
 جيد جدا 100 رستيا نور فوزيا 8
 جيد جدا 85 خنسى أّم شيدنا 9
 جيد جدا 82 موالناشكرا  11
 جيد جدا 100 سوسا حسنىت 11
 جيد جدا 80 ياالنا ديوي اسري 12
 مقبول 63 عزيز عبد الغٍت 13
 جيد 77 زلمد خالق رفلي دوود 14
 جيد  73 زلمد امساحدين 15
 جيد  76 دسيت رمحوايت 16
 جيد جدا 89 رنندى حبيب الصدق 17

 1425 1425 ليحصرلموع الت
 83,82 83،82 عّدلادل

ادلعّدل لالختبار البعدي للطالب الصف  النتائج يف اجلدول السابق عرفنا أنذا الحظنا ا
. وىذا ادلعّدل بصفة "جيد جدا"؛ ألنو قد جاوز 83،82الرابع "ب" )رلموعة التجربة( ىو: 

. وىذا يعٌت أن 71معيار النجاح الذى حدد لنتيجة مادة اللغة العربية وىي على األقل ادلعدل 
بة لنتائج االختبار القبلي السابق الىت ىي ادلعّدل احملصول جملموعة التجربة قد يًتقى بكثَت بالنس

 درجة. 58،23مبعدل 
 

 نتائج االختبار البعدي جملمةعة البابطة: -2
 (6جدول )

 التقدير النتائج الطلبة أمساء الرقم
 جيد  74 عبد ادلتويل أنوار 1
 جيد  73 عبد ادللك ىداية اهلل 2
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 جيد جدا 83 فتّا العبيد 3
 جيد  73 عبد اهلل ِعّز السبيل 4
 جيد  71 زلينا 5
 جيد جدا 89 فيتنا فيربياين فردىل 6
 جيد جدا 96 النساء عرفيت سنتاصا 7
 جيد جدا 111 النساء وولنداري 8
 جيد جدا 87 إيتا ريستيا أنرب ساري 9
 جيد جدا 81 زلمد أفيف رّبٍت 11
 جيد جدا 81 رفقي أرضي فرتامى 11
 جيد  75 ريزى شفعي رمحان 12
 مقبول 63 رزق اهلل رضى سفوترى 13
 جيد جدا 84 سيف اإلسالم 14
 جيد  73 سفلى رسى سلطاين 15
 جيد جدا 87 ساري سديتمي 16
 جيد جدا 98 صفِت زلراين 17

 1386 1386 ليحصرلموع الت
 81,52 52، 81 لعدّ ادل

ادلعّدل لالختبار البعدي للطالب الصف الرابع "أ" )رلموعة  اجلدول عرفنا أنىذا يف و 
وىذا ادلعّدل بصفة "جيد جدا"؛ ألنو قد جاوز معيار النجاح الذى  52، 81الضابطة( ىو: 

. وىذا يعٌت أن ادلعّدل احملصول 71حدد لنتيجة مادة اللغة العربية وىي على األقل ادلعدل 
 جملموعة الضابطة جيد جدا.

 Puzzleو Rubikتعليم اللغة العربية بإستخدام ألعاب نات لتبربة حتليل البيا - ب
 Puzzleو Rubikألعاب مث بعد أن قامت الباحثة بتجربة تعليم اللغة العربية باستخدام 

بقي العمل لتحليل البيانات احملصولة من خالل االختبار القبلي والبعدي جملموعيت التجربة 
 تأرادالتحليل . ويف ىذا الفصل الثالثيف كما مر ذكرىا  SPSS 16والضابطة باستخدام 
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لًتقية كفاءة التالميذ يف تعلم اللغة العربية  Puzzleو Rubikألعاب استخدام  عنمعرفة  ةالباحث
 ماتارام. 1االبتدائية االسالمية احلكومية ادلدرسة للصف الرابع من 

Group Statistics 

Std. Error Mean Std. Deviation  Mean  N Kelompok 

2.51475 

2.67922 

10.36858 

11.04669 

81.5882 

83.8235 

17 

17 

Nilai   1 

           2  

 

