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 إهداء

 أبي العزيز )غامين(و   إلى أمي العزيزة )اسمنة(
يب  منذ صغري حىت ال هناي  ذلا وأعطاين كل ما أحتاج إليو من ادلال اللذين قرد ربياين تربي  ط

والردعاء والتشجيع والرمح  حىت أةتطيع أن أمت دراةيت يف الردراةات يف ىذه اجلامع . "اللهم 
 ارمحهما واغفر ذنبهما يا أرحم الرامحُت وأدخلهما جن  النعيم"

 إلى أخى الصغير المحبوب )أنديس كريستياوان(
شجعٌت بعردد التشجيعات وادلعونات إىل أن أكون ما ىو أنا عليو اليوم، راجي  أن حيقق الذي ي

اهلل لو األمل العالي  والعلوم النافع  واألعمال ادلرضي  وكتبو اهلل من عباده الصاحلُت الناجح يف 
 مجيع األمور، آمُت......

 إلى جميع األساتيذ واألستاذات
رد منها يف حيايت وأكردوا يل أن ادلعلم ليس إلعطاء الردرس فقط الذين أةردوا النصائح اليت أةتفي

 بل لًتبي  جيل مشرف

 إلى عين قلبي )مفتاح الهدى( 
 الذي حيثٍت ويعطيٍت التشجيع كل أوقات بردون ادللل حىت أةتطيع ادتام ىذا البحث

 إلى إخواني وأخواتي

 إليهم مجيعا أىردى ىذا البحث
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 كلمة الشكر والتقدير

 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

احلمرد اهلل الذي أنزل الكتاب تبيانا بكب شيئ وىردى ورمح  وبشرى للمسلمُت، 
  الصالة والسالم على ةيردنا زلمرد عبرده ورةولو النيب األمي وعلى آلو وصحبو وةلم تسليما

 عردد ما أحاط بو علمو وخط بو قلمو وأحصاه كتابو. أما بعرد:

قردم بأمسى آيات شكري لكل من ةاعرد على أن أت –بعرد محرد اهلل تعاىل  –يشرفٍت 
ظهور ىذا البحث وذلك من خالل مساعردة على تصميمو ومجع ادلعلومات أو خالل التشجيع 

 ادلعنوي الذي قردموه يل وأخص بالذكر:

مساح  األةتاذ الردكتور إمام ةوفرايوغو، مردير جامع  موالنا مالك إبراىيم اإلةالمي   -3
 احلكومي  ماالنج

الردكتور مهيمن، عميرد كلي  الردراةات العليا جامع  موالنا مالك إبراىيم  مساح  األةتاذ -0
 اإلةالمي  احلكومي  ماالنج

مساح  الردكتور شهرداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغ  العربي  كلي  الردراةات العليا  -1
 جامع  موالنا مالك إبراىيم اإلةالمي  احلكومي  ماالنج

ادلشرف األول، والردكتور مصردوقى بصفتو ادلشرف  زلمرد عينُت بصفتومساح  األةتاذ  -2
 الثاين لتوجيههما وإرشادمها خالل شغلهما بالتردريس من أجل كمال ىذه الرةال 

كلي  الردراةات العليا جامع  موالنا مالك إبراىيم األةاتيذ ادلعلمُت يف قسم اللغ  العربي    -3
ميع مصاعبها وجعلوين زلب  اإلةالمي  احلكومي  ماالنج الذي جعلوين زلب  ىذه اللغ  جب

 تعلمها وتعليمها جبميع تفاصلها

الثانوي  اإلةالمي   "دتبورةاري"نردوس زلبوب ادلاجستَت، رئيس ادلردرة  ةيادة دكتور  -4
 على مساحتو اجلليل  جاوا الشرقي  جناوياحلكومي  

 الردكتور قريب اهلل بابكروعرفانا خلبَت اللغ  العربي  تقرديرا  -5



 ه

 

مهيبان الذي قردم ادلردخالت  سدكتورانردل الوةائل التعليمي  األةتاذ مساح  خبَت يف رلا -6
 واالقًتاحات إلدتام لعب  "احلكاي  ادلسلسل "

الثانوي  اإلةالمي  احلكومي   "دتبورةاري"ردرة  وجلميع طلب  الصف احلادي عشر مب -7
ضع وكل من ةاىم يف إخراج ىذا العمل ادلتوا على مساحتو اجلليل  جاوا الشرقي  جناوي

 إىل خَت الوجود ولو بكلم  تشجيع

ذلم مجيعا خالص الشكر ووافر االمتنان على جهودىم القيم  وجعل اهلل أعماذلم يف موازن 
ىل جزاء }حسناهتم وأنَتزقنا وإياىم الفردوس األعلى من اجلنان، وصردق اهلل إذ يقول 

 .{اإلحسان إال اإلحسان
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 الدينيةوزارة الشؤون 
 جنالامبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية       

 
 ينتقرير المشرف

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمرد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 وادلرةلُت وعلى آلو وصحبو أمجعُت.

 ى البحث التكميلي الذي حضرتو الطالب :بعرد االطالع عل
 : أوكتافيا راتنانينجتياس   االةم

 37507751:   رقم التسجيل
حبث تطويري ) لتعليم مهارة القراءة بطاق  احلكايات ادلتسلسل تطوير :  موضوع البحث

 (جاوا الشرقي  جناويالثانوي  اإلةالمي  احلكومي   "دتبورةاري" ردرة ادلعلى   وجترييب
 ق ادلشرف على تقردميو إىل رللس اجلامع .واف

  ادلشرف الثاين      ادلشرف األول

 
   ردوقيصالردكتور م    ، ادلاجستَتاألةتاذ زلمرد عينُت

374772733765733773  374530133776713733       

 يعتمرد،
 رئيس قسم تعليم اللغ  العربي 

 
 الردكتور شهرداء صاحل نور

375073740773733773 
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  ؤون الدينيةوزارة الش
 جنالامبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية
 

 اعتماد لجنة المناقشة
 عنوان البحث:

 لتعليم مهارة القراءة بطاقة الحكايات المتسلسلةتطوير 
 (جاوا الشرقي  جناوياحلكومي   الثانوي  اإلةالمي  "دتبورةاري" ردرة ادلعلى   حبث تطويري وجترييب)

 
 تكميلي لنيل درج  ادلاجستَت يف تعليم اللغ  العربي  حبث

 37507751رقم التسجيل:   : أوكتافيا راتنانينجتياس إعرداد الطالب 

قرد دافعت الطالب  عن ىذا البحث أمام جلن  اجلامع  وتقرر قبولو شرطا لنيل درج  
 م. 0730أبريل  02وذلك يف يوم الثالثاء، ادلاجستَت يف تعليم اللغ  العربي ، 

 
 وتتكون جلن  ادلناقش  من ةادة األةاتذة:

 التوقيع:......   رئسيا ومناقشا         الردكتور نصر الردين إدريس جوىر -3

 التوقيع:......       مناقشا     الردكتور زلمرد عبرد احلميرد -0

 ....التوقيع:..      مشرفا ومناقشا      األةتاذ زلمرد عينُت -1

 التوقيع:......       مشرفا ومناقشا      الردكتور مصردوقي -2
 يعتمرد،

 عميرد كلي  الردراةات العليا

 

 مهيمن، ادلاجستَتالردكتور األةتاذ 
373430333761713773 
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 إقرار الطالبة
 أنا ادلوقع  أدناه، وبيانايت كاآليت:

 أوكتافيا راتنانينجتياس:   االةم
 37507751:  رقم التسجيل

 -كارجنأجنار-باجنوأةُت 770رو: 770: شارع غاطاوت ةرباتوا رت: انالعنو 
 جاوا الشرقي  إنردونيسيا -جناوي

أقرر بأن ىذه الرةال  اليت حضرهتا لتوفَت لتوفَت شرط لنيل درج  ادلاجستَت يف تعليم 
ج حتت كلي  الردراةات العليا جامع  موالنا مالك إبراىيم اإلةالمي  احلكومي  ماالناللغ  العربي   

 عنوان:

 لتعليم مهارة القراءة بطاقة الحكايات المتسلسلةتطوير 
 (جاوا الشرقي  جناويالثانوي  اإلةالمي  احلكومي   "دتبورةاري" ردرة ادلعلى   )حبث تطويري وجترييب

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبرداع غَتي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحرد 
و وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولي  على ذلك، ولن اةتقباال أهنا من تأليف

تكون ادلسؤولي  على ادلشرف أو على كلي  الردراةات العليا جامع  موالنا مالك إبراىيم 
 اإلةالمي  احلكومي  ماالنج.

 ىذا وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاص  وال جيربين أحرد على ذلك.
 ................ماالنج، ..      
 توقيع صاحب اإلقرار      

 
       
 تنانينجتياساأوكتافيا ر       
                 37507751 
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 مستلخص البحث
م، تطوير بطاق  احلكايات ادلتسلسل  لتعليم مهارة القراءة )حبث 0730تنانينجتياس، اأوكتافيا ر 

(. ادلشرف األول: جاوا الشرقي  جناويي  اإلةالمي  احلكومي  الثانو  "دتبورةاري" ردرة ادلعلى   تطويري وجترييب
 األةتاذ الردكتور زلمرد عينُت، وادلشرف الثاين: الردكتور مصردوقى.

 ، مهارة القراءةبطاق  احلكايات ادلتسلسل  الكلمات األةاةي : تطوير، 
القراءة دتثل إحردى ادلهارات، وختلف ىذه ادلهارة بُت شخص عن أخر، ولكنو من  

ادلؤكرد ميكن لكل شخص أن يرفع مهارتو يف القراءة. ونظرا إىل أمهي  تعليم اللغ  العربي  خصوصا 
مهارة القراءة، فال برد أن هنتم بعملي  تعليمها. ولكن الباحث  وجردت أن ىناك مشكالت يف 

 جاوا الشرقي  الثانوي  اإلةالمي  احلكومي  جناوي "دتبورةاري"تعليمها خصوصا يف مردرة  
، أن طريق  التعليم اليت يستخردمها ادلردرس مل تكن فعال ، والوةائل التعليمي  مل تتوفر توفرا وىي

مقنعا، وعردم الرغب  يف تعليم القراءة لردى الطلب  إذا أصبحت عملي  التعليم والتعلم يف القراءة 
ممال، فأصبحت  الطلب  متسائمُت وغَت متفاعلُت. ولعالج ىذه ادلشكالت قردمت الباحث  

 .بطاق  احلكايات ادلتسلسل  الوةيل  اللعب  اللغوي 
بطاق  احلكايات  وأما األىرداف من ىذا البحث ىي معرف  عملي  تصميم اللعب  اللغوي 

 "دتبورةاري"وفعالي  اةتخردامها يف العملي  التعليمي  للمستوى الثانوي  بادلردرة    ادلتسلسل 
. اةتخردم ىذا البحث إجراءات البحث رقي جاوا الش الثانوي  اإلةالمي  احلكومي  جناوي

التجرييب حيث صممت الباحث  االختبار القبلي والبعردي للمجموع  الضابط  والتجريبي . 
طالبا عين  ذلذا البحث  47رلتمع ىذا البحث ىو الطلب  الصف احلادي عشر واخًتت منهم 

 ي .طالبا للمجموع  التجريب 17طالبا للمجموع  الضابط  و 17يتكون من 
 بطاق  احلكايات ادلتسلسل  ( أن عملي  تصميم اللعب  اللغوي 3نتائج ىذا البحث: )

 جاوا الشرقي  الثانوي  اإلةالمي  احلكومي  جناوي "دتبورةاري"لًتقي  مهارة القراءة يف ادلردرة  
تصرديق  -1تطوير اللعب ،  -0الردراة  ادلبردئي ،  -3حتتاج إىل دق  من اإلجراءات التالي : 

إنتاج هنائي. وىذه اخلطوات  -5تعرديل الثاين  -4جترب  زلردودة -3تعرديل األول  -2رباء اخل
ىي  بطاق  احلكايات ادلتسلسل  ىناك أربع خطوات يف تصميم اللعب  اللويغ البرد جبرد واجتهاد. 



 ي

 

( أن 0اختيار اللعب ، واختيار ادلواد، تشكيل اجلمل  من الفقرة، وصناع  الصنادق والنرد. )
نتيج  االختبار البعردي للمجموع  الضابط  من غَت اةتخردام اللعب  اللغوي  ادلصمم  ىي  معردل

وأما نتيج  االختبار البعردي للمجموع  التجريبي  باةتخردام اللعب  اللغوي  ادلصمم   34،25
 1،544وحصلت على النتيج   to. من ىاتُت نتيجتُت حسبت الباحث  حبساب 53،31ىي 
 0،77% تردل 3مستوى الردالل   tabel) –(t( ادلوجودة يف اجلردول التائيt)قيم  التاء وأما 

( أكرب من to. فعرفت الباحث  أن درج  تاء حساب )0،44% تردل 3وعنرد مستوى الردالل  
(. فمعناه نتيج  البحث على أن 0،44>3,677<0،77يف اجلردول: ) tدرج  تاء 

ساعرد على ترقي  تعلم مهارة القراءة ت بطاق  احلكايات ادلتسلسل  اةتخردام اللعب  اللغوي 
 للمستوى الثانوي  الصف احلادي عشر.

من النتيجتُت السابقتُت، ينبغي أن تستخردم اللعب  اللغوي  اةتخرداما صحيحا يف 
العملي  التعليمي . وترجو الباحث  أن يكون ىذا البحث مرجعا للبحوث الالحق  ادلتعلق  هبذا 

 اللعب  اللغوي  لتعليم مهارة القراءة للمستويات األخرى.البحث، وأن تكون ىناك حبوث عن 
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ABSTRACT 

Oktavia Ratnaningtyas, 2012. The Development of Rolling Story Card to increase the 

reading skill (Research Development and Experimental Research at Tempursari Islamic 

Senior High School Mantingan Ngawi East Java), Thesis, Post Graduate Program in 

Arabic Language Education, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Supervisor : Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd 

Supervisor : Dr. Masduqi, MA 

 

Key word: Development, Rolling Story Card, Increase reading skill. 

Reading is one of skills, that everybody has different analities, but there are 

many ways to increase the skill in reading. Realizing the importance of Arabic teaching, 

specially reading skill, we have to pay attention  to its teaching process. But writer finds 

many problems in teaching Arabic specially in Tempursari Islamic Senior High School 

Mantingan Ngawi East Java. Such as the teaching equipment is not complete and 

satisfactory, as well as the lack of the student’s spirit in learning to read. So that the 

process of the reading teaching makes the student bored. To prevent these problems 

designed the writer one of language game the rolling story card. 

This research aims at designing process of language game and finding out the 

effectiveness of rolling story card using in second grade at Tempursari Islamic Senior 

High School Mantingan Ngawi East Java. This research uses the experimental method 

that the researcher design pre-test and post-test for both groups (Experiment and Control 

group). From the total of population 60 students consisting of 30 of students for control 

group and 30 of students for experimental group. 

 The result of this research are obtained as follow: (1) designing this rolling story 

card to increase the reading skill at Tempursari Islamic Senior High School Mantingan 

Ngawi East Java must be step accurate such as: 1- problem searching, 2- program 

developing, 3- program validity, 4- program revision I, 5- experiment, 6- program 

revision II, 7- the product. (2) That post-test of students for control group shows the 

value 56,47 which is the post-test of students for experimental group shows the value 

75,53. So counted the writer this value by abbreviation to with t-count score  3,766 and 

by knowing that t-count table  when 5% is 2,00 so when 1% is 2,66. It is clearly that t-

count score  higher than t-count table  (2,66>3,766<2,00). The experiment appointed 

that the use of rolling story card could improve student ability in their reading skill. 

Based on these  results, that rolling story card must be used as good as possible 

in teaching process. Besides, the researcher hopes that the research becomes the 

reference for futher researcher which connect with in and could be developed another 

language game to increase reading skill for advanced grades. 
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ABSTRAK 

Oktavia Ratnaningtyas, 2012. Pengembangan Media Kartu Cerita Bergilir untuk 

Meningkatkan Kemahiran Membaca (qira’ah) pada Madrasah Aliyah Negeri 

Tempursari Mantingan Ngawi Jawa Timur. Magister Pendidikan Bahasa Arab 

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.         Pembimbing I: Prof. Dr. Moh. 

Ainin, M.Pd, Pembimbing II: Dr. Masduqi, M.A 

Kata Kunci: Pengembangan, Kartu Cerita Bergilir, Kemahiran Membaca 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa, dan keterampilan 

setiap orang berbeda. Meskipun demikian setiap orang harus selalu berusaha 

meningkatkan kemahiran membacanya. Melihat pentingnya pengajaran bahasa Arab 

khususnya keterampilan membaca maka kita harus memperhatikan bagaimana proses 

pengajarannya. Namun, penulis menemukan bahwasanya banyak persoalan di dalam 

mengerjakannya khususnya di Madrasah Aliyah Negeri Tempursari Mantingan Ngawi 

Jawa Timur. Yaitu, metode pengajaran yang digunakan guru belum efektif, dan sarana 

pengajaran belum sempurna lagi memuaskan, serta kurangnya minat siswa untuk belajar 

membaca sehingga proses belajar mengajar membaca jadi membosankan dan siswa 

menjadi tidak optimis. Dan untuk mencegah peramasalahan ini maka penulis 

mengajukan permainan bahasa kartu cerita bergilir. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan (desain) 

permainan bahasa kartu cerita bergilir dan efektifitas penggunaannya untuk 

meningkatkan keterampilan membaca dalam kegiatan pembelajaran di kelas XI  

Madrasah Aliyah Negeri Tempursari Mantingan Ngawi Jawa Timur. Penelitian ini 

menggunakan prosedur eksperimen dimana peneliti mendesain pre-test dan post-test 

terhadap dua kelompok (kontrol dan eksperimen). Populasi penelitian ini adalah siswa 

kelas XI MAN dengan sampel berjumlah 60 siswa yang terdiri dari 20 siswa di kelas 

kontrol dan 20 siswa di kelas eksperimen. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) proses penyusunan permainan bahasa untuk 

meningkatkan keterampilan membaca di Madrasah Aliyah Negeri Tempursari 

Mantingan Ngawi Jawa Timur memerlukan ketelitian, dan diantara langkah-langkahnya 

adalah: 1- Analisis kebutuhan, 2- Desain produk, 3- Validasi desain, 4- Revisi desain, 5- 

Ujicoba pemakaian, 6- Revisi desain, 7- produk akhir. (2) Rata-rata dari post-test untuk 

kelompok kontrol tanpa menggunakan permainan bahasa adalah 56,47 sedangkan rata-

rata post-test untuk kelompok eksperimen dengan menggunakan permainan bahasa 

adalah 75,53. Dari hasil nilai tersebut maka peneliti menghitung to dengan hasil 3,766 

sedangkan nilai t pada (t – tabel) dengan tingkat signifikansi 5% adalah 2,00 sedangkan 

tingkat signifikansi 1% adalah 2,66. Maka dapat diketahui nilai t-hitung lebih tinggi dari 

pada nilai t-tabel (2,66>3,766<2,00). Dengan kesimpulan bahwasanya penggunaan 

permainan bahasa kartu cerita bergilir dapat meningkatkan pembelajaran keterampilan 

membaca pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Tempursari Mantingan Ngawi 

Jawa Timur.  

