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ABSTRACT

Sunarmi, 2011. The Effectiveness of The Language Game on Improving Reading Skill at Madrasah
Tsanawiyah Negeri Model Sorong, West Papua. Thesis. Postgraduate Program, Malang State
University of Islam (UIN).

Advisors: (1) Dr. Faisol Mahmud Adam Ibrahim. (2) Dr. Nur Hasan Abdul Bari, MA
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Reading skill is one of important language skill which is necessary to improve and to develop.
Reading also represents the most important lesson material because always relates to the other materials.
Therefore, in the learning process of reading, teacher must use the appropriate strategy or technique of
teaching, or involve the interesting learning medium and the language game to motivate the students to
learn in order to help them to improve their reading skill.

The objective of research is to acknowledge the effectiveness of the language game through the
questions “test your knowledge” and “who is” to improve the reading skill and the understanding of
reading text among the Grade I students at MTsN Model Sorong, West Papua. Some problems are
determined: (1) What is the format of the language game with the questions “test your knowledge” and
“who is” to improve the reading skill of the Grade I students at MTsN Model Sorong, West Papua? (2)
How is the effectiveness of the language game with the questions “test your knowledge” and “who is” to
improve the reading skill of the Grade I students at MTsN Model Sorong, West Papua? The author
assumes that the use of this game is effective to improve the reading skill, especially the understanding of
reading text among the student at that school.

Experiment procedure used in this research. Research design is Pretest-Posttest for two groups
(Experiment and Control). Research population is all The Grade VII Students in the period of 2010-2011,
which is totaled to 300 students. Research sample is 60 students taken from in the VII A Class and VII B
Class.

Result of research indicates that: (1) The use of the language game “test your knowledge” and
“who is” is effective as the learning medium to help students to improve their reading skill and their
understanding of reading text. The students have been seen active, enthusiastic and happy during the
learning process; (2) The effectiveness of the language game “test your knowledge” and “who is” to
improve the reading skill is obviously confirmed with strong evidence in two ways. First, it is validated
by the result of pretest-posttest over experiment group, in which t0 is higher than ttable (2.04 < 16.39 >
2.76). Second, it is also supported by the result of posttest over experiment and control groups with t0 is
higher than ttable (2.00 < 4.56 > 2.65)

With respect to these results, the teacher and next author are expected to develop this language
game in other realms of language skill teaching such as speaking skill, writing skill, and vocabulary
learning. The variation may be necessary to reduce to students’ boredom and saturation.
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ABSTRAK

Sunarmi, 2011. Efektifitas penggunaan permainan bahasa dalam meningkatkan keterampilan membaca
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Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang perlu ditingkatkan
dan dikembangkan. Membaca 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 membaca mereka.

Berdasarkan hal diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan
permainan bahasa dengan cara tanya jawab ”uji pengetahuanmu” dan ”siapa dia” untuk meningkatkan
keterampilan membaca khususnya kemampuan memahami teks bacaan pada siswa kelas I MTsN Model
Sorong Papua Barat. Dan dalam penelitian ini peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1)
Bagaimana bentuk penerapan permainan bahasa ”uji pengetahuanmu” dan ”siapa dia” dalam
pembelajaran keterampilan membaca pada siswa kelas I MTsN Model Sorong Papua Barat ?. 2) Sejauh
mana efektifitas penggunaan permainan bahasa ”uji pengetahuanmu” dan ”siapa dia” dalam
meningkatkan  keterampilan membaca khususnya keterampilan memahami teks bacaan pada siswa kelas I
MTsN Model Sorong Papua Barat ?.  Dan peneliti berasumsi bahwa penggunaan permainan ini efektif
untuk meningkatkan keterampilan membaca khususnya pemahaman teks bacaan pada siswa di sekolah
tersebut.

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 300 siswa, dan
sampel dari penelitian ini adalah 60 siswa dari kelas VII A dan kelas VII B.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1) Bahwa penggunaan permainan bahasa ”uji
pengetahuanmu” dan ”siapa dia” sebagai media pembelajaran telah membantu siswa  dalam
meningkatkan kemampuan memahami teks bacaan, 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 ”uji
pengetahuanmu” dan ”siapa dia” untuk meningkatkan  keterampilan membaca telah terbukti secara nyata
dan meyakinkan dengan bukti yang kuat berdasarkan dua cara, pertama berdasarkan hasil pretest-post test
kelompok eksperimen dengan nilai t0 lebih besar dari nilai t tabel ( 2,04 <16,39>2,76 ), kedua berdasarkan
hasil post test kelompok  Eksperimen dan Kontrol nilai t0 juga lebih besar dari t tabe (2,00<4,56>2,65)



م

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

السابقةوالدراساتالعاماإلطار
لمقدمةا- أ

أنلواللنهتديكناوماهلذاهداناالذيهللاحلمدالعاملني،ربّ هللاحلمد
ومنوصحبهآلهوعلىحممدسيدنااهلدايةنيبعلىوالسالمالصالةمثاهللا،هدانا
.وبعد،واله

وهماتمعيفمقاصدهمعنلقوماايعربألفاظهياللغةأنعرفناقد
األفكاريفمااللقاءيلةسو وهي١.االجتماعيةاحلياةيفلتساعدهمإليهاحيتاجون
تامافهمانفهمفالحياتنايفمهمدورهلاواللغة. والكتابوالنطقبالرموزوالشعور

الطالبكونليهياللغةتعليميفالنهايةاألهدافوإنا،إالاليوميةوظيفتناىف
وقتىفحيققأنبدالالذىاألساسيالتعليمهواللغةتعليموإن. اللغةيفماهرين
.حتريرياأمكانشفهيامبكر

عنالعربايعربالىتالكلماتوهيالعربية،اللغةالبحثهذاىفوخنتص
ىفاللغاتأهممنوهيوأوسعهااللغاتأفصحهيالعربيةاللغةوإن٢.أغراضهم

غالبا،العربيةاللغةإىلمصادرهاترجعالىتاإلسالميةالعلومالناساويكشف. العامل
اهللاقالكماالعربية،باللغةكتابهأنزلاهللاألنالقرآنولغةواملسلمنيالدينلغةوهي

٧: ص،)١٩٨٧العصرية،املكتبة: السودان(،العربيةالدروسجامعالغاليني،مصطفى١
٧: صنفسه،املرجع٢

١



٢

: تعاىل           كاملسلمنينحنلذلك. ٣
.تدريسهاىفكبرياإهتماماتمأنعليناوجب

( receptive )استقباليتانمنهماإثنتانأربع،اللغويةاملهاراتأنعرفناولقد

٤.والكتابةالكالممها( productive )إنتاجيتانواألخريانوالقراءةاالستماعمها

. األخرىاملوادلكللصلتهاةالدراسياملوادمنمادةأهمفهيالقراءةوأما
والالتعليممراحلمجيعىفاألخرىاملوادىفيتفوقونفيهايتفوقونالذينوالطلبة

القراءة،مهارةعلىقدرواإذاإالالدراسيةاملوادمنمادةأيةىفيتقدمواأنيستطيعون
٥.اللغةتعليممناملطلوبةالغايةإىلموصلةوسيلةأعظموهي

اكتسابىفاألساسيالعاملفهياإلنسانحياةىفكربىأمهيةذاتءةوالقرا
٦.وخصوبتهااملعرفةأفاقواتساعاخلربات

التعلممفتاحأاعنهاقالواكماالعقلغذاءالقراءةيسموناملفكرينمنوكثري
مشكالمحللواملساعدةالطلبةنفوسىفالقراءةحبتوليدكانهناومنوالتعليم،

العربيةاللغةمعلمواحتقيقهاإىليسعىأنينبغىالىتاألهدافأهممنالقراءةىف

٢: آية،يوسفسورة٣
: الرياض(،العامةاألسسبعضاألجنبية،اللغاتلتدريسالتعليميةالموادإعدادصيين،إمساعيلحممود٤

.١٠٣: ص،)١٩٨٢السعودية،العربيةاململكة
.١٠٧: ص،)املصريةالنهضة: القاهرة(،العربيةاللغةتعليمطرقأمحد،القادرعبد٥
: ص،)هـ١٤٠٢/م١٩٨٢السعودية،العربيةاململكة: الرياض(،النفسىاللغةعلممنصور،أمحدالعزيزعبد٦

٢٤٤.



٣

تقدمىففعالعنصرالقراءةألن٧.عامبوجهالدراسيةاملوادبقيةومعلمواخاصبوجه
.العلمى

ااالقراءةوالرتبية،اتمعىفاملهمةمكانتهاوجبانب الصعوباتعلىحتتوىذ
ىفاإلسالميةاملدارسمنكثريىفومعلموهاالعربيةاللغةمومتعلجيدهاالىت

بابوابسورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةباملدرسةوكذلكإندونيسيا،
.الغربية

إندونيسياىفاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةىفالقراءةتعليمأهدافإىلنظرناإذا
بالقراءةالبسيطواحلوارواإلنشاءالنصوصمنأنواعايفهمأنالطالبيستطيعأا

والساعة،والعنوان،واألسرة،والبيت،واملدرسة،التعارف،عناألساسيةالفقرةوإدراك
الدينية،واملناسباتواملهنة،واهلواية،البيت،ىفوالنشاطاتاملدرسة،ىفوالنشاطات
املدرسةهذهىفالقراءةليمتعأهدافأنالباحثةفوجدت٨.العاملوخالقوالسياحة،

فهماالقرائيةاملوادأوالنصوصيفهمأنيستطيعالالطلبةبعضألنمتاما،تتحققال
ىفالطلبةميولقلة: منهااملشكالتهذهتسببالىتاألساسيةوالعوامل،صحيحا

لغةالتدريسعمليةأنفوجدتالباحثةالحظتأنوبعد،)القراءة(العربيةاللغةدرس
القواعدطريقةإالالتدريسأساليباملدرسيستخدموالمملةفيها) القراءة(العربية

اللغويةاأللعابمثلالقراءةملهارةاملناسبةالتعليميةالوسائلاستخدامعدممعوالرتمجة
التعليمية،األنشطةيفونشاطجبدليشرتكواالطلبةلدىواسعةفرصةيعطوملوغريها

.الدراسةأثناءوالسأمامللليصيبهمقدالةاحل

.١٠٨: صسابق،مرجعالعربية،اللغةتعليمطرقأمحد،القادرعبد٧
8 Departemen Agama, Kurikulum Bahasa Arab MI, MTs, MA, (Peraturan Menteri Agama RI, Nomor

22 tahun 2008).



٤

مناللغويةاأللعابأنالعزيز،عبدمصطفىناصفشرحماإىلالحظناوإذا
التعلم،يفاجلهودمواصلةعلىالدارسنيمنكثرياتساعدالىتالوسائلأفضل

يفواسعاجماالاأللعابمنكثريتوفركما. وجفافهاالدروسرتابةمنوالتخفيف
تستخدمأناللغويةاأللعابومتكن٩.يذكرشيئاحتققالبعضهاكانوإنلتدريب،ا

ما"كونفوزيوسقالكمافحسب،بالبصرأوبالسمعالالطلبةمناجلوارحكل
علىالثالثةالعباراتهذهدل"  أفهمهفعلتوماأذكره،أبصرتوماأنساه،مسعت
الدراسية،املوادمندرسوامايستفيدوانأالطلبةليستطيعالنشاطتعليماهتمام

١٠.دروسهميفولينجحوا

ذلكعلىعالوة١١.للطلبةالدراسيالتحصيلعلىتؤثراللغويةاأللعابوأن
النموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةىفالتجريبيةبالدراسةالباحثةفقامت

واجلواب،السؤالباألسلوبيةاللغو األلعابباستخدامالغربيةبابوابسورونج
امترتقيأنتستطيعاأللعابهذهأنالباحثةوافرتضت ارمودوافعهمرغب يفومه

أمرالدراسةهذهأنالباحثةوترى. القراءةمهارةتعّلميفخاصةالعربيةاللغةتعّلم
رةالتعليمأهدافلتحقيقبلالبحثمبجّردليسضروري .املقّر

،)هـ١٤٠١املريح،دار: الرياض( ،األجنبيةاللغاتتعليمفياللغويةاأللعابالعزيز،عبدطفىمصناصف٩
.٩. ص

10 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam pembelajaran Bahasa Arab,
(Malang: UIN Malang Press, 2008) hal.65.

اللغةتدريسفيللتالميذالدراسيالتحصيلعلى) اللغويةاأللعاب(الوسائلاستخدامتأثير. حممودةأمي١١
كلية: ماالنج(منشورة،غريماجيسرت،رسالةمباالنج،األوىلاحلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةباملدرسةالعربية
)٢٠٠٣ماالنج،احلكوميةاإلسالميةاجلامعةالعربيةاللغةقسمالعلياالدراسة



٥

ثالبحمشكلة-ب

العربيةاللغةيفالقراءةتعليمعلىتنحصرالبحثهلذااملشكالتإن
َتربِْ "لعبةباستخدام اِتكَ ِاْخ ُلوَْم ْع نْ "لعبةو" َم وَ َم مهارةترقيةيففعاليتهومدى" ُه

املقروءالنصفهممهارةهنا،باملهارةويقصد. املقروءوفهمالعربيةالقراءة
.الغربيةبابووابسورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةطلبةلدى

البحثأسئلة-ج
تتعّلقاليتاألسئلةالباحثةحددتومشكلته،البحثهذاخلفيةمنانطالقا

: وهياملوضوع،ذا

َتربِْ "لعبةتطبيقيتمكيف-١ اِتكَ ِاْخ ُلوَْم ْع نْ "لعبةو" َم وَ َم مهارةتعليميف"ُه
احلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةىفالسابعالصفبةطللدىالقراءة

؟الغربيةبابووابسورونجالنموذجية

نْ "لعبةو" معلوماتكاخترب"لعبةاستخدامفعاليةمدىما-٢ وَ َم مهارةلرتقية"ُه
املدرسةىفالسابعالصفطلبةلدىاملقروءالنصفهمقدرةخاصةالقراءة

؟الغربيةبابووابسورونجالنموذجيةوميةاحلكاإلسالميةاملتوسطة

البحثأهداف- د



٦

:التاليةاألمورحتقيقإىلالبحثهذايهدف

نْ "لعبةو" معلوماتكاخترب"لعبةتطبيقيتمكيفملعرفة-١ وَ َم مهارةتعليميف"ُه
احلكوميةاإلسالميةاملتوسطةباملدرسةالسابعالصفطلبةلدىالقراءة

.الغربيةبابوواورونجبسالنموذجية

نْ "لعبةو" معلوماتكاخترب"لعبةاستخدامفعاليةمدىملعرفة-٢ وَ َم لرتقية"ُه
املدرسةىفالسابعالصفطلبةلدىاملقروءالنصفهمقدرةخاصةالقراءةمهارة

.الغربيةبابووابسورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطة

البحثفرضّية-هـ
نْ "لعبةو" معلوماتكاخترب"لعبةنأباحثةالافرتضت وَ َم تكونسوف"ُه

ىفالسابعالصفطلبةلدى) املقروءالنصفهممهارة(القراءةمهارةيةقلرت فعالة
كانإذاالغربيةواو باببسورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسة
.جيداتطبيقاالتطبيق

البحثأهمية- و



٧

فهيوتطبيقيا،نظرياكثريةفوائدهلاالبحثهذانتائجتكونأنالباحثةرجوت
:يليكما

نظريا: أوال
اللغـــةتعلـــيميفالباحثـــةلـــدىواســـناداأساســـاالبحـــثهـــذايكـــونأن: للباحثـــة- ١

األساليبعنالباحثةلدىاملعلوماتويزيدفيها،العلميالبحثوتطبيقالعربية
. العربيةاللغةتعليميفوالفعالةاملناسبةوالوسائل

كاللغةالعربيةاللغةبتعلميتعلقفيمااخلرباتيعطىالبحثهذالعل: للتالميذ- ٢
.املقروءالنصفهممبهارةيتعلقماخصوصامملة،وبدونفيهابالرغبةاألجنبية

وإعطاءالتعليم،عمليةلتحسنيواعتماداأساساالبحثهذالعل: للمعلم- ٣
.التعليمعمليةصورة

التعليميـةوالوسـائلاألسـاليبعـناملعلومـاتيعطـىالبحثهذالعل: للمدرسة- ٤
ــــةاملناســــبة ــــةيفوالفعال ــــتعلم،التعلــــيمعملي ــــةللدراســــةأساســــاويكــــونوال املقارن
.التجرييبللبحثأوالصفياإلجراءولبحث

.اجلامعةملكتبةالدراسةمراجعثروةتوفرأن: للجامعة- ٥
.دراستهميفاآلخرينللباحثنيمراجعاتكونأن: األخرينللباحثني- ٦

تطبيقيا: ثانيا

لتعليماللغويةاأللعابتطبيقيفتوجيهاالبحثهذانتيجةلعل: للباحثة-١
.األربعةاللغويةاملهارات

بالسهلالعربيةاللغةتعليميفللتالميذدافعةالنتيجةهذهلعل: للتالميذ-٢
.فيهوالرغبة



٨

.باملدرسةتعلمهميفينجحوالكيالتعليمكيفيةولتحسنيلتجديد: معلملل-٣

املشكالتحللاحلماسةتنهيضعلىمؤثرةالبحثهذانتيجةلعل: للمدرسة-٤
.الرتبويامليدانيفتواجههاالىت

.اجلامعةملكتبةالدراسةمراجعثروةتوفرأن: للجامعة-٥

.دراستهميفاآلخريناحثنيللبمراجعاتكونأن: األخرينللباحثني-٦

البحثحدود-ز
:وهيحدود،ثالثةالبحثهذايفالباحثةحددت

القراءةمهارةتعليميفلعبتنيباستخدامالباحثةتقتصر: املوضوعيةاحلدود-١
: مهاالعربية،

نْ "لعبةو" تكَ اِ مَ وْ لُ عْ مَ ربِْ تَ خْ اِ "لعبة ههذإجراءيفاملستخدمةواألداة،"وَ هُ َم
واألجوبةاألسئلةلكتابةالبطاقاتهذهوتستخدمالبطاقات،هياأللعاب
املقروءالنصفهممهارةعلىالقراءةمهارةوترتكزالقراءة،بنصوصاملتعلقة

.صحيحافهما

املدرسةمنالسابعالصفيفالتجريبـيةالدراسةهذهتطبيقمتّ : املكانيةاحلدود-٢
.الغربيةبابوابسورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطة

- م٢٠١٠الدراسيالعاممنالثاينالدراسيالفصليف: الزمانيةاحلدود-٣
.م٢٠١١

المصطلحاتتحديد-ح



٩

ماواستثمارمعهاوالتفاعلوفهمهاالرموزحلعلىالقدرةهيالقراءةمهارة-١
ومهارةحياته،يفبهواالنتفاعالقارئاميرالىتاملشكالتمواجهةيفيقرأ

فهمااملقروءالنصفهممهارةهيالبحثهذايفالباحثةاتقصدالىتالقراءة
كفاءةترقيةهيالبحثهذايفالقراءةمهارةبتنميةالباحثةوتقصد. صحيحا

.صحيحافهمااملقروءالنصفهميفالطلبة
َتربِْ "لعبة-٢ ِاتكَ ِاْخ ُلوَْم ْع منحقيقةعنسؤالأيمنتتكوناليتاللعبةهي"َم

للمرحلةالقراءة،ملهارةوهيعنها،واإلجابةالدراسيةاملوادعنأواحلقائق
. الكلماتبطاقات: هياللعبةهذهإجراءيفاملستخدمةواألداة.املتوسطة

.تقريبادقيقةعشرونحوايلتستغرقاللعبةوهذه

نْ "لعبة-٣ األشخاصأواألمساءعنالسؤ أيمنتتكوناليتاللعبةهي" وَ هُ َم
الدراسيةادو املكانتإذاعنها،واإلجابةاحليواناتأمساءأواملهنةأصحابأو

وهي،"وَ هُ امَ لعبة"اللعبةهذهفتسمىاحليواناتأواألشياءأواألمساءعن
املستخدمةاةواألد.تقريبادقائقعشرحوايلتستغرقاللعبةهذهو القراءة،ملهارة

.الكلماتبطاقات: هياللعبةهذهراءإجيف

السابقةالدراسات-ط



١٠

البحث،ذاتتعلقاليتاملوضوعاتالبحثيفالباحثنيمنعددسبقوقد
:مايليومنهم

١٢.وحيوديدياننور-١

بالتطبيق(القراءةمهارةتدريسيفالعملبطاقةاستخدام: البحثعنوان-
كاليمانتانفارجننياليفاحلكوميةيةاإلسالماملتوسطةاملدرسةعلى

)اجلنوبية

األوىلللصفالتالميذلدىالقراءةمهارةكفائةملعرفة: البحثأهداف-
اجلنوبيةكاليمانتانفارجننياليفاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةب

لدىالقراءةمهارةكفائةملعرفةو. العملبطاقةيستخدمونالالذين
فارجننياليفاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةباألوىلللصفالتالميذ

فعاليةمدىوملعرفة.العملبطاقةيستخدمونالذيناجلنوبيةكاليمانتان
اإلسالميةاملتوسطةاملدرسةبالقراءةمهارةتدريسيفالعملبطاقةاستخدام
.اجلنوبيةكاليمانتانفارجننياليفاحلكومية

اموعةالتجرييباملنهجالباحثاستخدم:البحثمنهج- الضابطةب
اموعة .التجربةو

األوىلللصفالتالميذلدىالقراءةمهارةكفاءةأن: البحثنتائج-
اجلنوبيةكاليمانتانفارجننياليفاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةب

اإلسالميةاملتوسطةاملدرسةعلىبالتطبيق. (القراءةمهارةتدريسفيالعملبطاقةاستخداموحيودي،اندينور١٢
قسمالعلياالدراسةكلية: ماالنج(منشورة،غريماجيسرت،رسالة،)اجلنوبيةكاليمانتانفارجننياليفاحلكومية

) ٢٠١٠ماالنج،احلكوميةاإلسالميةاجلامعةالعربيةاللغة



١١

لدىالقراءةمهارةكفاءةأنو. "مقبول"العملبطاقةيستخدمونالالذين
فارجننياليفاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةباألوىلللصفالتالميذ

استخداموأن."جيد"العملبطاقةيستخدمونالذيناجلنوبيةكاليمانتان
اإلسالميةاملتوسطةاملدرسةبالقراءةمهارةتدريسيففعاليةلهالعملبطاقة

.اجلنوبيةكاليمانتانفارجننياليفاحلكومية

١٣فطرياناعائدة-٢

القراءةمهارةلتنمية"  الكلمات"اللغويةاأللعاباستخدام: البحثعنوان-
).ببايلاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةامالبورامدرسةعلىبالتطبيق(

اللغويةباأللعابالقراءةمهارةتعليمتطبيقكيفملعرفة: البحثأهداف-
وملعرفة. ببايلاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاامالبور مبدرسة" الكلمات"

يفالرغبةولتنميةالقراءةمهارةلتنمية"  الكلمات"اللغويةاأللعابفعالية
.الطلبةلدىالقراءةتعلم

التجرييبشبهبتصميمالتجرييباملنهجالباحثةتستخدم: البحثمنهج-
اموعتني، .الكميواملدخلب

مهارةلتنميةفعالةهلا"  الكلمات"اللغويةعاباأللأن: البحثنتائج-
.الطلبةلدىالقراءةتعلميفالرغبةولتنميةالقراءة

امالبورامدرسةعلىبالتطبيق( ،القراءةمهارةلتنمية"  الكلمات"اللغويةاأللعاباستخدامفطريانا،عائدة١٣
اللغةقسمالعلياالدراسةكلية: ماالنج(منشورة،غريماجيسرت،رسالة،)ببايلاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطة

)٢٠٠٨ماالنج،احلكوميةاإلسالميةاجلامعةالعربية



١٢

١٤.توابحممد-٣

القراءةمهارةتنميةيفالداليلاحلقلبطاقةاستخدامفعالية:البحثعنوان-
باسريباناحاماحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةوارومدرسةعلىبالتطبيق
.الشرقيةبكاليمانتانالشمالية

اللغةتعليميفالداليلاحلقلبطاقةاستخداممنأثرملعرفة: البحثأهداف-
يفاملقروءفهمقدرةخصوصاالقراءةمهارةتنميةيففعاليتهاوملعرفةالعربية
الشماليةباسريباناحاماحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةوارومدرسة

.  الشرقيةبكاليمانتان

يفاملستخدمواألسلوبالتجرييباملنهجالباحثاستخدم: البحثجمنه-
.التجرييبشبهاألسلوبهوالبحثهذا

إجيابياأثراأعطىقدالداليلاحلقلبطاقةاستخدامأن: البحثنتائج-
اهلمةيفالطالبقدرةعلىالتنميةتوجدالعربية،اللغةتعليميفللطالب
ويفاجلهريةللقراءةوشجاعتهمطالقتهميفلتنميةاوتوجدللتعلم،واحلماسة

القراءة،مهارةلتنميةالداليلاحلقلبطاقةاستخدامفعاليةوأن. املقروءفهم
. طريقتنيمنقطعيبدليلومؤكدةواقعةمثبتة،املقروءفهمقدرةخصوصا
بةالتجر للمجموعةوالبعديالقبلياالختبارنتيجةعلىببناءاألوىلالطريقة

املتوسطةوارومدرسةعلىبالتطبيقالقراءةمهارةتنميةفيالدالليالحقلبطاقةاستخدامفعاليةتواب،حممد١٤
كلية: ماالنج(منشورة،غريماجيسرت،رسالةالشرقية،بكاليمانتانالشماليةباسريباناحاماحلكوميةاإلسالمية

)٢٠٠٨ماالنج،احلكوميةميةاإلسالاجلامعةالعربيةاللغةقسمالعلياالدراسة



١٣

التجربةللمجموعةالبعدياالختبارنتيجةعلىببناءالثانيةوالطريقة,
اموعة .الضابطةو

١٥حممودةأمي-٤

التحصيلعلى) اللغويةاأللعاب(الوسائلاستخدامتأثري: البحثعنوان-
اإلسالميةاإلبتدائيةباملدرسةالعربيةاللغةتدريسيفللتالميذالدراسي
.االنجمباألوىلاحلكومية

على) اللغويةاأللعاب(الوسائلاستخدامتأثريملعرفة: البحثأهداف-
الرابعالفصليفالعربيةاللغةتدريسيفللتالميذالدراسيالتحصيل
تكونلعبةأيةوملعرفة. مباالنجاألوىلاحلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةللمدرسة

.عأرفللتالميذالدرجاتجمموعمناملئويةالنسبة

.التجرييبواملنهجالكمياملدخل: البحثمنهج-

.للتالميذالدراسيالتحصيلعلىتؤثراللغويةاأللعابأن: البحثنتائج-

كلهاالسابقةالبحوثيفالباحثةفوجدتالسابقةالدراساتالحظتأنبعد
املتنوعة،ويةاللغواأللعاببالوسائلالقراءةومهارةالعربيةاللغةتعليمتنميةإىلركزت

السؤالبأسلوباللغويةاأللعابباستخدامالسابقةالبحوثمنالباحثةوجدتوما
نْ "لعبةو" معلوماتكاخترب"لعبةواجلواب وَ َم تنميةويفالعربيةاللغةتعليميف" ُه

اللغةتدريسفيللتالميذالدراسيالتحصيلعلى) اللغويةاأللعاب(الوسائلاستخدامتأثيرحممودة،أمي١٥
كلية: ماالنج(منشورة،غريماجيسرت،رسالةمباالنج،األوىلاحلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةباملدرسةالعربية
)٢٠٠٣ماالنج،احلكوميةاإلسالميةاجلامعةلعربيةااللغةقسمالعلياالدراسة



١٤

الباحثةاتقوماليتالدراسةأنلنايتضحالتعليقهذاضوءوعلى. القراءةمهارة
. السابقةالدراسةنعختتلف

الثانيالفصل

النظرياإلطار



١٥

القراءةمهارةتعليم:األولالمبحث- أ

القراءةمفهوم-١
عليهالنظرألقىأوفيهباملكتوبنطقمبعىنيقرأ-قرأمنمصدرلغةالقراءة

فيهماويفهمبدقةاملكتوبمضمونإىلالنظرهيالقراءةاالصطالحويف،١٦وطالعه
١٧).صامتةأوجهرية(

،١٨املكتوبةالرموزبواسطةاألخبارلنيلاألنشطةهيالقراءةأنآندانجوقال
أواألخبارلنيلوالروحانيةاجلسمانيةاألنشطةهيالقراءةأنتامبوبولونويزيد

١٩.املعلومات

اونطقهاملطبوعة،الرموزعلىالتعرفعمليةهيمدكورأمحدعليعندوالقراءة
التعرف،تشملفهيهذاوعلى. وفهمها،)جهريةالقراءةكانتإذا(صحيحانطقا
متتاليتاملطبوعةالرموزحتويلوهووالنطق،مكتوب،هوملاالبصريةاالستجابةوهو

٢٠.معاينوإعطائهااملدركةالرموزترمجةأيوالفهم،معىن،ذاتأصواتإىلرؤيتها

م ا،ونطقللكلمات،تعّرف"أاعلىالقراءةمفهومأمحدالقادرعبدوقّد
وحتقيقاملشكالت،حليفمنهاواإلفادةللخـرباتوتوسيعله،ونقدللمقروء،وفهم

٣٩٨. ص،)١٩٧٦املشرق،دار: بريوت(،واألعالماللغةفيالمنجد،معلوفلويس١٦
17 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Modern inggris Press,1991),p.
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18 Tarigan, Membaca Dalam Kehidupan, (Bandung : Angkasa), p. 133
19 Tampubolon, Mengembangkan Minat dan Kebiasaan Membaca Pada Anak, (Bandung:

Angkasa,1993),p. 41

١٠٧-١٠٦. ص،)١٩٨٤الفالح،مكتبة: الكويت(،العربيةاللغةفنونتدريسمدكور،أمحدعلي٢٠

١٥



١٦

هامةوظيفةتؤديمستمرةعمليةالقراءةأصبحتاجلانبهذاومن." النفسيةاملتعة
٢١.وللمجتمعللفردبالنسبةاحلياةيف

تشملعقليةعملية"القراءةإنالناقةاملكوحمموديونسعلىفتحيوقال
املعاين،فهمالرموزهذهوتتطلبعينيهطريقعنالقارئيتلقاهاالىتالرموزتفسري
النفسيةالعملياتجيعلممااملعاين،وهذهالشخصيةاخلربةبنيالربطتتطلبأاكما

ـدةبالقراءةاملرتبطة ٢٢."كبريةدرجةإىلمعّق

م دافعيةانفعاليةعقليةعملية"أاعلىالقراءة،مفهومةشحاتحسنوقّد
املعانـي،وفهمعيَنيه،طريقعنالقارئيتلقاهااليتوالرسومالرموزتفسريتشمل
وحلوالتذوق،واحلكم،والنقد،واالستنتاج،املعانـي،وهذهالسابقةاخلربةبنيوالربط

٢٣."املشكالت

ماليتالسابقةالتعريفاتمن عمليتانللقراءةأنالباحثةترىاخلرباءهاقّد
مكتوبهوملاالفسيولوجيةاالستجاباتأىامليكانيكيةالعمليةأوال،متصلتان؛

املعانـي،تفسريخالهلايفيتماليتالعقليةالعمليةوثانيا،). املكتوبةبالرموزالنطق(
معقدةعمليةقراءةالوأصبحت). املعانـيفهم(واالستنتاجالتفكريكذلكوتشمل
املهاراتمنالعديدوتتضمناملكتوبة،الكلماتعلىالتعّرفمنأكثرتشمل

.بعضعنبعضهافصلميكنالاليتواملتشابكةاملرتابطة

.١٢٠. صسابق،مرجعأمحد،القـادرعبد٢١
ص،)١٩٧٧الثقافة،دار: القاهرة(،العربيةاللغةتعليمأساسياتالناقة،كاملوحمموديونسعليفتحي٢٢

١٦٩.
ص،)١٩٩٦اللبنانية،املصريةالدار: القاهرة(،والتطبيقالنظريةبينالعربيةاللغةتعليمشحاتة،حسن٢٣

١٠٥.



١٧

القراءةمهارةأهمية-٢
ميكــنالفهـويقــرأأنيسـتطيعالمــنوكـلاملعــارف،لنيـلجــدامهمـةالقـراءةإن

أساسـيعامـلألـاحياتنـا،يفكـربىأمهيـةللقـراءةبـذلكو بكاملها،املعارفينالأن
٢٤.وخصوبتهااملعرفةآفاقواتساعاخلرباتاكتسابيف

ــــةوهنــــاك اكتســــابعلــــىالطلبــــةتســــاعدالقــــراءةأنوهــــي،للقــــراءةأخــــرىأمهي
الطلبــــةمعرفــــةتــــزدادالقــــراءةفمــــن. اخلالقــــةالكتابــــةيفالرغبــــةلــــديهمتثــــريواملعــــارف

فهـــيهـــذاعلـــىو. الكتابـــةوالكـــالميفاملســـتخدمةالعبـــاراتواجلمـــلوبالكلمـــات
٢٥.اللغويإحساسهمتكوينيفالطلبةتساعد

تكـونقـد. العربيـةتعلـيممـنالعمليـةأغراضـهحيقـقأنالدارسيستطيعوبالقراءة
.غريهاأوتعليميةأوسياسية،أواقتصادية،أوثقافية،أغراضا

ةالقراءأنواع-٣
:يليكماوهيتقسيمات،عدةإىلالقراءةتنقسم

٢٦:نوعانالطالببهيقومالذيالنشاطحيثمنالقراءة: أوال

٢٤٤. ص،سابقمرجعمنصور،أمحدايدعبد٢٤
١٠٥-١٠٤.ص،سابقمرجع،العربيةاللغةفنونتدريسمدكور،أمحدعلي٢٥
١١٥- ١١٤. ص،سابقمرجعمدكور،أمحدعلي٢٦



١٨

وإدراكوغريهــاالكتابيــةالرمــوزتقســيمــايــتمالــيتعمليــةوهــيالصــامتة،القــراءة-)أ
لوالا ـد تقـــوموهـــيشـــفاه،حتريـــكأوصـــوتدونالقـــارئالـــذهنيفومعانيهـــاـمـ

الـذيالـذهينوالنشاطةاملقروءالرموزإىلبالعنيالنظرجمرد: مها،عنصرينعلى
.الرموزتلكمنإليهاملنظوريستشري

ألفـاظإىلوغريهاالكتابيةالرموزترمجةفيهايتماليتعمليةوهياجلهرية،القراءة-)ب
وهـــيمعـــىن،مـــنحتمـــلمـــاحســـبالداللـــةمتباينـــةمســـموعةوأصـــواتمنطوقـــة
معـــىنإدراكيفالـــذهنونشـــاطالعـــني،رؤيـــة: هـــيعناصـــر،ثالثـــةعلـــىتعتمـــد
.   الرموزذلكعليهيدلعمااملعرببالصوتوالتلفظالرموز،

٢٧:نوعانوهيالتدريسخطةحيثمنالقراءة: ثانيا

والرتاكيـــبالكلمـــاتلتعلـــيمالوســـيلةتســـتخدمالـــيتالقـــراءةوهـــياملكثفـــة،القـــراءة-)أ
وتشكلالطالب،مستوىمنقليالأعلىتكونالقرائيةاملادةإنفلذلكاجلديدة،

يفالرئيســــيالكتـــابويعتـــرب. اللغـــةتعلـــيمبرنـــامجيفالفقـــريالعمـــوداملـــادةهـــذه
املعلــــماهتمــــامومعظــــمالتــــدريسســــاعاتمعظــــمالكتــــابهــــذافينــــالربنــــامجال

.الفصلداخلوالطالب

قـدراتعـدةتنميـةوـدفالفهـمانـبجإىلاجلهريـةبالناحيةالقراءةهذهوتم
مـعاجلهريةالقراءةعلىوالقدرةللمقروءالدقيقفهمعلىالقدرة: مثلالطالب،

تقّصـــيحســبالكــالمتنغـــيمعلــىوالقــدرةالكلمـــاتاألصــواتنطــقيفالدقــة

-١٠٠. ص،)٢٠٠٨العاملية،الدار: اخلرطوم(،بغيرهاللناطقينالعربيةاللغةتعليماهللا،عبدالصديقعمر٢٧
١٠١



١٩

يفالطالقــــةعلــــىالقــــدرةوكــــذلكوختامهــــاوالوقــــفالوصــــلحيــــثومــــناملعــــىن
.القراءة

تقـومألـاالتكميليةأواملوسعةالقراءةهذهمسيتالتكميلية،أواملوسعةالقراءة-)ب
طويلـةقصـصشكلعلىغالباالقراءةهذهوتكوناملكثفة،القراءةدورلتكميل

.قصريةأو

القـراءةيفوتراكيـبكلمـاتمـنتعلمهماوتعزيزالطالبإمتاعالرئيسيةوغايتها
موضـوعاملعلـمأعطـيواملقصـودالفصـل،خـارجمتـتاملوسـعةالقـراءةوإناملكثفة،
أواالسـتيعابيةأسـئلةطريـقعنالطالبيقومأنفللمعلم. البيتيفليقرأالقراءة

كتـابفصـولمـنفصـلكـلقـراءةمـناالنتهاءبعدالدوريةاالختباراتبواسطة
.املوسعةالقراءة

القراءةمهارةتعليمأهداف-٤
٢٨:وهيمراحلها،حسبأهدافدةعالقراءةمهارةتعليميستهدف

االبتدائيةاملرحلةيف: أوال

نطقــابالكلمــاتينطقــونحبيــثاجلهريــةالقــراءةعلــىالقــدرةالطلبــةيكتســبأن-)أ
.حسناأداءاملعاينويؤدونصحيحا

األفكـارفهـممـعمناسـبةبسـرعةالصـامتةالقراءةعلىالقدرةالطلبةيكتسبأن-)ب
يسـمحالذيبالقدراألحكاموإصداراالستنتاجعلىوالقدرة،والفرعيةالرئيسية

.واللغويالعقليمنوهمبه

١٢٢-١٢١. ص،سابقمرجعالعربية،اللغةتعليمطرقأمحد،القادرعبد٢٨



٢٠

فهمايستمعونفيمايفهمواأنيستطيعونحبيثاالستماععلىقدرمتنمية-)ج
لومعنهويعربوامناسبا أس .واخلطاءاللحنمنسليماتعبرياب

اإلعداديةاملرحلةيف: ثانيا

مـــنالصـــحيحوالفهـــماملناســـبةالســـرعةعنصـــرفيهـــايتـــوافرقـــراءةطالـــباليقـــرأأن-)أ
الرئيســيةاألفكــاربــنيالتمييــزعلــىالطالــبيقــدروأنللنمــو،تبعــافيهــااملتــدرج

.يقرأفيماالفرعيةواألفكار

ــــبيقــــدرأن-)ب ــــععلــــىالطال األفكــــارواســــتخالصفهمــــهوعلــــىيســــمع،مــــاتتب
.منهاجلوهرية

باملكتبــــــةاالنتفــــــاعوعلــــــىمبســــــط،معجــــــماســــــتخدامعلــــــىالــــــبالطيقـــــدرأن-)ج
.لقراءتهالصاحلةباملادةانتفاعوعلىوالفهارس

.اجلهريةالقراءةيفاملعرباألداءعلىالطالبيقدرأن-)د

الثانويةاملرحلةيف: ثالثا

اواســـعفهمـــاللمقـــروءوفهمـــهفيهـــاوســـرعتهالقـــراءةعلـــىالطالـــبقـــدرةتنمـــوأن-)أ
عليـــه،لألحكـــاموتكوينـــهفيـــه،العرضـــيةواألفكـــاراجلوهريـــةاألفكـــاربـــنيومتييـــزه

.العمليةحياتهيفبهوانتفاعه



٢١

ونقـدهواسعاصحيحافهماوفهمهيسمعه،ماتتبععلىالطالبفكرةتنموأن-)ب
.العمليةحياتهيفبهواالنتفاع

املراجـــع،واســـتخدامائل،املســـتقّصـــيوالبحـــثعلـــىالطالـــبقـــدرةتـــزدادأن-)ج
.والفهارسباملكتبةواالنتفاع

. اجلهريةالقراءةيفللمعىناملمثلاألداءعلىالطالبقدرةتزدادأن-)د

باختيــــارحتقيقهــــاعلــــىيعملــــواأن) القــــراءة(العربيــــةاللغــــةمعلمــــيعلــــىبــــدوال
.املنشودالغرضإىلللوصولاملناسبةالطريقة

هــذايفالباحثــةركِّــزتالســابقةاإلعدادبــةاملرحلــةيفلقــراءةاتعلــيمأهــدافومــن
.البسيطةالعربيةالنصوصمناملقروءفهميفالطلبةقدرةعلىالبحث

القراءةلمهارةالتعليميةالمواد-٥
علـــىفينبغـــيالعربيـــةاللغـــةتـــدريسبرنـــامجيفبالعربيـــةالقـــراءةمـــواداختيـــارقبـــل

٢٩:اآلتيةالشروطمراعاة) راءةالق(العربيةاللغةمعلمي

أوخاصـةهلجـةمنكلماتعلىحتتوىالأيالفصحىالعربيةباللغةتكونأن-)أ
. معينةعربيةعامية

أنميكــننصــاللكبــارتقــدمفــالوأعمــاهلموميــوهلمالطلبــةإهتمامــاتتالئــمأن-)ب
.تفكريهمواستصغارباملهانةفيشعرونلألطفاليقدم

املنظمةمنشورات: الرياض( ،وأسالبههجهامنبها،الناطقينلغيرالعربيةاللغةتعليمطعيمة،أمحدرشدي٢٩
١٨٢.ص،)١٩٨٩والثقافة،والعلومللرتبيةاإلسالمية



٢٢

يريــدونالــيتوأعمــاهلمالطلبــةباهتمامــاتمرتبطــةمفــرداتعلــىالــنصيحيتــو أن-)ج
.أجلهامنالعربيةاللغةتعلم

األمـريفاملهمونوعها،والرتكيباملفرداتكمحيثمنبالطلبةالنصيتدرجأن-)د
. معناهامعرفةيفالطالبجهدوتستغرقجداصعبةمفرداتالنصحيتويأال

فرصةتتيحخالهلامنالقرائيةالتماريناستخداممنيكثرنأاملعلمعلىوينبغي
٣٠:وهيالدارسنيلدىالقراءةعلىالقدرةمكوناتوجودمناملعلممتكن

العربيةالرموزتعرف-)أ

اةالرموزبنيالتمييز-)ب تش امل

لوالاالرموزبنيالربط-)ج مد و

املقروءفهم-)د

املناسبةبالسرعةالنطق-)ه

)والصامتةاجلهرية(بنوعيهاالقراءةيفاالختباراتتتنوع-)و

عـنالعربيـةاللغـةلتعلـيمالدراسيمنهجيفاألندونيسيةالدينيةالوزارةوقررت
٣١:يليماوالثايناألولالدراسيالفصليفاألولللصفالقراءةيفالدراسيةاملواد

دار: سعود(،بالعربيةقينالناطلغيرالتعليميةالكتابإعدادأسساهللا،عبداحلميدوعبدالغايلاهللاعبدناصر٣٠
٦٢. ص،)١٩٩١االعتصام،

31. Departemen Agama, Kurikulum Bahasa Arab MI, MTs, MA, (Peraturan Menteri Agama RI, Nomor
22 tahun 2008).



٢٣

والرتاكيـــــبواملدرســـــةالتعـــــارفنعـــــوالـــــنصاملفـــــردات: األولالدراســـــيالفصـــــل-)أ
املفـردة،واإلشـارةاملفـردةضـمائر: منيتكوناملبتدأواخلرب،املبتدأعناألساسية

.واأللواناجلرواألدواتالصفات: منيتكونواخلرب

ووالعنـــــوانواألســـــرةالبيـــــتعـــــنوالـــــنصاملفـــــردات: الثـــــاينالدراســـــيالفصـــــل-)ب
+ املفــردوضــمائرنعــت،+ مــؤخرمبتــدأ+ مقــدمخــربعــناألساســيةالرتاكيــب