 )مقارنة بني االختبار البعدي للمبمةعة التبربة والبابطة(

Independent Samples Test 

t-test for Equality of Means 

Levene’s Test 
for equality of 

variances 

 

 

 

 

 

 

 

NILAI   Equal variance 

              assumed 

              Equal variance 

              Not assumed 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Std. Error 
Difference 

Means 
Difference 

Sig. 
(2-

tailed) 
Df T Sig. F 

Upper Lower 

5.24948 

 

5.25065 

-9.72006 

 

-9.72124 

3.67453 

 

3.67453 

-2.23529 

 

-2.23529 

.547 

 

.547 

 

32 

 

31.872 

 

-.608 

 

-.608 

.727 

 

 

 

.124 

 

 

 

ألن df(32 )( و 0,608-) tو   F (0,124)اعتمادا على اجلدول السابق توجد بأن نتيجة  
sig.2 (0,547 ) ف  0,05اكرب منH0  مقبول وHa  فعال.مردود، وىذا مبعٌت غَت 



44 
 

 

 

 وبسبب ذلك أن يف عملية التعليم وتعلم بُت اجملموعتُت وجدت الفرق بينيما:

 وللمجموعة الضابطة هنارا. صباحا، للمجموعة التجربة اللقاءات للتعلم  -1
 ، وتنظيم بأحسن ما ديكن الرتاح التالميذ للمجموعة التجربةتنظيم الكراسي و  -2

 كما ىو العادة.للمجموعة الضابطة   الكراسي 
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 الفصل اخلامس
 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

 

 نتائج البحث، والتوصيات واالقرتاحات مما يأيت: ةقّدم الباحثتبعد أن مّت البحث 

 نتائج البحث - أ

يف  Puzzleو Rubikألعاب عليم اللغة العربية باستخدام اجراءات تن إ -1
استعداد كاف حتاج إىل مبتارام يـ 1االبتدائية االسالمية احلكومية ادلدرسة 

للمدرس بكتابة اخلطة الدراسية حىت يسري التعليم جيدا ووصل اىل أىدافو 
 . ادلنشودة

يف تعليم اللغة العربية يؤدي إىل الراحة  Puzzleو Rubikإن استخدام ألعاب  -2
ويرفع دافعيتيم فيو. ويدل  م اللغة العربيةجيلب رغبتهم يف تعل  عند التالميذ، 

 على ذلك أهنم يطلبون للباحثة وقتا زيادة للتعليم بإستخدام ىذه األلعاب. 

للمقارنة بني االختبار   SPSS 16النتائج يف ترقية كفاءة الطلبة من أن -3
-) tو   F (0,124)بأّن نتيجة  البعدي للمجموعة التجربة والضابطة

 Haمقبول و  H0ف  0,05اكرب من sig.2 (0,547 )ألن df(32 )( و 0,608

 .غري فعالمردود، وىذا مبعىن 

 

 

 توصيات البحث - ب
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رجو ت، لذلك Puzzleو Rubikكثريا ادلواد التعليمية باأللعاب قّدم  تمل  ةالباحث -1
ىذا األلعاب يف تعليم اللغة العربية دلن  يستخدمو من ادلعّلمني أن يقّدم  ةالباحث
، وىذه جلعل تعليم ادلوجودة وادلستعملة يف ادلدرسةحسب الكتاب ادلتنّوعة  بادلادة

 .اللغة العربية تعليما مرحيا لدى الطلبة
 مقرتاحات البحث  -ج

تمون  هتني تال ميارات اللغويةأن تكون نتائج البحث مفيدة لل ةرجو الباحثت -1
كثريا باللغة العربية وتعليميا يف ادلدرسة. ألن يف ىذا البحث جرب الباحث 

لدى الطلبة يف  ميارات اللغويةلرتقية  Puzzleو Rubikاب استخدام ألع
. ورأى الباحث عن ىذا البحث بأن جيب الرابع ادلدرسة اإلبتدائيةالفصل 

التعليمية ادلتنوعة، لتكون اللغة العربية  واألسلوب علينا أن نطّبق الطريقة
 سيلة دلن الذي يتعّمقيا.