Dari hasil yang disebutkan diatas, sudah semestinya permainan bahasa kartu 

cerita bergilir dapat dimanfaatkan dengan benar dalam proses pengajaran, selain itu 

penulis berharap agar penelitian ini menjadi referensi untuk penelitian lanjutan yang 

berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat dikembengkan kedalam desain 

permainan bahasa untuk keterampilan membaca untuk tingkat lain. 
 

 

 



 م

 

 محتويات تقرير البحث

 الصفحة الموضوع

 .................................................................اةتهالل

 ....................................................................إىرداء

 .....................................................تقرديرالشكر و كلم  ال

 ............................................................تقرير ادلشرفُت

 ..............................................جلن  ادلناقش  من طرف اعتماد

  ..............................................................إقرار الطالب

 ........................................................ مستلخص البحث

 ..........................................جنليزي األ باللغ  مستلخص البحث

 ........................................اإلنردونيسي  باللغ  مستلخص البحث

 ..........................................................زلتويات البحث

 ............................................................قائم  اجلرداول

 .......................................................قائم  الرةوم البياني 

.............................................................قائم  ادلالحق

 

 أ

 ب

 ج

 ىـ

 و

 ز

 ح

 ي

 ك

 ل

 ف

 ق

 ر

 



 ن

 

 الفصل األول

 راسات السابقةاإلطار العام والد

 مقردم ................................................................ -أ



 

3 

 2 .......................................................البحث ةئل  أ -ب

 2 .......................................................البحث أىرداف -ج

 2 ........................................................البحث فروض -د

 3 .........................................................البحث أمهي   -ه

 4 حردود البحث........................................................ -و

 4 ...................................................حترديرد ادلصطلحات -ز

 5 الردراةات السابق .................................................... -ح

  الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 .............................................المبحث األول: مهارة القراءة

 

30 

 30 .............................................مفهوم مهارة القراءة.....- أ

 31 مهارة القراءة...................................................أمهي   - ب

 32 مهارة القراءة...........................................أىرداف تعليم   -ج



 س

 

 33 .....................مهارة القراءة.........................مواد تعليم   -د

 35 مهارة القراءة............................................طرق تعليم  -ىـ

 07 مهارة القراءة................................................اختبارات  -و

 01 ........................المبحث الثانني: الوسائل التعليمية واأللعاب اللغوية

 01 الوةائل التعليمي ....................................................- أ

مفهوم الوةيل  التعليمي ....................................... -3

...............دور الوةيل  التعليمي  يف عملي  التعليم والتعلم.... -0

...........إرشادات عام  يف اةتخردام الوةائل التعليمي ........ -1

 ............الوةائل التعليمي  لتعليم القراءة.................... -2

01

01

03

04 
 07 األلعاب اللغوي  ..................................................... -ب

 07 األلعاب اللغوي ....................................... تعريف -3

 07 ..........................................األلعاب اللغوي ي  أمه  -0

 17 األلعاب اللغوي .........................................أنواع   -1

 11 ألعاب لتعليم القراءة...........................................  -2

 األلعاب اللغوي ...............................أىرداف اةتخردام  -3

تطوير اللعب  اللغوي  .......................................... -4

 

12 

12 



 ع

 

 الفصل الثالث

  منهجية البحث

 14 منهج البحث......................................................... -أ

 15 .........اللغوي ................................ إجراءات تطوير اللعب - ب

 27 مع البحث وعينتو.................................................رلت -ج

 23 متغَتات البحث...................................................... -د 

 23 أدوات البحث..................................................... -ىـ

 21 .................................البيانات ومصادرىا.................. -و

 22 أةلوب حتليل البيانات................................................ -ز

 مراحل تنفيذ البحث................................................. -ح

 الفصل الرابع

25

 

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

المبحث األول: عرض 
 ............................................اناتالبي

 عرض البيانات عن عملي  التطوير ....................................  - أ
......بطاق  احلكايات ادلتسلسل عرض البيانات حول تقني  تصميم  -3

.عرض البيانات حول حتكيم اخلرباء............................. -0

 

26 

26 
26 
30 
32 
32 



 ف

 

................احملردودة............. رب التجعرض بيانات عن  -1

..............................عرض بيانات عن العملي  التعليمي  -2

 ادلتسلسل ......... بطاق  احلكاياتعرض البيانات عن فعالي  اةتخردام    - ب
 ......نتيج  االختبار القبلي واالختبار البعردي للمجموع  الضابط . -3
 ......واالختبار البعردي للمجموع  التجريبي نتيج  االختبار القبلي  -0
 ....نتيج  االختبار البعردي للمجموع  الضابط  واجملموع  التجريبي  -1
 ......رغب  الطلب  يف اةتخردام بطاق  احلكايات ادلتسلسل ......... -2

 ...............................المبحث الثاني : تحليل البيانات ومناقشتها

 ............................ت عن عملي  التطوير ومناقشتهاحتليل البيانا - أ
 ادلتسلسل  بطاق  احلكاياتحتليل البيانات حول تقني  تصميم  -3

 ومناقشتها
 ......................حتليل البيانات عن حتكيم اخلرباء ومناقشتها -0
 ......................حتليل البيانات عن جترب  زلردودة ومناقشتها -1
 ....................البيانات عن العملي  التعليمي  ومناقشتهاحتليل  -2

 ادلتسلسل ............. بطاق  احلكاياتحتليل البيانات عن فعال  اةتخردام  - ب
 .................نتيج  اختبار القبلي والبعردي للمجموع  الضابط  -3
 التجريبي ................نتيج  اختبار القبلي والبعردي للمجموع   -0
 التجريبي ............تيج  اختبار البعردي للمجموعتُت الضابط  و ن -1
 ادلتسلسل ............... بطاق  احلكاياترغب  الطلب  يف اةتخردام  -2

 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

 ........................................................نتائج البحث-أ 
 ...........................................................التوصيات-ب 

33 
33 
35 
36 
36 
47 

47 

47

 

43 
41 
41 
42 
42 
44 
46 
53 

 

 

52 
53 



 ص

 

 .........................................................االقًتاحات-ج 
 

 قائمة المصادر والمراجع

 .............................................................ادلصادر-أ 
 .......................القرآن الكرمي............................... -
 القوامس.......................................................... -

 .......................................................ادلراجع العربي -ب 
 كتب............................................................. -
 ..................................حبوث.......................... -

 ......................................................ادلراجع األجنبي -ج 
 كتب............................................................. -
 رلالت ودوريات ونشرات......................................... -

 مالحق

 ....................................................: جرداول  3ادللحق 

 ..............................................: الرةوم البياني   0ادللحق 

 .................: ادلواد التعليمي  وأدوات البحث والسَتة الذاتي   1ادللحق 

 

 

 

 

53 
 


 
55 
55 
55 
55 
55 
57 
67 
67 
67 

 
63 

333 

332 



 ق

 

 قائمة الجداول

 الصفحة وعضالمو  الرقم

 63 الردراة  مراحل تنفيذ 3

0 
تعيُت الردرج  مبساف  حترديرد النتيج  لالةتبان  اخلرباء والطلب  

 عن اللعب  اللغوي  ادلصمم 
60 

 61 يف رلال تعليم اللغ  العربي نتيج  حتكيم اخلبَت  1

 62 الوةائل التعليمي  نتيج  حتكيم اخلبَت 2

3 
بطاق   حتليل نتيج  اةتبان  الطلب  بعرد اةتخردام اللعب  اللغوي 

 من ناحي  إجاب  بنود األةئل  احلكايات ادلتسلسل 
63 

4 
بطاق   حتليل نتيج  اةتبان  الطلب  بعرد اةتخردام اللعب  اللغوي 

من ناحي  عردد العين  من اجملموع   احلكايات ادلتسلسل 
 التجريبي 

65 

 67 قياس األةئل  لإلختبار القبلي والبعردي 5

 77 قبلي والبعرديمعايَت النتيج  لالختبار ال 6

 73 نتيج  االختبار القبلي من اجملموع  الضابط  7

37 
النسب  ادلائوي  من درجات نتائج االختبار القبلي للمجموع  

 الضابط 
71 



 ر

 

 72 نتيج  االختبار البعردي من اجملموع  الضابط  33

30 
النسب  ادلائوي  من درجات نتائج االختبار البعردي للمجموع  

 الضابط 
74 

 75 نتيج  االختبار القبلي من اجملموع  التجريبي  31

32 
النسب  ادلائوي  من درجات نتائج االختبار القبلي للمجموع  

 التجريبي 
77 

 377 نتيج  االختبار البعردي من اجملموع  التجريبي  33

34 
النسب  ادلائوي  من درجات نتائج االختبار البعردي للمجموع  

 التجريبي 
370 

35 
ل  الفرق بُت اجملموعتُت الضابط  والتجريبي  يف االختبارين دال

 القبلي والبعردي
371 

 372 حتليل نتيج  االختبار القبلي والبعردي للمجموع  الضابط  36

 374 حتليل نتيج  االختبار القبلي والبعردي للمجموع  التجريبي  37

07 
ابط  ادلقارن  بُت نتيج  االختبار البعردي من اجملموعتُت الض

 والتجريبي 
376 

 337 (t-tabel)اجلردول التائي  03
 
  



 ش

 

 قائمة الرسوم البيانية

 الصفحة الموضوع الرقم

 333 إجراءات تطوير اللعب  اللغوي  3

 333 الباحث  مع الطلب عنرد االختبار القبلي 0

 330 الباحث  مع الطلب  أثناء العملي  التعليمي  1

2 
احلكايات  الباحث  مع الطلب  أثناء العملي  التعليمي  يف رمي النرد 

 ادلتسلسل 
330 

 330 ادلتسلسل الكحاي  بطاق  أثناء ادلناقش  لًتتيب الطلب   3

 331 بار البعرديالطلب   عنرد االخت 4

 331 احث  مع الطلب  بعرد االنتهاء من مجيع العملي  التعليمي الب 5

 

 

 

 

 

 



 ت

 

 قائمة المالحق

 الصفحة الموضوع الرقم

 332 بطاق  احلكايات ادلتسلسل  ادلواد التعليمي  بالوةيل  اللعب  اللغوي  3

 301 اخلطط الردراةي  للمجموع  التجريبي  0

 317 جموع  الضابط اخلطط الردراةي  للم 1

2 SOAL PRE TEST / 333 االختبار القبلي 

3 SOAL POST TEST  / االختبار البعردي  337 

 340 رةال  طلب القيام خلبَت يف رلال تعليم اللغ  العربي  4

 342 رةال  طلب القيام خلبَت يف رلال الوةائل التعليمي  5

 343 العربي اةتبان  حتكيم اخلبَت يف رلال تعليم اللغ   6

 346 اةتبان  حتكيم اخلبَت يف رلال الوةائل التعليمي  7

 351 اةتبان  الطلب  قبل العملي  التعليمي  37

 352 العملي  التعليمي  بعرداةتبان  الطلب   33

 353 دليل ادلقابل  برئيس ادلردرة  30

 354 دليل ادلقابل  مبردرس اللغ  العربي  قبل العملي  التعليمي  31

 355 دليل ادلقابل  مبردرس اللغ  العربي  بعرد العملي  التعليمي  32



 ث

 

 
 

 356 ادلقابل  برئيس ادلردرة نتيج   33

 356 ادلقابل  مبردرس اللغ  العربي  قبل العملي  التعليمي  نتيج  34

 367 ادلقابل  مبردرس اللغ  العربي  بعرد العملي  التعليمي  نتيج  35

 - يا إىل ادلردرة  الثانوي  دتبورةاريخطاب من الردراةات العل 36

 - خطاب من ادلردرة  الثانوي  دتبورةاري إىل الردراةات العليا 37

 361 السَتة الذاتي  07



1 
 

 الفصل األول
 طار العام والدراسات السابقةاإل

 
 مقدمة -أ 

إن اللغة من أىم ادلقومات الثقافية واحلضارية، وىي وسيلة االتصال االجتماعي 
وتفاعل أفراد اجملتمع، وىي وسيلة احملافظة على الًتاث لذلك حيوص أي رلتمع على أن 

وال يستطيع اإلنسان أن يفكر بدون يتعلم أفرادىا مهاراهتا ادلختلفة، فاللغة وعاء التفكَت 
  1اللغة، ألن اللغة أساس تعلم ادلواد األخرى.

للغة العربية مكانة خاصة بُت لغات العامل كما أن أمهية تعلم ىذه اللغة تزيد و 
يوما بعد يوم، ألهنا من لغة ادلسلمُت خاصة ولغة العامل عموما. ومن مكانتها كلغة 

، الًتاث العريبولغة  لغة القرآن الكرمي ولغة الصالةعليو  ـَىأساس الذي بنادلسلمُت بأهنا 
أصبحت اللغات العادلية اليت تعتمد لغات عمل يف ادلنظمات الدولية أما مكانتها 

واإلقليمية، ويف احملافل واللقاءات األشلية، ويف التواصل الفكري واالجتماعي واالقتصادي 
  بُت سلتلف األقطار.

ءة مث ىي مهارة االستماع والكالم والقراارات اللغوية و ومن أشهر تعليم ادله
فمهارة القراءة ذلا دور ىام يف استيعاب ادلعلومات وادلعارف من الكتب أو اجلرائد بل  الكتابة.

. كما أىم شيء عندنا ىو لفهم كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيو الكرمي صلى اهلل عليو وسلم
رسول رب العادلُت صلى اهلل عليو وسلم، إفتتح أول خطاب من اهلل سبحانو وتعاىل إىل 

بكلمة اقرأ، يف قولو تعاىل )                 

                  .)2  والقراءة كذلك تعترب من أىم
                                                           

 32ص:  م(2003الرياض: مكتبة التوبة، ) ،الطبعة األوىل ،طرائق تعليم اللغة العربية ،زلمد إبراىيم اخلطيب  1
 4-1 (سورة العلق) 96 ،القرآن  2
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وسائل اكتساب ادلعرفة والتعليم، وىي النافذة اليت من خالذلا يطل اإلنسان على نتاج 
والقراءة بالنسبة ألجل  3ادلاضي واحلاضر، والقريب والبعيد، من فكر وثقافة وحضارة.

ربات اليت . وىي تزّود الطالب القارئ بادلعارف واخلالدارسُت التعلم أو الدرس مهمة لدى
يف  ةلبل القراءة. كما أهنا ىي أداة الطقد ال يستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خال

   4الدراسية، ومن ال يقرأ جيدا ال حيصل جيدا. محتصيل علومه
كما قال حسن شحاتة أن حالة تعليم القراءة يف الواقع أمر ىُّت، حيث يأمر ادلدرس 

بإخراج كتبهم ويبدءوا بقراءة موضوع يعينو ذلم، وىم يكررون الفقرة الواحدة عدة مرات  الطلبة
قصد اإلجادة كما يزعمون. فهذه العملية تؤدي إىل ادللل وتنقطع صلتهم بفكرة ادلوضوع. 
وأضاف إىل تلك احلالة، يكاد عمل ادلعلم يقتصر على شرح بعض األلفاظ اللغوية أو 

إن كثَتا من ادلدرسُت ينتهزون حصة القراءة ويصرفون زمنها يف تطبيقات الًتاكيب الصعبة. بل 
شفوية على قواعد اللغة، حرصا منو على نتائج االمتحان. وبذلك تغفل الغايات ادلقصودة من 

تعليم القراءة الفعال حيتاج إىل الطرائق والوسائل التعليمية السليمة إذن،  5تعليم القراءة.
دافها ادلرجوة. إن تعليم القراءة يشمل معرفة احلروف ورموزىا، تسهيال للحصول على أى

 ونطقها نطقا صحيحا يف قراءة جهرية، واستيعاب ما يقرأ وفهمو.
فمن الوسائل التعليمية يف رلال تدريس عناصر اللغة ومهاراهتا ىي 

ىناك أنواع من األلعاب اللغوية اليت تيسر وتسهل عملية تعليم األلعاب اللغوية. و 
وإن اللعبة ال مييز استجمام فقط، . خاصة اللغة العربيةاللغات عامة و  علموت

ادلعلومات وتغيَت أخالقفم  الطلبةولكن قد مييز تربية أيضا. فبهذه اللعبة يكتسب 

                                                           
 م( ص:1992، )الرياض: دار ادلسلم، المهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد زلمود عليان،   3

120 
، )الرياض: أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل،    4

 57 م( ص:1986دار االعتصام، 
 م( ص:1996بنانية، القاىرة: الدار ادلصرية الل)، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   5
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ىي اليت تساعد كثَتا من الدارسُت على مواصلة تلك و 6بالطبيعي ومن غَت إجبار.
 الدروس وجفافها.اجلهود ومساندهتا، والتخفيف من رتاية 

ومن بعد كتب اليت طلعتها الباحثة، وجدت كثَتا عن اللعبة اللغوية لتعليم مهارة 
الكالم. ومن ىذه الواقعة أردهتا الباحثة أن تطور إحدى اللعبة اللغوية لتعليم مهارة 

 رلال تدريس مهارة القراءة للغة العربية يفالكالم أن تكون لعبة لتعليم مهارة القراءة. ألن 
ادلدرسون والطلبة يف تعليم وتعلم  من ناحيةادلشكالت  يوجوبعض ادلدارس بإندونيسيا، 

الثانوية   ”دتبورساري“يف ادلدرسة ىذه ادلهارة. ومن أمثلة ذلك ما وجدهتا الباحثة 
، أن ىناك بعض ادلشكالت اليت ال تزال  اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية

مهارة القراءة خاصة، وىو صعب عليهم القراءة والتفريق بُت يواجهها الطلبة يف تعلم 
األفكار الرئيسية واجلانبية، وفهم العالقات القائمة بُت األفكار، واستخدام الرموز 
وادلختصرات، وتسجيل األفكار بعبارات موجزة، تنويع السرعة يف القراءة مبا يناسب 

 ة النشاط يف تعلم مهارة القراءةالغرض منها، وغَت ذلك. وبعضهم يشعرون بادللل وقل
ألن الوسائل التعليمية مل تكن متوفرة ومقنعة. وبالنظر إىل ادلشكالت ادلذكورة، حتاول 
الباحثة حل تلك ادلشكالت بتقدمي الوسيلة التعليمية من األلعاب اللغوية، كما قال 

 وية.بعض اللغويُت أن للوسائل التعليمية دورا كبَتا يف تدريس ادلهارات اللغ

 
 
 

 أسئلة البحث -ب 
ة أن تقوم بتطوير اللعبة دف الباحثبناء على ما سبق من خلفية البحث آنفا، هت

 :باألسئلة اآلتية  اللغوية ادلناسبة،

                                                           
6
  Asrori, Imam. Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab. ( Malang: Misykat, 

5991) pp. 5-2 
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لتعليم مهارة القراءة للصف احلادي  بطاقة احلكايات ادلتسلسلة طويرتيتم كيف  -1
 ؟ الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية ”دتبورساري“عشر يف ادلدرسة 

لتعليم مهارة القراءة للصف احلادي عشر  بطاقة احلكايات ادلتسلسلة ما مدى فعالية -2
 ؟ الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية ”دتبورساري“يف ادلدرسة 

 
 أىداف البحث -ج 

 يهدف ىذا البحث إىل ما يلي:

لتعليم مهارة القراءة للصف  بطاقة احلكايات ادلتسلسلة طويرتيتم كيف معرفة   -1
الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا   ”دتبورساري“احلادي عشر يف ادلدرسة 

 .الشرقية
احلادي لتعليم مهارة القراءة للصف  بطاقة احلكايات ادلتسلسلة فعاليةمدى  معرفة -2

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية  ”دتبورساري“يف ادلدرسة  عشر

 

 البحث وضفر  -د 
تعليم فعالة لتحسُت  هبا ادلصممةاللعبة أن  ذا التطويرمن ىة الباحث تفًتضا

 مهارة القراءة.