١٠٠-١: واألرقاماملضارع،فعل

القراءةلمهارةالتعليمطرق-٦
مـادةأيـةيفالـدروسمندرسأيالطلبةلتفهيمتتبعهااليتالوسيلةهيالطريقة

الدراسـةحجـرةإىلنـدخلأنقبـلألنفسـنانضعهااليتاخلطةوهيالدراسية،املوادمن
٣٢.دخوهلابعداحلجرةتلكيفلتنفيذهاونعمل

٣٣:منهالنجاحها،أسسوللطريقة

االجتماعيـــــةوالظـــــروفعقـــــوهلممنـــــوومراحـــــلالطلبـــــةلطبيعـــــةموافقـــــةيكـــــونأن–) أ
الطلبةفيهايعيشاليتواألسريةواالقتصادية

٢٦٧:ص،)العربيةالكتبإحياءدار(،والتعليمالتربيةروحاألبراشي،عطيةحممد٣٢
٨:صسابق،جعمر ،أمحدالقادرعبد٣٣



٢٤

جلــةمعايفلــهوهاديــامرشــدااملعلــممنهــافيتخــذالعامــةالقواعــدبعــضتراعــيأن-)ب
البسـيطومـنالصـعبإىلالسـهلمـنالتـدرجمثـلالعقـول،منوتقريبهاالدروس

.املركبإىل

يتفـاوتونفالطلبـةاألول،الصـفطلبـةبـنيالفرديـةالفـروقاالعتبـارمـنتأخـذأن-)ج
.   العملعلىوالقدرةوالطبعةوالذكاءواألخالقوالشخصيةاألمزجةالقدراتيف

:يليمامنهاطرائق،عدةالقراءةمهارةليمتعجماليفظهرتولقد

الطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة-)أ
.الكلمةقراءةإىلاحلرفقراءةبالطريقةهذهتبدأ،احلرفية

احلروفتعليمولكنهااحلرفية،بالطريقةالطريقةهذهتشبهالصوتية،الطريقة-)ب
.مكسورةأومضمومةأومفتوحة

املؤلفةالكلماتيتعلمونمثاملقاطعالطلبةيتعلمحيثاملقطعية،الطريقة-)ج
٣٤.منها

أيضامسيتولذلكألجزاء،وحتللهبالكلتبدأإا،)التحليلية(الكليةالطريقة-)د
.التحليليةبالطريقة

إا. بالكلوتنتهيباجلزءتبدأألابذلكمسيت،)الرتكيبية(اجلزئيةالطريقة-)هـ
البعضبعضهاإىلتضمهامثاألصوات،أوباحلروفالقراءةالطالبيتعلم

-١٠٨. ص،)١٩٨٩السعودية،العربيةاململكة: الرياض(،العربيةاللغةتدريسأساليباخلويل،عليحممد٣٤
١٠٩



٢٥

منوفقراتاجلملمنومجالالكلماتمنتكونوكلماتمنهالتكون
٣٥.موضوعاالفقرات

القراءةمهارةتقويم-٧
و. صــلةذيغــرضضــوءيفشــيءمالئمــةأوصــالحيةمــدىتقــديرهــوالتقــومي

العمليـــةجنـــاحمـــدىعلـــىـــاحيكـــمالـــيتالعمليـــةبأنـــهالتقـــومييعـــرفالرتبيـــةجمـــاليف
تغيرياتمدىمعرفةإىلترميالتقوميعمليةأنو. املنشودةاألهدافحتقيقيفالرتبوية
املــرادالرتبويــةاألهــدافحنــوتقــدمهممــدىمعرفــةأواملتعلمــنيســلوكيفمرغوبــةمعينــة

.حتقيقها

اــامــنبــدالالــيتاألســسمــنجمموعــةتوجــدالتقــومييفو اع وطختطــيعنــدمر
٣٦:وهي، التقوميعمليةتنفيذ

.إجنازهينبغيمبايتصلأنمبعىناملنهج،أهدافمعالتقومييتسقأن-)  أ
ولكـــلالتعليميـــة،األهـــدافمســـتوياتوأنـــواعلكـــلشـــامالالتقـــومييكـــونأن-)ب

.التعليميةالعمليةعناصر
اـالعـنأوفـرمعلومـاتعلـىحتصـلحـىتالتقوميأداواتوأساليبتتنوعأن-) ج

االدوات،والتصـميممتقنـةاألدواتواألسـاليبهـذهتكونوأننقومهالذي
.حتقيقهااملرادالرتبويةاألهدافتقوميمعمتناسبةو

١٢٦. صسابق،مرجعمدكور،أمحدعلي٣٥
الفكـــر،دار: عمـــان(،العامـــةاألســـاليبوالمنـــاهجفـــيدراســـاتعليـــان،عـــامرهشـــاموهنـــديذيـــابصـــاحل٣٦

١٢٥-١٢٣. ص،)١٩٨٧



٢٦

مـــنالرتبـــويالربنـــامجحيققـــهمـــاملـــدىمســـتمرةتقـــديرعمليـــةالتقـــومييكـــونأن-) د
الـــتعلمعمليـــةمســـاريحتصـــحيتســـىنحـــىتالرتبيـــة،لعمليـــةاملرســـومةاألهـــداف
.باستمرار

والرتبويــةالعمليــةيفيــؤثرمــنكــلفيهــايشــاركتعاونيــةبطريقــةالتقــومييــتمأن-) ه
.ايتأثر

والفرديــةالفــروقعــنيكشــفواملختلفــةاألداءمســتوياتبــنيالتقــوميمييــزأن-) و
.للتالميذاملتنوعةالقدرات

نـــواحيالقـــوةونـــواحييصـــفأنـــهأيعالجيـــا،وتشخيصـــياالتقـــومييكـــونأن-) ز
.األداءعملياتيفالضعف

ويف، التعليميـةالعمليـةحتسـنييفمنـهيسـتفادأنـهمبعـىنوظيفيـاالتقـومييكونأن-) ح
.عناصرهامجيعيفإجيابيةتغيرياتإحداث

.اإلنسانيةالناحيةالتقومييفيراعيأن-) ط
.الرتبيةفلسفةمعتتمشىمعينةمعايريضوءيفالتقوميجيريأن-) ي
املنشودةاألهدافضوءيفالرتبويةالعمليةلتحسنيكوسيلةالتقوميإىلينظرأن-) ك

.ذاتهحديفكغايةليسومنها
.املالواجلهدوالوقتيفاالقتصادالتقومييفيراعيأن-)ل

وسائلأمشلوشيعأهواالختبارلكنو. القياسوسائلأحداالختبارو
اقتصاديةيفمضمونةفعالةشائعةوسيلةاالختبار. اجلامعاتواملدارسيفالقياس
.واحدمبقياسواحدوقتيفاآلالفبلالطالبمئاتخنتربأنتستطيعإذالوقت،



٢٧

اليتاملادةحيثمنأيمضمواحيثمنعديدةأنواعاالختباراتو
القدراتلقياساالختباراتاستخدام: أي–غويةاللاالختباراتمنهاو. تقيسها
للقياس،قابلةهيواليتاألساسيةاللغويةللمهاراتمناسبةاالختباراتو- اللغوية

.الكتابةوالقراءة،والكالم،واالستماع،مهارةهيو

معصامتة،قراءةيقرأملاالطالبفهمقياسهناالقراءةباختباراتويقصد
ندعوهاأنوميكنالكالم،اختباراتضمنتدخلاجلهريةالقراءةأنمالحظة
قراءةمكتوبنصقراءةالطلبةاملعلميطلبالعادةويفاملقروء،االستيعاباختبارات

حسبأكثرأوواحدةفقرةالنصيكونوقدتتبع،اليتاألسئلةعناإلجابةمثصامتة
٣٧.تباراالخأمهيةودرجةالطلبةومستوىاملتاحالوقت

املقروءفهمولقياسصامتة،قراءةاملقروءفهمقياسإىلالقراءةاختباراتودف
ترداليتاستفهامبأداةاملبدوءةالعاديةاألسئلةهناكاألسئلة،منعديدةأشكالهناك
واختبارمتعدد،مناالختياراختباروهناك،)الطويلأوالقصري(النصقراءةبعد

واختبارالرتتيب،واختباراحملتوى،مزاوجةواختبارالفراغ،ملءختبارواواخلطأ،صواب
هذهيفالطلبةلدىاملقروءفهمولقياس٣٨.ذلكوغريالقواعدواختباراملفردات،

. متعددمناالختياراالختبارالباحثةتستخدمالتجريبيةالدراسة

التعليميةالوسائل: الثانيالمبحث-ب

التعليميةسائلالو مفهوم-١

١١٦. ص،)٢٠٠٠الفالح،دار: األردان(،اللغويةاالختباراتاخلويل،عليحممد٣٧
١٣٠. صنفسه،املرجع٣٨



٢٨

لتسهيلوموادوأجهزةأدواتمناملعلمإليهيلجأماهيالتعليميةالوسيلةإن
وهيعملهيفيستخدمهااملعلمألنتعليميةوهي. وتعزيزهاوحتسينهاالتعليمعملية

٣٩.بواسطتهايتعلمونالطالبألنالتعلمية

منالطلبةتفهيمعلىاملعلمبهيستعنيماكلأاإبراهيمالعليمعبدوقال
٤٠.املختلفةالتوضيحيةالوسائل

املعلميستخدمهاأداةكل"هيالتعليميةالوسائلأنالرمحانعبدوقدم
الدارسنيوتدريباألفكاروشرحالكلماتمعاينوتوضيحالتعليم،عمليةلتحسني

اماملهاراتعلى إكس اداالعتمدونالقيم،وغرساالجتاهاتوتنميةالعاداتو
٤١".واألرقاموالرموزاأللفاظاستخدامعلىاملعلمجانبمناألساسي

املعلميساعدماكلهيالتعليميةالوسائلأنعرفناالسابقالبيانعلىبناء
فإذاوتعزيزها،وحتسينهاالتعليملعمليةتسهيالالطلبةأذهانإىلاملعلوماتنقلعلى

الغرضإىلوللوصولالتعليمعمليةيفتالصعوبافوجدتمنهاالتعليمعمليةخالت
. فيهايستخدمهاأناملعلمفعلىالتعليمعمليةجناحيفكبريدورهلاوألناملنشور،

التعليميةالوسائلأهمية-٢

٩٤. ص،)هـ١٤١٢/م١٩٩١النفائس،دار: لبنان(،تدريسهاوطرائقالعربيةخصائصمعروف،نايف٣٩
٥٩. ص،)٤:ط،١٩٦٨،املعارفدار: هرةالقا(،العربيةاللغةلمدرسالفنالموجهإبراهيم،العليمعبد٤٠
،)٢٠٠٠املفردات،: الرياض(،)العمليةوالتطبيقاتواألسساملاهية(التعليمتكنولوجيكدوك،الرمحانعبد٤١

٦٧-٦٦. ص



٢٩

تشجعأنتستطيعأاالتعليميةالوسائلأمهيةعنإبراهيمالعليمعبديرى
اميفوماتاملعلوتقويالتعليميفمهتهموترفعالطلبة التعليمعمليةوجتعلأذه
٤٢.حيةوالتعلم

التعليميةاألهدافحتقيقعلىتساعدالتعليميةالوسائلأنمحديحسنيوقال
٤٣.التعليميةاألمورمنوحنوهاالطلبةعنداملفاهيموتزويداملنشودة

عمليةيفالطلبةأنشطةترفعأنتستطيعالتعليميةالوسائلأنسوجاناويزيد
٤٤.نتائجهايفالنجاحإكمالمعوالتعلمالتعليم

العربيةاللغةتعليمجماليفالتعليميةالوسائلأمهيةعنجابرأمحدوليدوقدم
٤٥:يليكما

.والسرورباملتعةالعربيةاللغةتعلمعلىلإلقبالالطلبةتشويق-)  أ

.الطالبيتعلمهااليتاملعاينبعضتوضيح-)ب

اجلبـــلأوالبحـــرشـــاطئمفهـــوممثـــلللطالـــباملعينـــةاملفـــاهيمضبعـــتوضـــيح–) ج
.وغريها

أواألشـــــياءبـــــنيالفـــــروقمالحظـــــةمثـــــلالطلبـــــةلـــــدىاملالحظـــــةدقـــــةتنميـــــة-)  د
.  ذلكوغريوالنوعوالعددوالكربالصغرحيثمناألشخاص

٤٣٢:ص،سابقمرجع،العربيةاللغةلمدرسالفنالموجهإبراهيم،العليمعبد٤٢
٤٤: ص،)٢٠٠١كويت،جبامعةوالرتبيةاالدب: كويت(،لوجيوالتكنو االتصالوسائلمحدي،حسني٤٣

44 . Nana Sujana dkk, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru, 1992), p : 2
والنشرللطباعةالفكردار: األردان(،عمليةوتطبيقاتنظريةمفاهيمالعربيةاللغةتدريسجابر،أمحدوليد٤٥

٣٦٢: ص،)والتوزيع



٣٠

التعليميةالوسائلشروط-٣
األمورمراعاةمنبدالفعالكلبشالتعليمعمليةيفدورهاالوسيلةتؤديلكي

٤٦:اعدادهاأواختيارهاعندالتالية

الوسيلةمناهلدفحتديد–) أ

الدرسملادةومناسبتهاالعلميةاملادةدقة–)ب

تكالفهارخصمعلصنعهاالالزمةاحلاماملوادتوفر-)ج

واحلشواالكتظاتعنبعيدةتكونحبيثواحدلغرضالوسيلةتعد–) د

الصفطالبعددمعمساحتهاأوحجمهايتناسبأن–) ه

االثارةعنصرتفقدحىتترتكالوأناملناسبالوقتيفتعرضأن–) و

البيانيــةوالرســوماتالسياســيةواخلــرائطاملعلومــاتكلوحــاتالــزمن،مــعتبقــىأن–) ز
ذلكوعري

منهااالستفادةيسهلحبيثالطلبة،ومداركتتناسبأن-)ح

. صالحيتهامنللتأكداستعماهلاقبلالوسيلةجتربة-)ط

٤٧:اآلتيةاحلاالتيفالتعليميةالوسائليستخدمأناملدرسعلىوكذلك

٢٨: ص،)١٩٨٦العلوم،احياءدار: بريوت(،والتعلميةالتعليميةالوسائلالكلوب،الرحيمعبدبشري٤٦
47 .Nana Sujana dkk, op.cit, p: 5-6



٣١

املعلمشرحاستماعمناملللبسببناقصابالتعلمالطلبةاهتماميكونعندما-)أ

الطلبةعندمفهومةغرياملعلمبينهااليتاملادةتكونعندما-)ب

حمدداالتدريسمرجعيكونعندما-)ج

مـــنالشـــديدالتعـــببســـببالـــدرسمـــادةيبـــنيأنيريـــدالاملعلـــميكـــونعنـــدما–) د
. الطويلالوقتمنذالتعليم

القراءةلمهارةالتعليميةالوسائل-٤
ونصـــوصالبطاقـــاتهـــيالقـــراءةمهـــارةتعلـــيميفتســـتخدمالـــيتالوســـائلومـــن

واإلعالنـــاتالكاريكاتوريـــةالصـــوروجمـــاالتاللغويـــةأللعـــابواالقـــراءةومعامـــلمقـــروءة
رةوالقصص :يليكماوهيقصري،بشرحالوسائلهذهوستبحث. املصّو

البطاقات-)أ

الـورق،مـنقطعـةهيوالبطاقة. بالبطاقاتالقراءةتعّلمأناملمكنمنإن
أوعبــارةأومجلــةأوكلمــةفيهــاتكتــبوقــد. منظــراأوصــورةعليهــاتكــونقــد

أمهيةتقفوال. ذلكأشبهماأواألسئلة،عناإلجابةأوأسئلةأوقّصةأوفقرة
إىذلــكتتجــاوزبــلالصــامتة،القــراءةعلــىالطلبــةلتــدريبأداةأــايفالبطاقــة

علـىفضـالهذا. وميلرغبةعنمعهاالطفليتعاملمشوقة،تعليميةوسيلةأا
يفاللغــــةمـــعوالعمـــلاملالحظــــةودقـــةالرتكيـــزةمهــــار الطفـــلإلكســـابأداةأـــا

. القـراءةعلـىالطفـلتشـجيععوامـلمـنالبطاقةتكونمثومن. وانسجامإجيابية
ميكنكما. اخلطويفالشفهيالتعبرييفمساعدةوسيلةفهيأخرىناحيةومن



٣٢

اإـبـل. اللغـةوقواعـدواخلـطالتهجـييفالشـائعةاخلطـأمعاجلـةيفااالستعانة
٤٨.الطلبةألخطاءالفعالاملثمرللتشخيصأداة

:يليكماأنواععدةإىلالبطاقاتوتنقسم

األمساءبطاقات-)١(

مثــلالطـالبلـدىاملألوفـةاألشـياءأمسـاءالبطاقـاتهـذهيفتكتـب
تلصــقمث. والشـباكوالبــابكالسـبورةالدراســةقاعـةيفاملوجــودةاألشـياء

يفالطـــــالببأمســـــاءالبطاقـــــاتتكتـــــبأو. مســـــماهاعلـــــىبطاقـــــةكـــــل
.امسهعليهااملكتوبالبطاقةيستخرجأنطالبكلمنوطلبالفصل

املتماثلةواجلملالكلماتبطاقات-)٢( 

. طالـبكـلعلـىتـوزعومجـلكلمـاتفيهـامكتـوببطاقـاتوهي
يقـارنأنالطالبوعلىالسبورة،علىاجلملأوالكلماتاملعلميكتب

.السبورةعلىاملكتوبهوماوبنيمعهاملوجودةالبطاقةبني

واألجوبةاألسئلةبطاقات-)٣( 

هــذهنصــفيفالفصــل،طــالببعــددالبطاقــاتمــنجمموعــةوهــي
ويقــــرأ. األســــئلةهــــذهعــــنإجابــــاتاآلخــــرنصــــفهاويفأســــئلةالبطاقــــات

القلم،دار: الكوين(،وتطبيقاتهأسسهاإلبتدائيةبالمرحلةالعربيةاللغةتدريسااور،الدينفالححممد٤٨
٤٥٣: ص،)١٩٨٠



٣٣

بطاقـــةمعـــهالـــذيالطالـــبعليـــهويـــرداألســـئلةبطاقـــةمعـــهالـــذيالطالـــب
.األسئلةهذهعلىاتاإلجاب

ارأةالقصصبطاقات-)٤( 

طالـبكـلمنيطلبالقصة،منأجزاءفيهاتكتببطاقاتوهي
. قصةتكونحىتالبطاقاتهذهترتيبيعيدأن

)وغيرهاوالتعليماتاألخبارالمقال،( مقروءةنصوص-)ب

يطلب. فقراتعدةأوفقرةفيهااملتقدمنيللطالباملقدمةالنصوصهي
الفكـــرة: إىلإشـــارةأوإجيـــادمـــنهميطلـــبمثبدقـــة،يقرأوهـــاأنالطـــالبمـــن

.النصوصتتضمنهماآخرإىلاخلالصة،التعليق،اآلراء،الوقائع،الرئيسية،

القراءةمعامل-)ج

يفمتدرجـــةلغويـــةمـــادةحتـــوىصـــغريةكتيبـــاتمـــنالقـــراءةمعامـــلتتكـــون
تسـمحبقـدرماالقـراءةمهارةإتقانيفبسرعةدمالتقعلىالدارستعنيالصعوبة

أوعلميـــةمقالـــةأوقصـــريةقصـــصعلـــىمنهـــاكتيـــبكـــلوحيتـــوى. قدراتـــهبـــه
الـدارسيتبـنيحىتصعوبتهادرجةحسبالكتيباتهذهوترقممصورة،تارخيية
بفهـموقـرأاألخـريالكتيـبإىلالـدارسوصـلإذاوحـىتالقراءة،يفتقدمهمدى

اللغويــــــــةحصــــــــيلتهوزادتحتســــــــن،القــــــــراءةيفمســــــــتواهأنقــــــــنأيواســــــــتيعاب
٤٩.والنحوية

،)١٩٨١لبنان،مكتبة: بريوت(،والتطبيقالنظريةبينوتعليمهاالحيةاللغةتعليمالعريب،يداعبدصالح٤٩
١٣١. ص



٣٤

اللغويةاأللعاب-)د

الدارسنيمنكثرياتساعداليتالوسائلأفضلمناللغويةاأللعابإن
ندا،اجلهودتلكمواصلةعلى مسا . وجفافهاالدروسرتابةمنوالتخفيفو

معىن،وذاتنافعةفيهااللغةتكوننصوصإنشاءعلىاملعلماأللعابوتساعد
أنبدالذلكهلميتمولكي. واالسهاماملشاركةيفالرغبةالدارسنيلدىتوليد

لكييكتبواويتكلمواأنأيضابدوالاآلخرون،يكتبهأويقولهمايفهموا
لموايسمعوااليتاللغةمعىنفإنوهكذانظرهم،وجهاتعنيعربوا تك وي

أوا يقر بوا،و يكت وستبحث٥٠.تذكراوأيسرخربةوأعمقحيويةأوفرستكونو
.الثالثاملبحثيفتفصيلياشرحااأللعابهذهالباحثة

٥١:هيالقراءةسرعةعلىتساعداليتاألجهزةومن

مجـــــــلأوكلمـــــــاتعـــــــرضيفوتســـــــتخدم،(Tachistoscope)التاكستوســـــــكوب-) أ
. لماملعخيتارهاملدةالشاشةعلىمكتوبة

( Reading Pacer)القراءةسرعةجهاز-)ب

Over Head Proyektor)الشفافةالصورة(األماميعرضجهاز–) ج

( Opaque Projektor)املعتمةالصورةعرضجهاز-)  د

اللغويةاأللعاب:الثالثالمبحث-ج

اللغويةاأللعابمفهوم-١

١٠. صسابق،مرجعالعزيز،عبدمصطفىناصف٥٠
١٢٥: ص،سابقمرجعالعريب،ايدعبدصالح٥١



٣٥

هزمواأنبعدواالستمتاعسرورللالالعبونيعملهااليتاألنشطةهياللعبة
٥٢.اهلزمية–والغلبةوالنظام،النشيطة،الرياضيةالعناصرهلاألنالعدو،