ياة العائلية، ويرجو للمدرسني ىذا ألعاب يركب للمادتني تعريف باإلسم واحل -2
عّد ادلواد التعليمية دلوضوعاهتا األخرى حسب الكتاب ياللغة العربية بأن 
 التعليمية ادلوجودة.

 
 



 املصادر واملراجع

 
 

 املصادر:
 43األنعام: القرآن الكرمي، سورة :  
 الكتب:

 املراجع العربية:
، الكويت: وكالة ادلطبوعة عبد اهلل 7، ط. أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  

 م.2:93حرمي، 
القاهرة: اذليئة ادلصرية العامة  اللغة العربية وكيف ننهض هبا نطقا وكتابة،أسامة األلفي، 

 .3005للكتاب، 

حكمة األمري اإلندونيسي عن تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية واملدرسة مزير،ا
 3008، بندونج: االم
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جامعة بروناي دار السالم: السجل العملي  حلديث،معهد دار السالم كونتور ا

 .3008للمؤمتر الدويل حول مناهج تعليم اللغة العربية لغري العرب، 
،عمان: دار رلدالوي 3ط. يف مناهج البحث العلمي وأساليبه، سامي عريفج وآخرون، 
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 .6::2جامعة أفريقيا العادلية، 
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 .:2:9، الرياض: أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد علي اخلويل،

الرياض: دار ، لغوية يف تعليم اللغات األجنبيةاأللعاب الناصف مصطفى عبد العزيز، 
 هـ2502ادلريح، 

 .2::2، بريوت: دار النفائس، خصائص العربيةنايف زلمود معروف، 

 م. 3003عمان: دار الفكر، تدريس اللغة العربية،وليد أمحد جابر،
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 القبلي راالختبا

Nama  : 
No. absen : 
Hari/tanggal : 

 
 
Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang kamu anggap benar ! 

 : أىال وسيال أمحد -1
  :.........؟؟ فاطمة

 ج. امسي فاطة   أ. احلمدهلل أنا خبري
 د. انا تلميذة   ب. أىال بك

 ....... كتاب -2
 ج. تلك   ىذه -أ 
 د. ما    ىذا -ب 

 ذلك....... -3
 ج. قلم   طاّلسة . أ

 د. مكنسة    خريطة . ب
 ?Apa arti kata yang di garis bawahiحسن.  امسي -4

 Nama kamuج.    Guru . أ
 Nama sayaد.    Kamu . ب

 ىل انت تلميذ/تلميذة؟ -1

Aspek Penilaian test bahasa Arabyang di ukur: 

1. Penguasaan kosa-kata 
2. Penggunaan struktur 
3. Pemahaman soal 
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 ج. نعم، انا تلميذة  أ. ال، انا أستاذ
 د. نعم، انا تلميذ  ب. نعم، انا فالح

 أين بيتك؟ -2
 ج. بييت يف القرية أ. بييت على ادلكتب
 د. بييت على السبورة  ب. بييت يف الفصل

 ?Apa arti kalimat yang di garis bawahiصباحا.  أذىب إىل ادلدرسةانا  -3
 Saya pergi ke masjidج.    Saya pergi ke pasarأ. 

 Saya membaca bukuد.    Saya pergi ke sekolahب. 

 انا ...... يف ادلدرسة اإلبتدائية -4
 ج. فالح   تلميذ أ.

 د. طبيب   ب. أستاذ
 أيب..... يف ادلدرسة -5

 د.طبيب  ج.فالح  ب.تلميذ  أ. أستاذ
 أنِت...... على السبورة -6

 د. يكتب  ج. تكتبين   ب. أكتب  أ.تكتب
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 االختبار البعدي

 
 

Nama  : 
No. Absen : 
Hari/tanggal : 
 
Aspek Penilaian test bahasa Arab yang di ukur: 
- Penguasaan kosa-kata  )كفاءة ادلفردات(  
- Penggunaan struktur  )استخدام القواعد(  
- Pemahaman Soal )فيم السؤال( 
 
Berilah tanda silang (X) pada Jawaban yang kamu anggap benar! 
 