 

 أىمية البحث -ه 
 أمهية ىذا البحث نظريا:

خاصة تنمية وتطوير النظريات والوسائل التعليمية ادلتعلقة بتدريس مهارة القراءة  -1
 وادلهارات األخرى عامة.
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 مباشرة هبذا البحث. تأييد وتعزيز للبحوث السابقة اليت ذلا عالقة مباشرة أو غَت -2
أن يكون ىذا البحث مرجعا ينطلق منها الطلبة مستقبال لتطوير النظريات والوسائل  -3

 التعليمية ادلتعلقة بتدريس مهارة القراءة.
 أما أمهية ىذا البحث تطبيقيا:

: أن تعطي نتيجة ىذا البحث توجيها يف تطبيق اللعبة اللغوية لتعليم ادلهارة للباحثة -1
 القراءة. 

. دلدرسي اللغة العربية: لتجديد ولتحسُت كيفية العملية التعليمية الناجحة بتقدمي  -2
 الوسيلة التعليمية، لتعليم مهارة القراءة.

العربية بالسهولة والرغبة فيو للطلبة: أن تكون ىذه النتيجة دافعة للطلبة يف تعلم اللغة  -3
 وترقية مستوى الطلبة يف مهارة القراءة.

للمدرسة: أن تكون نتيجة ىذا البحث مؤثرة على رفع احلماسة حلل ادلشكالت اليت  -4
 تواجهها يف ادليدان الًتبوي.

تطوير بطاقة احلكايات ادلتسلسلة اجليد يؤثر يف تعليم مهارة القراءة ويساعد ادلدرس  -5
عليمها بغَت صعوبة، ويعلم باستخدام الطرق ادلتنوعة والوسيلة اجلذابة  وادلادة القيام بت

 ادلناسبة والتقومي السهل حىت يشعر بالسرور يف اتباع الدراسة.
 
 
 
 

 حدود البحث -و 
اجلهرية  لتعليم مهارة القراءة بطاقة احلكايات ادلتسلسلة طوير: ت  ادلوضوعي احلد -1

الثانوية  ”دتبورساري“والصامتة  للصف احلادي يف ادلدرسة 
 .اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية
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قامت الباحثة بتجريبة اإلنتاج تطوير بطاقة احلكايات ادلتسلسلة :      ادلكاين احلد -2
 ”دتبورساري“وعمليتو لطلبة الصف احلادي عشر يف ادلدرسة 

 . كومية صلاوي جاوا الشرقيةالثانوية اإلسالمية احل

 السنةمن  الثاين الفصل الدراسي ىذا البحث يف أجرت الباحثة:        الزمٍت احلد -3
 .م 2012-2011 الدراسية

 
 تحديد المصطلحات -ز 

ورأت الباحثة أنو من الضروري حتديد معاين بعض ادلصطلحات الواردة يف 
 موضوع البحث وىو كالتايل:

التصميم يف ادليدان، وبعد التجريب فصلح التصميم أن التطوير ىو تطبيق عضو  -1
. تقصد الباحثة بالتطوير ىنا حبثت اللعبة اللغوية دلهارة الكالم، مث 7بالتقييم ادلطلوب

يف ادلدرسة تطورىا وتطابقها دلهارة القراءة دلستوى الطلبة الصف احلادي عشر 
 .رقيةالثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الش  ”دتبورساري“

ىي اللعبة باجللوس مستديرة دلشاورة موضوع احلكاية وبعد اتفاق  احلكاية ادلتسلسلة -2
ادلوضوع بدأ أحد الطالب حكايتو بإبداء الكلمة الرئيسية لو، فاستمرت األخرون 

  8حكاية زميلو إىل أن يكون حكاية كاملة.
معُت أو إعطاء معٌت مهارة القراءة ىي نقل ادلعٌت وترمجة احلروف ادلكتوبة إىل معٌت  -3

للكلمات ادلطبوعة ويًتمجها القارئ حسب فهمو هبا. فالقراءة نشاط بصري يعتمد 
على إدراك العُت دلعرفة الرموز ادلكتوبة وىذه العملية حتتاج إىل ادلهارة اللغوية. 

                                                           
7
 Prawiradilaga, Dewi Salma. Prinsip Disain Pembelajaran. (Jakarta: Prenada Media Group, 

2007) p. 15 
8
  Asrori, Imam  op. cit., p. 511 
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حتدد الباحثة يف  9فالكاتب يثَت األفكار يف ضوء ترمجتو وخلفيتو الثقافية واللغوية.
حث على تدريب دراسة القراءة الصامتة واجلهرية ومهاراهتا من الفهم على ىذا الب

ادلعاين الكلمات، والبحث على األفكار الرئيسية من النصوص العربية ادلقروءة لطلبة 
الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي   ”دتبورساري“الصف احلادي عشر بادلدرسة 

 .جاوا الشرقية
 

 الدراسات السابقة -ح 

 يلي تعرض الباحثة بعض الدراسات اليت تتعلق هبذا البحث، وىي كما يلي:فيما 

 10.(2009نور خالص ) -1
)بالتطبيق على مدرسة : فعالية استخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة العنوان

 احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية باتنجاىاري المفونج(.
ب اللغوية يف مدرسة احلكومة : حتسُت مهارة القراءة باستخدام األلعااألىداف

ادلتوسطة اإلسالمية باتنجاىاري المفونج، ودلعرفة فعالية األلعاب اللغوية اليت 
تستخدم لتنمية مهارة القراءة يف  مدرسة احلكومة ادلتوسطة اإلسالمية باتنجاىاري 

 المفونج.
 استخدم الباحث ادلدخل الكيفي مع نوع البحث اإلجرائي الصفي. :المنهج
بأن األلعاب اللغوية فعالة لتنمية مهارة القراءة باللغة العربية، حيث دل  :النتيجة

 %. 61،5عليها النتيجة 

                                                           
)الرباط: منشورات ادلنظمة ، )تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجو وأساليبوأمحد طعيمة، رشدي   9

 177-175( ص: م 1989إيسسكو، –للًتبية والعلوم والثقافة   اإلسالمية 
فعالية استخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة )بالتطبيق على مدرسة الحكمة  ،نور خالص 10

، حبث ادلاجيستَت، )غَت منشورة: اجلامعة اإلسالمية احلكومية المتوسطة اإلسالمية باتنجاىاري المفونج(
 (م2009ماالنج، 
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 11(.2011أم صافية ) -2
فعالية استخدام "البطاقات الومضية" و "البطاقات ادلالئمة" يف ضمن  :العنوان

انا ادلتوسطة بالتطبيق على مدرسة سوريا بو األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة )
 (اإلسالمية وادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج جاوى الشرقية

البطاقات و  استخدام البطاقات الومضية: دلعرفة نتائج تطبيق ومدى فعالية األىداف
الكلمات واجلمل العربية لدى  قراءةيف ترقية مهارة ادلالئمة يف ضمن األلعاب اللغوية 

ماالنج  الطلبة يف الفصل احلادي عشر بادلدرسة سوريا بوانا ادلتوسطة اإلسالمية
وادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج. مث دلعرفة أيهما أكثر فعالية يف 

رقية يف ت البطاقات ادلالئمة يف ضمن األلعاب اللغويةو  البطاقات الومضيةاستخدام 
الكلمات واجلمل العربية بُت ىاتُت ادلدرستُت وما العوامل ادلؤثرة على  قراءةمهارة 

 أكثر فعالية يف استخدام األلعاب اللغوية بُت ىاتُت ادلدرستُت.
وتكون ىذا البحث حبثا جتريبيا بادلدخل الكّمي ويبحث عن العالقات بُت  :المنهج

ادلتغَتات )العوامل( الصحيحة للحصول على التعميم. ويتكون ادلنهج التجرييب من 
العامل ادلستقل والعامل التابع، بالتصميم االختبار القبلي والبعدي باجملموعة 

 الواحدة.
البطاقات و  البطاقات الومضيةط: إن استخدام النتائج يف مرحلة التخطي :النتيجة

تساعد الطالب يف تنمية مهارة القراءة و وجود  ادلالئمة يف ضمن األلعاب اللغوية
الطريقة التعليمية تعتمد مطلقا على مهارة ادلدرس وإبداعتو عند تنفيذىا يف الصف. 

اعدىم كثَتا أما النتائج يف مرحلة تنفيذ العمل: أن مشاركة الطلبة يف كل حصة تس
يف فهم الدرس وخاصة يف تعليم مهارة القراءة وتتجلى ىذه النتيجة يف ارتفاع 
                                                           

11
مة" في ضمن األلعاب اللغوية لتنمية فعالية استخدام "البطاقات الومضية" و "البطاقات المالئأم صافية،   

مهارة القراءة )بالتطبيق على مدرسة سوريا بوانا المتوسطة اإلسالمية والمدرسة الثانوية اإلسالمية 
حبث ادلاجيستَت، )غَت منشورة: اجلامعة اإلسالمية احلكومية الحكومية األولى ماالنج جاوى الشرقية(، 

 (م2011ماالنج، 
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متوسط نتيجة االختبار بُت القبلي والبعدي، وتنمية مهارة القراءة للطلبة باستخدام 
كما وقع يف نتيجة   البطاقات ادلالئمة يف ضمن األلعاب اللغويةو  البطاقات الومضية

من تعلمهم بدون اللعبة كما حدث يف نتيجة االختبار القبلي،  االختبار البعدي خَت
 البطاقات ادلالئمة يف ضمن األلعاب اللغويةو  البطاقات الومضيةاستخدام  و

أفرح لدى الطلبة من البطاقة  البطاقات الومضيةتشجيعهم يف التعلم ولكن استخدام 
 ادلالئمة.

 12(.2011سونرمي ) -3
فعالية استخدام لعبة "اخترب معلوماتك" و "من ىو" لًتقية مهارة القراءة  :العنوان

 )حبث جترييب بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية النموذجية سورونج بابووا الغربية(
: دلعرفة كيف يتم تطبيق ومدى فعالية استخدام لعبة "اخترب معلوماتك" و األىداف

لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة ادلتوسطة "من ىو" يف تعليم مهارة القراءة 
 اإلسالمية احلكومية  النموذجية سورونج بابووا الغربية.

تستخدم الباحثة يف ىذا البحث ادلنهج التجرييب باألسلوب شبو التجرييب  :المنهج
 يقصد بو التعبَت عن السبب وادلسبب بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.

أن استخدام لعبة "اخترب معلوماتك" و "من ىو" فعال جدا يف تطبيقها يف  :النتيجة
تعليم مهارة القراءة بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  النموذجية سورونج بابووا 

 الغربية.
 13(.2010نور وجيايانيت ) -4

                                                           
12

تخدام لعبة "اختبر معلوماتك" و "من ىو" لترقية مهارة القراءة )بحث تجريبي فعالية اسسونرمي،   
حبث ادلاجيستَت، )غَت بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية النموذجية سورونج بابووا الغربية(، 

 (م2011منشورة: اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
تطوير تعلم اللغة العربية باستخدام ألعاب "بورصة األرقام" المحوسبة وأثره في ترقية نور وجيايانيت،   13

استعاب طلبة الجامعة لتركيب العدد والمعدود )بالتطبيق على جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
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أثره يف تطوير تعلم اللغة العربية باستخدام ألعاب "بورصة األرقام" احملسوبة و  :العنوان
ترقية استعاب طلبة اجلامعة لًتكيب العدد وادلعدود )بالتطبيق على جامعة موالنا 

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج جاوى الشرقية اندونيسيا(
: دلعرفة كيف تصميم ألعاب "بروصة األرقام" احملوسبة األنسب و دلعرفة أثر األىداف

امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية استخدامو يف ترقية استيعاب طلبة ج
 مباالنج لًتكيب العدد وادلعدود.

فمنهج ىذا البحث من النوع البحث التطويري مبدخل الكمي والكيفي،  :المنهج
 وتصميم رلموعتُت مها اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.

م" احملوسبة ىي اختبار ىناك ثالثة خطوات يف تصميم ألعاب "بروصة األرقا :النتيجة
ادلواد، واختبار الربامج، وتصدير )إرسال( ادللفات إىل ماكرومديا فالش. وأثرىا لًتقية 
دافعية تعلم الطلبة الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم 

 دلعدود.اإلسالمية احلكومية ماالنج ولًتقية استيعاب طلبة اجلامعة لًتكيب العدد وا
انطالقا من البحوث السابقة ترى الباحثة أن األلعاب اللغوية ىي وسيلة شلتعة 
ومفيدة من وسائل التعليم اللغوية. وعلى ىذا األساس قامت الباحثة بتطوير اللعبة 
اللغوية احلكاية ادلتسلسلة لتعليم مهارة القراءة، ألن كما الواقع ىذه اللعبة تستخدم 

. وتشابو ىذا البحث ببحوث السابقة ىو رلال األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم
وتعليم مهارة القراءة، أما ختالف ىذا البحث ىو حبث تطويري بالتطبيق على ادلدرسة 

الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية. و رأت الباحثة أهنا مل  ”دتبورساري“
تبحث يف تصميم اللعبة اللغوية دلهارة الكالم أن يكون اللعبة اللغوية دلهارة القراءة. أما 

لتعليم مهارة  بطاقة احلكايات ادلتسلسلة طويرتيتم كيف أىداف ىذا البحث ىي دلعرفة  
احلادي لتعليم مهارة القراءة للصف  بطاقة احلكايات ادلتسلسلة ةفعالي معرفةالقراءة و 

                                                                                                                                                               

مية احلكومية حبث ادلاجيستَت، )غَت منشورة: اجلامعة اإلسالالحكومية بماالنج جاوى الشرقية اندونيسيا(، 
 (م2010ماالنج، 
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الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية. وىذه   ”دتبورساري“يف ادلدرسة  عشر
 ىي اليت دتَت ىذا البحث بالبحوث السابقة.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 مهارة القراءة :المبحث األول

 مفهوم مهارة القراءة -أ 

تعد مهارة القراءة إحدل ادلهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت 
إليو معلمو  يرنو هبا، ألف الدالئل تشَت  إىل أف ىذه ادلهارة سبثل اذلدؼ األساسي الذم

اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أك أجنبية، فقد أثبت األحباث أف معظم الذين يتعلموهنا 
لقراءة القرآف الكرمي كالسنة النبوية، كقراءة الًتاث ادلكتوب باللغة العربية، كيقتضي ىذا 

لدراسي االىتماـ هبذه ادلهارة اىتماما يتمثل يف عدد الساعات ادلمنوحة ذلا يف اجلدكؿ ا
كبناء ماداهتا على أسس سليمة كتدريسها بأساليب متنوعة، كتقوديها من خالؿ بنود 
االختبارات القرائية ادلتعارؼ عليها كما جيب قبل ذلك، االىتماـ بتدريباهتا ككسائل 

 تعليمها.
القراءة عملية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ترمجة الرموز ادلكتوبة )احلركؼ ف

كالضوابط( إىل معاف مقركءة )مصوتة أك صامتة( مفهومة، يتضح أثرا إدراكها كاحلركات 
عند القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ كتوظيفو يف سلوكو الذم يصدر عنو يف أثناء القراءة أك 

 1.بعد االنتهاء منو
 
 

                                                           
 87 :)بَتكت: دار النفائس( ص ،خصائص العربية وطرائف تدريسها ،نايف زلمود معركؼ 1
 



21 
 

 أهمية مهارة القراءة -ب 

كأمهية من الظركرة أف أمهية مهارة القراءة قد ظهرت إىل أمهية التعليمية 
االجتماعية. كأمهية مهارة القراءة التعليمية ىي عملية التعرؼ على الرموز ادلطبوعة، 
نطقها نطقا صحيحا )إذا كانت القراءة جهرية(، كفهمها، كالقراءة هبذا ادلفهـو عملية 
معقدة، كبالرغم من أمهية التعرؼ يف القراءة إال أنو كسيلة كليس غاية يف ذاتو فالتعرؼ 

 2فهم. كادلعاين ليس موجودة يف الرموز ادلطبوعة، لكنها موجودة يف عقل القارئ.كسيلة لل

أما أمهية مهارة القراءة االجتماعية ىي تساعد الطلبة على اكتساب ادلعارؼ 
تزداد معرفة الطلبة بالكلمات كاجلمل كتثَت لديهم الرغبة يف الكتابة اخلالقة، فمن القراءة 

الـ كالكتابة، كعلى ىذا فهي تساعد الطلبة يف تكوين كالعبارات ادلستخدمة يف الك
 إحساسهم اللغوم.

  3كمن أمهيات تعليم مهارة القراءة للناطقُت بلغات أخرل ىي كما تلي:

إف القراءة ىي أكىل ادلهارات الثالث )كىي القراءة كالكتابة كاحلساب( اليت جيمع  -1
 اجملتمع اإلنساين على حق الفرد يف تعلمها.

الًتبية ادلستمرة، كالتعلم مدل احلياة، كالتعليم الذايت شعارات ال تتحقق يف حياة إف  -2
 اإلنساف إال إذا كاف قادرا على القراءة. إهنا أنشطة تعتمد على كمية كنوع ما يقرؤه.

 

إف اجملتمع االنساين ادلعاصر رلتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارم فيو ال يتطلب  -3
اط بكثَت من أكجو النشاط اليت يستلـز القراءة، حىت حيقق القراءة، ك إف اإلنساف زل

 ما يريد كيتكيف مع اجملتمع كيؤدم كظيفتو.