املهارةعلىللحصولنشاطهياحلقيقةيفاللغويةاللعبةأنسوبارنووقال
٥٣.مرحيةبطريقةاملعينةاللغوية

يفواسعاجمااليعطيلكياللغة،تعليميف" األلعاب"صطالحاستخدموي
عناصرعلىللتدريبومشوقةممتعةبوسيلةوالدارساملعلملتزويدالفصلية،األنشطة

بعضتوظفأيضاوهي. املختلفةاللغويةاملهاراتلتنميةاحلوافزوتوفرياللغة،
وتتيحاألنشطة،تلكعلىاتصاليةأبعادإلضفاءالتخمنيمثلالعقليةالعمليات

تخدموااليتللغةاالختيارمننوعاللطلبة ختضعاأللعابمناأللوانوهذه. يس
٥٤.األقليفملراقبتهأواملعلمإلشراف

أوشفهياعنه،يتحدثمالفهماملشاركةالدارسونحياولاأللعابطريقوعن
اللغة،الدارسيتعلماأللعابطريقوعنرأسه،يفوأفكارخماطرمنلديهملاحتريريا

والتعاونواملشاركةالتنافسروحمنفيهاألنا،يتمتعفإنهالوقتنفسويف
٥٥.العاليةالنتيجةعلىواحلصول

52 . Ismail, Andang, Education Games, (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), p.16
53 . Machmudah Umi dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa

Arab, Op. Cit, p. 175
١٢: صسابق،مرجعالعزيز،عبدمصطفىناصف٥٤

55 . Haris, Abdul, Meningkatkan KeterampilanBerbicara Bahasa Arab Melalui Game, (El-Jadid,
Jurnal Pengetahuan Islam, 2005), 2(4), p. 125



٣٦

يفG. Gibbsجيبس. جقالهمااللغويةاأللعابحتديديفقيلماأفضلومن
إىلللوصول–متنافسنيأومتعاونني–الدارسنيبنييتمنشاطإا: "تعريفها
٥٦".عةاملوضو القواعدإطاريفغايتهم

الوسائلإحديمنهياللغويةاأللعابأنعرفناالسابقةالتعريفاتمن
وممتعةمرحيةبطريقةاللغويةاملهاراتوارتقاعاكتسابعلىتساعداليتالتعليمية
حيصلالوقتنفسويفوالتعلم،التعليمعمليةيفالطلبةاشرتاكعلىأيضاوتساعد

.  العاليةالنتائجعلىالطلبة

اللغويةاأللعابأهمية-٢
٥٧:يليماكاللغةتعليميفاللغويةاأللعابأمهيةنعالعزيزعبدشرح

اللغويةاجلهودمواصلةعلىالطلبةعلىكثرياتساعداللغويةاأللعابأن-)أ
.وجفافهاالدروسرتابةمنوالتخفيفواستمراريتها،

نافعةفيهااللغةتكونالنصوصإنشاءعلىاملدرستساعداللغويةاأللعابأن-)ب
.واإلسهاماملشاركةيفالرغبةالدارسنيلدىدوتولمعىن،وذات

ومدداللغةاهلادفالداليلالتدريبإلثراءوسيلةاللغويةاأللعابأصبحت-)ج
.الدارسونعليهايدرباليتاللغويةللمادة

األلعاباستخدامأمهيةيفسباباألهناكأنوهدايات)Tatang(تاتنجويرى
٥٨:منهااللغة،تعليميفاللغوية

١٣: صسابق،مرجعالعزيز،عبدمصطفىناصف٥٦
١٠–٩: صنفسه،املرجه٥٧

58 . Asrori, Imam, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal
Pustaka, 2009), p. 3



٣٧

يفتعلمهمأثناءالدارسنييصيبقدالذياملللبتذهاللغويةاأللعابأن-)أ
.الدراسيةاحلصص

ياللغويةاأللعابأن-)ب .جنبإىلجنباواملنافسة،التعاونروحتنّم
.اهتمامبكلالتعليمعمليةاشرتاكعلىالطلبةدافعتاللغويةاأللعابأن-) ج
عمليةكليفينستعدمموجتعلهاملدرسنيابتكارتنمياللغويةاأللعابأن-)د

.الفصليفالتعليم
عناصرمنعنصرعلىطلبةالاهتمامتركيزعلىتساعداللغويةاأللعابأن-)ه

.املعينةالكلماتموعةجمأواجلمل،تركيبمثلاللغة،
والتأكدومراجعتهاالسابقةالدروسإلعادةوسيلةلعاباألعلجناملمكنمنو - )و

.كافيااستيعابااستوعبوهاقدطلبةالأنمن
املختلفةاللغويةللمهاراتتأييدااملختلفةالظروفيفاأللعابإجراءاملمكنمن

.الدارسنيلدى

اللغويةاأللعاباختيارفيمعايير-٣
اللغةفصولداخلاللغويةأللعابااإلجراءمعايريعنفينوخريوماريشرح

٥٩:وهي،رئيسيةمعايريبثالثة

.وتنوعامتعةالدرسإىلاأللعابتضيف-)أ
.اجلديدةللغةطلبةالفهممنتزيدأن-)ب
.اجلديدةاللغةاستخدامعلىالطلبةتشجعأن-)ج

٦٠:يليفكماوهداياتتاتنجعنداللغويةاأللعاباختيارمعايريوأما

٤٨: صسابقرجعمالعزيز،عبدمصطفىناصف٥٩
60 . Asrori, Imam, Op. Cit, p. 6



٣٨

التعليميةاألهدافإىلللوصولوسيلةاأللعابيكونأنبدال-)أ
.لعبةكليفواضحةمعينةوقواننيقواعدوضعمنالبد-)ب
.الفئويةاللعبةإجراءعندالطلبةبنياملتكافئةاموعاتتقسيممنبدال-)ج
.اللعبةإجراءعندالطلبةمجيعيشركأنبدال-)د
.الالعبنيملستوىمناسبةلعبةختيارامنالبد-)ه
.اللعبةإجراءعندللطلبةمشجعامديرااملدرسدوريكونأنبدال- )و

اامنالبداليتاملعايريوضعيف)Mc Callum(جالومميكيزيدو  اع يفمر
٦١:هياللغوية،األلعاباختيار

الفصليفطلبةالعدد-)أ
الطلبةعمر -)ب
الطلبةىمستو -)ج
الدراسيةواداملموضوعات-)د
الطلبةنفسية-)ه
واالحتفالالضوضاءمناللعبةاتسبباليتاألحوال- )و
طلبةالاهتمام- )ز
اللعبةإلجراءواألدواتاملوادإمكانيات-)ح
املناسبالوقتإمكانياتو -)ط

اللغويةاأللعاباستخدامأهداف-٤

61 . ibid, p. 7



٣٩

لفهمويسروسهولةبسرعةالقراءةعلىالطلبةمساعدةإىلالوسيلةهذهدف
الرتاجع،أخطاءمثلالقراءةيفالتخلفأسباببعضولعالجاملقروءة،املادةحمتوى
٦٢.املتعلميقرؤهمابعدمعىنفهموعدمالقراءة،يفالبطءوشدةالعنيوقفاتوكثرة

عىن،موذاتنافعةفيهااللغةتكوننصوصإنشاءعلىاملعلماأللعابوتساعد
يفهمواأنبدالذلكهلميتمولكي. واالسهاماملشاركةيفالرغبةالدارسنيلدىتولد

وجهاتعنيعربوالكيويكتبوايتكلمواأنأيضابدوالاآلخرون،يكتبهأويقولهما
لموايسمعوااليتاللغةمعىنفإنوهكذا. نطرهم تك أواوي يقر بوا،و يكت ستكونو

٦٣.تذكراوأيسرخربةعمقوأحيويةأوفر

عمليةايةقبلالوسيلةهذهالباحثةفاستخدمتالسابقالشرحعلىاعتمادا
الدراسيةاملادةعنفهمهموحيفظوايفهمواأنالطلبةلتساعدوالتعليمالتعلم

.   املستهدفة

اللغويةاأللعابباستخدامالقراءةمهارةتعليم-٥
أخرىحملكلمةإحالليفالصعوبةكانتاإذطعيمة،أمحدرشديشرحكما

عنصرفيهايتوافرالكلماتباأللعاباملقرتحةباألساليبفالعالجالتخمنيطريقعن
٦٤.أسهلقرائيةمادةباستخدامأوالصويتالتحليل

١١٨: صسابق،مرجعايد،عبدصالح٦٢
١٠. ص،سابقمرجعالعزيز،عبدمصطفىناصف٦٣
: ص،)١٩٨٦القرى،أمجامعة: املكرمةمكة(،أخرىبلغاتللناطفينالعربيةاللغةتعليمطعيمة،أمحدرشدي٦٤

٥١٨



٤٠

علىالطلبةمساعدةإىلودفالقراءةتعليموسائلمنهياللغويةاأللعاب
بعضصممتوقد. املقروءةاملادةحمتوىفهمودقة،ويسروسهولةبسرعةالقراءة

عددوكثرةالرتاجع،أخطاءمثلالقراءةيفالتخلفأسباببعضلعالجالوسائل
.الطالبيقرءهمابعدمعىنفهموعدمالقراءة،يفالبطءوشدةالعني،وقفات

هدفحتقيقيفالقراءةمهارةالستعمالكوسائلاأللعابهذهوتستخدم
إشراكعلىيساعدوالتغيرياجلدةمنجواتذيفإاكماالطلبة،ذهنيفواضح
٦٥.عنهماالجهادوأثراملللودفعنشاطهموجتديدانتباههموجذبالطلبة

اللغويةاأللعابأنواع-٦
٦٦:قسمنيإىلاللغويةاأللعابأنواع: العزيزعبدقسم

إىلاأللعابنقسمأناملمكنومن: فقال. وعناصرهااللغةمهاراتحيثمن: األول
األلعاب: مثلعليها،تدرباليتاللغويةالعناصرأوللمهارةتبًعاأنواع،عدة

واأللعاباملفردات،األلعابالكتابية،األلعابالقراءة،األلعابالشفهية،
. الرتاكيب

ألعاب: مثلوروحها،العامةطبيعتهاحيثمناللغويةاأللعابتصنيف: والثاين
الصوت،الصور،،واجلوابسؤالالالذاكرة،،التخمنيوخطأ،صحيح

.املتنوعةواأللعاب،ظاحلالنفسية،األلعاباحلفالت،القصص،الكلمات،

١٣٣:صبق،سامرجعايد،عبدصالح٦٥
٣٩-٣٨: صسابق،مرجعالعزيز،عبدمصطفىناصف٦٦



٤١

الطلبةبسناملناسبةاللغويةاأللعابأنواعمننوعاخيتارأناملعلموعلى
دراسةحجرةأوكتابيةموادمناملدرسة،يفاملتوفرةاملاديةواإلمكانات

.بنجاحتنفيذهاميكنحىت،فسيحة

القراءةألعاب-٧
للغةيكونالفأحيانا. دائماليسولكناألم،بلغتهميقرأواأنالطلبةيستطيع

الثانيةللغةأواألجنبيةللغةالشفهيالتعليميبدأأخرىوأحيانامكتوب،شكلاألم
.بالقراءةيقصداماذإدراكللطلبةميكنالحبيثمبكرة،سنيف

إىلأعلىمنأواليمنيإىلاليسارمنالقراءةتعودواالذينهؤالءمشكلةوهناك
إىلحيتاجونالطلبةهؤالءإن. األملغتهمايقرأوناليتالطريقةهيهذهألنأسفل،
علىاآلخرونويتدرببالقراءة،املقصودالبعضيدركحىت) القراءةقبلما( ألعاب
.اليسارإىلاليمنيمنهاالجتا

يتبعفهمهاميكناليتاملقصورة،القصة: القراءةقبلماموادأبسطومن
.الصفحةأسفلحىتاليسارإىلاليمنيمنصورجمموعة

٦٧:يأيتفيماالقراءةمشكالتتعاجلاليتاأللعابأنواعأهمحصروميكننا

واجلملةوالكلمةاحلروفعلىالتعرفألعاب-)أ

اليسارإىلاليمنيمنالقراءةعلىالتدريبألعاب-)ب

قصرينصأوعبارةأوكلمةقراءةعلىالتدريبألعاب-)ج
٢٤-٢٣. صسابق،مرجعالعزيز،عبدمصطفىناصف٦٧



٤٢

وتصحيحهاالقراءةأخطاءعلىالتعرفألعاب-)د

القصريالنصأوالقصريةالعبارةأواملفرداتاستيعابعلىالتدريبألعاب)هـ

الومضيةالبطاقاتتستخدماليتاأللعابتستطيعللقراءة،التمهيديةاملرحلةويف
.لألطفالوخباصةاالهذايفكبريبعونتأيتأن) السريعالعرضبطاقات( 

وَّن حبيثواضح،كبريخبطتكتبمجلأوكلماتالبطاقاتهذهعلىويَُد
الصعبمنوليس. بوضوحيروهاأنمنالفصلمؤخرةيفجيلسونالذينيتمكن
.اقاتالبطهذهتنفيذ

بطاقاتمثلالقراءة،ألعابيفتستخدمالبطاقاتمنأخرىأنواعوهناك
: معينةعالقةالبطاقاتمنزوجكلوبنيأزواج،يفتكونحبيثاملالئمة،

.وتالميذومدرسةوجنوم،ومساءومسك،ر: مثل

البلدواسماخلريطةأو

واجلوابالسؤالأو

والبلدالعملةاسمأو

والجوابالسؤالبأسلوباللغويةعاباألل-٨
بعضاملدرسيلقيحبيثالتعليم،أساليبمنهوواجلوابالسؤالأسلوب

عمليةمالحظةمعقبل،منقرأوهاأودرسوهاقداليتاملوادعنالطلبةحنواألسئلة
٦٨.فيهمالتفكري

68 . Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990), p. 212



٤٣

بأنادةاملاملدرسإلقاءهوواجلوابالسؤالأسلوبأنعارف،قالماوكذلك
٦٩.الطلبةعنهاوجييباألسئلةيطرح

وركناالجتوابيةالطريقةأساسفهيالتدريس،فنيفالطرقمنأنهجوداتوزاد
وهوهدفه،اجتاهيفوحتركهالدرستدفعوالسؤالاالستقرائية،الطريقةأركانمنهام

السؤالدامواستخدرسه،وتيسرجتودلطريقةاستخدامهوحسناملدرسمهارةمقياس
فيحملهممنفعلني،غريفاعلنيوجيعلهمالدرسحبقائقويربطهمالطلبةنشاطيثري
اميفوتوضيحهااحلقائقكشفوعلىالدرسيفالعملياالشرتاكعلى ٧٠.أذه

وهياملستخدمة،اللغويةاأللغابإجراءيفاألسلوبهذاالباحثةوتستخدم
نْ " ولعبة"معلوماتكاخترب"لعبة وَ َم يفاأللعابهذهاستخداميفوالغرض. "ُه

روحوتنميومرحيةبسهولةاملقروءالنصفهميفالطلبةلتساعدالقراءةمهارةتعليم
.  التعليميةعمليةيفالعملياالشرتاكعلىالطلبةوتدافعالطلبةبنيوالتنافسالتعاون

: يليكمااأللعابهذهالباحثةوستشرح

٧١"معلوماتكتبراخ"لعبة- )أ

الدراسيةاملوادعنأواحلقائقمنحقيقةعنسؤالأيمناللعبةهذهتتكون
.املتوسطةللمرحلةالقراءة،ملهارةوهيعنها،واإلجابة

اللعبةوهذه.الكلماتبطاقات: هياللعبةهذهإجراءيفاملستخدمةاةواألد
.تقريبادقيقةعشرونحوايلتستغرق

69 . Arif Armai, Pengantar Ilmu & Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), p.
140-141.

٥٩. ص،)١٩٩٧املعاصر،الفكردار: بريوت(،العربيةاللغةتدريسطرقالركايب،جودات٧٠
١١٠-١٠٩. ص،سابقمرجعالعزيز،عبدمصطفىناصف٧١



٤٤

:هياللعبةهلذهاإلعداد-)١

إذنأخرى،بطاقاتعشرعلىوأجوبتهابطاقاتعشرعلىأسئلة١٠أكتب
ألجوبةابطاقاتوعشرألسئلة،ابطاقاتعشربطاقة،عشرونهناك

كانإذا: املثالسبيلعلىالبطاقاتني،هاتنيبنياملختلفةاأللواناستخدم(
أبيض،أوأخضر،أوأصفر،بةاألجو بطاقاتلونفأمحر،األسئلةبطاقاتلون
)غريهاأو

: اإلجراء-)٢

علىياعشوائالبطاقاتمناتجمموعقسم: )للصفمجاعي(فردي-
فعلىجهرية،يقرأهاأنالسؤالبطاقةحيملالذيطالبالفعلى،الطلبة

إذاجهريةويقرأهاببطاقتهيهتمأناألجوبةبطاقةحيملالذىطالبال
التدريبحيتأوالبطاقاتإنتهتحىتجرىوهلم. ناسبةماإلجابةكانت
.كافيا

األسئلةبطاقاتمناتجمموعطلبةالمناثننيكليأخذ: أزواج-
) وجوابهالسؤال(متالئمةجمموعةأكربجيمعأنيستطيعوالذي. واألجوبة

.الفائزيكون

بطاقاتعشرجمموعةلكلأعطمثجمموعات،إىلطلبةالقسم: جمموعة-
أكربجيمعأنيستطيعوالذيعنها،جوبةألابطاقاتوعشرألسئلةا

.الفائزيكون) وجوابهالسؤال(متالئمةجمموعة



٤٥

وَ َمنْ " لعبة-)ب ٧٢" :ُه

املهنةأصحابأواألشخاصأواألمساءعنسؤالأيمناللعبةهذهتتكون
أواألشياءأواألمساءعنالدراسيةادو املكانتإذاعنها،واإلجابةاحليواناتأمساءأو

تستغرقاللعبةهذهو القراءة،ملهارةوهي،"وَ هُ امَ لعبة"اللعبةهذهفتسمىاحليوانات
بطاقات: هياللعبةهذهإجراءيفاملستخدمةاةواألد.تقريبادقائقعشرحوايل

.الكلمات

:اللعبةهلذهاإلعداد-)١

أواألمساءفيهاتكتبو للطلبةخاصةاألوىلةالبطاقالبطاقة،مننوعنيعد-
خاصةالثانيةوالبطاقة،احليواناتأمساءأواملهنةصاحبأوشخصالاسم

.األوىلبالبطاقةيتعلقالذياملكاناسمفيهاتكتبو للمدرس

:اللعبةهذهمناإلجراء-)٢

أوخاصأشفيهاتكتباليتالبطاقاتأعطهممثجمموعات،إىلطلبةالقسم-
.املهنةأصحاب

ن،ااملكاسمفيهاتكتباليتالبطاقاتإحدىالطلبةعلىاملدرسأشر-
ءا،فأمرهم ا .املستشفى/ اجللوسغرفة: مثلبقر

يفيعملمن" / "؟اجللوسغرفةيفمن:"اموعاتإىلاملدرسسألمث-
"؟املستشفى

72 .Asrori, Imam, Op. Cit. p. 78



٤٦

وعلىاملدرس،بسؤالبةاملناسالبطاقةعنيبحثأناموعةكلوعلى-
/ " أيب: "مثلبطاقته،وقرأيدهفرفعاإلجابةيعرفاليتاموعةأعضاء

.األخرىلمجموعةلاإلجابةفيفضلخطاءإجابتهكانتإن".طبيب"

يعملماذا: "مثلثانية،مرةاملدرسفسألصحيحة،إجابتهكانتإن-
"اجللوس؟فةغر يفأيبيعملماذا" / "املستشفى؟يفطبيبال

فيفضلخطأإجابتهكانتإنفيجيب،يدهفرفعجييبأنيستطيعوملن-
أناملدرسفأمرصحيحة،إجابتهكانتإنو.األخرىللمجموعةاإلجابة
.الورقةيفاإلجابةيكتب

أكثرتنالاليتفللمجموعةانتهى،حىتاألخرىبالبطاقاتبةاللعفيستمر-
. الفائزةفهيالنتيجة



٤٧

الثالثالفصل

البحثمنهجية
البحثمنهج- أ

ومضبوطمعتمدتغريوهوالتجرييباملنهجالبحثهذايفالباحثةتستخدم
ينتجماومالحظة-للدراسةموضوعاتكوناليت-للظاهرةأوللواقعاحملددةللشروط

مضبوطةفظرو حتتتتممالحظة. والظاهرةالواقعهذايفآثرمنالتغيريهذاعن
إدخالهياملضبوطةالظروفويقصد. السببيةالعالقاتومعرفةالفروضالثبات
٧٣.األخرياملتغرياتتأثريوضبطالواقعإىلالتجرييباملتغري

اللغويةاأللعاباستخداموفعاليةالتأثريالباحثةعرفتالتجريبيةبالدراسةإذن،
.القراءةمهارةلرتقية" واجلوابالسؤال"

Quasi)التجرييبشبههواألسلوبالبحثهذايفاملستخدمألسلوبوا

experimental designs) .التعبريبهيقصدالذيالتجرييباألسلوبأنواعمننوعهو
اموعةالتجريبيةاموعةبنيواملسببالسببعن عنسوكماديناتارأى. الضابطةو
True)احلقيقيلتجرييبابأسلوببعيدفرقهناكليسأنهاألسلوبهذا

Experimental designs)اموعةالتجربةاموعةفيهاألن بنيوالفرق. الضابطةو
الباحثيستطيعاحلقيقيالتجرييبأسلوبيفأنالعوامل،ضبطيفاألسلوبنيهذين

عاماليراقبأنالباحثيستطيعالتجرييبشبهأسلوبيفوالعوامل،كليراقبأن

٢٧٦: ص،)١٩٩٧والتوزيع،للنشرامةأسدار: الرياض(،العلميالبحثوآخرون،عبيداتذوقان٧٣

٤٧



٤٨

يفوكذلكاإلجتماعيةجماليفالتجريبيةالدراسةلذلك،. املسيطرالعاملوهواحدا،
٧٤.التجرييبشبهبالدراسةتعترباللغةتعليمجمال