 أّمي يف............. -1
 ج. الكتاب القميص . أ

 د. ادلدرسة  قلم . ب
 ....... فصل واسع -2

 دفرتج.   تلك . أ
 د. ذلك  ىذه . ب

 ىذا كتاب..... -3
 ج. فصل  جديد . أ

 د.كرسي  مكتب . ب
 إمسي حمّمد، أنا......يف ادلدرسة اإلبتدائية -4

 ج. مصباح  قلم . أ
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 د. تلميذ  مكتب . ب
 أنا......الكرسي -5

 ج. بييت وراء ادلدرسة  أجلس على . أ
 د. الّسبورة   أقرأ . ب

 جبانب........بيت -6
 ج. أستاذ قلم . أ

 د. ادلدرسة  مصباح . ب
 البيت، أيب موّظف، أخي و أخيت.....أّمي ربّة  -7

 ج. تلميذ و تلميذة مكتب و مكتبة . أ
 د. أستاذ و مدّرس   فاّلح و موّظف . ب

 ىل أنت تلميذ جديد؟ -8
 ج. ال، أنا أستاذ قدمي ال، أنا تلميذ جديد . أ

 د. نعم، أنا أستاذ جديد     نعم، أنا تلميذ جديد . ب
9- Susunlah kalimat di bawah ini dengan benar! 

 من -بييت -دلدرسةا -بعيد . أ
 مدرسة -أّمي -نشيطة . ب

 تلميذ -ماىر -ج. أخي
11- Terjema

hkanlah 
kalimat-
kalimat 
berikut 

ini ke 
dalam 
bahasa 

Arab 
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yang    
benar! 
a. Rumah saya dekat dari sekolah 
b. Di depan rumah ada Taman 

 
 
 
 

 ةاالستبان
 ملدرس اللغة العربية بنود االستبانة

 
 فيما تعرق موافقة للواقع (xضع عالمة )

 
 يف أي مرحلة خترجت؟ -1

 ج. ادلاجستري  مدرسة ثانوية  . أ
 االجازة العالية . ب

 د. غري ذلك.... يف أي قسم درست؟ -2
 ىل فيمت النظريات يف الرتبية؟ -3

 ج. اللغة العربية وأدهبا تعليم اللغة العربية  . أ
 د. غري ذلك الرتبية اإلسالمية . ب

 كيف معرفتك باللغة العربية؟ -4
 ج. اجيد إىل حد ما  جيدا أجيدىا . أ

 د. ال اجيدىا ال اجيدىا جيدا . ب
 ىل حتب تعليم اللغة العربية؟ -5
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 ج. ال أحب إىل حد ما  أحب جدا . أ
 د. ال أحب  ال أحب جدا . ب

 ىل تصرب على مواجية التالميذ؟ -6
 ج. أصرب إىل حد ما  أصرب جدا . أ

 د. ال أصرب  ال أصرب جدا . ب
 ماذا تعمل قبل عملية التعليم؟ -7

 ج. اقوم بالتعليم مباشرة  أقوم بالتشجيع . أ
 د. اقوم بادارة مقاعد التالميذ   أبّي شرحا . ب

 ىل تعتمد على طريقة التعليم ادلوجودة يف الكتاب ادلقرر؟ -8
 ج. نادرا   دائما . أ

 د. ما سبق يل ذلك   احيانا . ب
 ىل تستخدم الوسائل ادلتنوعة يف عملية التعليم؟ -9

 ج. نادرا   أ.دائما
 د. ما سبق يل ذلك   ب.احيانا

 ىل يساعد استخدام الوسائل ادلتنوعة على جناح التالميذ؟ -11
 ج. ال ال يساعد  نعم، يساعد جدا . أ

 د. ال يساعد جدا نعم، يساعد إىل حد ما . ب
 ىل ظيرت محاسة التالميذ اذا استخدام ادلدرس الوسائل يف تعليم اللغة العربية؟ -11

 ج. ال يتحمسون  نعم، يتحمسون جدا . أ
 يتحمسون جداد. ال  يتحمسون  إىل حد ما  . ب

ىل يفيم التالميذ بسرعة اذا استخدام ادلدرس الوسائل وااللعاب يف تعليم اللغة  -12
 العربية؟