                                                           
 105-104 ـ( ص:1983، )الكويت: مكتبة الفالح، تدريس فنون اللغة العربيةر، على أمحد مدكو  2
 176-175: ص ادلرجع السابق،رشدم أمحد طعيمة،  3
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 إف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة. -4

إف القراءة ىي ادلهارة اليت تبقى مع الدارس عندما يًتؾ البلد العريب الذم يتعلم فيو  -5
ذلا أف يتعرؼ على أاماط الثقافة العربية اللغة، كما أهنا ادلهارة اليت يستطيع من خال

 كمالزلها.

 

 أهداف تعليم مهارة القراءة -ج 

إف النجاح يف ربديد األىداؼ يف العملية التعليمية يعترب مؤشرا صادقا للنجاح 
 4:فيها. كأىم أىداؼ تعليم القراءة يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ما يلي

ادلكتوبة باألصوات اليت تتعرب عنها يف اللغة أف يتمكن الدارس من ربط الرموز  -1
 العربية.

 أف يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح. -2
أف يتمكن من استنتاج ادلعٌت العاـ مباشرة من الصفحة ادلطبوعة كإدراؾ تغَت ادلعٌت  -3

 بتغَت الًتاكيب.
أف يتعرؼ معاين ادلفردات من معاين السياؽ، كالفرؽ بُت مفردات احلديث  -4

 كمفردات الكتابة.
 أف يفهم معاين اجلمل يف الفقرات كإدراؾ عالقات ادلعٌت اليت تربط بينها. -5
 أف يقرأ بفهم كانطالؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها. -6
 أف يفهم األفكار اجلزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العالقات ادلكونة للفكرة الرئيسية. -7
 ها.أف يتعرؼ عالمات الًتقيم ككظيفة كل من -8
 أف يقرأ بطالقة دكف االستعانة بادلعاجم أك قوائم مفردات مًتمجة إىل اللغتُت. -9

                                                           
زلمود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، )منشورات  4

 152-151( ص: 2003ادلنظمة اإلسالمية كالعلـو كالثقافة، إيسيسكو، 
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أف يقرأ قراءة كاسعة ابتدأ من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب كالتاريخ كالعلـو  -10
كاألحداث اجلارية مع إدراؾ األحداث كربديد النتائج كربليل ادلعاين كنقدىا كربط 

 لعربية كاإلسالمية  القراءة الواسعة بالثقافة ا
 

 مواد تعليم مهارة القراءة -د 

ينبغي عند اختيار مواد القراءة بالعربية يف برنامج تعليم العربية للناطقُت بلغات 
 5أخرل مراعاة الشركط اآلتية:

أف تكوف باللغة العربية الفصحى. أم ال ربتوم على كلمات من ذلجة خاصة أك  -1
 عامية عربية معينة.

ت الدارسُت كميوذلم كأعمارىم. فال نقدـ للكبار نصا ديكن أف اىتماماأف تالئم  -2
 يقدـ لألطفاؿ فيشعركف بادلهانة كاستصغار تفكَتىم.

أف حيتوم النص على مفردات مرتبطة باىتمامات الطالب كأعماذلم اليت يريدكف  -3
 تعلم العربية من أجلها.

إسالمي معُت دكف  أف يبٍت لدل الطلبة قيمة أخالقية معينة أك يعرفهم بنمط ثقايف -4
 أف يتعارض مع قيم الطلبة أك ديتهن ثقافتهم. 

أف يتدرج النص بالطلبة من حيث كم ادلفردات كالًتاكيب كنوعها. فيبدأ دبا درسوه  -5
شفهيا. كما يستطيعوف استعمالو يف مواقف االتصاؿ. مث ينتقل هبم إىل ما ىو 

 جديد.

القرائية من خالذلا تتيح فرصة  كينبغي على ادلعلم أف يكثر من استخداـ التمارين
 6سبكن ادلعلم من كجود مكونات القدرة على القراءة لدم الدارسُت. كىي:

                                                           
 182: ص ادلرجع السابق،رشدم أمحد طعيمة،  5

 62 :ص ادلرجع السابق،ناصر عبد اهلل الغايل كعبد احلميد عبد اهلل،  6
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 تعرؼ الرموز العربية (أ 

 التمييز بُت الرموز ادلتشاهبة (ب 

 الربط بُت الرموز كمدلوالهتا (ج 

 فهم ادلقركء (د 

 النطق بالسرعة ادلناسبة (ق 

 صامتة(تتنوع االختبارات يف القراءة بنوعيها )اجلهرية كال (ك 

 7كديكن ادلواد الدراسية األساسية يف تعليم القراءة أف تستمد من األشياء التالية:

: ادلادة اللغوية اليت تكتب هبا الفتات التحذير كالتوجيو )مثل، شلنوع التدخُت(،  أكال
 كعالمات ادلركر الدكلية اليت تشمل صورا ككلمات )مثل: طريق يف اذباه كاحد(.

ليت حيتاج إليها القارئ للبحث عن معلومات تفيده )مثل: كتابة دليل : ادلصادر ا ثانيا
 التليفونات كطريقة تبويب كل جزء من ىذا الدليل(.

األسلوب اخلاص الذم تتميز بو لغة عناكين الصحف كرؤكس ادلوضوعات،  : ثالثا
كىو عادة يهدؼ إىل جذب أنظار القارئ عن طريق عرض قليل من ادلعلومات 

قاؿ، كخيرج بذلك عن األسلوب النحوم السليم يف الكتابة )مثل: عن موضوع ادل
 لغة اإلعالنات التجارية اليت تتالعب باأللفاظ(.

: ادلادة اللغوية اليت تكتب هبا االستمارات كالبطاقات ادلختلفة اليت حيتاج إليها  رابعا
 القارئ إىل فهمها )مثل: معلومات عن الشأف كادلهنة(

                                                           
، )بَتكت: مكتب لبناف، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب،  7

  116-115 :( صـ1981
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كزة ادلختصرة اليت تكتب هبا الربقيات كبطاقات الدعوة كإعالنات : اللغة ادلر  خامسا
الوفيات كاإلعالنات ادلبوبة كاالصطالحات اليت تكرر دائما يف مثل ىذه 

 ادلناسبات.

: ادلادة اللغوية اليت تكتب هبا الشيكات ادلصرفية، كتلك اليت تظهر على أكراؽ  سادسا
 النقد كالعالمات ادلعدنية ادلختلفة.

: التعليمات اليت تكتب على زجاجات الدكاء كعلب األغذية كادلشركبات مبينة  سابعا
طرؽ االستعماؿ كدكاعيو، زلذرة من بعض ما قد يتعرض لو القارئ من سلاطر 

 بسبب سوء االستعماؿ.
 

 ق تعليم مهارة القراءةطر  -هـ

دلا كانت طرؽ تعليم القراءة العربية قد تأثر أصحاهبا بنظريات علم النفس 
الًتبوم، النابعة من عقائد كمبادئ فلسفية مل تثبت صحتها، كدلا كانت ىذه النظريات 
بعيدة كل البعد عن العلـو ادلادية التجريبية. توجد عدة طرؽ لتعليم القراءة منها: الطريقة 

كالطريقة اجلزئية، كالطريقة انظر  يقة الصوتية، كالطريقة الكلية، احلرفية األجبدية، كالطر 
  8 كطريقة النحو كالًتمجة، كالطريقة ادلباشرة. كالطريقة التوليفية،  كقل، 

كلكل طريقة مالزلها كخصائصها كينبغي على ادلؤلف كادلعلم أف يكونا على دراية 
أال يقتصر على طريقة كاحدة بل كعلم هبذه الطرؽ اليت كثرت يف الكتب. كعلى ادلعلم 

عليو أف يستخدـ أكثر من طريقة كجير هبا مع الدارسُت، ألف طبيعة الدارسُت النفسية 
كالعمرية تفرض على ادلعلم طريقة تدريس، فالفصل )س( قد تصلح مع الطريقة الصوتية 

طريقة بينما الفصل )ص( قد ال تصلح معو ىذه الطريقة، كمن مث على ادلعلم أف خيتار ال
اليت تالئم قدرات كمستويات الدارسُت كإف كنا نود أف نقوؿ أنو ال توجد طريقة تدرس 
                                                           

 94 ، ادلرجع السابق، ص:نايف زلمود معركؼ 8
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مثالية، بل إف ادلوقف التعليمي ىو الذم يفرض طريقة تدريس بعينها. كالطريقة الفعالة 
 9ىي اليت تعاجل ادلوقف التعليمي كتتغلب على مشكالتو.

رس العادم صلاحا مقبوال، حينما إف الطريقة الناجحة ىي اليت حيقق فيها ادلد
يؤديها بنفسو بعد تدريب عادم، يتاح لو كألمثالو من ادلدرسُت يف كاقع احلاؿ. كمن 

 10بعض الطريقة اليت استخدمت لتعليم مهارة القراءة، كما تلي:

 الًتكيبية-الطريقة اجلزئية -1

ادلقطع( أكال، مث تركيب تسمى ىذه الطرقة بػػػػػػػ )اجلزئية( ألهنا تبدأ بتعليم اجلزء )احلرؼ/
اجلزء إىل جانب اجلزء لتكوين الكلمة، كتركيب الكلمة إىل جانب الكلمة لتكوين 

 اجلملة، مث تركيب البناء اللغوم ادلتكامل من ىذه ادلداميك الثالثة.

 

 الطريقة اذلجائية -2

 كتقـو على:

 تعلم احلركؼ اذلجائية بأمسائها كصورىا، كفقا لًتتيبها األلفبائي. (أ 

تعلم احلركؼ اذلجائية مرتبطة باحلركات الثالثة، مث جيرم استخدامها يف بناء  (ب 
 ادلقاطع كاأللفاظ.

تعلم احلركؼ اذلجائية من خالؿ الكلمات، فتهجي كل كلمة بذكر اسم احلرؼ  (ج 
 األكؿ منها مع حركتو، كىكذا مع بقية احلركؼ يف الكلمة الواحدة.

 الطريقة الصوتية -3

                                                           

 62-61 :ميد عبد اهلل، ادلرجع السابق، صناصر عبد اهلل الغايل كعبد احل9 
 96 :السابق، صف زلمود معركؼ، ادلرجع ناي 10
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ن سابقاهتا إال بكوهنا تعتمد أصوات احلركؼ ال ال زبتلف ىذه الطريقة ع
أمساءىا. فحرؼ )الراء( مثال، ال يقدـ لألطفاؿ على أنو )راء(، بل على أنو صوت )َر(. 
إذا كانت الطريقة االلفائية اذلجائية تتطلب االلتزاـ بالتدريج األجبدم، فإف الطريقة 

لفظا -إذ تصبح سهولة احلركؼ –با تقدديا كتأخَتا كترتي-الصوتية متحررة من ىذا االلتزاـ
 كإعداد مواد القراءة كالكتابة ادلًتابطة ىي اليت ربكم عمل ادلؤلف كادلدرس معا.-ككتابة

 التحليلية-الطريقة الكلية -4

ىي كلية ألهنا تبدأ من )كليات( تتكوف من أجزاء، تشكل يف رلموعها كال 
لكليات لألطفاؿ ال يتم إال متماسكا يؤدم معٌت بذاتو. كىي ربليلة ألف تعليم ىذه ا

 بتحليلها إىل أجزائها كمكوناهتا، كاكتشاؼ العالئق القائمة بينها.

 الطريقة الكلمة -5

تعرض الكلمة ادلختارة أماـ األطفاؿ. يقرأىا ادلعلم أكال، كحياكيو األطفاؿ ثانيا، 
صورة كيكرر ىذا العمل مرات كافية، حىت تنطبع صورهتا يف أذىاهنم. كقد تربط الكلمة ب

تساعد الطفل على تذكرىا كاستقراء معناىا. كيف مرحلة الحقة يلجأ ادلعلم إىل ربليل 
 ىذه الكلمات هبدؼ الوصوؿ إىل احلركؼ اليت تريد تعليمها ألطفالو. 

 طريقة اجلملة -6

ىي اليت تبدأ جبملة تامة ادلعٌت. كطريقتها أف يقدـ ادلعلم ألطفالو مجلة قليلة 
 . كال زبتلف خطواهتا الباقية عن خطوات طريقة الكلمة.األلفاظ مألوفة ادلعاين

 طريقة العبارة -7

ىي طريقة اجلملة ذاهتا، إال أف العبارة ال يشًتط فيها ادلعٌت التاـ، فيقدـ اختبار 
 ألفاظ العبارة على معناىا ادلتكامل.
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 القصة )كاألغنية أيضا( طريقة -8

لة كاحدة، زلدكدة ىي تطوير لطريقة اجلملة، فبدال من أف يكوف الدرس مج
 دبعناىا، يكوف بضع مجل تشكل حكاية بسيطة أك أنشودة مجيلة.

 

 اختبارات مهارة القراءة - و

إف االختبار أحد كسائل القياس، كلكن االختبار ىو أشيع كأمشل كسائل القياس 
يف ادلداريس كاجلامعات. االختبار كسيلة شائعة فعالة مضمونة اقتصادية يف الوقت، إذ 

 خنترب مئات الطلبة بل اآلالؼ يف كقت كاحد دبقياس كاحد. تستطيع أف

كاالختبار أنواع عديدة من حيث مضموهنا أم من حيث ادلادة اليت تقيسها. 
كمنها االختبارات اللغوية أم استخداـ االختبارات لقياس القدرات اللغوية، كاالختبارات 

ي مهارة االستماع، كالكالـ، مناسبة بادلهارات اللغوية األساسية ىي قابلة للقياس، كى
 كالقراءة، كالكتابة.

فشرحت الباحثة يف ىذا اإلطار عن االختبارات دلهارة القراءة. كاألسئلة اليت 
تقيس االختبارات ذلذه ادلهارة ىي: ىل يفهم ما يقرأ؟ ىل سرعة القراءة مقبولة؟ ىل 

القراءة اجلهرية؟  يفهم ادلفردات ادلقركءة؟ ىل دييز احلركؼ بعضها من بعض؟ ىل حيسن
 11ىل حيسن القراءة الصامتة؟. كمن االختبارات دلهارة القراءة ىي:

الفقرة ذاهتا قراءة جهرية  كااختبار القراءة اجلهرية، يطلب ادلعلم كل الطلبة أف يقرأ -1
 ة يف آخر اجلملة أك نغمة استفهاـ.موضوعية. كأف تكوف نربة مقطع ما أك نغم

 اختبارية أك نطق كلمة ما. اختبار االستفهاـ، أك نغمة  -2

 .اختبار االختبار من متعدد -3

                                                           
 128-116 :( صـ2000، )األردف: دار الفالح، االختبارات اللغويةزلمد على اخلويل،  11
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النص كيقرر إذا كاف  كااختبار الصواب كاخلطأ، يطلب ادلدرس من الطلبة أف يقرأ -4
 اجلملة صوابا أـ خطأ.

 .اختبار ملء الفراغ -5

اختبار مزاكجة احملتول، تظهر ىنا قائمتاف تتطلباف مزاكجة على أساس فهم النص  -6
 ادلقركء.

ىا و هر رلموعة من اجلمل يطلب ادلدرس من الطلبة أف يرتبًتتيب، تظالاختبار  -7
 بتسلسل معُت كفقا دلا فهم من النص ادلقركء.

 اختبار ادلفردات، الغرض منها االستعاب الختيار الطلبة يف ادلفردات. -8

 اختبار القواعد، الغرض منو قياس مدم فهم الطلبة للمعٌت القواعد للجمل. -9

الكلمات، أف القراءة ىي عملية ادراؾ بصرية أساسا، اختبار مزاكجة أشكاؿ  -10
 فمما ديكن قياسو مدل ادراؾ البصر بكلمات سلتلفة متقاربة الشكل.

اختبار مزاكجة أشكاؿ اجلمل ، يقاس مدل ادراؾ الطلبة بصريا لشكل اجلملة  -11
 .وقت ذاتوالجبمل سلتلفة، كلكنها متشاهبة جدا يف 

هر صورة كاحدة كجبانبها أربعة مجل تدؿ على اختبار مزاكجة الصورة كاجلملة، تظ -12
 .اجلملة اليت تدؿ على الصورة كاالصور، كعلى الطلبة أف خيتار 

اختبار مزاكجة اجلمل كالصورة، تظهر صورة كاحدة كربتاىا مثال عدة مجل كعلى  -13
من تلك اجلمل اليت تدؿ عليو الصورة، كقد تكوف ىذه اجلمل ثالثا  كاالطلبة أف خيتار 

 أك ستا.أك مخسا 

اختبار فهم النص القصَت، ال يشًتط أف يكوف النص ادلقركء فقرة طويلة أك  -14
قصَتة لتأيت بعده أسئلة االستيعاب، بل من ادلمكن أف يكوف النص رلرد مجلة 

 كاحدة تتبعها أسئلة استيعاب.
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 المبحث الثاني: الوسائل التعليمية واأللعاب اللغوية

 الوسائل التعليمية - أ

 مفهوم الوسيلة التعليمية -1
الوسيلة التعليمية ىي كل ما يساعد الدارس على إدراؾ كاكتساب مفهـو إف 

كديكن تعريف الوسيلة التعليمية ىي كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت 12 مواد دراسية.
عملية التعليم كالتعلم ، كتوضيح ادلعاين كاألفكار، أك التدريب على ادلهارات، أك تعويد 

على العادات الصاحلة، أك تنمية االذباىات، كغرس القيم ادلرغوب فيها، دكف أف  الطلبة
 يعتمد ادلعلم أساسا على األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.

                                                           
 4: صـ( 1995)ماالنج: إيكيب مالنج،  ،الوسائل المعينات في تعليم في تعليم العربية أسرارم، ماـإ   12
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 دور الوسيلة التعليمية في عملية التعليم والتعلم -2

 13:يف اآليت ، كذلك فوائدىاكديكن حصر دكر الوسيلة التعليمية كأمهيتها

 احلسية للتالميذ، فتعاكنو على تكوين مدركات صحيحة. توفَت احلربات (أ 

 جذب كتركيز انتباه التالميذ، كذلك دلا تضيفو على الدرس من حيوية ككاقعية. (ب 

 زيادة تشويق التالميذ، كحثهم على اإلقباؿ على الدرس بشغف. (ج 

 زيادة النشاط الذايت للتالميذ، ككذلك مضاعفة فاعليتهم كإجيابيتهم خالؿ الدرس. (د 

 ع لعملية التعليم كتوفَت كقت كل من ادلعلم كادلتعلم.إسرا  (ق 

 إكساب التالميذ خربات أعمق، كأبقى أثرا. (ك 

 

 توفَت الكثَت من اجلهد. (ز 

 زبطي حدكد الزماف كادلكاف، كاالمكانيات ادلادية. (ح 

 زيادة ترابط األفكار كاحلربات. (ط 
تأثَتىا الفعاؿ على كتتمثل أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم كالتعلم يف 

العناصر الرئيسة الثالثة من عناصر العملية التعليمية التعلمية كىي: ادلعلم، ادلتعلم، كادلادة 
 14التعليمية، كما يتلخص يف اآليت:

 أمهيتها للمعلم (أ 

 يساعد استخداـ الوسائل التعليمية ادلعلم يف عملية التعليم على األمور التالية:

                                                           
شارع فهد  27الثالثة، )الكويت: ، الطبعة إنتاج الوسائل التعليمية البصرية للمعلمينيوسف الدين، زلمد   13

 6ـ( ص: 1985السامل، 
21

تعليم اللغة العربية على المستوى الجامعي في إندونيسيا في ضوء مناهج تعليم ، نصر الدين إدريس جوىر  
حبث الدكتوراه، )غَت منشورة: جامعة النيلُت، (، دراسة تحليلية تقويمية) اللغة العربية للناطقين بغيرها

 (ـ2006، ورية السودافاخلرطـو مجه
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 تو ادلهنية، كاستعداده.تساعده على رفع درجة كفاي (1)

 تغَت دكره من الناقل كادللقن إىل دكر ادلخطط، كادلنفذ، كادلقـو للتعليم. (2)

 تساعده على حسن عرض ادلادة، كتقوديها، كالتحكم هبا. (3)

 سبكنو من استغالؿ كل الوقت ادلتاح بشكل أفضل. (4)

 نوفر كقتو كجهده ادلبذكلُت يف ربضَت ادلواقف التعليمية كإعدادىا. (5)

 يف إثارة دافعية طالبو. تساعده (6)

تساعده على التغلب على حدكد الزمن كادلكاف يف حجرة الدراسة، كذالك  (7)
من خالؿ عرض بعض الوسائل عن ظواىر فقت يف زمن فات أك يف مكاف 

 بعيد.