:وهياال،هذايفجتريبيةأساليبهناكواآلخرون،إبنرأى

اموعةالبعديختباراال-)أ اموعةالتجريبيةب يةالعشوائالضابطةو

اموعةالبعديواالختبار القبليختباراال-)ب اموعةالتجريبيةب الضابطةو
يةالعشوائ

٧٥)Solomonسلومونأسلوب(بينهمااجلمع-) ج

اموعةالبعديواالختبار القبليختباراالأيالثاين،األسلوبلباحثةاوقدمت ب
اموعةالتجريبية أوتصرفالاعطيتالتجريبيةلمجموعةفل،يةالعشوائالضابطةو
اخترب"لعبةواجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعاباستخدميعيناملعاملة،

ليسأيالتصرف،هناكليسالضابطةلمجموعةفل،"هومن"ولعبة" معلوماتك
" معلوماتكاخترب"لعبةواجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعاباستخدامهناك
:يليكماالتصميمهلذاالبيانيةوالصورة". هومن"ولعبة

االختبارالبعديالتجربةالقبلياالختبارالمجموعة
XXXالتجربة

X-Xالضابطة

74 . Ainin, Moch, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, ( Malang : Hilal Pustaka, 2010), cet  : 2, p :
92-93

75 . ibid, p : 89



٤٩

وعينتهالبحثمجتمع-ب
اإلسالميةاملتوسطةاملدرسةمنالسابعالصفيفالطلبةمجيع: البحثتمعجم- ١

الدراسةالسنةيفالغربيةبابوابسورونجالنموذجيةاحلكومية
طالبا٣٠٠حوايلوعددهمفصول،١٠وهو،٢٠١١-٢٠١٠
. وطالبة

منطالبا٣٠السابع،الصفمنوطالبةطالبا)٦٠(ستون: البحثعينة- ٢
،)ب(السابعالصفمنطالبا٣٠و) أ(السابعالصف

اموعتنيالعينةوهي الضابطالفصلومهااملتكافئتني،ب
. التجرييبوالفصل

العشوائيةبالعينةالسابقتنياموعتنيالباحثةاختارت: العينةاختيارأسلوب- ٣
الصفو) أ( السابعالصفالباحثةفأخذت،البسيطة
.التجرييبوالفصلالضابطالفصلمها،)ب( السابع

البحثمتغيرات-ج
يفالباحثضمنمنالباحثكلعلىمطلقشرطاملتغريأنأيكونتوقالت

واملتغري. التابعواملتغرياملستقلاملتغريمهامتغريان،البحثهذايفغريواملت. البحثهذا
متغريالتابعواملتغري. يالحظسوفاملتغريأوالتابعاملتغرييأثرالذيمتغريهواملستقل

Independent )املستقلاملتغريوأما. املستقلاملتغريإجابةأواملستقلاملتغرييسببه

variable)التابعواملتغري،"هومن"ولعبة" معلوماتكاخترب"لعبةهوالبحثهذايف



٥٠

(Dependent variable )مبهارةيتعلقماخاصةالقراءةمهارةترقيةهوالبحثهذايف
.  املقروءالنصفهم

بياناتالجمعأدوات- د
: هيالبحثهذايفالبياناتمجعألدواتبالنسبة

مرتبطةوحقائقوبياناتمعلوماتعلىللحصولمالئمةأداةوهو: االستبيان. ١
اإلجابةيطلباألسئلةمنعددبشكلاالستبيانويقدممعني،بواقع
لقد٧٦.االستبيانمبوضوعاملعنينياألفرادمنعددقبلمنعنها

ت ملعرفة) البحثعينة(الطلبةعلىوتوزِّعهاالستبيانالباحثةأعّد
امقبلاملستخدمةةالعربياللعبةيفآرائهم ارك التعليمعمليةيفمش
.وبعدها

ومعلوماتهخلرباتهاكتسابهيفالعادياإلنسانيستجدمهاوسيلةهي:املالحظة. ٢
ولكن، منهنسمعأونشاهدهماخاللمنخرباتناجنمعحيث

اساسامالحظاتهمنجيعلمعينامنهجايتبعفإنهيالحظحنيالباحث
املالحظةالباحثةاستخدمت.٧٧معينةلظاهرةدقيقفهمأوواعيةملعرفة
املدرسةنشاطاتمناملوجودةأواملعروفةالظواهرعناحلقائقجلمع
الظواهراملوجودةوكذالك. الدراسةالغرفةيفالتعليمبعمليةقامتاليت

١٢١: ص،سابقمرجعالعلمي،البحثوأصدقائه،عبيداتذوقان٧٦
١٤٩: صنفسه،املرجع٧٧



٥١

األشياءومجيعورغبتهمواهتمامهماشرتاكهممنالطلبةأنشطةمن
.التعليميةيةبالعملاملتعلقة

التمريناتأواألسئلةمناموعةهواإلختبارأنأريكونتوقالت: اإلختبار. ٤
اموعةالشخصقدرةليقيساملستعملة أواملعرفةأواملهارةعنأو

٧٨.والقدرةامللكةأوالذكاء

القبلياإلختبارومهااإلختبارين،الباحثةستقدمالبحثهذايف
يتعلقماخاصةالقراءةمهارةيفالطلبةقدرةلقياسعديالبواإلختبار

. املقروءالنصبفهم

البياناتومراجعمصادر-هـ
:يليكماهيالبحثهذايفالبياناتمصادر

الكرميالقرآن.١

املوضوعذااملتعلقةوالبحوثالكتب.٢

بابوابسوروجالنموذجيةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةيفالعربيةاللغةمدرس.٣
.الغربية

بابوابسوروجالنموذجيةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةمنالسابعالصفطلبة.٤
.الغربية

78 Ainin, Moch, Op. Cit , hal : 117.
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البياناتتحليلأسلوب- و
وهــيإحصــائيةداللــةذاتاحملصــولةالنتــائجمــنالبيانــاتبتحليــلالباحثــةقامــت

نــــامجالرب اســــتخدمتحيــــثالبعــــدي،واالختبــــارالقبلــــياإلختبــــارمــــنالطلبــــةنتــــائج
قامــتذلــكوبعــد. التجريـــيببالعمــلاملعاملــةفّعاليــةمعرفــةعلــىللحصــولاإلحصــائي

يفآرائهـممعرفـةعلـىللحصـول) الطلبةمناالستبيانبيانات(األخرىالبياناتبشرح
االعربيةاللعبةهذهأمهية .لفّعاليتهتأكيًد

الباحثـةتقـومو.االسـتداليلاإلحصـاءهـوالبحـثهلـذاالبيانـاتحتليلوأسلوب
.٧٩(t-test)ت-باالختبار

:البيان
قيمة املقارنة=

اموعة التجربةيف ) املتوسط(املقياس املعدل =  من  دي  ع ب ار ال . االختب
.طةالضاباموعةي من يف االختبار البعد) املتوسط(املقياس املعدل =  
اموعة التجربةائج من عدد التنوعي يف كل النت=  .من 
.طةالضاباموعةائج من عدد التنوعي يف كل النت= 

N1  = اموعة التجربةعدد الطلبة يف .من 
N2 = طةالضاباموعةعدد الطلبة يف

79 Arikunto Suharsimi.. Prosedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta,
2010), p. 354-355.
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بحثلاتنفيذمراحل-ز
كماباخلطواتالباحثةاوتقومالباحثة،تتبعهااليتالبحثإجراءاتهناك

:يلي

اموعةالتجربةاموعةوهياموعتنيوتعينيحتديد–) أ .الضابطةو

القراءةمهارةتعليمتطبيققبلاموعتنيهلتنيالقبليباالختبارالباحثةقامت-)ب
. واجلوابالسؤالبأسلوبةاللغوياأللعابباستخدام

السؤالبأسلوباللغويةاأللعابباستخدامالقراءةمهارةتعليمإجراءأوتطبيق-)ج
.التجربةللمجموعةواجلواب

باستخدامالقراءةمهارةتعليمتطبيقخاللمنباملالحظةالباحثةقامت- ) د
واجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعاب

مهارةتعليمتطبيقبعداموعتنيهلتنيالبعديباالختبارةالباحثقامت- )ه
.واجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعابباستخدامالقراءة

.ومناقشتهاالبياناتحتليل-)٦



٥٤

الرابعالفصل
ومناقشتهاوتحليلهابياناتالعرض

البحثميدانعنلمحة-أ
.اجلغرايفاملوقع-١

(Sorongسورونجالنموذجيةاحلكوميةسالميةإلااملتوسطةاملدرسة

(MTsN Modelاحلكوميةسالميةاإلاملدارسإحدىمنهيالغربيةبابووا
شارعسورونجمدينةيفاملدرسةهذهوتقعالغربية،بابوواجزيرةيفاملوجودة

.الغربيةبابوواسورونج) أربعون(٤٠رقمياينأمحد
.التأسيستاريخ-٢

يفسورونجالنموذجيةاحلكوميةسالميةاإلاملتوسطةدرسةاملاسمكان
أاأول املدرسةهي) ١٩٨٠/ ميالديةومثاننيوتسعمائةالفسنة(نش

الدينيةاملعلمنيتربيةمنبديلةوهي،٣٨٨احلكوميةسالميةاإلاملتوسطة
ويف،١٩٦٥سنةمنذقامتاليت(PGAN 4 Tahun)سنواتأربعاحلكومية

املتوسطةاملدرسةالدينية،الشؤونوزارةقررت،١٩٩٨مارس١٤تاريخ
احلكوميةسالميةاإلاملتوسطةاملدرسةباسم٣٨٨احلكوميةسالميةاإل

.Sorong)(MTsN Modelسورونجالنموذجية
النموذجيةاحلكوميةسالميةاإلاملتوسطةاملدرسةيفواألساتيذالطلبةأحوال-٣

.الغربيةبابوواسورونج

٥٤
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اإلبتدائيةاملدرسةمنمتخرجونأكثرهماملدرسةهذهيفالطلبةأن
اإلبتدائيةاملدرسةمنمتخرجونالباقونو ،سورونجمدينةيفاملوجودة

ءملذلك،. اإلسالمية ا يفالطلبةعددو .منخفضةأكثرهمالعربيةاللغةيفكف
من٤٧٣( طالبا١١٠٠حوايل٢٠١١-٢٠١٠الدراسيةللسنةاملدرسةهذه

فصول٢٦املدرسةهذهيفالفصولوعدد،)اإلناثمن٦٢٧والذكور
فصول٨والثامن،للصففصول٨والسابع،للصففصول١٠منتتكون
.التاسعللصف
من٢٢(أستاذا،٤٨حوايلعددهمفيبلغاملدرسةهذهيفاألساتذةأما
).اإلناثمن٢٦والذكور

سورونجالنموذجيةاحلكوميةسالميةاإلاملتوسطةةاملدرسيفالعربيةاللغةتعليم-٤
.الغربيةبابووا

وحدةمستوىعلىاملنهجهواملدرسةهذهيفاملستخدمالدراسياملنهج
.٢٠٠٨(KTSP)الدراسية

يفحصة٣فصللكلاملدرسةهذهيفالعربيةاللغةتعليموجرى
١٠٥فصللكلالعربيةاللغةتعليمأنإذادقيقة،٣٥حصةكلويفاألسبوع،

بوتراطهالعربيةاللغةتعليمكتابهواملستخدموالكتاب. األسبوعيفدقيقة
أربعةمنتتكونالعربيةاللغةلدرسالدراسيةاملوادأما. هدايةالدكتورألفهالذي

.والكتابةوالقراءةواحلواراالستماعوهيمهارات،
طريقةهيالقراءةمهارةعليمتيفاملدرساستخدمهااليتالطريقةأن

املناسبة،اللغويةاأللعابأوالتعليميةالوسائلدونوالرتمجةالقواعدوالقراءة
طلبمثبعدهايكررونوالطلبةمنوذجيةقراءةحصةأوليفاملدرسقرأحيث

املدرسطلبمثاملوادترجمذلكوبعدجهريةقراءةليقرؤوهاالطلبةاملدرس
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اليتوالتمريناتبالتدريباتمنهمطلبوأخرياكراستهميفوهاليكتبالطلبة
.    الطلبةعندواملللالسأميسببقداحلالةوهذه. املستخدمالكتابيفوجدت

باالختباراملدرسقام،والتعلمالتعليممنالطلبةعليهحصلماولتقومي
منالختياراصورةيفاالختباروكان. واحدموضوعاختتامبعدالتحريري

علىأيضاالتقومييفاملدرساعتمدذلك،وجبانب. القصريةاإلجابةأواملتعدد
أعماهلموعلىيدراسالالكتابيفاملوجودةبالتدريباتالطلبةأعمال

.الدراسةحجرةداخلالتعليمعمليةيفاشرتاكهموعلىاملنزليةبالواجبات
ومناقشتهاوتحليلهاالبياناتعرض-ب

سورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةيفالبحثهذامقا
املنهجالبحثهذامناملنهجألنالبحث،كعينةالسابعالفصلباختيارالغربيةبابووا

عمليةإبداءقبللذلكجترييب،وفصلضابطفصلوجودعلىفينبغيالتجرييب،
جتريبية،وجمموعةضابطةجمموعةمها،جمموعتنيإىلالطلبةالباحثةقسمتالتعليم

اموعةاللغويةاأللعابفيهاتستخدمالاليتاموعةهيالضابطةاموعة و
.  اللغويةاأللعابفيهاتستخدماليتاموعةهيالتجريبية
التعليمعمليةعرض-١

لقاءاتثالثةلقاءات،مخسالباحثةعقدتالقراءةمهارةتعليمعمليةيف
ولقائني،جتريبيةموعةواجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعابطبيقلت

.جتريبيةموعةجمو ضابطةموعة) البعديواختبارالقبلياختبار(لالختبار
حصةواجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعاببتطبيقالباحثةقامت

كليفدريسالتخطواتيليوفيمااألسبوع،لكلالثالثاءيوميفواحدة
:لقاءات
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)١(رقماجلدول
"معلوماتكاخترب"واجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعابتطبيق

نْ "و وَ َم القراءةمهارةتعليمعمليةيف"ُه

النقاط
٢٠١١-٣-١الثالثاء،يومفياألولاللقاء

)القبلياالختبار(

التمهيد

:يليكماةدقيق) ١٥(حوايلاللقاءهذابتمهيداملدرسةقامت
والسالمبالتحيةاملدرسةقامت. ١
أحواهلمعنالطلبةاملدرسةسألت. ٢
والطلبةاملدرسةبنيالتعارف. ٣
باالختبارسيقوموناللقاءهذايفبأنالطلبةاملدرسةأخربت. ٤

القبلي

األنشطة

.اإلجابةالطلبةمنوتطلباألسئلةأوراقبتقدمياملدرسةبدأت.١
حـوايلاألسـئلةتلـكعنليجيبواللطلبةالفرصةسةاملدر أعطت.٢

.دقيقة) ٩٠(تسعني
.األجوبةأوراقمجعالطلبةمناملدرسةوطلبت.٣

.مطيعنيشباباليكونواودعتهمالطلبةاملدرسةوعظت. ١االختتام
اإلسالمبتحيةالطلبةاملدرسةودعت. ٢

النقاط
٢٠١١-٣-٢٢الثالثاء،يومفيالثانياللقاء

البيت

كمادقيقة) ١٥(حوايلاللقاءهذابتمهيداملدرسةأوالباحثةقامتالتمهيد
:يلي
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والسالمبالتحيةاملدرسةقامت. ١
أحواهلمعنالطلبةاملدرسةسألت. ٢
الطلبةحضوراملدرسةفتشت. ٣
"  البيت" هواللقاءهذايفاملوضوعبأنالطلبةاملدرسةأخربت. ٤

األنشطة

:دقيقة) ٣٠(ثالثينحواليالقراءةمادةلقاءإ-أ
عــنليفكــرواالبطاقــاتيفاملكتوبــةاألســئلةللطلبــةاملدرســةقــرأت.١

عنهااإلجابة
مثاملوضـــوعحـــولالصـــعبةاملفـــرداتعـــنالطلبـــةاملدرســـةســـألت.٢

معانيهاعنناقشت
للفهمصوتدونسراالنصلقراءةالطلبةاملدرسةوّجهت.٣
.الطلبةويقّلدهاالقراءةلكتاملدرسةقرأت.٤
:دقيقة) ٣٠(ثالثينحواليمعلوماتكاختبرلعبةاستخدام-ب
الطلبــةعلــىاألجوبــةوبطاقــاتاألســئلةبطاقــاتاملدرســةوّزعــت.٥

. تواجهايقومواأنوأمرهم. عشوائيا
فعلىجهرية،يقرأهاأنالسؤالبطاقةحيملالذيالطالبفعلى. ٦

ويقرأهاببطاقتهيهتمأناألجوبةةبطاقحيملالذىالطالب
إنتهتحىتجراوهلم. مناسبةاإلجابةكانتإذاجهرية

.كافياالتدريبحيتأوالبطاقات
.دقيقةثالثنيحوايلالقراءةفهمعلىبالتدريباملدرسةقامتالتقويم

.مطيعنيشباباليكونواودعتهمالطلبةاملدرسةوعظت. ١االختتام
اإلسالمبتحيةالطلبةرسةاملدودعت. ٢



٥٩

النقاط
٢٠١١-٣-٢٩الثالثاء،يومفيالثالثاللقاء

األسرةأفراد

التمهيد

كمادقيقة) ١٥(حوايلاللقاءهذابتمهيداملدرسةأوالباحثةقامت
:يلي
والسالمبالتحيةاملدرسةقامت. ١
أحواهلمعنالطلبةاملدرسةسألت. ٢
بةالطلحضوراملدرسةفتشت. ٣
أفراد"هواللقاءهذايفاملوضوعبأنالطلبةاملدرسةأخربت. ٤

" األسرة

األنشطة

:دقيقة) ٣٠(ثالثينحواليالقراءةمادةإلقاء-أ
عــنليفكــرواالبطاقــاتيفاملكتوبــةاألســئلةللطلبــةاملدرســةقــرأت. ١

عنهااإلجابة
مثملوضـــوعاحـــولالصـــعبةاملفـــرداتعـــنالطلبـــةاملدرســـةســـألت. ٢

معانيهاعنناقشت
للفهمصوتدونسراالنصلقراءةالطلبةاملدرسةوّجهت. ٣
.الطلبةويقّلدهاالقراءةتلكاملدرسةقرأت. ٤

:دقيقة) ٣٠(ثالثينحواليمعلوماتكاختبرلعبةاستخدام-ب
جمموعةلكلأعطمثاموعات،إىلالطلبةاملدرسةقسمت. ٥

ينبغياملناقشةوبعدعنها،األجوبةطاقاتبواألسئلةبطاقات
بنيليزاوجاألمامإىليقدمأناموعاتأعضاءكلعلى
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اليتوللمجموعة. متالئمةمزاوجةلتكونالبطاقتنيهاتني
فتكون) وجوابهالسؤال(متالئمةجمموعةأكربجتمعأنتستطيع
.الفائزة

.دقيقةثالثنيحوايلءةالقرافهمعلىبالتدريباملدرسةقامتالتقويم

.مطيعنيشباباليكونواودعتهمالطلبةاملدرسةوعظت. ١االختتام
اإلسالمبتحيةالطلبةاملدرسةودعت. ٢

النقاط
٢٠١١-٤-١٢الثالثاء،يومفيالرابعاللقاء

األسرةأعمال

التمهيد

اكمدقيقة) ١٥(حوايلاللقاءهذابتمهيداملدرسةأوالباحثةقامت
:يلي
والسالمبالتحيةاملدرسةقامت. ١
أحواهلمعنالطلبةاملدرسةسألت. ٢
الطلبةحضوراملدرسةفتشت. ٣
أعمال" هواللقاءهذايفاملوضوعبأنالطلبةاملدرسةأخربت. ٤

" األسرة

األنشطة

:دقيقة) ٣٠(ثالثينحواليالقراءةمادةإلقاء-أ
عـنليفكـرواالقـراءةنـصحمتوىعنسئلةاألللطلبةاملدرسةقرأت. ١

عنهااإلجابة
مثاملوضـــوعحـــولالصـــعبةاملفـــرداتعـــنالطلبـــةاملدرســـةســـألت. ٢
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معانيهاعنناقشت
للفهمصوتدونسراالنصلقراءةالطلبةاملدرسةوّجهت. ٣
.الطلبةويقّلدهاالقراءةتلكاملدرسةقرأت. ٤

وَ َمنْ لعبةاستخدام-ب :دقيقة) ٣٠(ثالثينحواليُه
جمموعاتأعطتمثجمموعات،إىلالطلبةاملدرسةقسمت. ٥

: مثل،جمموعاتلكلأشخاصفيهاتكتباليتالبطاقات
أمحد/ خادمة/ أخيت/ أخي/ أمي/ أيب

فيهاتكتباليتالبطاقاتإحدىالطلبةعلىاملدرسةأشرت. ٦
ءا،فأمرهماملكان،اسم ا / األكلغرفة/ ساجللو غرفة: مثلبقر
.املطبخ/ احلمام/ املذاكرةغرفة

من/ ؟اجللوسغرفةيفمن: اموعاتإىلاملدرسةسألتمث. ٧
من/ ؟احلماميفمن/ ؟املذاكرةغرفةيفمن/ ؟األكلغرفةيف
.؟املطبخيف

بطاقته،وقرأيدهفرفعاإلجابةيعرفاليتاموعةأعضاءوعلى. ٨
كانتإن. أمحد/ خادمة/ أخيت/ أخي/أمي/ أيب: مثل

.األخرىللمجموعةاإلجابةفيفضلخطاءإجابته
غرفةيفأيبيعملماذا: مثلثانية،مرةاملدرسةفسألت. ٩

األكل؟غرفةيفأمييعملماذا/ اجللوس؟
فاستمرت. الورقةيفاإلجابةكتابةالطلبةاملدرسةفطلبت. ١٠

.البطاقاتانتهتحىتاللعبة
.دقيقةثالثنيحوايلالقراءةفهمعلىبالتدريباملدرسةقامتالتقويم



٦٢

.مطيعنيشباباليكونواودعتهمالطلبةاملدرسةوعظت. ١االختتام
اإلسالمبتحيةالطلبةاملدرسةودعت. ٢