 ج. ال يفيم  نعم، يفيم سريعا . أ
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 د. ال يفيم سريعا  نعم، يفيم إىل حد ما . ب
 يف تعليم اللغة العربية؟ Puzzleو  Rubikىل توافق على استخدام العاب  -13

 ج. ال اوافق  اوافق جدا . أ
 د. ال اوافق جدا   اوافق . ب

 يف تعليم اللغة فعال عند رأيك؟ Puzzleو  Rubikىل يكون استخدام العاب  -14
 ج. غري فعال  فعال جدا . أ

 د. ال، غري فعال جدا فعال إىل حد ما . ب
 سأمة التالميذ يف تعليم اللغة العربية؟ Puzzleو  Rubikىل يزيل استخدام العاب  -15

 ج. ال اوافق  نعم اوافق جدا . أ
 ال اوافق جداد.    اوافق . ب
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 ةاالستبان
 

ANGKET GURU BAHASA ARAB  
 
Berilah tAnda silang (x) pada pilihan yang menurut Anda sesuai ! 
1- Apa pendidikan terakhir Anda? 

a. SMA  c. S2  
b. S1  d. Lainnya (sebutkan………………)    

2- Apa jurusan yang sudah Andatempuh ? 
a. Pendidikan bahasa Arab d. Lainnya (sebutkan………………) 
b. Pendidikan Agama Islam  
c.  Sastra Arab  

3- Apakah Anda memahami tentang ilmu pendidikan ? 
a. Sangat paham c. Kurang paham 
b. Sedang-sedang saja d. Tidak paham  

4- Bagaimanakah penguasaan Anda dalam bahasa Arab ? 
a. Sangat menguasai d. Tidak menguasai 
b. Sedang-sedang saja  
c. Kurang menguasai 

5- Apakah Anda senang mengajar bahasa Arab ? 
a. Sangat senang d. Tidak senang 
b. Biasa saja 
c. Kurang senang  

6- Apakah Anda sabar dalam menghadapi para siswa? 
a. Sangat sabar   c. Kurang sabar   
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b. Sedang-sedang saja  d.Tidak sabar  
7- Apakah yang Anda lakukan sebelum memulai pelajaran ? 

a. Memberikan motivasi d. Mengatur tempat duduk siswa 
b. Memberikan permainan  
c. Langsung memulai pelajaran 

8- Apakah metode pengajaran yang Anda gunakan mengacu pada buku-buku 
pengajaran bahasa Arab? 
a. Selalu d. Tidak pernah 
b. Jarang  
c. Jarang sekali  

9-  Apakah Anda menggunakan berbagai media yang bermacam-macam dalam 
mengajar? 
a. Selalu                              d.  Tidak pernah 
b. Jarang 
c. Jarang sekali  

10- Apakah penggunaan media pembelajaran yang bermacam-macam dapat membantu 
keberhasilan proses belajar mengajar ? 
a. Membantu sekali d. Tidak membantu sekali 
b. Biasa saja 
c. Kurang membantu  

11- Apakah para siswa antusias dalam belajar  jika proses belajar mengajar menggunakan 
berbagai media? 
a. Sangat antusias  c.Kurang antusias    
b. Biasa saja  d. Tidak antusias 

12- Apakah belajar bahasa Arab dengan berbagai media dan permainan bahasa membuat 
para siswa cepat memahami pelajaran? 
a. Sangat cepat paham  c.Kurang paham   
b. Biasa saja   d. Tidak paham 

13- Apakah Anda setuju jika proses belajar mengajar bahasa Arab menggunakan media 
Rubik dan Puzzle? 
a. Sangat setuju  c.Kurang setuju    
b. Setuju   d. Tidak setuju 

14- Apakah menurut Andaproses belajar mengajar dengan menggunakan media Rubik 
dan Puzzle bisa efektif ? 
a. Sangat efektif  c.Kurang efektif    
b. Biasa saja  d. Tidak efektif 
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15- Apakah menurut Anda proses belajar mengajar dengan menggunakan media Rubik 
dan Puzzle dapat menghilangkan kebosanan siswa? 
a. Sangat setuju  c.Kurang setuju    
b. Setuju   d. Tidak setuju 
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 للطالب االستبانة
 

Berilah tanda (√) Pada pernyataan yang kamu anggap tepat ! 