 أمهيتها للمتعلم (ب 

 كسبكن أمهية الوسائل التعليمية للمتعلم من خالؿ اآليت:
 كترغبو يف التعلم.تنمي يف ادلتعلم حب االستالع،  (1)

 

 تقوم العالقة بينو كبُت ادلعلم، كبينو كبُت زمالئو. (2)

 توسع رلاؿ اخلربات اليت دير هبا. (3)

 تزيد ثركتو اللفظية سواء كانت عن احملسوس أـ عن اجملرد. (4)

 تسهم يف تكوين اذباىات مرغوب فيها. (5)

 تشجعو على ادلشاركة كالتفاعل مع ادلواقف الصفية ادلختلفة. (6)

 اىتمامتو كتشوقو إىل ادلتعلم.تثَت  (7)

 توفر من كقتو كجهده يف التعلم. (8)

 أمهيتها للمادة التعليمية (ج 

 أما أمهية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية فتمكن يف النقاظ التالية:
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تساعد على توصيل ادلعلومات، كادلواقف، كاالذباىات، كادلهارات ادلضمنة يف  (1)
كتساعدىم على إدراكها إدراكا متقاربا، كإف ادلادة التعليمية إىل ادلتعلمُت، 

 اختلف مستواىم.

 تساعد على إبقاء ادلعلومات حية كذات صورة كاضحة يف ذىن ادلتعلم. (2)

تبسيط ادلعلومات كاألفكار كتوضيحها، كتساعد الطالب على القياـ بأداء  (3)
 ادلهارات كما ىو مطلوب منهم.

 

 إرشادات عامة في استخدام الوسائل التعليمية -3
 التعليمية، عمليةال يف أجلو من كجدت الذم الغرض التعليمية الوسيلة تؤدم لكي

  12:ىذه االرشادات مراعاة من بد ال فاعل، كبشكل

 

تزداد أمهية ىذه الوسائل، كفائدهتا للتالميذ، إذا اشًتكوا يف اختيارىا كإنتاجها، كقل  (أ 
 .أف صلدىا يف ادلدارس صورا كاماذج منوعة مبتكرة

تعرض ىذه الوسائل عندما سبس احلاجة، كأف تبعد بعد استنفاد أغراضها،  ينبغي أف (ب 
كإال كانت ملهاة للتالميذ، كيسمح باستمرار عرض الوسائل، اليت سبتد فائدهتا 

 للتالميذ.

 يراعي يف عرضها على التالميذ أف تكوف يف كضع مناسب ذلم مجيعا. (ج 

 جيب أف زبلو الوسائل احلسية من التعقيد كالغموض. (د 

 ب أف تكوف الوسائل مسايرة دلراحل النمو.جي (ق 

                                                           
، الطبعة السابعة عشرة، )القاىرة: دار ادلعارؼ، الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربيةالعليم إبراىيم، عبد   ۳1

 436-435ـ( ص: 1968
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الوسائل التعليمية ال تغٌت عن ادلدرس، كلكنها تعينو، كردبا زادت أعباءه، كذلذا  (ك 
جيب على ادلدرس أف يوذلا نصيبا كبَتا من اجلهد كالدراسة، حُت إعداده الدركس، 

 عن الشرح. كأال يظن أف يف عرضها ما يغٌت

دائمة بإدارة الوسائل اليت أنشأهتا الوزارة، أك  جيب أف تكوف ادلدرسة على صلة (ز 
أعدهتا ادلنطقة، لتنتفع بإنتاجها كذبارهبا، كلتزكد ىذه اإلدارة دبقًتحاهتا، فيتم تبادؿ 

 ادلنفعة.
 

 الوسائل التعليمية لتعليم القراءة -4
هتدؼ ىذه الوسائل التعليمية إىل مساعدة الطلبة على القراءة بسرعة كسهولة 

لفهم زلتول ادلادة ادلقركءة. كالوسائل احلديثة اليت تساعد على سرعة القراءة كيسر كدقة 
 كفهم احملتول منها:

 البطاقات (أ 
كمن ادلمكن أف يعلم القراءة بالبطاقات. كالبطاقة ىي قطعة من الورؽ، قد تكوف 
عليها صورة أك منظر. كقد تكتب فيها كلمة أك مجلة أك عبارة أك فقرة، أك قصة أك 

يف أهنا أداة لتدريب الطلبة على القراءة   أك ما أشبو ذلك. كال تقف أمهية البطاقةأسئلة، 
الصامتة، بل تتجاكز ذلك إىل أهنا كسيلة تعليمة مشوقة، يتعامل الطفل معها عن رغبة 
كميل. ىذا فضال عن أهنا كسيلة الكساب الطفل مهارة الًتكيز كدقة ادلالحظة كالعمل 

سجاـ. كمن مث تكوف البطاقة من عوامل تشجيع الطفل على مع اللغة يف إجيابية كان
القراءة.  كمن ناحية أخرل فهي كسيلة مساعدة يف التعبَت الشفهي. كما ديكن االستعانة 
هبا يف معاجلة األخطاء الشائعة يف التهجي كقواعد اللغة. بل إهنا أداة للتشخيص ادلثمر 

 21الفعاؿ ألخطاء التالميذ.

                                                           
21

، )الكويت: دار تدريس اللغة العربية بالمرحلة اإلبتدائية أسسه وتطبيقاتهفالح الدين علي رلاكر،  زلمد  
 453ص: ـ( 1980القلم، 
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 اءبطاقات األمس أكال:

تكتب ىذه البطاقات بأمساء األشياء ادلألوفة لدل الطلبة مثل األشياء 
ادلوجودة يف قاعة الدراسة كالسبورة كالباب كالشباؾ. مث تلصق كل بطاقة على 
مسماىا. أك تكتب البطاقات بأمساء الطلبة يف الفصل كطلب من كل طالب أف 

 يستخرج البطاقة ادلكتوب عليها امسو.

 لكلمات كاجلمل ادلتماثلةبطاقات ا ثانيا:

كىي بطاقات مكتوب فيها كلمات كمجل توزع على كل طالب. يكتب 
ادلعلم الكلمات أك اجلمل على السبورة، كعلى الطالب أف يضاىي بُت البطاقة 

 ادلوجودة معو كبُت ما ىو مكتوب على السبورة.

 بطاقات األسئلة كاألجوبة ثالثا:

بة يف الفصل، يف نصف ىذه كىي رلموعة من البطاقات بعدد الطل
البطاقات أسئلة كيف نصفها اآلخر إجابات على ىذه األسئلة. كيقرأ الطالب 
الذم معو بطاقة األسئلة كيرد عليو الطالب الذم معو بطاقة اإلجابات على ىذه 

 األسئلة.

 بطاقات القصص اجملزأة رابعا:

 كىي بطاقات تكتب فيها أجزاء من القصة، يطلب من كل طالب أف
 يعيد ترتيب ىذه البطاقات حىت تكوف قصة.

 نصوص مقركءة )ادلقاؿ، األخبار كالتعليمات كغَتىا( (ب 
ىي النصوص ادلقدمة للطلبة ادلتقدمُت فيها فقرة أك عدة فقرات. يطلب من 
الطلبة أف يقرؤكىا بدقة، مث يطلب منهم إجياد أك إيشارة إىل: الفكرة الرئيسية، كالوقائع، 

 ، كاخلالصة، إىل آخر ما تتضمنو النصوص. كاآلراء، كالتعليق
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 معامل القراءة (ج 

تتكوف معامل القراءة من كتيبات صغَتة ربول مادة لغوية متدرجة يف الصعوبة 
تعُت الدارس على التقدـ بسرعة يف إتقاف مهارة القراءة بقدر ما تسمح بو قدراتو. 

ية مصورة، كترقم ىذه كحيتوم كل كتيب منها على قصص قصَتة أك مقالة علمية أك تارخي
الكتيبات حسب درجة صعوبتها حىت يتبُت الدارس مدل تقدمو يف القراءة، كحىت إذا 
كصل الدارس إىل الكتيب األخَت كقرأ بفهم كاستيعاب أيقن أف مستواه يف القراءة ربسن، 

 21كزادت حصيلتو اللغوية كالنحوية.

 كالقصة القصَتة كذلم جرا(األلعاب اللغوية )تكوين اجلمل، كاألفعاؿ كالظركؼ،  (د 
 
 
 

 األلعاب اللغوية - ب

 تعريف األلعاب اللغوية -1
اصطالح "األلعاب" يف تعليم اللغة، لكي يعطي رلاال كاسعا يف يستخدـ 

األنشطة الفصيلة، لتزكيد ادلعلم الدارس بوسيلة شلتعة كمشوقة للتدريس على عناصر 
ادلختلفة. كقد اطلقت كلمة "ألعاب" على اللغة، كتوفَت احلوافر لتنمية ادلهارات اللغوية 

تلك األلعاب اليت ذلا بداية زلددة كنقطة هناية، كاطلقت كذلك على كافة أنواع األنشطة 
الشبيهة باأللعاب، كاليت ليس ذلا شكلها ادلألوفة. كال يوجد ىناؾ حد فاصل كاضح يف 

وم. كمن أفضل ما قيل تعليم اللغة بُت ما يسمى ألعابا كغَت ذلك من ألواف النشاط اللغ

                                                           
21

 131ادلرجع السابق، ص. ، العريب صالح عبد اجمليد  
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-يف ربديد اللعبة اللغوية ما قالو جيس يف تعريفها: "إهنا نشاط يتم بُت الدارسُت
 17للوصوؿ إىل غايتهم يف إطار القواعد ادلوضوعة....".-متعاكنُت أك متنافسُت

 

 أهمية األلعاب اللغوية -2

ادلكثف اللغة عمل شاؽ، يكلف ادلرء جهدا يف الفهم كيف التدريب اآليل تعلم 
للتمكن من استعماؿ اللغة اجلديدة، كللتنمية ادلتواصلة دلهاراهتا ادلختلفة. كىذا اجلهد 
متطلب يف كل حلظة طواؿ برنامج تعليم اللغة، كيف حاجة إىل تغذية كتدعيم عدة 
سنوات، لتوفَت القدرة للدارس على معاجلة اللغة يف إطارىا الكامل يف احلوارات 

كالتعبَت كادلكتوب. كاأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد  كاحملادثات كالقراءة 
كثَتا من الدارسُت على مواصلة تلك اجلهود كمساندهتا، كالتخفيف من رتابة الدركس 

 كجفافها.
كتساعد األلعاب ادلعلم على إنشاء نصوص تكوف اللغة فيها نافعة كذات معٌت، 

االسهاـ. كلكي يتم ذلم ذلك البد أف يفهموا ما تولد لدل الدارسُت الرغبة يف ادلشاركة ك 
يقولو أك يكتبو اآلخركف، كال بد أيضا أف يتكلموا كيكتبوا لكي يعربكا عن كجهات 
نظرىم. كىكذا فإف معٌت اللغة اليت يسمعوهنا كيتكلموهنا كيقرأكهنا كيكتبوهنا، ستكوف 

  18أكفر حيوية كأعمق خربة كأيسر تذكرا.
 

 اللغويةأنواع األلعاب  -3

 19فمن تنوع ألعاب اللغوية كما تلي:
                                                           

   األلعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبية مع أمثلة لتعليم العربية لغير ناصف مصطفى عبد العزيز،  17
 12 :ص ، ىػ(1401)الرياض: دار ادلريح ، بها الناطقين

 10ادلرجع النفسو، ص:  18
 64-63ادلرجع السابق، ص:  ناصف مصطفى عبد العزيز، 19
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 صحيح كخطأ، منها:  (أ 

احًتس من اخلطأ، يعٍت تكوين مجل يف صيغة اإلثبات مث ربويلها إىل صيغة  (1
 النفي.باستخداـ أدكات النفي "ال" أك "ليس".

 أعد اجلملة إف كانت صحيحة، يعٍت إعادة عبارات بعد ادلعلم. (2

 ألخطاء كتصحيحها.صححي إف أخطأت، يعٍت التعرؼ على ا (3

 التخمُت، منها:  (ب 

 الصندكؽ، يعٍت تسمية األشياء ككصفها كالتعرؼ عليها. (1

عم يتحدث؟، يعٍت كصف األشياء كالناس كعالقاهتم بعضهم ببعض   (2
 كقرابتهم.

أخَتا انتهت، يعٍت معرفة اسم نشاط ما أك فعل معُت عن طريق التمثيل   (3
 الصامت. 

 الذاكرة، منها:  (ج 

  إعادة مجل كاملة.رسالة بالفم، يعٍت (1

 ماذا تتذكر من ىذه األشياء؟، يعٍت كصف األشياء كاألماكن. (2

 البطاقات ادلالئمة، يعٍت التعليق على البطاقات ادلتالئمة. (3

 السؤاؿ كاجلواب، منها: (د 

 نصف الصف يعرؼ، يعٍت إلقاء أسئلة كإعطاء األجوبة. (1

 كاإلجابة عنها.اخترب معلوماتك، يعٍت أم سؤاؿ عن حقيقة من احلقائق  (2

 تكلم باألسئلة، يعٍت إلقاء أسئلة (3

 الصوار، منها:  (ق 

ىل تعرؼ ما أرسم؟، يعٍت استخداـ حصيلة الدارس من ادلفردات يف  (1
 اإلجابة عن األسئلة.
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ىل سبكنك أف ترسم مثلي؟، يعٍت تصحيح )نقد باستخداـ الصفات كاسم  (2
 التفضيل(.

 ها.ما أغرب ىذا ادلنزر؟، يعٍت تسمية األشياء ككصف (3

 الصوت، منها:  (ك 

 يعٍت تسمية الناس كاألشياء. ىل تعرؼ صويت؟، (1

، يعٍت التعرؼ على األصوات ككصفها، كحكاية كقائع مسجل العجائب (2
 كسرد أحداث.

 الكلمات، منها:  (ز 

 الكلمة الغريبة زبرج، يعٍت إعطاء األسباب كاستخداـ )ألّف(. (1

 سلسلة الكلمات، يعٍت السؤاؿ كإعطاء األسباب. (2

 معا، يعٍت تسمية األشياء كتعريفها.كل ثالثة  (3

 القصص، منها:  (ح 

-القصص اخليلية، يعٍت كتابة القصص باستخداـ احملصوؿ اللغوم للدارس (1
 كخباصة الفعل ادلاضي.

أكمل القصة، يعٍت تأليف قصة بسيطة باستخداـ احملصوؿ اللغوم  (2
 للدارسُت.

الكلمات بالرموز فقط، يعٍت استخداـ الصور البسيطة كالرموز يف سبثيل  (3
 كاألفكار.

 احلفالت، منها:  (ط 

 شلنوع اللمس، يعٍت التعبَت عن احلدث يف ادلاضي كادلستقبل. (1

علبة الكربيت، يعٍت إلقاء أسئلة كتأليف عبارات باستخداـ )بعض( ك)ال  (2
 شيئ(

 األلعاب النفسية، منها:  (م 
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 القياس دبجرد النظر، يعٍت صياغة تعبَتات )إفادات( عن األطفاؿ. (1

ة كالسيدة العجوز، يعٍت التعرؼ على ادلالمح كالصفات الشكلية الفتاة الشاب (2
 يف الصور.

 ىل ترل بسرعة؟، يعٍت كصف الصور. (3

 احلظ، منها:  (ؾ 

 أنا األكؿ، يعٍت استماع إىل األعداد. (1

 األلعاب ادلتنوعة، منها:  (ؿ 

 يعٍت شرح/ توضيح االستعماالت ادلمكنة لألشياء.فيم يستخدـ؟،  (1

 نظاـ معُت.يعٍت العد حسب بطيخ/مشاـ،  (2

 يعٍت كتابة كتنفيذ تعليمات مثبتة كمنفية.كالبحث عن الكنز،  (3

 
 

 القراءةلتعليم ألعاب  -4

ىناؾ مشكلة إف تعلم القراءة يف أية لغة يعترب إصلازا ىاما بل اكتشاؼ جديد. 
الذين تعودكا القراءة من اليسار إىل اليمُت أك من أعلى إىل أسفل، ألف ىذه ىي ذلؤالء 

يقرأكف هبا لغتهم األـ. إف ىؤالء الدارسُت حيتاجوف إىل ألعاب )ما قبل  الطريقة اليت
القراءة( حىت جيرؾ البعض ادلقصود بالقراءة، كيتدرب األخركف على االذباه من اليمن إىل 

 اليسار.

كمن أبسط مواد ما قبل القراءة: القصة ادلصورة، اليت ديكن فهمها يتبع رلموعة 
ىت أسفل الصفحة. كديكننا حصر أىم أنواع األلعاب اليت صور من اليمن إىل اليسار ح

 20تعاجل مشكالت القراءة فيما يلي:

                                                           
 24-23ادلرجع السابق، ص:  ناصف مصطفى عبد العزيز، 20
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 ألعاب التعرؼ على احلركؼ كالكلمة كاجلملة (أ 

 ألعاب التدريب على القراءة من اليمن إىل اليسار (ب 

 ألعاب التدريب على قراءة كلمة أك عبارة أك نص قصَت (ج 

 األعاب التعرؼ على أخطاء القراءة كتصحيحه (د 

 ألعاب التدريب على استيعاب ادلفردات أك العبارة القصَتة أك النص القصَت (ق 

كيف احمللة التمهيدية للقراءة، يستطيع األلعاب اليت تستخدـ البطاقات الومضية 
)بطاقات العرض السريع( أف تأيت بعوف كبَت يف ىذا اجملاؿ كخباصة لألطفاؿ. كيدكف 

خبط كبَت زاضح، حبيث يتمكن الذين  على ىهذه البطاقات كلمات أك مجل تكتب
جيلسوف يف مؤخرة الفصل من أف يركىا بوضوح. كليس من الصعب تنفيذ ىذه 

 البطاقات.