النقاط
٢٠١١-٤-١٩الثالثاء،يومفيالخامساللقاء

)البعدياالختبار(

التمهيد

:يليكمادقيقة) ١٥(حوايلاللقاءهذابتمهيداملدرسةقامت
والسالمبالتحيةاملدرسةقامت. ١
أحواهلمعنالطلبةاملدرسةسألت. ٢
الطلبةحضوراملدرسةفتشت. ٣
باالختبارسيقوموناللقاءهذايفبأنالطلبةاملدرسةأخربت. ٤

البعدي

األنشطة

.اإلجابةالطلبةمنلبوتطاألسئلةأوراقبتقدمياملدرسةبدأت. ١
حــوايلاألســئلةتلــكعــنليجيبــواللطلبــةالفرصــةاملدرســةأعطــت. ٢

.دقيقة) ٩٠(تسعني
.األجوبةأوراقمجعالطلبةمناملدرسةوطلبت. ٣

.مطيعنيشباباليكونواودعتهمالطلبةاملدرسةوعظت. ١االختتام
اإلسالمبتحيةالطلبةاملدرسةودعت. ٢
باالختبارالباحثةقامتلقاءاتثالثملدةوالتعلمالتعليمإقامةبعد

اقامتاليتالنشاطاتمنخريةاألكالسلسلة) البعدياالختبار(خرياأل
.البحثهذايفالباحثة

ومناقشتهاوتحليلهاالمالحظةمنالبياناتعرض-٢



٦٣

مهارةتعليمعناملعلوماتعلىللحصولاملالحظةبعقدالباحثةقامت
اموعةيفواجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعابباستخدامالقراءة

من١٩إىلفربايريشهرأولمنمراتمخساملالحظةجرتوقدالتجريبية،
.أبريلشهر

كليفحاضرينالطلبةكانالقراءة،مهارةتعليميفالدافعيةناحيةمن
تطبيقأثناءيفالسيماراءة،القمهارةتعليمعمليةيفجيتهدونوهماللقاأت،
ليكونوااآلخرمعيتنافسونهمواجلواب،السؤالبأسلوباللغويةاأللعاب

.فائزين
يشرتكونهمالقراءةمهارةتعليمعمليةيفإشرتاكهمناحيةومن
اليتاجلملةعنويتساءلونالقراءةنصحمتوىفهميفببعضبعضهمويتعاونون

.اللقاأتكليفاألجوبةأواألسئلةقراءةيفعتهمشجاوتطورتيفهمواها،ال
جهدهمبكلحياولونهمالقراءةنصفهميفكفائتهمناحيةومن

نصفهميفكفائتهمإرتقىواحلاصل. فائزينليكونواالقراءةنصليفهموا
. القراءة

واجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعابتطبيقيفاألحوالناحيةومن
.وفرحسروربكلالقراءةمهارةخاصةالعربيةاللغةنيتعلمو هم

الذينالتجرييبفصليفالطلبةأنالباحثةعرفتالسابقةاملعلوماتمن
بالفرحيشعرونهمواجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعابيستخدمون

.التعليمبعمليةاالشرتاكيفواحلماسة
اللغويةاأللعاباستخدامأنالباحثةتأكدتاملالحظةالبياناتهذهمن
بالسروريشعرونالطلبةألنالقراءةمهارةلرتقيةفعالواجلوابالسؤالبأسلوب
امترقيحيثالتعليم،عمليةعندوالنشاطواحلماسة تعليميفودوافعهمرغب



٦٤

درجةإىلمنخفضةدرجةمنالقراءةيفنتائجهمأيضاوترقيالعربية،اللغة
. جيدة

ومناقشتهاوتحليلهااالستبيانمنبياناتالعرض-٣
وإىلالتجريبيةاموعةيفاملفحوصنيإىلاالستبيانالباحثةقدمت

تطبيقبعداالستبيانهذاالباحثةقدمت. اموعةتلكيفالعربيةاللغةمدرس
وهذاواجلواب،السؤالبأسلوباللغويةاأللعابباستخدامالقراءةمهارةتعليم
عنهماوالبيان. التعليمعمليةيفمشاركتهمبعداللعبةتلكعنآرائهمملعرفة
:يليكما

للطلبةاالستبيان-)أ
)٢(رقمدولاجل

السؤالبأسلوباللغويةاأللعابتطبيقعنالطلبةلدىاالستبيانمناألجوبة
القراءةمهارةتعليمعمليةيفواجلواب

األسئلةمحتوىرقم
عدد
العينة

جوبةأ
المجموع

النعم
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١.
املدرسكانإذاترغبهل

يفالتعليميةالوسائليستخدم
؟العربيةاللغةتعليم

٣٠٣٠٠٣٠

%٠١٠٠%١٠٠املئويةالنسبة

املدرسكانإذارغبواالطلبةمن% ١٠٠بأناملعلوماتالباحثةحصلت
رغبواالطلبةأنعلىيدلذاه. العربيةاللغةتعليميفالتعليميةالوسائليستخدم

.التعليميةالوسائلاستخدامفيهاالعربيةاللغةتعليميف

األسئلةمحتوىرقم
عدد
العينة

أجوبة
المجموع

النعم

٢.

املدرسكانإذاترغبهل
اللغويةاأللعابيستخدم
تعليميفالتعليميةكوسيلة

؟العربيةاللغة

٣٠٣٠٠٣٠

%٠١٠٠%١٠٠املئويةالنسبة

املدرسكانإذارغبواالطلبةمن% ١٠٠بأناملعلوماتالباحثةحصلت
يدلهذا. العربيةاللغةتعليميفالتعليميةكوسيلةاللغويةاأللعابيستخدم

اللغويةاأللعاباستخدامفيهاالعربيةاللغةتعليميفرغبواالطلبةأنعلى
.التعليميةكوسيلة

األسئلةمحتوىرقم
عدد
العينة

أجوبة
المجموع

النعم
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٣.
يدافعكباللعبالتعلمهل

عك اللغةتعليميفويشّج
؟العربية

٣٠٢٧٣٣٠

%١٠٠%١٠%٩٠املئويةالنسبة

باللعبالتعلمأنأجابواالطلبةمن% ٩٠بأناملعلوماتالباحثةحصلت
عهميدافعهم التعلمأنأجابوامنهم% ١٠وبينما. العربيةاللغةتعليميفويشّج
عهميدافعهمالباللعب . العربيةاللغةتعليميفواليشّج

األسئلةمحتوىرقم
عدد
العينة

أجوبة
المجموع

النعم

٤.

القراءةمهارةتعليميفترغبهل
بأسلوباللغويةاأللعابباستخدم

و" معلوماتكاخترب"واجلوابالسؤال
نْ " وَ َم ؟طاقاتالببوسيلة" ُه

٣٠٣٠٠٣٠

%٠١٠٠%١٠٠املئويةالنسبة

القراءةمهارةتعليميفرغبواالطلبةمن% ١٠٠بأناملعلوماتالباحثةحصلت
من"و" معلوماتكاخترب"واجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعابستخدمبا

.البطاقاتبوسيلة" هو

األسئلةمحتوىرقم
عدد
العينة

المجمو أجوبة
ع النعم

٣٠٢٨٢٣٠اللعبةهذهاستخدامهل.٥



٦٧

الرغبةتنميةيفتساعدك
مهارةتعليميفوالدافعية

؟القراءة

%١٠٠%٦,٧%٩٣,٣املئويةالنسبة

هذهاستخدامأنأجابواالطلبةمن% ٩٣,٣بأناملعلوماتالباحثةحصلت
بينماو. القراءةرةمهاتعليميفوالدافعيةالرغبةتنميةيفتساعدهماللعبة
الرغبةتنميةيفتساعدهمالاللعبةهذهاستخدامأنأجابوامنهم% ٦,٧

.القراءةمهارةتعليميفوالدافعية

األسئلةمحتوىرقم
عدد
العينة

أجوبة
المجموع

النعم

٦.
اللعبةهذهباستخدامهل

جذابةالقراءةمهارةتعليم
؟مملةوغري

٣٠٢٧٣٣٠

%١٠٠%١٠%٩٠املئويةبةالنس

هذهاستخدامأنأجابواالطلبةمن% ٩٠بأناملعلوماتالباحثةحصلت
أنأجابوامنهم% ١٠وبينمامملة،وغريجذابةالقراءةمهارةتعليميفاللعبة

.مملةوغريجذابةالقراءةمهارةتعليميفاللعبةهذهاستخدام

األسئلةمحتوىرقم
عدد
العينة

أجوبة
المجموع

النعم
٣٠٣٠٠٣٠اللعبةهذهباستخدامهل.٧



٦٨

؟القراءةنصلفهمتدافعك
%٠١٠٠%١٠٠املئويةالنسبة

هذهاستخدامأنأجابواالطلبةمن% ١٠٠بأناملعلوماتالباحثةحصلت
.القراءةنصلفهمتدافعهماللعبة

األسئلةمحتوىرقم
عدد
العينة

أجوبة
المجموع

النعم

اللعبةهذهباستخدامهل.٨
لك ٣٠٢٨٢٣٠؟القراءةنصفهميفتسّه

%١٠٠%٦,٧%٩٣,٣املئويةالنسبة

اللعبةهذهأنأجابواالطلبةمن%٩٣,٣بأناملعلوماتالباحثةحصلت
لهم الاللعبةهذهأنأجابوامنهم%٦,٧وبينماالقراءة،نصفهميفتسّه
لهم .القراءةنصفهميفتسّه

األسئلةمحتوىرقم
عدد
العينة

أجوبة
المجموع

النعم

٩.
اللعبةهذهباستخدامهل

فهمكفاءةترقيةيفتساعدك
؟القراءةنص

٣٠٢٧٣٣٠

%١٠٠%١٠%٩٠املئويةالنسبة
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اللعبةهذهأنأجابواالطلبةمن% ٩٠بأناملعلوماتالباحثةحصلت
هذهأنأجابوامنهم% ١٠وبينماالقراءة،نصفهمائةكفترقيةيفتساعدهم

.القراءةنصفهمكفائةترقيةيفتساعدهمالاللعبة

للمدرساالستبيان-)ب
وهوالسابع،الصفيفالعربيةاللغةمدرسإىلسؤاال١٩الباحثةقدمت

:اآلتيةاملعلوماتالباحثةوحصلتسلمان،حممد
الرتبيةوكليةسنتني،مدةاللغوياالعدادسمقLIPIAمنمتخرجأنه-)١

.سنوات٤مدةاإلسالميةالدينيةتعليمقسم
اللغةيعلمهوإذناآلن،حىت٢٠٠٧سنةمنذالعربيةاللغةمدرسهو-)٢

.سنوات٤مدةالعربية
طريقةيستخدمالتعليمعمليةويفالعربية،اللغةتعليميفجدايرغبهو-)٣

الكتابسوىالتعليميةالوسائليستخدموالوالرتمجة،لقواعداوالقراءة
األلعاباستخدامدونالفصل،يفاملوجودةواألشياءوالسبورةالدراسي
.اللغوية

اخترب"واجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعاباستخدامقبل-)٤
القراءةنصفهميفالطلبةكفاءةكانت" هومن"و" معلوماتك
الوهمالفصل،يفالتعليمبعمليةيهتمونالمعظمهمألنمنخفضة،
.  األخرمعيتكلمونألماملدرسشرحإىليستمعون

واجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعابيستخدمحنياملدرس،رأى-)٥
كانالقراءة،مهارةتعليمعمليةيف" هومن"و" معلوماتكاخترب"



٧٠

يفأنمعالتعليم،أنشطةيفويشرتكونم،التعليبعمليةيهتمونالطلبة
ولكنالتعليم،بعمليةيهتمونالالذينالطلبةبعضهناكالعادة،

وهمالتعليم،عمليةيفويشرتكونيهتمونهماأللعابهذهباستخدام
اآلخرمعويتنافسونيتشاركونوهموالفرح،سروربكلالقراءةيتعلمون

تدريباتعمليفأيضاجيتهدونوهمزين،فائليكونواالقراءةنصفهميف
.القراءةنصفهميفكفائتهمارتقىحىت،املنزليةوالواجباتالقراءة

ومناقشتهاوتحليلهااالختبارمنالبياناتعرض-٤
التجريبيةللمجموعةالبعديواالختبارالقبلياالختبارالباحثةقدمت

قبلأياألولاللقاءيفالقبلياالختبارالباحثةقدمتولقدوالضابطة،
الباحثةوقدمت،٢٠١١سنةمارسشهرمن١اليوميفوهوالتجربة،
شهرمن١٩اليوميفالتجربةانتهاءبعدأياخلامساللقاءيفالبعدياالختبار

.٢٠١١سنةأبريل
املوادمناالختبارحمتوىالباحثةوأخذتسؤاال،٢٠الباحثةاستخدمت

منوهيالسابع،للفصلالدراسيالكتابمناملدرسهاعلماليتالدراسية
". األسرة"املوضوععنالرابعالدرسو" البيت"املوضوععنالثالثالدرس

. االختبارينيفاموعتنيمنالطلبةكلاشرتكو 
البعديواالختبارالقبلياالختبارلنتائجالبياناتجدوليليوفيما
. القراءةمهارةيفوالضابطةالتجريبةللمجموعة

)٣(رقمدولاجل
التجربيةاموعةيفالبعديواالختبارالقبلياالختبارنتيجة

االختبارنتائجالطلبةأمساءالرقم



٧١

التقديرالبعديالتقديرالقبلي
جداجيد٧٥مقبول٥٥سابوترىآدي١
جداجيد٧٥راسب٤٥ساتياوانآجي٢
جيد٦٥راسب٥٠إرواناأندي٣
جداجيد٨٠مقبول٦٠نورولأندي٤
جيد٦٥مقبول٥٥حنفيباغاس٥
جيد٧٠راسب٤٥أمحدبوفان٦
جداجيد٨٠جيد٦٥أغونجديدي٧
جيد٦٥راسب٥٠فطرياديسي٨
مقبول٦٠راسب٣٠فرحانديواين٩
جيد٦٥راسب٤٥ساتياوانفحمي١٠
جيد٦٥راسب٥٠خليلةفجريا١١

االختبارنتائجالطلبةأمساءالرقم
التقديرالبعديالتقديرالقبلي

جداجيد٨٥مقبول٦٠أمحدفكرام١٢
جداجيد٨٠جيد٦٥ديانفطريا١٣
جيد٧٠راسب٤٥أمحديغانيس١٤
مقبول٦٠راسب٣٥حسماوايت١٥
جداجيد٧٥مقبول٦٠حسميايت١٦
جيد٧٠مقبول٦٠ااهدةإخوة١٧
جيد٦٥راسب٤٠ساريإنداه١٨
مقبول٦٠مقبول٥٥ماياإيفا١٩



٧٢

مقبول٦٠راسب٤٥محداينلطفي٢٠
جيد٧٠راسب٥٠بوسبيتاساريمروة٢١
جيد٦٥راسب٣٥ووالنداريميغا٢٢
مقبول٦٠راسب٣٠ألفيانحممد٢٣
جداجيد٨٥جيد٦٥عرفاتحممد٢٤
جداجيد٨٥قبولم٥٥يسريلحممد٢٥
جيد٦٥راسب٥٠نورالليل٢٦
جيد٧٠مقبول٦٠أمحدأندي٢٧
جيد٧٠راسب٤٥أمسنيراندي٢٨
جداجيد٧٥مقبول٦٠واحيوينساري٢٩
جداجيد٨٠راسب٥٠آمنةسيت٣٠

)٤(رقمدولاجل
الضابطةاموعةيفالبعديواالختبارالقبلياالختبارنتيجة

االختبارنتائجالطلبةمساءأالرقم
التقديرالبعديالتقديرالقبلي

جيد٧٠جيد٦٥مارياناأنيتا١
مقبول٦٠راسب٥٠أنانداأدم٢
مقبول٦٠راسب٤٥دارماوانديلون٣
جيد٦٥مقبول٦٠بوتريديان٤
جيد٦٥مقبول٥٥علياندمياس٥
جيد٧٠مقبول٦٠برامسيتدياه٦
مقبول٦٠راسب٥٠برايوغايإيغ٧



٧٣

مقبول٦٠مقبول٥٥وحيإيليس٨
جيد٦٥مقبول٦٠يونسفاطي٩
مقبول٥٥راسب٥٠الرمحانفتح١٠
مقبول٦٠راسب٥٠باغوسحاندوكو١١
جيد٧٠جيد٦٥نوفياينإنداه١٢
مقبول٦٠راسب٤٥بوديعرفان١٣
مقبول٦٠مقبول٥٥عييننورإرما١٤
راسب٥٠راسب٣٠إمساياه١٥
جيد٦٥مقبول٦٠فاراديالإسيت١٦
جيد٦٥راسب٤٥سوالسرتييوليا١٧

االختبارنتائجالطلبةأمساءالرقم
التقديرالبعديالتقديرالقبلي

مقبول٦٠راسب٥٠كريسماوايت١٨
جيد٧٠جيد٦٥إيكامايا١٩
جيد٦٥راسب٣٥اهلدىمفتاح٢٠
جيد٦٥مقبول٥٥غفارحممد٢١
راسب٥٠راسب٣٠واحدةنور٢٢
جيد٦٥مقبول٦٠رمحةنور٢٣
جيد٦٥راسب٤٠آديبوترا٢٤
مقبول٦٠مقبول٥٥أوتاميفيالبوترى٢٥
جيد٧٠جيد٦٥رامحاوايت٢٦
جيد٧٠جيد٦٥ريانرايف٢٧
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مقبول٦٠راسب٥٠أدمراندي٢٨
جيد٦٥راسب٥٠رينا٢٩
جيد٦٥مقبول٦٠وانريزال٣٠

يفجمموعةكليفالطلبةدرجةللباحثةاتضحالسابقنياجلدولنيمن
منهتطلبالذياألساسيالسؤالولكن،. البعديواالختبارالقبلياالختبار
صادقغريأمالبياناتلصدقصادقالسابقالفرقهلعليهللقضاءالباحثة

منيأيتكماالبياناتبتحليلالباحثةقامتوملعرفته. اتالبيانصدقلعدم
.بعد

للمجموعةوالبعديالقبلياالختبارنتيجةومناقشةتحليل- ) أ
. والضابطةالتجريبية

نتيجةالباحثةحللتوالتابع،التجرييباملتغريبنيالتأثريعرفةمل
اخلطواترعايةبوالضابطةالتجريبيةللمجموعةوالبعديالقبلياالختبار

:التايل
ونتيجة(x)القبلياالختبارنتيجةبني(D)الفرقمعرفة:   أوال

.:بالرمزجمموعةلكل(y)البعدياالختبار
تنالحىتالفرقمجع:  ثانيا
MD:بالرمز(MD)الفرقمتويطمعرفة:  ثالثا =

تنالحىتجتمعمثللفرقثانيةدرجةارتقاء:  عاراب
SDD )الفرقمناملعيارياالحنرافمعرفة:  خامسا : بالرمز(

SDD =
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من متوسط الفرق (Standard Error)معرفة اخلطاء املعياري : سادسا
SEMD=: بالرمز SEMDوهو 

t0: باستخدام الرمز t0معرفة  : ا  سابع =

للمجموعةوالبعديالقبلياالختبارنتيجةومناقشةتحليل-)١(
التجريبية

)٥(دول رقم اجل

اموعة التجريبية

الطلبة
االختبار

D2(D=x-y)الفرق  بلي الق
(x)

البعدي
(y)

٤٠٠-١٥٥٧٥٢٠
٩٠٠-٢٤٥٧٥٣٠
٢٢٥-٣٥٠٦٥١٥
٤٠٠-٤٦٠٨٠٢٠
١٠٠-٥٥٥٦٥١٠
٦٢٥-٦٤٥٧٠٢٥
٢٢٥-٧٦٥٨٠١٥



٧٦

٢٢٥-٨٥٠٦٥١٥
٩٠٠-٩٣٠٦٠٣٠
٤٠٠-١٠٤٥٦٥٢٠
٢٢٥-١١٥٠٦٥١٥
٦٢٥-١٢٦٠٨٥٢٥
٢٢٥-١٣٦٥٨٠١٥

ة التجريبيةاموع

الطلبة
االختبار

D2(D=x-y)الفرق 
القبلي

(x)

البعدي
(y)

٦٢٥-١٤٤٥٧٠٢٥
٦٢٥-١٥٣٥٦٠٢٥
٢٢٥-١٦٦٠٧٥١٥
٤٠٠-١٧٦٠٧٠٢٠
٦٢٥-١٨٤٠٦٥٢٥
٢٥- ١٩٥٥٦٠٥
٢٢٥-٢٠٤٥٦٠١٥
٤٠٠-٢١٥٠٧٠٢٠
٩٠٠-٢٢٣٥٦٥٣٠
٩٠٠-٢٣٣٠٦٠٣٠
٤٠٠-٢٤٦٥٨٥٢٠
٤٠٠-٢٥٥٥٧٥٢٠
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٢٢٥-٢٦٥٠٦٥١٥
١٠٠-٢٧٦٠٧٠١٠
٦٢٥-٢٨٤٥٧٠٢٥
٢٢٥-٢٩٦٠٧٥١٥
٩٠٠-٣٠٥٠٨٠٣٠

N=١٣٣٠٠=- ٣٠٦٠٠
٢٠ -

، - ٦٠٠من اجلدول السابق اتضحت للباحثة أن 

=١٣٣٠٠و 

:مث حسب االحنراف املعياري من الفرق بالرمز ،-، ٢٠و

SDD =

SDD = =

= = = 6.58

SEMD: مث حسب اخلطاء املعياري من متوسط الفرق بالرمز  =

SEMD = = = = = 1.22

:باستخدام الرمز t0معرفة  
t0 = = = - 16.39
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هيوإمنااحلساب،عالمةليستالعدديف(-)النقصعالمةإن: يهالتنب(
).العددينبنيالفرقعالمة

متوســطأنالرمــوزترتيــبعلــىةالباحثــتوجــدقــدالســابقاحلســابمــن
-٢٠هـــــوالبعـــــديواالختبـــــارالقبلـــــياالختبـــــاريفنتيجـــــةبـــــني(MD)الفـــــرق

،١,٢٢هـــو(SEMD)ملعيــارياواخلطـــأ،-٦,٥٨هــو(SDD)املعيــاريواالحنــراف
df= N-1:بــــالرمزdfةالباحثــــتحســــبمث.  ١٦,٣٩هــــو(t0)" ت"وقيمــــة