 

 رقم

 األجوبة العبارات

 ب أن أتعلم اللغة العربية.حأنا أ

Apakah kamu senang belajar 
bahasa Arab 

 أوافق

Setuju 

أوافق 
 جدا

Sangat 
setuju  

 ال أوافق

Tdk 
setuju  

ال أوافق 
  جدا

Sangat 
tdk 

setuju 

1     

2 
 رأيي أن التعلم اللغة العربية سيلة.

Menurut saya bahasa Arab itu 
mudah. 

    

3 
    أحب بكيفية علمت ادلدرسة

Aku suka cara mengajar guru 
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4 

أنا أحب إذا عملية تعلم اللغة 
 العربية بإستخدام 

 Rubikو  Puzzleألعاب 

Aku suka jika pembelajaran 
bahasa Arab menggunakan 
permainan Rubik & Puzzle 

    

5 

تعلم اللغة العربية بإستخدام ألعاب 
Puzzle  و 

Rubik  و والعاب اللغوية تؤدي
 إىل ادلرحية وترفع كفائيت 

  يف اللغة العربية

Belajar dengan menggunakan 
pemainan Rubik & Puzzle dan 
permainan bahasa membuat 
senang dan dapat meningkatkan 
kemampuan bahasa Arab saya. 
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 قابلةدليل امل

 ملدرس اللغة العربية
 

 : ..............  االسم
 :............... اليوم/التاريخ

 :...............  الساعة
 :...............  املكان

 
 قائمة املقابلة:

 أثناء تعليم اللغة العربية؟ما رأيك يف استخدام الوسائل  -1
 ما رأيك يف استخدام العاب خالل تعليم اللغة العربية؟ -2
 يف تعليم اللغة العربية؟ Puzzleو Rubikما رأيك يف استخدام العاب  -3
سريقي دافعية التالميذ يف تعلم اللغة العربية  Puzzleو Rubikالعاب ىل استخدام  -4

 عند رأيك؟
سريقي استيعاب التالميذ يف تعلم اللغة العربية  Puzzleو Rubikالعاب ىل استخدام  -5

 عند رأيك؟
و  Rubikىل يشارك التالميذ الدرس مشاركة فعالة اذا استخدام ادلدرس العاب  -6

Puzzle ؟ 
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سيزيل السأمة او ادللل عند التالميذ يف تعليم  Puzzleو  Rubikىل استخدام العاب  -7
 اللغة العربية؟

 
 
 

 قابلةدليل امل
Guru Bahasa Arab yang Bersangkutan 
 
Nama : ................................. 
Hari/Tanggal : ................................. 
Jam : ................................. 
Tempat : ................................. 
 
Daftar Wawancara 

 
1. Bagaimana pendapat bapak/ibu guru tentang penggunaan media dalam 

pembelajaran bahasa arab? 
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu guru tentang penggunaan permainan sebagai 

media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa arab? 
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu gurujika dalam pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan media Puzzle dan Rubik? 
4. Apakah menurut bapak/ibu guru, para siswa akan lebih antusias jika dalam 

pembelajaran bahasa Arab menggunakan media Puzzle dan Rubik ? 
5. Apakah menurut bapak/ibu guru, para siswa akan lebih cepat memahami 

pelajaran jika dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan media Puzzle dan 
Rubik? 

6. Apakah menurut bapak/ibu guru,para siswa akan aktif dan berpartisipasi dalam 
mengikuti pembelajaran dengan media Puzzle dan Rubik? 