 

 أهداف استخدام األلعاب اللغوية -5

هتدؼ ىذه الوسيلة إىل مساعدة ادلتعلم على القراءة بسرعة كسهولة كيسر لفهم 
يف القراءة مثل أخطاء الًتاجع،  زلتول ادلادة ادلقركءة، كلعالج بعض أسباب التخلف

ككثرة كفقات العُت كشدة البطء يف القراءة، كعدـ فهم معٌت بعض ما يقرره ادلتعلم. 
كلتساعد األلعاب ادلعلم على إنشاء نصوص تكوف اللغة فيها نافعة كذات معٌت، تولد 

ا ما يقولو لدل الدارسُت الرغبة يف ادلشاركة كاالسهاـ. كلكي يتم ذلم ذلك البد أف يفهمو 
أك يكتبو اآلخركف، كال بد أيضا أف يتكلموا كيكتبوا لكي يعربكا عن كجهات نظرىم. 
كىكذا فإف معٌت اللغة اليت يسمعوهنا كيتكلموهنا كيقرأكهنا كيكتبوهنا، ستكوف أكفر حيوية 

 21كأعمق خربة كأيسر تذكرا.

                                                           
 10السابق، ص:  ادلرجع ناصف مصطفى عبد العزيز، 21
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ة التعلم اعتمادا من السابق استخدمت الباحثة ىذه الوسيلة قبل هناية عملي
 كالتعليم لتساعد الطلبة أف يفهموا كحيفظوا فهمهم عن ادلادة الدراسية ادلستهدفة.

 

 اللغوية ةبلعتطوير ال -6

 بطاقة الحكايات المتسلسلة  (أ 

طبق ىذه اللعبة لتعليم مهارة الكالـ كما ألف الدكتور  إماـ أسرارم يف كتابو 
ادلوضوعات ادلالئمة دبهارة الكالـ يف بداية ألعاب تعليم اللغة العربية. أف ادلدرس يعد 

 تعليمو. فردبا يعد أيضا الكلمة ادلبدئية يف كل ادلوضوع.

ككيفية ىذه اللعبة باجللوس مستديرة دلشاكرة موضوع احلكاية. بعد اتفاؽ ادلوضوع 
بدأ أحد الطالب حكايتو بإبداء الكلمة الرئيسية لو، إذا أصعب يف البداية يساعد 

طاء الكلمة الرئيسية . فاستمر مواصلة حكاية زميلهم إىل أف يكوف حكاية  ادلدرس بإع
 22كاملة. إذا سبت احلكاية تقدـ أحد الطالب إلعادة احلكاية الكاملة.

 

                                                           
22

  Asrori, Imam.  op. cit., p. 411 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 
 منهج البحث -أ 

والتجرييب،  (R&D)التطوير استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ىو منهج البحث 
وتصميم  1وىي طريقة البحث ادلستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة فعالة.

البحث والتطوير يف رلال الًتبية يعين اإلجراءات ادلستخدمة لتنمية اإلنتاج الًتبوي 
 2وتصديقو أي بعبارة أخرى يتجو إىل التنمية والتصديق دلنتجات الًتبوية.

 يسمى بالتجرييب ألنو ال يلزم حبدود الواقع إمنا حياول إعادة تشكيلو عن طريق

ه ىذه التغيريات وما حتدث من نتائج. قد جتمع ىذا إدخال تغيريات عليو وقياس أثر 
البحث على رلموعتني، الذي تتكون ىاتني رلموعتني. أوال من رلموعة التجريبية وثانيا 
رلموعة الضابطة. ورلموعة التجريبية ىي جتري هبا السلوك اخلاص، أما رلموعة الضابطة 

ير بطاقة احلكايات ادلتسلسلة وىذا البحث، يعين تطو   3ىي ال جتري هبا السلوك اخلاص.
 لتعليم مهارة القراءة جيري على رلموعة التجريبية، ليس رلموعة الضابطة.

 

 

 اللغوية لعبةإجراءات تطوير ال -ب 
                                                           
1
  Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabata, 2002) p. 

292 
2

 Borg & Gall. 1923, dalam Lia Yulianti, Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Mengajar Calon Guru Fisika. Jurnal Ilmu Pendidikan. jilid 14, 

Nomor 1, Februari 2002 p. 39 
6
  Ainin, Moch. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Pasuruan: Hilal pustaka, 2010) pp. 22-23 
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 4إن التطوير ىو عملية تبدأ من التخطيط مث التصحيح مث التجريب مث التقومي.

ومير ىذا البحث على ادلرحلتني ومها ادلرحلة التطويرية )إلنتاج اللعبة اللغوية( وادلرحلة 
أما إجراءات التجريبية )دلعرفة فعالية استخدام تطوير اللعبة اللغوية لتعليم مهارة القراءة(. 

لتعليم مهارة القراءة اليت  وىي بطاقة احلكايات ادلتسلسلة هاوتصميم اللغوية اللعبةختطيط 
 فعلتها الباحثة كما يلي:

 المرحلة التطويرية -1

ادلرحلة التطويرية من ادلرحلة األوىل يف ىذا البحث، ويف ىذا ادلنهج البد للباحثة 
أن ينتج اإلنتاج التعليمي أو إكمال ما يكون قبل تعليم اللغة العربية. ستحصل الباحثة 

ليم مهارة القراءة. أما مراحل تنفيذ الدراسة يف ادلرحلة على تطوير اللعبة اللغوية لتع
 التطويرية فكما تلي:

 الدراسة ادلبدئية (أ 

وجدت الباحثة أكثر األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم فمنها بطاقة احلكايات 
ادلتسلسلة. أما األلعاب اللغوية لتعليم مهارة القراءة زلدودة. مع أن األلعاب اللغوية 

س يف تعليم اللغة األجنبية، من ىذه النقطة تصيب تعليم اللغة العربية إىل عنصر أسا
الثانوية اإلسالمية  "دتبورساري"ادلدرسة في التأخر أفضلها مهارة القراءة. كما وقع 

، أن تعليم مهارة القراءة غري مشوقة لقلة الوسائل التعليمية جاوا الشرقية احلكومية صلاوي
  وىي اللعبة اللغوية.

 تطوير اللعبة (ب 

من تلك الدراسة ادلبدئية، ستختار الباحثة بطاقة احلكايات ادلتسلسلة للًتقية يف 
اكتساب مهارة القراءة. يعين، ستختار الباحثة بعض ادلواد من الكتاب الدراسي الذي 

                                                           
4
  Hamalik, oemar. Dasar-dasar pengembangan kurikulum. (Bandung: PT Rosdakarya, 2009) 

p 124 
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مث تطابق  جاوا الشرقية الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي "دتبورساري"استخدمتو ادلدرسة 
 ثة هبذه اللعبة.الباح

بعد أن ختتار الباحثة تلك ادلادة فطورهتا حىت تناسب ادلادة التعليمية بالبطاقة 
 احلكاية ادلتسلسلة لتكون مشوقا لدى الطلبة ألن العرض منها بادلسابقة.

فطورت الباحثة اللعبة اللغوية  لتعليم مهارة القراءة، وحتتمل ذلك التطوير على 
 شيئني أساسيتني:

تطوير بطاقة احلكايات ادلتسلسلة لتعليم مهارة الكالم أن تكون ىذه اللعبة  -
 النظام يف استخدامها، والتطبيق ذلذه اللعبة.لتعليم مهارة القراءة من ناحية 

تطوير التدريبات، حيث حتتوي على األسئلة االستيعابية لكل موضوعات  -
وأنواع التدريبات. أما التدريبات ادلستعملة يف ىذا التطوير فهي القراءة 

 اجلهرية، وفهم ادلقروء. 

 تصديق اخلرباء (ج 

واخلطوات اليت تأخذىا الباحثة لتصحيح تطوير تلك اللعبة اللغوية وىي بأخذ 
 يبات من اخلرباء حيث تكون على ثالثة أشياء وىي:التعليقات والتصو 

 تعيني عدد من اخلرباء يف اجملاالت اليت تتعلق باللعبة اللغوية ادلصممة. -

 تعيني النقاط واجلوانب ادلراد حتكيمها يف ورقة ادلالحظة. -

 تقدمي اللعبة ادلصممة للخرباء وادلناقشة معهم. -

 تعديل (د 

يع النقاط مالحظة اخلرباء حيث تناسب يف ىذا التعديل تريد الباحثة حتليل مج
 بتعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة. 

 جتريبة زلدودة (ه 
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وبعد أن تنال الباحثة تعديالت من الناحية السابقة جتّرب ىذا التطوير لعشرة 
طلبة. وادلراد هبذه التجربة احملدودة ىي دلعرفة مناسبة ىذه اللعبة حبالة الطلبة، يف تلك 

 بل أن جتّرب يف التجريبة ادليدانية. ادلدرسة ق

 تعديل (و 

من تلك التجربة احملدودة تنال الباحثة النقاط يف ادلالحظة ذلذه اللعبة اللغوية. 
يف ادلدرسة فتحلل الباحثة ىذه النقاط لكمال اللعبة اللغوية قبل أن جيّرهبا للطلبة 

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية ”دتبورساري“
 إنتاج هنائي (ز 

واخلطوات األخرية يف عملية الدراسة التطويرية ىي اإلنتاج النهائي من تطوير 
 ”دتبورساري“يف ادلدرسة اللعبة اللغوية لتعليم مهارة القراءة للطلبة الفصل احلادي عشر 

الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية. وفيما يلي توضح الباحثة اإلجراءات 
 السابقة بصورة البيانية األتية:

 
 
 
 
 
 
 
 

 (1البياني )الرسم 

 اللغوية اللعبةإجراءات تطوير 

 الدراسة ادلبدئية إنتاج هنائي

 تطوير اللعبة 2تعديل/تصحيح 

 تصديق اخلرباء جتريبة زلدودة

 1تعديل/تصحيح 
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 المرحلة التجريبية -2

  5وىي تصميم البحث الذي يهدف إىل معرفة االتصايل األسبايب بني ادلتغريات.
اللغوية لتعليم  اللعبةىذه ادلرحلة من الدراسة اليت تستعملها الباحثة دلعرفة مدى فعالية 

الثانوية اإلسالمية   ”دتبورساري“يف ادلدرسة مهارة القراءة للطلبة الفصل احلادي عشر 
 . احلكومية صلاوي جاوا الشرقية

الدراسة التجربة ادليدانية  وادلرحلة التجريبية ذلذا البحث تستعملها الباحثة، وىي 
الثانوية اإلسالمية احلكومية   ”دتبورساري“يف ادلدرسة الفصل احلادي عشر للطلبة 

لدراسة ستقارن الباحثة بني الفصل الذي يتعلم مهارة القراءة باستعمال . يف ىذه اصلاوي جاوا الشرقية
 اللغوية. اللعبةاللغوية والفصل الذي يتعلم مهارة القراءة دون استعمال  اللعبة

 
 مجتمع البحث وعينته  -ج 

، أو إنثو مجيثع األفثراد ةدرسثها الباحثثتإن رلتمع البحثث يعثين مفثردات رثاىرة الثيت 
أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكالت البحث، والعينة ىي جزء من 

بأسثثاليب سلتلفثثة، وتضثثم عثثددا مثثن األفثثراد مثثثن  ةتارىثثا الباحثثثخترلتمثثع البحثثث األ ثثلي، 
رلتمثثثع ىثثثذا البحثثثث وعينتثثثو ىثثثم الطلبثثثة يف الصثثث  احلثثثادي عشثثثر مثثثن  6اجملتمثثثع األ ثثثلي.

 يف السثنة الدراسثية جثاوا الشثرقية صلثاوي الثانوية اإلسالمية احلكومية " رساريدتبو " رسةادلد
وعينتثثثثو سثثثثثتختار الباحثثثثثثة الفصثثثثثل احلثثثثثادي عشثثثثثر ووزعمهثثثثثم الباحثثثثثثة إىل . 2111-2112

رلمثثوعتني ومهثثا رلموعثثة جتريبيثثة ورلموعثثة ضثثابطة، وأخثثذت الباحثثثة ىثثذه العينثثة عشثثوائيا، 
   الدراسية.وتكون ىذه التجربة داخل احلصة 

 

                                                           
5
  Ainin, Moch. op. cit., p. 22) 

3
ار أسامة للنشر والتوزيع. . )الرياض: دوأدواته وأساليبه هالبحث العلمي مفهوم ذوقات عبيدات وأخرون.   

 111-119 :م( ص1997
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 متغيرات البحث -د 

متغريات البحث اليت ستستخدمها الباحثة نوعان مها: متغري مستقل ومتغري تابع. 
إن ادلتغري ادلستقل أو ادلتغري التجرييب فهو العامل الذي تريد الباحثة أن تقيس أثره على 
ادلتغري التابع. ادلتغري التجرييب يف ىذا البحث ىو "اللعبة اللغوية"، أما "نتيجة حتصيل 

قراءة لدى الطلبة" فهي ادلتغري التابع أي العامل الذي ينتج عن تأثري تعليم مهارة ال
 اللعبةالعامل ادلستقل أو ادلتغري التجرييب. وبالتايل تأخذ الباحثة النتائج اليت تتعلق بفعالية 

 اللغوية يف تعليم مهارة القراءة من التطبيقات واالختبارات القبلية والبعدية.

 

 أدوات البحث -هـ 

أما أدوات البحث اليت  7البحث ىي الوسيلة اليت جتمع هبا الباحثة بياناتو.أدوات 
 ستستخدمها الباحثة يف ىذه الدراسة فهي: 

 (Observation)ادلالحظة  -1

 8ادلالحظة ىي عملية مجع ادلعلومات عن طريق مالحظة الناس أو األماكن.
واقع، وستقوم وتستخدمها الباحثة لتستطيع أن تسجل ادلعلومات كما حتصل يف ال

الباحثة يف ىذا البحث مبالحظة النشاطات التعليمية يف تعليم مهارة القراءة. وأما نوع 
الباحثة تريد أن  ألن (Role of a participant abserver)ادلالحظة ىو ادلالحظة ادلشارك 
 وستقوم مبالحظة الوسائل لتعليم مهارة القراءة.تعرف ادلوق  جيدا بإمكانو. 

 

 

                                                           
 .35( ص: م1982)الكويت: وكالة ادلطبوعة عبد اهلل حرمي،  ،أصول البحث العلميأمحد بدر،  7
 95 :( صم2116)عمان: دار ادلسرية،  ،البحث العلميت اأساسيمنذر الضامن،  8
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 (Interview)ادلقابلة  -2

وىي استبيان شفوي تقوم يف خاللو الباحثة جبمع ادلعلومات والبيانات الشفوية 
 9من ادلفحوص. وىي أداة للحصول على ادلعلومات من خالل مصادرىا البشرية.

 مالذي يقو العربية اللغة  معلمجلمع البيانات من  ادلقابلة ةالباحث تستخدما
جاوا  صلاويالثانوية اإلسالمية احلكومية " دتبورساري"درسة مب ىذا الدرس يفعملية التعليم والتعلم ب

عليمها وتقوميها وادلشكالت الدرس من منهجها وطرق تىذا ما يتعلق بعملية  ، عنالشرقية
 واجهها ادلدرس يف العملية التعليمية.تاليت 

 (Questionnaire)االستبيان  -3

البيانات عن الظروف واألساليب القائمة ىو أداة للحصول على احلقائق ومجع 
بالفعل، ويعتمد على إعداد رلموعة من األسئلة ترسل لعدد كبري نسبيا من أفراد اجملتمع 
. 11)حيث ترسل ىذه األسئلة عادة لعينة شلثلة جلميع فئات اجملتمع ادلراد فحص آرائها(

الثانوية اإلسالمية   ”دتبورساري“يف ادلدرسة وزعت الباحثة االستبيانات إىل الطلبة 
بعد تنفيذ التجربة دلعرفة  2112-2111يف السنة الدراسية  احلكومية صلاوي جاوا الشرقية

 رغبتهم عن بطاقة احلكايات ادلتسلسلة ادلصممة.

 (Test)االختبار  -4

ىو رلموعة من ادلثريات )أسئلة شفهية أو كتابية أو  ور أو رسوم( اعدت 
سلوكا ما، واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما، أو رتبة ما لتقيس بطريقة كمية أو كيفية 

للمحفوص. واالختبار ادلستخدم يف ىذا البحث ىو اختبار االستفهام، واالختبار من 
واختربت الباحثة الطلبة   متعدد، اختبار الصواب واخلطأ، واختبار فهم النص القصري.

                                                           
 191 :( صم1981)القاىرة: دار غريب،  ،عربي-س المصطلحات التربوية انكليزيو قامزكي بدوي،  9
 127-118 :سابق، صالرجع ادلأمحد بدر،  11
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قياس أما   واالختبار البعدي. من رلموعة ضابطة ورلموعة جتريبة باالختبار القبلي
 (7كما عرضت الباحثة يف ادللحق األول )اجلدول:  األسئلة لإلختبار القبلي والبعدي

 
 البيانات ومصادرها - و

والبيانات ادلقصودة ىي مجيع ما أخذتو الباحثة عند إجراء البحث يف مكانو شلا  
الثانوية ” دتبورساري“كتب أو مسع أو نظر إليو. فتتعني مكان البحث يف ادلدرسة 

، حىت أن يكون موضوع على ىذا البحث  اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية
قالت "سوىارسيمي" إن ادلراد بالبيانات ىي مذكرة كما مطابقا مبصادر البيانات.  

 11الباحث و فية كانت أو كّمية. وأما مصادر البيانات فهي ما  درت منو البيانات.
 :ياين التايل البيانات ومصادرىايوضح الرسم الب

 مصادر البيانات البيانات الرقم

احتياجات و  دلهارة القراءةعملية تعّلم وتعليم اللغة العربية  1
 الطلبة وادلدّرسني الطلبة وادلدرسني إىل الوسائل اجلذابة

 اخلرباء اللغوية اللعبة من  دق الوسائل 2

عليها من خالل النشاطات وإجابة األسئلة احملصول  3
 الطلبة ادلالحظة عند عملية التعليم الىت قامت هبا الباحثة

نتيجة الطلبة احملصول عليها عند االختبار )االختبار القبلي  4
 الطلبة واالختبار البعدي(

 اللعبةباستخدام  مهارة القراءةدافعية الطلبة عند تعليم  5
 الطلبة اللغوية

 الطلبة اللغوية اللعبةباستخدام  القراءةتطبيق عند تعليم مادة  6
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 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Cet. Ke-13. (Jakarta: 

PT, Rineka Cipta. 2006) pp: 25-26 
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 الطلبة درجة مشاركة الطلبة عند تقدمي العرض 7
 (2الرسم البياني )

 البيانات ومصادر البحث

 
 أسلوب تحليل البيانات -ز 

بعد قيام الباحثة جبمع البيانات بطريقة ادلالحظة وادلقابلة واالستبانة واالختبار 
البيانات وإعدادىا لغايات التحليل اإلحصائي ليتم الو ول إىل تأيت خطوة عملية جتهيز 

نتائج البحث. فتحليل البيانات ىي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها ادلالحظات 
 12الناجتة عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائج.