يفاملوجـــــودةtقيمـــــةإىليرجـــــع٢٩العـــــددمث. df=٣٠-١أنتووجـــــد
الداللــةمسـتوىعنــداجلـدوليفاملوجـودةtقيمــةأناتضـحوقــد. املعتـرباجلـدول

العـــددعلـــىتـــدل%١الداللـــةمســـتوىوعنـــد٢,٠٤العـــددعلـــىتـــدل%٥
اجلــــدوليفاملوجــــودةtقيمــــةمــــنأكــــربt0قيمــــةأنةالباحثــــتفعرفــــ،٢,٧٦

)٢,٠٤>١٦,٣٩<٢,٧٦( .
االختبارنتيجةبنياالختالفوجداألخريةالنتيجةحسابعلىاعتمادا

ســـــتخدامباالتعلـــــيمأنأخـــــرىوبعبـــــارة،التجربـــــةللمجموعـــــةوالبعـــــديالقبلـــــي
مهـــارةتعلـــيميفتفاعليـــاتـــأثرياتـــؤثرواجلـــوابالســـؤالبأســـلوبةاللغويـــاأللعـــاب

.الغربيةبابوواسورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةدرسةمبقراءةال



٧٩

للمجموعــةوالبعــديالقبلــياالختبــارنتيجــةومناقشــةتحليــل-)٢(
ةضابطال

)٦(اجلدول 
ضابطةحساب نتيجة االختبار القبلي وال
اموعة الضابطة

الطلبة
االختبار

D2(D=x-y)الفرق  القبلي 
(x)

(y)البعدي

٢٥- ١٦٥٧٠٥
١٠٠-٢٥٠٦٠١٠
٢٢٥-٣٤٥٦٠١٥
٢٥- ٤٦٠٦٥٥
١٠٠-٥٥٥٦٥١٠
١٠٠-٦٦٠٧٠١٠
١٠٠-٧٥٠٦٠١٠
٢٥- ٨٥٥٦٠٥
٢٥- ٩٦٠٦٥٥
٢٥- ١٠٥٠٥٥٥
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١٠٠-١١٥٠٦٠١٠
٢٥- ١٢٦٥٧٠٥
٢٢٥-١٣٤٥٦٠١٥
٢٥- ١٤٥٥٦٠٥
٤٠٠-١٥٣٠٥٠٢٠

اموعة الضابطة

الطلبة
االختبار

D2(D=x-y)الفرق  القبلي 
(x)

(y)البعدي

٢٥- ١٦٦٠٦٥٥
٤٠٠-١٧٤٥٦٥٢٠
١٠٠-١٨٥٠٦٠١٠
٢٥- ١٩٦٥٧٠٥
٩٠٠-٢٠٣٥٦٥٣٠
١٠٠-٢١٥٥٦٥١٠
٤٠٠-٢٢٣٠٥٠٢٠
٢٥- ٢٣٦٠٦٥٥
٢٢٥-٢٤٤٠٥٥١٥
٢٥- ٢٥٥٥٦٠٥
٢٥- ٢٦٦٥٧٠٥
٢٥- ٢٧٦٥٧٠٥
١٠٠-٢٨٥٠٦٠١٠
٢٢٥-٢٩٥٠٦٥١٥
٢٥- ٣٠٦٠٦٥٥



٨١

N=٤١٥٠=- ٣٠٣٠٠
١٠-

، - ٣٠٠السابق اتضحت للباحثة أن من اجلدول

=٤١٥٠و 

:ب االحنراف املعياري من الفرق بالرمز امث حس،- ١٠و
SDD =

SDD = =

= = = 6.19

SEMD: طاء املعياري من متوسط الفرق بالرمز مث حسب اخل =

SEMD = = = = = 1.15

:باستخدام الرمز t0معرفة  
t0 = = = - 8.70

هـيوإمنـااحلسـاب،عالمـةليسـتالعـدديف(-)النقصعالمةإن: التنبيه(
).العددينبنيالفرقعالمة

متوســطأنالرمــوزترتيــبعلــىالباحثــةوجــدتقــدالســابقاحلســابمــن
-١٠هـــــوالبعـــــديواالختبـــــارالقبلـــــياالختبـــــاريفنتيجـــــةبـــــني(MD)الفـــــرق

،١,١٥هــــو(SEMD)املعيــــاريواخلطــــأ،٦,١٩هــــو(SDD)املعيــــاريواالحنــــراف
df= N-1:بــــالرمزdfالباحثــــةحســــبتمث.  -٨,٧٠هــــو(t0)" ت"وقيمــــة

يفاملوجـــــودةtقيمـــــةإىليرجـــــع٣٠العـــــددمث. df=٣٠-١أنتووجـــــد
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الداللــةوىمسـتعنـداجلـدوليفاملوجـودةtقيمــةأناتضـحوقـد. املعتـرباجلـدول
العـــددعلـــىتـــدل%١الداللـــةمســـتوىوعنـــد٢,٠٤العـــددعلـــىتـــدل%٥

اجلــــدوليفاملوجــــودةtقيمــــةمــــنأكــــربt0قيمــــةأنالباحثــــةفعرفــــت،٢,٧٦
)٢,٠٤>٨,٧٠<٢,٧٦( .

االختبارنتيجةبنياالختالفوجداألخريةالنتيجةحسابعلىاعتمادا
سـتخدامابـدونالتعلـيمأنأخـرىارةوبعب،الضابطةللمجموعةوالبعديالقبلي

مهـــارةتعلـــيميفتفاعليـــاتـــأثرياتـــؤثرواجلـــوابالســـؤالبأســـلوباللغويـــةاأللعـــاب
الغربيةبابوواسورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةدرسةمبقراءةال

االختبارينفيوالضابطةوالتجربيةالمجموعتينبينالفرقداللة-)٣(
البعديوالقبلي
ـــــةهـــــيوهـــــذه تنيجـــــةيفوالضـــــابطةالتجربـــــةامـــــوعتنيبـــــنيالفـــــرقدالل

:التايلاجلدوليفمرسومةهيكماوالبعديالقبلياالختبارين
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)٧(رقمدولاجل
البعديوالقبلياالختبارينيفالضابطةو ةيوالتجرباموعتنيبنيالفرقداللة

وعة
ام

البعديوالقبلياالختباران

متوسط
الفرق
D

االحنراف
املعياري

DSD

اخلطأ
املعياري

DMSE

تقيمة
(t0)

ف.د
(N-1)

يف" ت"قيمة
عنداجلدول
الداللةمستوى

٥%١%
٦,٥٨١,٢٢١٦,٣٩٣٠٢,٦٥٢,٠٠-٦٠٠التجريبة
٦,١٩١,١٥٨,٧٠٣٠٢,٧٦٢,٠٤-٣٠٠الضابطة

المقارنةعلىللحصولاالختبارالبعدينتيجةومناقشةتحليل- )ب
. والضابطةالتجريبيةالمجموعتينبين

، وحدهاالبعدياالختبارنتيجةعلىالتحليلهذايفالباحثةاعتمدت
التابعاملتغريوتأثريالتجربةاموعةيفالتجرييباملتغريتأثريملعرفةمقياسألا

لالختبار)X1( عالمةالباحثرسمحيللهاأنوقبل. الضابطةاموعةيف
مث. الضابطةللمجموعةلالختبار)X2( وعالمة، التجربةللمجموعةالبعدي
:يليكمابالتحليلالباحثةبدأت

= بالرمزX1متوسطمعرفة: أوال

= بالرمزX2وسطمتمعرفة: ثانيا
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X1بالرمزx1نتيجةمعرفة: ثالثا – M1 =x1

X2بالرمزx2نتيجةمعرفة: رابعا – M2 =x2

2وينالجيمعمثx1ثانيةدرجةارتقاء: خامسا

2وينالجيمعمثx2ثانيةدرجةارتقاء: سادسا

:بالرمزt0معرفة: سابعا

قيمة املقارنة=
اموعة التجربةيف ) املتوسط(املقياس املعدل =  من  دي  ع ب ار ال . االختب
.طةالضابموعةايف االختبار البعدي من ) املتوسط(املقياس املعدل =  
اموعة التجربةائج من عدد التنوعي يف كل النت=  .من 
.طةالضاباموعةائج من عدد التنوعي يف كل النت= 

N1  = اموعة التجربةعدد الطلبة يف .من 
N2 = طةالضاباموعةعدد الطلبة يف

)٨(رقمجدولال
والضابطةالتجربةالمجموعتينمنالبعدياالختبارنتيجةبيننةار المقحساب

االختبارالبعدي
ط
N

التجريبة
X1

الضابطة
X2

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

2)

١٧٥٧٠٤,١٧٧,٣٣١٧,٣٩٥٣,٧٣
١٧,٣٩٧,١٣-٢٧٥٦٠٤,١٧٢,٦٧
٣٣,٩٩٧,١٣-٢,٦٧-٣٦٥٦٠٥,٨٣



٨٥

٤٨٠٦٥٩,١٧٢,٣٣٨٤,٠٩٥,٤٣
٢,٣٣٣٣,٩٩٥,٤٣-٥٦٥٦٥٥,٨٣
٧,٣٣٠,٦٩٥٣,٧٣-٦٧٠٧٠٠,٨٣
٨٤,٠٩٧,١٣-٧٨٠٦٠٩,١٧٢,٦٧
٣٣,٩٩٧,١٣-٢,٦٧-٨٦٥٦٠٥,٨٣
٢,٣٣١١٧,٢٩٥,٤٣-٩٦٠٦٥١٠,٨٣
٣٣,٩٩٥٨,٨٣-٧,٦٧-١٠٦٥٥٥٥,٨٣
٣٣,٩٩٧,١٣-٢,٦٧-١١٦٥٦٠٥,٨٣
١٢٨٥٧٠١٤,١٧٧,٣٣٢٠٠,٧٩٥٣,٧٣
٨٤,٠٩٧,١٣-١٣٨٠٦٠٩,١٧٢,٦٧

االختبارالبعدي

ط
N

التجريبة
X1

الضابطة
X2

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

2)

٠,٦٩٧,١٣- ٢,٦٧- ١٤٧٠٦٠٠,٨٣
١١٧,٢٩١٦٠,٥٣-١٢,٦٧-١٥٦٠٥٠١٠,٨٣
٢,٣٣١٧,٣٩٥,٤٣-١٦٧٥٦٥١٠,٨٣
٢,٣٣٠,٦٩٥,٤٣- ١٧٧٠٦٥٠,٨٣
٣٣,٩٩٧,١٣- ٢,٦٧- ١٨٦٥٦٠٥,٨٣
٧,٣٣١١٧,٢٩٥٣,٧٣-١٩٦٠٧٠١٠,٨٣
٢,٣٣١١٧,٢٩٥,٤٣-٢٠٦٠٦٥١٠,٨٣
٢,٣٣٠,٦٩٥,٤٣- ٢١٧٠٦٥٠,٨٣
٣٣,٩٩١٦٠,٥٣-١٢,٦٧- ٢٢٦٥٥٠٥,٨٣
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٢,٣٣١١٧,٢٩٥,٤٣-٢٣٦٠٦٥١٠,٨٣
٢٠٠,٧٩٥٨,٨٣- ٢٤٨٥٥٥١٤,١٧٧,٦٧
١٧,٣٩٧,١٣- ٢٥٧٥٦٠٤,١٧٢,٦٧
٧,٣٣٣٣,٩٩٥٣,٧٣- ٢٦٦٥٧٠٥,٨٣
٧,٣٣٠,٦٩٥٣,٧٣- ٢٧٧٠٧٠٠,٨٣
٠,٦٩٧,١٣- ٢,٦٧- ٢٨٧٠٦٠٠,٨٣
٢٩٧٥٦٥٤,١٧٢,٣٣١٧,٣٩٥,٤٣
٣٠٨٠٦٥٩,١٧٢,٣٣٨٤,٠٩٥,٤٣
N=
٣٠

=

٢١٢٥
=

١٨٨٠
=

١٧٧٠,٨٨٨٦,٧
=١٨٨٠و=٢١٢٥اتضـحت للباحثـة أن مـن اجلـدول السـابق

N2= ٣٠و N1= ٣٠و =  ٨٨٦,٧و =١٧٧٠,٨و

:مث حساب املتوسط من كل جمموعة وحصل على العدد التايل

M1 = = = 70.83

M2 = = = 62.67

:بالرمزt0وحساب
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t0 =  4.56

اموعةمناملتوسطأنعلىالباحثةحصلتقدالسابقاحلسابمن
هو) M2(الضابطةاموعةمنواملتوسط٧٠,٨٣وه) M1(التجربة

= df: بالرمزdfالباحثةحسبتمث، ٤,٥٦هو) t0(تاءودرجة٦٢,٦٧

(N1 + N2) – .٥٨= ٢-) ٣٠+٣٠(: علىوحصلت2
وقد) t-table(التائياجلدوليف) t(قيمةإىليرجع) ٥٨(العددهذامث
مستوىوعند٢,٠٠تدل%٥الداللةمستوىعندالتاءدرجةأناتضحت

أكرب) t0(حسابتاءدرجةأنالباحثةفعرفت. ٢,٦٥تدل%١الداللة
.)٢,٠٠>٤,٥٦<٢,٦٥(: اجلدوليف) t(تاءدرجةمن

واضــحفـرقهنــاكأنالباحثـةعرفــتاألخـريةنتيجــةحسـابعلــىانطالقـا
لــيمتععمليــةبعــدوالضــابطةالتجربــةللمجمــوعتنيالبعــدياالختبــارنتيجــةبــني

.واجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعابستخدامبا
واجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعاباستخدامأنأخرىبعبارة

السؤالبأسلوباللغويةاأللعاباستخدامبدونالتعليممنتأثرياوأحسنفعّال
.واجلواب

البحثنتائجفيالمناقشة-ج
املتوسطةدرسةمبالسابعالفصليفالباحثةاقامتاليتامليدانيةالدراسةيف

قراءةالمهارةتعّلمقد.الغربيةبابوواسورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالمية
جتربةويف. التجربةاموعةيفواجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعاباستخدامب
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ماأللعابهذه اللغويةباأللعااستخدامأنهي، البحثفرضيةةالباحثتقّد
اإلسالميةاملتوسطةدرسةمبقراءةهارة اللرتقية مفعالة واجلوابالسؤالبأسلوب
املعيار ةالباحثتولتصديقها استخدم. الغربيةبابوواسورونجالنموذجيةاحلكومية

:اآليت
اجلــــدول فــــالفرض -أكــــرب مــــن درجــــة ت) t0( حســــاب-إذا كانــــت درجــــة ت-١

واجلــــوابالســــؤالبأســــلوباللغويــــةاأللعــــابماســــتخداوهــــذا يعــــين أن ، مقبــــول
.فعالالغربيةبابوواسورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةمبدرسة

أصــغر مــن درجــة تــاء اجلــدول أو متســاويني )t0( حســاب-تإذا كانــت درجــة -٢
واجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعاباستخداموهذا يعين ، فالفرض مرفوض

.غري فعالالغربيةبابوواسورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالميةتوسطةاملمبدرسة
اعتمــادا علــى النتــائج احملصــولة لالختبــار البعــدي للمجمــوعتني الضــابطة والتجربــة 

أكرب مـن درجـة ) ٤,٥٦(يف هذا البحث) t0(حساب -وجدت الباحثة أن درجة ت
ل علــى مســتوى اجلــدو -و مــن درجــة ت)٢,٠٠% (٥اجلــدول علــى مســتوى -ت
األلعــاباســتخداموهــذا يعــين أن ، فعرفنــا أن الفــرض الســابق مقبــول. )٢,٦٥% (١

اإلسـالميةاملتوسطةدرسةمبفعال لرتقية مهارة القراءة  واجلوابالسؤالبأسلوباللغوية
.الغربيةبابوواسورونجالنموذجيةاحلكومية



٨٩

الخامسالفصل
والمقترحاتتوالتوصياالبحثنتائج

البحثنتائج- أ
باستخدامالقراءةمهارةترقيةعنالسابقةوحتليلهاالبياناتعرضوعلى

البحثنتائجتقدمأنالباحثةتستطيعواجلواب،السؤالبأسلوباللغويةاأللعاب
:يليكما

" معلوماتكاخترب"لعبةواجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعاباستخدامأن-١
نْ "عبةلو وَ َم فهمةكفاءلرتقيةالطلبةساعدتقدالتعليمية،كالوسيلة"ُه

واحلماسة،فيهابالرغبةوالتعلمالتعليمعمليةيفالطلبةواشرتكء،قرو املنص
مبدرسةالقراءةمهارةتعليميفاتطبيقهيفجدافعالاأللعابهذهأنمبعىن

.الغربيةبابوواونجسور النموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطة
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نْ "و" معلوماتكاخترب"واجلوابالسؤالبأسلوباللغويةاأللعابفعاليةأن-٢ َم
وَ  بدليلومؤكدةواقعةمثبتة،املقروءنصفهمجانبعلىالقراءةمهارةلرتقية" ُه

علىببناءاألوىلالطريقةبطريقتني،االستداليلاإلحصائيأسلوبمنقطعي
= t0بقيمةالتجربةللمجموعةوالبعديقبليالاالختبارنتيجة

نتيجةبنياملقارنةعلىببناءالثانيةوالطريقة،)٢,٠٤>١٦,٣٩<٢,٧٦(
= t0بقيمةوالضابطةالتجربةللمجموعةالبعدياالختبار

مهارةلرتقيةفعالاأللعابهذهأنواحلاصل،)٢,٠٠>٤,٥٦<٢,٦٥(
.الغربيةبابوواسورونجالنموذجيةوميةاحلكاإلسالميةاملتوسطةمبدرسةالقراءة

البحثتوصيات-ب
اللغةملدرسالتوصياتبعضالباحثةتوصياحملصولةالبحثنتائجعلىاعتمادا

:كالتايلالعربية
واألساليبوالطرقاملداخلباستخداميهتمأنالعربيةاللغةدرسملينصح-١

الحىتوالتعلمالتعليمعمليةيفةاملتنوعاللغويةأواأللعابالتعليميةوالوسائل
كفائتهملتنميةمتوفرةفرصاالطالباملدرسويعطى. واملللبالسأمالطلبةيشعر

.اللغوية
كالوسيلةاأللعابهذهيستخدمأناملدرسةهذهيفالعربيةاللغةملدرسينصح-٢

بصفةءةالقراتعليمويفعامة،بصفةالعربيةاللغةتعليميفاملناسبةالتعليمية
.خاصة

٩٠



٩١

وأحوالالدراسيةباملوادمناسبةاأللعابهذهيطورأنالعربيةاللغةملدرسينصح-٣
.مملةوغريجذابةاأللعابلتكونالطلبة

الطلبةلدىالفصلخارجاملوسعةالقراءةيكثرأنالعربيةاللغةملدرسينصح-٤
.وفهمهاالعربيةالنصقراءةعلىيتعودوالكي

التعليمعمليةلرتقيةفائدةأكثرالعلميالبحثهذانتائجونتكأنوللمدرسة-٥
.فيهاالطلبةلدىالدراسيالتحصيلترقيةوفيهاوالتعلم

البحثمقترحات–ج
أنالالحقنيالباحثنيعلىفريجىالعلميالبحثهذانتائجعلىاعتمادا

تعليمويفابةوالكتالكالممثلأخرىمهاراتيفاأللعابهذهويوسعوايطوروا
األلعابلتكوناأللعابهذهتطبيقخطواتيطورواأنوكذلكاملفردات،

.والسأمباملللالطلبةيشعروالتطبيقهاخطواتيفمتنوعة
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والمراجعالمصادرقائمة

المصادر
الكرميالقرآن- ١

)١٩٧٦املشرق،دار: بريوت(واألعالم،اللغةفيالمنجدمعلوف،لويس- ٢

:العربيةالمراجع
احياءدار: بريوت(،والتعلميةالتعليميةالوسائلالكلوب،الرحيمعبدبشري- ٣

)١٩٨٦العلوم،
التربيةفيالبحثمناهجاظم،كخريىوأمحدجابراحلميدعبدجابر- ٤

)٢ط،١٩٧٨العربية،النهضةدار: القاهرة(،النفسوعلم
املعاصر،الفكردار: بريوت(،العربيةاللغةتدريسطرقالركايب،جودات- ٥

١٩٩٧(
والرتبيةاالدب: كويت(والتكنولوجي،االتصالوسائلمحدي،حسني- ٦

)٢٠٠١كويت،جبامعة
: القاهرة(،والتطبيقالنظريةبينالعربيةاللغةتعليمشحاتة،حسن- ٧

)١٩٩٦اللبنانية،املصريةالدار
، والتوزيعللنشراسامةدار،الرياض(، العلميالبحثوأصدقائه،عبيداتذوقان- ٨

١٩٩٧(
مكة(،أخرىبلغاتللناطقينالعربيةاللغةتعليمطعيمة،أمحدرشدي- ٩

)١٩٨٦ى،القر أمجامعة: املكرمة
: الرياض( ،وأساليبهمناهجهبها،الناطقينلغيرالعربيةاللغةتعليمـــــــ،-١٠

)١٩٨٩والثقافة،والعلومللرتبيةاإلسالميةاملنظمةمنشورات
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والمناهجفيدراساتعليان،عامرهشاموهنديذيابصاحل-١١
)١٩٨٧الفكر،دار: عمان(،العامةاألساليب

النظريةبينوتعليمهاالحيةاللغةتعليمالعريب،ايدعبدحصال-١٢
)١٩٨١لبنان،مكتبة: بريوت(،والتطبيق

واألسساملاهية(التعليمتكنولوجي،كدوكالرمحانعبد-١٣
)٢٠٠٠املفردات،: الرياض(،)العمليةوالتطبيقات

العربيةاململكة:الرياض(،النفسىاللغةعلممنصور،أمحدالعزيزعبد-١٤
)١٩٨٢السعودية،

املعارف،دار: القاهرة(،العربيةاللغةلمدرسالفنالموجهإبراهيم،العليمعبد-١٥
)٤:ط،١٩٦٨

)املصريةالنهضة: القاهرة(،العربيةاللغةتعليمطرقأمحد،القادرعبد-١٦
)١٩٨٤الفالح،مكتبة: الكويت(،العربيةاللغةفنونتدريسمدكور،أمحدعلي-١٧
الدار: اخلرطوم(،بغيرهاللناطقينالعربيةاللغةتعليماهللا،عبدالصديقعمر-١٨