7. Apakah menurut bapak/ibu guru, para siswa tidak akan mengalami kebosanan 
jika dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan media Puzzle dan Rubik? 
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 املالحظة
 

 : املدرسة/الفصل
 :  اليوم/التاريخ

 
 البيان التقييم ادلثريات رقم

عال 
 جدا

 ناقص عادي عال

محاسة  1
ادلدرس 
 والتالميذ

يبدو ان ادلدرس  -1
مستد يف تعليم ادلادة 

ادارة وقادر على 
 الفصل

    

يبدو ان التالميذ  -2
متحمسون يف 

استماع الشرح من 
 االدلدرس

    

استخدام ادلدرس  -3
 الوسائل يف التعليم

    

يبدو أن التالميذ 
متحمسون يف تطبيق كل 

 انشطة التعليم

    

سعادة  2
ادلدرس 

يبدو ان ادلدرس  -1
متحمس وسعيد 
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 يف تعلم ادلادة والتالميذ
يبدو يف التالميذ ال  -2

السأمة يف التعليم 
 واتباع اشارة ادلدرس

    

ال يبدو يف وجو  -3
ادلدرس السأمة 

والغضب إىل التالميذ 
يف القاء ادلادة الذي 
ميكن على ازالة رغبة 

 التالميذ

    

يبدو ان التالميذ  -4
مسرورون يف مشاركة 

 التعليم

    

متابعة ادلدرس  3
 والتالميذ

 يبدو ان ادلدرس -1
 مبدع يف القاء ادلادة

    

يستجيب ادلدرس  -2
اسئلة التالميذ اليت 

 تتعلق بادلادة

    

يقدر التالميذ على  -3
فيم ادلادة اليت 
 القاىا ادلدرس

    

يقدر التالميذ على  -4
استجابة اسئلة 
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ادلدرس وقادر على 
اعطاء ادلعىن ادلثال 

 األخرى.
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 املالحظة
Sekolah/ Kelas  : 
Hari/Tanggal  : 

Keterangan 

Penilaian Stimulus No Kurang Sedang Tinggi 
 

Tinggi 
Sekali 

    1. Guru tampak siap 
dalam memberikan 
materi pelajaran, dan 
mampu mengelola 
kelas 

Antusiasme 
Guru dan 

Siswa 
 

1 

    2. Para siswa tampak 
bersemangat dalam 
mendengarkan 
penjelasan  guru 

    3. Guru menggunakan 
berbagai media dalam 
pengajaran 

    4. Para siswa tampak 
bersemangat 
memperaktikkan semua 
kegiatan dalam 
pembelajaran 

    1. Guru tampak senang 
dan bersemangat dalam 
memberikan materi 
pelajaran 

Keceriaan 
Guru dan 

Siswa 
2     2. Para siswa tidak 

menampakkan 
kebosanan dalam 
belajar dan mengikuti 
intruksi guru 

    3. Guru tidak 
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menunjukkan wajah 
muram dan tidak 
menampakkan 
kemarahan kepada 
siswa dalam 
menyampaikan materi, 
yang dapat 
menghilangkan minat 
belajar siswa 

    4. Para siswa tampak 
senang dalam 
mengikuti 
pembelajaran 

    1. Guru tampak kreatif 
dalam menyampaikan 
materi 

Partisipasi 
Guru dan 

Siswa 
 

3 

    2. Guru merespon semua 
pertanyaan siswa yang 
berkaitan dengan 
materi pelajaran 

    3. Para siswa mampu 
memahami materi yang 
diberikan guru 

    4. Para siswa mampu 
merespon pertanyaan 
guru dan mampu 
memberikan 
makna/contoh yang 
lain 
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 صور عملية التعليم اجملموعة الضابطة والتجربة
 

 (جمموعة الضابطة)

 
 
 

 )جمموعة التجربة(
 

 



22 
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 السرية الذاتية
 

 
             جّنة : نور  االسم

 1986 -ديسمبري-3:  تاريخ ادليالد
 ماتارام -: داسان ساري  العنوان

 
 اخلربات العلمية:

حصلت على شيادة التعليم االبتدائي يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ادلعرفية  -
 م1998داساً آغونج ماتارام عام 

شيادة التعليم الثانوي يف معيد نور احلكيم كديري لومبوك حصلت على  -
 م2111الغربية، عام 

حصلت على شيادة التعليم العايل يف معيد نور احلكيم كديري لومبوك الغربية،  -
 م2114عام 

حصلت على شيادة التعليم اجلامعي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبتارام، عام  -
 م2119
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