استجابة الطلبة لقياس حتليل البيانات من و  حتكيم اخلرباء قوم الباحثة علىت
االستبانة مغلقة بأربع درجات  ىذهو  ،بطريقة االستبانة دافعيتهم يف تعليم مهارة القراءة

 التقومي. أما ادلعايري لكل درجة فهي:

 جدا التقومي ناقص أعطى، إذا كان 1درجة  -1
 التقومي ناقص أعطى، إذا كان 2درجة  -2
 التقومي جيد أعطى، إذا كان 3درجة  -3
 التقومي جيد جدا أعطىكان   ، إذا4درجة  -4

 و وتثبيت زلكمني حتكيم الرمز ادلستخدم لتنظيم البيانات من نتيجة أما 
 لكل رقم ىو ما يلي: استجابة الطلبة لقياس دافعيتهم يف تعليم مهارة القراءة

    
∑  

∑ 
 111: 
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P    :ادلعدل أو مئوية قيمة لكل رقم 

Xi   : عدد إجابات كل بنود السؤال 

X   عدد أفراد العينة : 

 الثبات:    :111

، وىي 2حيث حسب معامل ارتباط وبلغ معامل الثبات كما يف الرسم البياين 
 .13قيمة مناسبة ألغراض تطبيق ىذه الدراسة

 
 الرقم النسبة المئوية المستوى البيان

 1 %111-81 شلتاز التصحيح بدون التدريس يف استخدامو ميكن
 2 %79-61 جيد جدا البسيط بالتصحيح التدريس يف استخدامو ميكن

 3 %59-51 جيد الميكن استخدامو يف التدريس
 4 %49-1 مقبول يصلح كلو أو يبدل

 (3الرسم البياني )

 تعيني الدرجة مبساحة حتديد النتيجة

فتحلل الباحثة البيانات من أجوبة الطلبة لألسئلة ادلطروحة ادلتعلقة باالمتحان 
الشفهي والتحريري عن كفاءهتم دلهارة القراءة، مث إعطاء النتيجة ذلذا االختبار. بعد تنفيذ 

 14االختبار القبلي للمجموعتني حسبت الباحثة االضلراف ادلعياري لكالمها برمز: 

                                                           
13

 Sudjana, Nana. Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen. (Bandung:Tarsito Bandung, 1990) 

p :45 

44
 Nurgiantoro, Burhan. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra. (Yogyakarta: BPFE, 

2001) p: 320 
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(   )   √
   

 
  (

  

 
)
 
 

SDD  =راف ادلعياري بني اجملموعتني )الضابطة والتجريبية(االضل 

D = (نتيجة االختبار القبلي) – )نتيجة االختبار البعدي( 

N = أفراد العينة عدد 

قرنت الباحثة بني نتيجة االختبار البعدي  بعد انتهاء عملية البحث،
 15للمجموعتني الضابطة والتجريبية بالرمز:

   
 1   2

√[
∑ 1   ∑ 2 
 1  2  2

] [
 1   2
 1   2

]

 

 حيث أن 

M1  = )يف االختبار البعدي من فصل التجريبية ادلقياس ادلعديل )ادلتوسط 

M2  = )يف االختبار البعدي من فصل الضابطة ادلقياس ادلعديل )ادلتوسط 

1²  x   = التجريبيةعدد التنوعي يف كل النتائج من فصل 

2²  x  = الضابطة عدد التنوعي يف كل النتائج من فصل 

N1   التجريبية= عدد الطلبة يف فصل 

2 N  عدد الطلبة يف فصل التجريبية = 
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 Hasan, Iqbal. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006) p: 

146 
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 مراحل تنفيذ الدراسة -ح 

 :اآليت اجلدول يف ادلراحل وتتضح

 األنشطة الرقم
 اللقاء أبريل مارس فبراير
3 4 1 2 3 4 1 2  

 اللغوية اللعبة تصميم 1
 وحتكيمها

         

 االختبارو  وادلقابلة ادلالحظة 2
 القبلي

        1 

       1   تطبيق اإلنتاج 3
      2    تطبيق اإلنتاج 4
     1     تطبيق اإلنتاج 5
    1      البعدي االختبار 6
          حتليل البيانات 7
          كتابة تقرير البحث 8
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها
 

تقدم الباحثة يف ىذا ادلبحث البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من تصميم  
بطاقة احلكايات ادلتسلسلة وعملية استخدامها لتنمية مهارة القراءة يف اللغة العربية 

 .الشرقية جاوا صلاويالثانوية اإلسالمية احلكومية  "دتبورساري"بادلدرسة 

 
 عرض البياناتاألول: المبحث 

 عرض البيانات عن عملية التطوير - أ
 عرض البيانات حول تقنية تصميم بطاقة الحكايات المتسلسلة -1

ىذه اللعبة تتكون من النص ادلقروء أو احلكاية، اليت اخًتهتا الباحثة من ادلواد 
الدراسية. ومن ىذه النص ادلقروء أو احلكاية، قطعتها الباحثة أن يكون قطعة من 
الكلمات، وتكتبها على البطاقات، وجتمعها حسب الفقرة مث ادخاذلا يف الصندوق. 

على قراءة هتدف ىذه اللعبة إىل تدريب الطلبة وعدد الصندوق يناسب بعدد الفرقة. و 
 حيددوا الفقرة الرئيسية. وفهم ادلقروء، وفهم معاين الكلمات مث النصوص جهرية،

 

 خطوات تصميم بطاقة الحكايات المتسلسلة (أ 
خطوات قامت هبا الباحثة يف تصميم بطاقة احلكايات ادلتسلسلة، وىي ىناك 

 فيما يلي:
 اخلطوة األوىل : اختيار اللعبة  (ٔ
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اختارت الباحثة بطاقة احلكايات ادلتسلسلة ألهنا أساسها لتعليم مهارة الكالم مث 
وتتميز أهنا لعبة جيدة ومناسبة للطلبة ومشوقة يف   تطورىا الباحثة لتعليم مهارة القراءة.

الفرح والسرور أثناء  تعليم اللغة العربية خاصة دلهارة القراءة وتضيف إىل الطلبة نوعا من
 الدرس اللغوي.

 اخلطوة الثانية : اختيار ادلواد  (ٕ

قامت الباحثة مبالحظة مشكالت الطلبة حول تعليم مهارة القراءة. وبعد حتليل 
أسباب ىذه ادلشكلة رأت الباحثة أن الطلبة حيتاجون إىل التدريبات الكثَتة دون أن 

ا الباحثة من ادلواد يف الكتاب الذي  ألفو تسبب ذلم السأم وادللل. ىذه التدريبات أخذهت
 " دلدرسة الثانوية الفصل احلادي عشر.ٕالدكتور ىداية مبوضوع "تعليم اللغة العربية ج 

 اخلطوة الثالثة : تشكيل اجلملة من الفقرة (ٖ

وبعد مجع ادلواد، فكتبت الباحثة تلك ادلواد موضوعا فموضوعا وتفصل اجلملة 
ل فرقة. وتكتب ىذه اجلملة ادلفصلة، مث طبعها على فيو حبسب عدد األشخاص لك

البطاقات ادلقصودة ىي اليت تظهر يف الصورة  سنتيمًتا. و ٖٔ × ٖٔالبطاقات مبقياس 
 التالية:

 

 

 

 

 

 

ِإْذ َكاَنْت ُجوْكَجاَكْرتَا 

 َعاِصَمَة ِإْنُدْونِْيِسَيا
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 ( 1الصورة رقم )
 بطاقة احلكاية ادلتسلسلةالبطاقة ل

 اخلطوة الرابعة: صناعة الصنادق والنرد (ٗ

سنتيمًتا ادلغلق بغطاء اليت  ٘،ٗٔ × ٘،ٗٔصنعت الباحثة الصنادق مبقياس 
سنتيمًتا. مث زينت الباحثة ىذه الصنادق بغالف رلذبة. وىذه  ٘،٘ٔ × ٘،٘ٔقياسو 

الصنادق ىي َمْوِضع البطاقات لكل فقرة. أما النرد الذي أعدت الباحثة ُتصنع من 
سنتيمًتا على شكل مكعب. مث زينت الباحثة ىذا النرد  ٙٔ × ٙٔمبقياس  رتونالك

 بألوان متنوعة وتكتب لكل أوجو الصندوق أرقام، من رقم األول إىل رقم السادس.
 

 بطاقة الحكاية المتسلسلة (ب 
 كيف استخدام بطاقة احلكايات ادلتسلسلة (ٔ

البحث ىي لعبة تستخدم وتتعرف الباحثة أن بطاقة احلكايات ادلتسلسلة يف ىذا 
 يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة. ىي لعبة تتكون من:

 األدوات (أ )
 االستعداد (ب )
 االبتداء (ج )
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 النظام يف استخدام بطاقة احلكايات ادلتسلسلة (د )

 ومن بيان ىذه كلو ىو:

 ودوات:األ

 النرد (أ )

 ستة صنادق (ب )

 البطاقات عليها قطعة من احلكاية (ج )

 تستدداود:اال

 تقسيم الفرق (أ )

 قراءة النظام يف استخدام بطاقة احلكايات ادلتسلسلة (ب )

 بتدا::اال

لكل مندوبة فرقة ذلا حق رمي النرد حىت حتصل علي الرقم، لتعيُت ترتيب  (أ )
 اللعب

تنال مندوبة لكل فرقة صندوقا فيو احلكاية ادلقطوعة بعد رميها النرد دلرة  (ب )
 ثانية

 كاية ادلقطوعةتبدأ اللعب بعد أن تنال الفرقة الصندوق الذي فيو احل (ج )

 بطاقة الحكايات المتسلسلة النظام في اتستخدامتطوير 

الصندوق الذي فيو احلكاية ادلقطوعة، ُتوزع تلك بعد أن تنال الفرقة  (أ )
 احلكاية ادلقطوعة إىل مجيع أعضاء الفرقة عشوائيا

 بصوت جهري احلكاية ادلقطوعةتُقرأ لكل أعضاء الفرقة تلك  (ب )
 الفرقة ادلتقدمة مث تسَت إىل اليمُتمندوبة بداية القراءة من  (ج )
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بعد قراءة كل احلكاية ادلقطوعة، تُرّتب أعضاء الفرقة ترتيبا تاما، مث حبث  (د )
 الكلمة الرئيسية، وذكر ادلفردات اجلديدة ادلعينة )دقيقتُت(

إعادة قراءة احلكاية ادلرتبة، وذكر الكلمة الرئيسية، مث ادلفردات اجلديدة  (ه )
 بصوت جهريادلعينة 

 ُٓٓٔعملت تلك الوظيفة بامتياز حتصل على النتيجة إذا  (و )
 إذا عملت تلك الوظيفة بطريقة غَت شلتازة فتنقص النتيجة (ز )
 تفوز احدى الفرق إذا حصلت على النتيجة العليا. (ح )

 
 بيانات حول تحكيم الخبرا:عرض ال  -2

 خبير في مجال تدليم اللغة الدربيةالبيانات حول تحكيم عرض ال (أ 
قبل  ٕٕٔٓقد أقيمت حتكيم اخلبَت يف األسبوع الثاين من شهر مارس 

قريب اهلل التطبيق وتطبيق يف ادليدان. وكان خبَت لتعليم اللغة العربية ىو الدكتور 
، أستاذ من السودان ويعترب الناطق األصلي يف جامعة موالنا مالك إبراىيم بابكر

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.
كيم فإن الباحثة قد حصلت على التغذية الراجعة من وفقا ذلذا التح

إضافة إىل ذلك حصل أيضا على  (ٖ)اجلدول  ادللحق األول يفبيانات التقومي 
البيانات من اقًتاحات اخلبَت وتعليقتو ضلو ادلواد اللعبة. واالقًتاحات والتعليقات 

 منو كما اآليت:
 أن حتدد الباحثة زمن اللعبة (ٔ
 موعات يف وقت موجزةأن حتدد الباحثة اجمل (ٕ
 أن تزيد الباحثة ادلواضيع من غَت الكتاب ادلقرر (ٖ

اعتمادا على نتيجة التحكيم، فاستنتجت الباحثة بأن ادلواد ادلستخدمة 
تعترب جيدة وصادقة. وميكن استخدامها بدون التصحيح بضوء التعليقات 
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الباحثة واالقًتاحات من اخلبَت. واستجابة للتعليقات واالقًتاحات فتقوم 
 بتصحيحاتو. والتصحيحات كما يلي:

 حددت الباحثة زمن اللعبة (ٔ
 اجملموعات يف وقت موجزة حددت الباحثة (ٕ
 زادت الباحثة ادلواضيع من غَت الكتاب ادلقرر (ٖ

 يةوتسائل التدليمالخبير في مجال البيانات حول تحكيم عرض ال (ب 
 ٓٔاريخ من تللغة العربية ية تعليميف رلال الوسائل الجرى حتكيم خبَت 

قبل التطبيق وتطبيق يف ادليدان. وكان  ٕٕٔٓمارس  ٕٓإىل  ٕٕٔٓمارس 
أستاذ يف ىو األستاذ مهيبان، ىو للغة العربية ية تعليمخبَت يف رلال الوسائل ال

 تعليم اللغة العربية جبامعة ماالنج احلكومية.
وفقا ذلذا التحكيم فإن الباحثة قد حصلت على التغذية الراجعة من 

إضافة إىل ذلك حصل أيضا   (ٗ)اجلدول  ادللحق األول يف يفبيانات التقومي 
على البيانات من اقًتاحات اخلبَت وتعليقتو ضلو اللعبة اللغوية. واالقًتاحات 

 والتعليقات منو كما اآليت:
 احلروف يف البطاقاتحتسن الباحثة القاس ونوع أن  (ٔ
 ختتار الباحثة ألوان األدوات ادلسرورة ورلذبةأن  (ٕ
 أن تطابق الباحثة عدد اجلملة ادلقطوعة بقدرة الطلبة (ٖ
 أن تكتب الباحثة نظام استخدام اللعبة يف قرطاس خاص (ٗ
 أن تقارن الباحثة بُت نظام استخدام اللعبة واإلجراءات اللعبة  (٘

اعتمادا على نتيجة التحكيم، فاستنتج الباحثة بأن الوسيلة ادلستخدمة 
تعترب جيدة وصادقة. وميكن استخدامها بالتصحيح البسيط بضوء التعليقات 
واالقًتاحات من اخلبَت. واستجابة للتعليقات واإلقًتاحات فتقوم الباحثة 

 بتصحيحاتو. والتصحيحات كما يلي:
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 الباحثة القاس ونوع احلروف يف البطاقات تحسن (ٔ
 إختارت الباحثة ألوان األدوات ادلسرورة ورلذبة (ٕ
 طابقت الباحثة عدد اجلملة ادلقطوعة بقدرة الطلبة (ٖ
 كتبت الباحثة نظام استخدام اللعبة يف قرطاس خاص (ٗ
 جراءات اللعبةبة واإلقارنت الباحثة بُت نظام استخدام اللع (٘

 
 بة المحدوودةعرض البيانات عن التجر   -3

الثانوية اإلسالمية احلكومية  "دتبورساري"قامت الباحثة بتجربة زلدودة يف ادلدرسة 
الطلبة إال  ٓٔبعدد  الباحثة عشوائيا ارتتاليت اخالطلبة احلادي عشر  ، وىمجاوا الشرقية صلاوي

 وحصلت الباحثة ادلعلومات اآلتية: ٕٕٔٓمارس  ٕٕعينة معينة، يف 

جذابة يف عملية التعليم والتعلم. وميكن استخدامها يف إن ىذه الوسيلة  (أ 
 ادلدرسة الثانوية للفصل احلادي عشر

 من ادلستحسن أن تعُت ادلدرسة ادلفردات اجلديدة لكل فقرة بعالمة خاص (ب 
 

 عرض البيانات عن الدملية التدليمية -4
يف ىذه العملية قامت الباحثة بتعليم مهارة القراءة كال اجملموعتُت مها اجملموعة 
الضابطة واجملموعة التجريبية. ويف العملية التعليمية يف اجملموعة الضابطة سارت الباحثة 

الثانوية  "دتبورساري"على الطريقة التقليدية، كما سار عليها مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة 
 . هبذه الطريقة مل تكن لدى الطلبة رلذبة التعليم .جاوا الشرقية صلاويية احلكومية اإلسالم

دام أنواع أما للمجموعة التجريبية عملية خاصة تعامل هبا الباحثة، وىي استخ
اليت صممتها الباحثة.  ادلتسلسلةاجملذبة يعٌت اللعبة اللغوية احلكاية  الطرق التعليم والوسيلة

سيلة يف آخر حصة التعليم قدر مخس عشر إىل عشرين دقيقة لكل واستخدام ىذه الو 
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اللقاء. وبعد شرح ادلواد ادلدروسة بينت الباحثة عن النظام والطريقة يف استخدام ىذه 
 اللعبة اللغوية احلكاية ادلتسلسلة.

قبل العملية التعليمية عينت الباحثة موضوع الدرس حسب ادلادة لنصف الفصل 
 السياحة الثقافية" بالعنوان "جوكجاكرتا" و "توراجا". واخلطط اليت الدراسي وىو "معامل

سارت عليها الباحثة يف العملية التعليمية للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية من 
 (. ٖو ٕاللقاء األول إىل اللقاء السادس كما يف ادللحق الثالث )

 
 المتسلسلةالحكاية  بطاقةعرض البيانات عن فدالية اتستخدام    - ب
 الضابطة جموعةالبددي للمنتيجة االختبار القبلي واالختبار  -1

قبل أن تقوم الباحثة بالتجربة ادليدانية داخل الفصل الدراسي رأت أهنا يف افتقار 
إىل معرفة طلبة الصف احلادي عشر يف كفاءهتم األساسية عن نطق السليم وفصاحة يف 

سؤاال، أما قياس  ٕٛ. وتشمل بنود األسئلة على القراءة مث فهم النصوص العربية ادلكتوبة
األسئلة لالختبار القبلي والبعدي ذلاتُت اجملموعتُت كما تعرض يف ادللحق األول )اجلدول 

 (. ويشمل ىذا االختبار على كل رلموعة وىي اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.ٚ
بلي واالختبار البعدي وتعرض الباحثة يف ىذا الفصل بيانات قيم االختبار الق

للمجموعة الضابطة. وأما ىدفو دلعرفة الكفاءة األساسية لكل طالب. وقد قسمت 
جيد جدا يف مسافة النتيجة ، و ٓٓٔ-ٛٛشلتاز الباحثة معيار النتائج ذلذا االختبار ىو 

، مث ٔٙ-ٜٗ، ومقبول يف مسافة النتيجة ٗٚ-ٕٙ، وجيد يف مسافة النتيجة ٚٛ-٘ٚ
 (.ٛ، كما تعرض يف ادللحق األول )اجلدول ٛٗ-ٓلنتيجة ضعيف يف مسافة ا

يوضح أن نتيجة مهارة  (ٔٔو ٜ)اجلدول  ادللحق األول يفكما تعرض ما 
القراءة للمجموعة الضابطة الفصل الدراسي الثاين حينما يقومون باالختبار القبلي 

على أهنم يف ينال النتائج ادلتنوعة. وىذه تدل  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓواالختبار البعدي السنة 
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سلالف سيطرة اللغة العربية يف مهارة القراءة. ىناك الطلبة يسهل عليهم سيطرة مهارة 
القراءة وىناك الطلبة يصعب عليهم سيطرة مهارة القراءة حىت جيب على ادلعلم أن يعاجل 

 مشكالت دراستهم بالشدة.