)٢٠٠٨العاملية،
،العربيةاللغةتعليمأساسياتالناقة،كاملوحمموديونسعليفتحي-١٩

)١٩٧٧الثقافة،دار: القاهرة(
)العربيةالكتبإحياءدار(،موالتعليالتربيةروحاألبراشي،عطيةحممد-٢٠
)٢٠٠٠الفالح،دار: األردن(،اللغويةاالختباراتاخلويل،عليحممد-٢١
)١٩٨٩السعودية،العربيةاململكة: الرياض(،العربيةاللغةتدريسأساليبـــــــ،-٢٢
أسسهاإلبتدائيةبالمرحلةالعربيةاللغةتدريسااور،الدينفالححممد-٢٣

)١٩٨٠القلم،دار: الكوين(،وتطبيقاته
بعضاألجنبية،اللغاتلتدريسالتعليميةالموادإعدادصيين،إمساعيلحممود-٢٤

)١٩٨٢السعودية،العربيةاململكة: الرياض(،العامةاألسس
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)١٩٨٧العصرية،مكتبة: صودان( ،العربيةالدروسجامعالغاليني،مصطفى-٢٥
لغيرالتعليميةالكتابإعدادأسساهللا،عبداحلميدوعبدالغايلاهللاعبدناصر-٢٦

)١٩٩١االعتصام،دار: سعود(،بالعربيةالناطقين
،األجنبيةاللغاتتعليمفياللغويةاأللعابالعزيز،عبدمصطفىناصف-٢٧

)السنةدوناملريح،دار: الرياض( 
النفائس،دار: لبنان(،تدريسهاوطرائقةالعربيخصائصمعروف،نايف-٢٨

)هـ١٤١٢/م١٩٩١
: األردان(،عمليةوتطبيقاتنظريةمفاهيمالعربيةاللغةتدريسجابر،أمحدوليد-٢٩

)والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار

العلميةالبحوث
الدراسيالتحصيلعلى) اللغويةاأللعاب(الوسائلاستخدامتأثير.حممودةأمي- ٣٠

األوىلاحلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةباملدرسةالعربيةاللغةتدريسفيللتالميذ
العربيةاللغةقسمالعلياالدراسةكلية: ماالنج(منشورة،غريماجيسرت،رسالةمباالنج،
)٢٠٠٣ماالنج،احلكوميةاإلسالميةاجلامعة

،القراءةمهارةلتنمية"  لكلماتا"اللغويةاأللعاباستخدام،فطرياناعائدة- ٣١
ماجيسرت،رسالة،)ببايلاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةامالبورامدرسةعلىبالتطبيق(

اإلسالميةاجلامعةالعربيةاللغةقسمالعلياالدراسةكلية: ماالنج(منشورة،غري
)٢٠٠٨ماالنج،احلكومية

القراءةمهارةتنميةفيالدالليقلالحبطاقةاستخدامفعاليةتواب،حممد- ٣٢
الشماليةباسريباناحاماحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةوارومدرسةعلىبالتطبيق

العلياالدراسةكلية: ماالنج(منشورة،غريماجيسرت،رسالةالشرقية،بكاليمانتان
)٢٠٠٨ماالنج،احلكوميةاإلسالميةاجلامعةالعربيةاللغةقسم
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بالتطبيق. (القراءةمهارةتدريسفيالعملبطاقةاستخداموحيودي،اندينور- ٣٣
رسالة،)اجلنوبيةكاليمانتانفارجننياليفاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةعلى

اجلامعةالعربيةاللغةقسمالعلياالدراسةكلية: ماالنج(منشورة،غريماجيسرت،
)٢٠١٠ماالنج،احلكوميةاإلسالمية
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األولاللقاءفيةدالما
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عميبيت

كبرية،بوابةالبيتأمامومجيل،كبريالبيتهذا
ومنظمة،مجيلةاحلديقةحديقة،البوابةجبوار
علوي،وطابقسفليطابقالبيتيف
املكتبفةوغر النومغرفالعلويالطابقيف
.األكلوغرفةاجللوسغرفةالسفليالطابقويف

مصباح،املائدةفوقمائدة،فيهااألكل،غرفةهذه
.نظيفواحلماممنظماملطبخومحام،مطبخاألكلغرفةوراء

تلفزيون،الغرفةيفمنظمة،هياجللوس،غرفةهذه
وكراسي،منضدةاحلجرةيفاحلائط،منقريبالتلفزيون

أزهار،الزهريةعلىزهرية،املنضدةىعل
االت،بعضاملنضدةحتتمصباح،املنضدةفوق

وتقومي،وصورةساعةاحلائطعلىحائط،هنا
.املدينةيفكبريموظفهوخالد،السيدلعمي،البيتهذا

الثانياللقاءفيةدالما

األسرةأفراد
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.كبريةأسريتأسريت،هيأسرة،هذه
.خالدامسهأخي،وهذا،زينبأنا

آدم،عائشةامسهاأميوهذهسليمان،امسهأيب،وهذا
.حليمةامسهاجديتوهذهآدم،امسهجدي،وهذا

خدجية،امسهازوجته،وهذهآدم،إلياسامسهعمي،وهذا
.حسىنامسهاابنته،وهذهأمحد،امسهابنه،هذاوابنة،ابنعندهوعمي

إبراهيم،امسهزوجها،وهذاآدم،فاطمةامسهاعميت،وهذه
.وفوزيةليلىامسهاابنتان،عندهاوعميت

الثالثاللقاءفيةدالما

األسرةأعمال

أسريت،صورةهذه! انظر
املدينة،يفطبيبهوحممود،امسهأيبهذا
اجللوس،غرفةيفاجلريدةيقرأهو

البيت،ربةهيخدجية،امسهاأميوهذه
.األكلغرفةيفالطعامتعدهي

اإلسالمية،االبتدائيةاملدرسةيفطالبهوحسني،امسهأخيوذلك
املكتب،غرفةيفاملنزلالواجبيكتبهو

اإلسالمية،الثانويةاملدرسةيفطالبةهينبيلة،امسهاأخيتوتلك
احلمام،يفاملالبستغسلهي
.خاملطبيفالطعامتطبخهيفريدة،اسهماخادمة،وهذه
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اإلسالمية،املتوسطةاملدرسةيفطالبانا،أمحدامسيناوا
.احلديقةيفالربتقالآكلناا

والبعديالقبلياالختبارأسئلة) ٢(الملحق

Bidang Studi : Bahasa Arab

Kelas / Semester : VII / Genap

Tanggal : ……………2011
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Petunjuk Umum     :

1. Tulislah namamu pada lembar jawaban yang tersedia

2. Gunakanlah pulpen  yang tintanya hitam atau biru untuk menjawab pertanyaan

3. Berilah tanda silang  X  pada jawaban yang benar di lembar jawaban yang tersedia

Petunjuk Khusus :

Bacalah teks bacaan berikut ini untuk menjawab soal nomor 1-8

حديقةالبوابةجبواركبرية،بوابةالبيتأمامومجيل،كبريالبيتعمر،السيدامسهعميبيتهذا
.ومنظمةمجيلة

الطابقويفاملكتب،وغرفةالنومغرفالعلويالطابقيفسفلي،وطابقعلويطابقالبيتيف
.األكلوغرفةاجللوسغرفةالسفلي

. تلفزيونفيهااجللوسةغرفوهذهمائدة،فيهااألكل،غرفةهذه
؟البيتهذاملن- ١

البيتأمامهو.دعمرللسيدهو. جمجيلهو. بكبريهو.  أ
...........عميبيت- ٢

ومنظمةكبري.دومجيلصغري. جومجيلكبري. بوصغريكبري. أ
.............. .البوابةبوابة،هذه- ٣

احلديقةوراء.داحلديقةأمام. جالبيتوراء. بالبيتأمام. أ
..........هي؟احلديقةأين- ٤

البيتوراء.دالبيتأمام. جالبوابةأمام.بالبوابةجبوار. أ
األكلغرفة،.................- ٥

السفليالطابقيف.دالعلويفالطابق. جالطابقيف. باحلجرةيف. أ
؟العلويالطابقيفماذا- ٦

اجلميلةغرفة.داملكتبغرفة. جاألكلغرفة. باجللوسغرفة. أ
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......هيمائدة،هذه! انظر- ٧
النومغرفةيف. داألكلغرفةيف. جاجللوسغرفةيف. باملذاكرةغرفةيف. أ

اجللوسغرفةيفهو،........هذا- ٨
تلفزيون. دمطبخ. جمحام. بمصباح. أ

Bacalah teks bacaan berikut ini untuk menjawab soal nomor 9-14

امسهاأميوهذهسليمان،امسهأيبوهذاخالد،امسهأخيوهذازينبأناكبرية،أسريتأسريت،هذه
.حليمةامسهاجديتوهذهآدم،امسهجديوهذاآدم،عائشة

. حسىناالبنةواسمأمحد،االبناسموابنة،ابنعندهعميآدم،إلياسامسهعميهذا
.وفوزيةليلىامسهماابنتان،عندهاعميتآدم،فاطمةامسهاعميتوهذه

..........األسرةأسرة،هذه- ٩
منظمة. دمجيلة. جكبرية. بصغرية. أ

؟آدمعائشةمن-١٠
زينبجدة.دزينبعمة. جزينبأخت. بزينبأم. أ

...........هوآدم،هذا-١١
زينبجد.دزينبعم. جزينبأبو. بزينبأخ. أ

آدمفاطمةامسها،.........هذه-١٢
زينبجدة.دزينبعمة. جزينبأخت. بزينبأم. أ

...........عندهآدم،إلياسهذا-١٣
ابنتان.دوابنةبنا. جواحدةابنة. بواحدابن.أ

...........عندهاعميت،هذه-١٤
ابنتان.دوابنةابن. جواحدةابنة. بواحدابن.أ
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Bacalah teks bacaan berikut ini untuk menjawab soal nomor 15-20

امسهاأميوهذهاجللوس،غرفةيفاجلريدةرأيقهوحممود،امسهأيبهذاأسريت،صورةهذه! انظر
.األكلغرفةيفالطعامتعدهيخدجية،

هينبيلة،امسهاأخيتوتلكاملكتب،غرفةيفاملنزلالواجبيكتبهوحسني،امسهأخيوذلك
.املطبخيفالطعامتطبخهيفريدة،اسهماخادمة،وهذهاحلمام،يفاملالبستغسل

.........هذه؟هذهمن-١٥
أستاذي.دأخي. جأمي.بأيب. أ

؟أيبيعملماذا-١٦
املنزلالواجبيكتبهو.داجلريدةيقرأهو.جاملالبستغسلهي. بالطعامتعدهي. أ

..........هو؟حسنيأين-١٧
اجللوسغرفةيف.داملذاكرةغرفةيف.جبخاملطيف. باحلديقةيف. أ

؟نبيلةتعملماذا-١٨
املنزلالواجبيكتبهو.داجلريدةيقرأهو.جاملالبستغسلهي. بالطعامتطبخهي. أ

؟احلماميفمن-١٩
حممود.دنبيلة.جخدجية.بفريدة. أ

...........اخلادمة،إىلانظر-٢٠
املنزلالواجبيكتبهو.داجلريدةيقرأهو.جاملالبستغسلهي. بالطعامتطبخهي. أ

االستبيانأدوات) ٣(الملحق
ANGKET UNTUK GURU BAHASA ARAB

Nama Responden :....................................

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET
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Jawablah pertanyaan pertanyaan berikut ini dengan cara memilih salah satu pilihan
jawaban yang tersedia atau mangisi titik titik bila pilihan jawabanmu tidak tersedia dalam
pilihan jawaban daftar.

1. Apakah latar belakang pendidikan (jurusan) Anda ?

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

2. Sejak kapan Anda mengajar bahasa Arab ?

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

3. Sudah berapa lama Anda mengajar bahasa Arab ?

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

4. Apakah Anda merasa senang mengajar bahasa Arab ?

a. sangat senang        b. Senang            c. kurang senang            d. tidak senang

5. Metode apa yang Anda gunakan dalam mengajar bahasa Arab ?

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

6. Apakah Anda menggunakan media pembelajaran dalam mengajar bahasa Arab ? (selain buku
paket dan papan tulis) ?

a. selalu b. kadang-kadang             c. jarang                       d. tidak pernah

7. Jika menggunakan media, jenis media apa yang Anda gunakan ?

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

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

8. Apakah Anda menggunakan permainan dalam mengajar bahasa Arab ?

a. selalu                   b. kadang-kadang             c. jarang                       d. tidak pernah

9. Jika menggunakan permainan, jenis permainan apa yang Anda gunakan ?

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

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

10. Apakah Anda pernah menggunakan permainan ” Uji Pengetahuanmu” dan” Siapa Dia”
sebagai media untuk mengajar bahasa Arab ?

a. selalu                   b. kadang-kadang             c. jarang                       d. tidak pernah
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11. Bagaimana kemampuan siswa kelas VII dalam memahami teks berbahasa Arab sebelum
digunakannya permainan ” Siapa Dia” dan "uji pengetahuanmu”?

a. sangat baik           b. baik                 c. kurang baik                d. tidak baik

12. Bagaimana kemampuan siswa kelas VII dalam memahami teks berbahasa Arab ketika
digunakannya permainan ini ?

a. sangat baik           b. baik                 c. kurang baik                d. tidak baik

13. Bagaimana motifasi siswa kelas VII dalam belajar bahasa Arab sebelum digunakannya
permainan ini ?

a. tinggi b. sedang                      c. rendah                d. sangat rendah

14. Bagaimana motifasi siswa kelas VII dalam belajar bahasa Arab ketika digunakannya
permainan ini ?

a. tinggi                  b. sedang                      c. rendah                d. sangat rendah

15. Apakah siswa menyukai belajar bahasa Arab dengan menggunakan permainan  ini ?

a. sangat suka          b. suka                      c. kurang suka         d. tidak suka

e. ........................................................................................................................................

16. Apakah semua siswa terlibat dalam permainan ini?

a. semua terlibat                                           b. sebagian besar terlibat

c. sebagian kecil terlibat                              d. tidak ada yang terlibat

17. Apakah  siswa lebih tertarik belajar bahasa Arab ketika menggunakan permainan ini ?

a. lebih tertarik              b.tertarik                 c. kurang tertarik            d. tidak tertarik

18. Adakah peningkatan kemampuan siswa dalam membaca dan memahami qiro’ah ketika
menggunakan permainan ini ?

a. sangat tinggi              b. tinggi                 c. rendah            d. tidak ada peningkatan

19. Adakah peningkatan kemampuan siswa dalam  mengerjakan tadribat  setelah  menggunakan
permainan ini ?

a. sangat tinggi              b. tinggi                 c. rendah            d. tidak ada peningkatan

Quesioner untuk Siswa setelah pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab dengan
menggunakan permainan bahasa dengan cara Tanya jawab “uji pengetahuanmu” dan “

siapa dia” dengan memakai kartu

Nama Siswa : ...........................................



١٠٥

Kelas / Semester : ........................................... Tanggal : .....................

No. Pernyataan/Pertanyaan Ya Tidak

1. Apakah anda senang apabila guru menggunakan media
pembelajaran dalam mengajar bahasa Arab ?

 

2.
Apakah anda senang apabila guru menggunakan
permainan bahasa sebagai media pembelajaran dalam
mengajar bahasa Arab?

 

3. Apakah belajar sambil bermain membuatmu termotivasi
dan bersemangat dalam belajar bahasa Arab ?

 

4.

Apakah anda senang belajar membaca dengan
menggunakan permainan bahasa dengan cara Tanya
jawab “uji pengetahuanmu” dan “ siapa dia” dengan
memakai kartu ?

 

5.
Apakah penggunaan permainan ini membantu anda
dalam meningkatkan minat dan motivasi dalam belajar
membaca ?

 

6. Apakah dengan menggunakan permainan ini belajar
membaca menjadi menarik dan tidak membosankan?

 

7. Apakah dengan menggunakan permainan ini memotivasi
anda untuk memahami teks qiro’ah?

 

8. Apakah dengan menggunakan permainan ini
memudahkan  anda dalam memahami teks qiro’ah?

 

9.
Apakah dengan menggunakan permainan ini membantu
anda dalam meningkatkan kemampuan  memahami teks
qiro’ah?

 

LEMBAR PENGAMATAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN QIRO’AH DAN PERMAINAN “UJI PENGETAHUANMU ”
DAN” SIAPA DIA”

Kelas     : Eksperimen                                                      Tanggal : ............................2011
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1. Motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab

A. Presensi siswa dalam belajar bahasa Arab

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

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

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

B. Semangat siswa dalam belajar bahasa Arab

a). Di awal pelajaran

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

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

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

b). Di tengah pelajaran

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

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

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

c). Di akhir pelajaran (saat permainan siapa dia dan uji pengetahuanmu)

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

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

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

C. Mengerjakan tugas-tugas

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

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

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

D. Semangat bersaing untuk menang dalam permainan siapa dia dan uji pengetahuanmu
......................................................................................................................................

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

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

2. Keaktifan dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran Qiro”ah

A. Kerjasama siswa
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.......................................................................................................................................

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

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

B. Diskusi dan tanya jawab

a). Antara guru dan Siswa

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

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

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

b). Sesama siswa

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

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

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

C. Keterlibatan siswa dalam pelajaran qiro’ah

a). Kelancaran membaca secara nyaring (qiro’ah jahriyah)

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

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

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

b). Keberanian siswa untuk membaca nyaring  (qiro’ah jahriyah)

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

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

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

c). Pemahaman makna kalimat secara umum / global

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

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

...................................................................................................................................
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d). Pemahaman makna dalam teks bacaan ( nash qiro’ah)

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

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

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

3. Suasana kegiatan permainan siapa dia dan uji pengetahuanmu

A. Suasana kelas

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

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

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

B. Kegembiraan dan keceriaan siswa

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

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

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

)٤(الملحق

القراءةمهارةفيالتقويميةالمعايير



١٠٩

التقدير النتيجة الرقم
ممتاز ١٠٠–٩٠ ١

جداجيد ٩٠–٧١ ٢
جيد ٧٠–٦١ ٣
مقبول ٦٠-٥٠ ٤
راسب ٥٠-٠ ٥

***

)٥(الملحق

Tabel Nilai “t” untuk Berbagai df
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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)

التعليميةالصور)٦(الملحق
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١١٢
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)٧(الملحق

"هومن"ولعبة" معلوماتكاختبر"لعبةفيالمستخدمةالبطاقات

"عميبيت"المادةو " معلوماتكاختبر"لعبةفيالمستخدمةالبطاقات-)١
وبةاألجبطاقاتاألسئلةبطاقات

البيتأمامالبوابة؟البوابةأين

كبريةالبوابةال،؟صغريةالبوابةهل

كبريالبيتال،؟صغريالبيتهل
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البوابةجبواراحلديقة؟احلديقةأين

منظمةاحلديقةنعم، ؟منظمةاحلديقةهل

غرفالعلويالطابقيف
املكتبوغرفةالنوم

غرفةالسفليالطابقيف
األكلوغرفةاجللوس

؟السفليالطابقيفماذا

؟العلويالطابقيفماذا
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العلويالطابقيفهينعم، الطابقيفاملكتبغرفةهل
؟العلوي

مائدةاألكلغرفةيف ؟األكلغرفةيفماذا

مصباحاملائدةفوق؟املائدةفوقماذا

األكلغرفةوراءاملطبخ؟املطبخأين
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؟حلماماأين

نظيفاحلمامال،؟متسخاحلمامهل

األكلغرفةوراءاحلمام

؟املنضدةأين

زهريةاملنضدةعلى؟املنضدةعلىماذا

اجللوسغرفةيفاملنضدة



١١٧

مصباحاملنضدةفوق؟املنضدةفوقماذا

املنضدةحتتاالت

وصورةساعةاحلائطعلى

؟االتأين

لدخاللسيدالبيت ؟البيتملن

؟احلائطعلىماذا



١١٨

"األسرةأفراد"المادة

؟صغريةاألسرةهل

زينبأخوهو؟خالدمن

كبريةاألسرةال،

سليمانامسه؟األباسممن



١١٩

زينبأمهي؟آدمعائشةمن

آدمامسه

زينبجدةهي

آدمإلياسامسه

؟اجلداسممن

؟العماسممن

؟حليمةمن



١٢٠

خدجيةهي؟العمزوجةمن

؟أمحدمن

حسىنهي؟العمابنةمن

العمابنهو

زينبعمةهي؟آدمفاطمةمن



١٢١

"هومن"لعبةفيالمستخدمةالبطاقات) ٢

"األسرةأعمال" المادة

للطلبةالبطاقاتللمدرسالبطاقات

أمي

العمةابنةهي

األكلغرفة

؟فوزيةمن

أيب اجللوسغرفة



١٢٢

أخيكتباملغرفة

أخيتاحلمام

خادمةاملطبخ

دأمحاحلديقة



١٢٣

الذاتيةالسيرة

سونرمي: االسم

١٩٨٠ينايري١٠: الوالدةتاريخ

سونرطو: األباسم

ميسطية: األماسم

:العلميةاملراحل

١٩٩٢عامداووهان٣احلكوميةاالبتدائيةاملدرسةيفاالبتدائيالتعليمشهادةعلىحصلت
١٩٩٥عاملوماجانجاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةيفالتعليمشهادةعلىحصلت
١٩٩٨عاملوماجانجاحلكوميةاإلسالميةويةالثاناملدرسةيفالتعليمشهادةعلىحصلت
أمبيلسونانباجلامعةالعربيةاللغةتعليمشعبةالرتبويةكليةيفالليسانيسدرجةعلىحصلت

٢٠٠٢عامبسورابايااحلكوميةاإلسالمية
٢٠٠٣عامالعربيةاللغةملادةجبايابورااألهليةاالبتدائيةاملدرسةيفمدرسةعينت
٢٠٠٤عامالعربيةاللغةملادةجبايابورااألهليةاملتوسطةاملدرسةيفمدرسةعينت
ملادةالغربيةبابووابسورونجالنموذجيةاحلكوميةاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةيفمدرسةعينت

اآلنحىت٢٠٠٤عامالعربيةاللغة
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