ن بعض ، تصف الباحثة أ (ٓٔ)اجلدول  ادللحق األول يفاعتمادا على اجلدول 
مستوى كفاءة الطلبة  -ٔالضابطة يف االختبار القبلي:  للمجموعةالطلبة الفاشلُت 

% )طالبان ٙمستوى كفاءة الطلبة "جيد جدا"  -ٕ% )طالب واحد( وٖ"شلتاز" 
مستوى كفاءة  -ٗطالب( و  ٘% )ٚٔمستوى كفاءة الطلبة "جيد"  -ٖاثنان( و

 ٔٔ% )ٖٚاءة الطلبة "ضعيف" مستوى كف -٘طالبا( و ٔٔ% )ٖٚالطلبة "مقبول" 
 طالبا(.

)اجلدول  ادللحق األول يف الضابطة، كما تعرض للمجموعةأما االختبار البعدي 
مستوى  -ٕ% )طالب واحد( وٖمستوى كفاءة الطلبة "شلتاز"  -ٔحتصل على:   (ٕٔ

% ٖٓمستوى كفاءة الطلبة "جيد"  -ٖطالب( و ٖ% )ٓٔكفاءة الطلبة "جيد جدا" 
مستوى   -٘طالب( و ٙ% )ٕٓمستوى كفاءة الطلبة "مقبول"  -ٗطالب( و  ٜ)

 طالبا(. ٔٔ% )ٖٚكفاءة الطلبة "ضعيف" 

 

 

 التجريبية جموعةالبددي للمنتيجة االختبار القبلي واالختبار  -2
تعرض الباحثة يف ىذا الفصل كما عرضت من قبل، للمجموعة الضابطة يعٍت  

البعدي للمجموعة التجريبيبة. وأما ىدفو دلعرفة بيانات قيم االختبار القبلي واالختبار 
شلتاز وقد قسمت الباحثة معيار النتائج ذلذا االختبار ىو  الكفاءة األساسية لكل طالب.

، ٗٚ-ٕٙ، وجيد يف مسافة النتيجة ٚٛ-٘ٚجيد جدا يف مسافة النتيجة ، و ٓٓٔ-ٛٛ
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، كما تعرض ٛٗ-ٓ، مث ضعيف يف مسافة النتيجة ٔٙ-ٜٗومقبول يف مسافة النتيجة 
 (.ٛيف ادللحق األول )اجلدول 
يوضح أن نتيجة مهارة  (٘ٔو ٖٔ)اجلدول  ادللحق األول يفكما تعرض ما 

القراءة للمجموعة التجريبية الفصل الدراسي الثاين حينما يقومون باالختبار القبلي 
 ينال النتائج ادلتنوعة.  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓواالختبار البعدي السنة 
يوضح أن نتيجة مهارة القراءة  (ٗٔ)اجلدول  ادللحق األول يفكما تعرض ما 

ينال النتائج  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓحينما يقومون باالختبار القبلي السنة  التجريبية للمجموعة
مستوى كفاءة  -ٕ% )ال يوجد( وٓمستوى كفاءة الطلبة "شلتاز"  -ٔ: ادلتنوعة وىي

 ٖٔ% )ٖٗالطلبة "جيد" مستوى كفاءة  -ٖ% )طالبان اثنان( وٚالطلبة "جيد جدا" 
مستوى كفاءة  -٘و (اطالب ٚ)% ٖٕمستوى كفاءة الطلبة "مقبول"  -ٗطالبا( و 

 (اطالب ٛ)% ٕٚالطلبة "ضعيف" 
التجريبية، تصف الباحثة أن معظم الطلبة  للمجموعةويف االختبار البعدي 

 ينجحون بعدما تعلم القراءة باستخدام اللعبة اللغوية الكلمة ادلتسلسلة. وىم حيصلون
على نتائج إجيابية وىذه ىي تدل على سيطرة ىذه الوسيلة تكون مرتقية. رغم أن ىناك 

كفاءة الطلبة   مستوى -ٔ:   (ٙٔ)اجلدول  ادللحق األول يفكما تعرض  درجة سلتلفة،
طالب(  ٘% )ٚٔمستوى كفاءة الطلبة "جيد جدا"  -ٕطالب( و ٜ% )ٖٓ"شلتاز" 

مستوى كفاءة الطلبة  -ٗطالبا( و ٕٔ% )ٓٗمستوى كفاءة الطلبة "جيد"  -ٖو 
 ٖ% )ٓٔمستوى كفاءة الطلبة "ضعيف"  -٘% )طالب واحد( وٖ"مقبول" 
 طالب(.
 

 والمجموعة التجريبيةالضابطة  جموعةالبددي للمنتيجة االختبار  -3
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بعد أن عقدت الباحثة االختبار البعدي لكل رلموعة إما للمجموعة الضابطة أو 
اجملموعة التجريبية فقارنت الباحثة نتائج بُت ىاتُت اجملموعتُت. وىذه النتيجة تكون دليال 

 أن اللعبة اللغوية ادلصممة احلكاية ادلتسلسلة فعالة أم غَت فعالة.
ىذا ىو نتائج االختبار البعدي   (ٕٔ)اجلدول  لحق األولادلإعتمادا على 

% )طالب واحد( ٖمستوى كفاءة الطلبة "شلتاز"  -الضابطة حتصل على:  للمجموعة
مستوى كفاءة الطلبة  -ٖطالب( و ٖ% )ٓٔمستوى كفاءة الطلبة "جيد جدا"  -ٕو

طالب(  ٙ% )ٕٓمستوى كفاءة الطلبة "مقبول"  -ٗطالب( و  ٜ% )ٖٓ"جيد" 
 طالبا(. ٔٔ% )ٖٚمستوى كفاءة الطلبة "ضعيف"  -٘و

األول  ادللحق يفالتجريبية كما عرضت الباحثة  للمجموعة لبعديأما االختبار ا
% ٖٓمستوى كفاءة الطلبة "شلتاز"  -ٔٔحصلت على النتائج اآليت:   (ٙٔ)اجلدول 

مستوى   -ٖطالب( و  ٘% )ٚٔمستوى كفاءة الطلبة "جيد جدا"  -ٕطالب( و ٜ)
% ٖبول" مستوى كفاءة الطلبة "مق -ٗطالبا( و ٕٔ% )ٓٗكفاءة الطلبة "جيد" 

 طالب(. ٖ% )ٓٔمستوى كفاءة الطلبة "ضعيف"  -٘)طالب واحد( و
 

 رغبة الطلبة في اتستخدام بطاقة الحكايات المتسلسلة -4
تعرض ىذه األحوال على بيانات استبانات الطلبة اليت حصل عليها الباحثة من 

اللغوية أجوبتهم. وىذه االستبانة تتكون من عشرة نقط من األسئلة اليت تتعلق باللعبة 
متنوعة. ووزعت الباحثة ىذه االستبانة بعد االختبار البعدي  وإجابتهم ادلصممة

 للمجموعة التجريبية.

% يتفقون أن تعليم مهارة ٕٗوتفصيل معيار إجابتهم عن االستبانة ادلوزعة ىو 
احلكاية ادلصممة "جيد جدا" وىذا يدل على أن  اللعبة اللغويةالقراءة باستخدام 

ادلتسلسلة ادلنتجة مرغوبة جدا. ومن الذي يتفقون بأن تعليم مهارة القراءة باستخدام 
ادلتسلسلة ادلنتجة احلكاية % وىذا يدل على أن ٔٚادلصممة "جيد"  اللعبة اللغوية
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ادلصممة  اللعبة اللغوية% ىم يتفقون بأن تعليم مهارة القراءة باستخدام ٘مرغوبة. مث 
 (.ٙو ٘البيان كما عرضت الباحثة يف ادللحق األول )اجلدول "ناقص". أما توضيح ىذا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني : تحليل البيانات ومناقشتها
ىذا التحليل يرجع إىل البيانات اليت عرضتها الباحثة يف مبحث عرض البيانات.  

ات وىنا ستقدم الباحثة ىذا التحليل حسب رتبة مشكلة البحث. وفيما يلي حتليل بيان
 البحث ومناقشتها:
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 تحليل البيانات عن عملية التطوير ومناقشتها - أ

ىذا البحث تقسمو الباحثة إىل حبث عن تقنية تصميم لعبة "احلكاية ادلتسلسلة" 
ودتت اإلجابات عن ىذا السؤال من خالل معاجلة الوثائق من كتب أو مصادر أخرى، 

ىذا السؤال من خالل ادلعاجلة  وحبث عن حتكيم واستجابات اخلرباء ودتت اإلجابات عن
 اإلحصائية الستجابات أو حتكيم أفراد العينة، وذلك على النحو اآليت:

 
 تحليل البيانات حول تقنية تصميم بطاقة الحكايات المتسلسلة -1

 ومناقشتها
حتتاج الباحثة إىل وقت وجهد كبَت يف إنتاج بطاقة احلكايات ادلتسلسلة لتعليم 

حتكيم اخلرباء،  -ٖتطوير اللعبة،  -ٕالدراسة ادلبدئية،  -ٔت ىي مهارة القراءة. واخلطوا
إنتاج هنائي. وىذه  -ٚتصحيح الثاين،  -ٙجتريبة زلدودة،  -٘تصحيح األول،  -ٗ

 اخلطوات البد للباحثة أن تكملو بإتقان كى يتم تطويرىا تطويرا نافعا.
ادلواد ادلدروسة يف إعداد وتصميم بطاقة احلكايات ادلتسلسلة، اختارت الباحثة 

من الكتاب ادلقرر. ومن ىذه ادلواد جتمع الباحثة لكل موضوع منها مث تفصل كلمة 
 فكلمة لكل موضوع، وكتبتها على البطاقات. مث استعدت عددا من الصنادق َموِضع

 البطاقات لكل فقرة من ادلوضوع، وجهزت النرد الختياره.
 تحليل البيانات عن تحكيم الخبرا: ومناقشتها -2
 تدليم اللغة الدربيةخبير في مجال  (أ 

%. وبناء على  ٜ٘فتدل على   (ٖ)اجلدول  ادللحق األول يفبناء على النتيجة 
في التدريس  اويمكن اتستخدامه ممتازادلعيار ادلعُت فإن ادلواد التعليمية تعد يف ادلعيار 

 .بدون التصحيح
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 ميكن حتليلها كما يأيت:ادلعدة ، فإن النتيجة  واعتمادا على بيانات حتكيم اخلبَت
تناسب الكلمة ادلقطوعة، يقيس اخلبَت وىو الدكتور قريب اهلل بابكر  (ٔ

. وىذا يدّل على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا ٗاالستبانة بدرجة 
 وصادق.

فعالية وسيلة لًتقية أىداف تعليم مهارة القراءة. يقيس اخلبَت بإعطاء درجة   (ٕ
 التعليمية ىو جيد جدا وصادق.. وىذا يدّل على أن ادلواد ٗ

. وىذا يدّل ٗمطابقة ادلواد بادلنهج الدراسي. يقيس اخلبَت بإعطاء درجة  (ٖ
 على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.

. وىذا يدّل على أن ٖجذابة ادلواد ادلختارة. يقيس اخلبَت بإعطاء درجة  (ٗ
 ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.

. وىذا يدّل على أن ٗادلختارة. يقيس اخلبَت بإعطاء درجة صراحة ادلواد  (٘
 ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.

. وىذا ٗقدرة الطلبة بعد استخدام الوسيلة. يقيس اخلبَت بإعطاء درجة  (ٙ
 يدّل على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.

. وىذا ٖجة يقيس اخلبَت بإعطاء در  تناسب تنظيم الوقت باحلصة ادلعينة. (ٚ
 يدّل على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.

يقيس اخلبَت بإعطاء درجة  صراحة األىداف التعليمية باستخدام الوسيلة. (ٛ
 . وىذا يدّل على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.ٗ

. وىذا يدّل ٗيقيس اخلبَت بإعطاء درجة  الوسيلة مناسبة بكفاءة الطلبة. (ٜ
 واد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.على أن ادل

. ٖيقيس اخلبَت بإعطاء درجة  درجة حتصيل نتائج بعد استخدام الوسيلة. (ٓٔ
 وىذا يدّل على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.

 خبير في مجال الوتسائل التدليمية للغة الدربية (ب 
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%. وبناء على  ٘ٛفتدل على   (ٗ)اجلدول  ادللحق األول يفبناء على النتيجة 
في التدريس  اويمكن اتستخدامه ممتازتعد يف ادلعيار  اللعبة ادلنتجةادلعيار ادلعُت فإن 

 .التصحيحبدون 

 ، فإن النتيجة ميكن حتليلها كما يأيت:على بيانات حتكيم اخلبَت ادلعدة واعتمادا

 األستاذ مهيبان، يقيس اخلبَت وىو مطاقة الوسيلة بتعليم مهارة القراءة (ٔ
. وىذا يدّل على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا ٗاالستبانة بدرجة 

 وصادق.
. وىذا يدّل ٗمطابقة الوسيلة بأحوال الطلبة، يقيس اخلبَت بإعطاء درجة   (ٕ

 على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.
. وىذا ٖفهم الطلبة بنظام استخدام الوسيلة، يقيس اخلبَت بإعطاء درجة  (ٖ

 أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق. يدّل على
. ٖمطابقة الوزن وأنواع احلروف يف البطاقات، يقيس اخلبَت بإعطاء درجة  (ٗ

 وىذا يدّل على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.
مطابقة اسًتاجتية استخدام الوسيلة بقدر الطلبة، يقيس اخلبَت بإعطاء درجة  (٘

 لتعليمية ىو جيد جدا وصادق.. وىذا يدّل على أن ادلواد اٗ
. وىذا يدّل ٖجذابة أدوات الوسيلة عند الطلبة، يقيس اخلبَت بإعطاء درجة  (ٙ

 على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.
. وىذا ٖاختيار ألوان وشكل أدوات الوسيلة، يقيس اخلبَت بإعطاء درجة  (ٚ

 يدّل على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.
. وىذا يدّل على أن ٖعدد قطعة احلكاية، يقيس اخلبَت بإعطاء درجة جذابة  (ٛ

 ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.
. وىذا يدّل ٗاحتياج تقسيم الفرقة يف التطبيق، يقيس اخلبَت بإعطاء درجة  (ٜ

 على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.
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َت بإعطاء درجة ىل نظام استخدام الوسيلة مفهومة للطلبة، يقيس اخلب (ٓٔ
 . وىذا يدّل على أن ادلواد التعليمية ىو جيد جدا وصادق.ٖ
 

 تحليل البيانات عن تجربة محدوودة ومناقشتها -3
ترى الباحثة كما عرض البيانات السابقة أن حتليل البيانات عن جتربة زلدودة 

التعليم  يليق إىل االتفاق الواحد وىي بطاقة احلكايات ادلتسلسلة جذابة يف تكوين عملية
والتعلم. والبد الباحثة أن تكمل التعديالت واالقًتاحات من طلبة الذين مرهبم الباحثة 

 يف جتربة زلدودة.

 
 ومناقشتها تحليل البيانات عن الدملية التدليمية -4

جراءات التعليم للمجموعتُت ومها اجملموعة الضابطة واجملموعة قد قامت الباحثة بإ
التجريبية على حسب ستة لقاءات. يعٍت اللقاء األول لالختبار القبلي واللقاء السادس 
لالختبار البعدي، أما اللقاء الثاين إىل اللقاء الرابع لتجربة اإلنتاج اللعبة ادلصممبة يف 

وىذه العملية التعليمية تسَت العادي للمجموعة الضابطة. اجملموعة التجريبية وسَت التعليم 
 . ٕٕٔٓيف شهر مارس سنة  ثالثُتإىل التاريخ  أربع وعشرينمن التاريخ 

 المتسلسلة ة اتستخدام بطاقة الحكاياتتحليل البيانات عن فدال - ب
 نتيجة اختبار القبلي والبددي للمجموعة الضابطة -1

االختبار القبلي والبعدي عن نتيجة   (ٛٔ)اجلدول  ادللحق األول يفما 
 للمجموعة الضابطة اتضحت الباحثة البيانات اآلتية:

D  =−041 D   =8986 MD  =−4,66 N  =01 

 من الفرق بالرمز: (SDD)مث حساب االضلراف ادلعياري 
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(   )   √
  

 
  (

 

 
)
 
 

(   )  ٜٜٛٙ
ٖٓ   ( ٔٗٓ

ٖٓ )

 
 

(   )  √554 45  ( 8 55)
 
 

(   )  √554 45 55 54
 
 

(   )  √554 54 
(   ) 55 00 

 متوسط الفرق بالرمز:من  (SEMD)مث حساب اخلطأ ادلعياري 
(    )   

   

√  5
 

(    )  55 00

√55 5
 

(    )  ٔٚ ٘٘
√ٕٜ  

(    )  ٔٚ ٘٘
٘ ٖٜ  

(    ) ٖ ٕٙ 
 استخدام الرمز:ب toمث حساب 

    
  
    

 

    
 4 66

3 66
 

   1 43 

قد وجدت الباحثة من احلساب بُت االختبار القبلي والبعدي من اجلدول السابق 
 البيانات اآلتية:
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 ٚٙ,ٗ−:   (MD)متوسط الفرق 

 ٘٘,ٚٔ:  (SDD)االضلراف ادلعياري 

 ٕٙ,ٖ:  (SEMD)اخلطأ ادلعياري 

 ٖٗ,ٔ:   (to)درجة تاء حساب 

 ٜٕفهو  ٔ-ٖٓ=  dfأن  ووجد -df=Nٔ: ( بالرمزdfدرجات احلرية )

 ٗٓ,ٕ:  %٘درجة تاء اجلدول )اجلدول( عند مستوى الداللة 

 ٙٚ,ٕ:  %ٔدرجة تاء اجلدول )اجلدول( عند مستوى الداللة 

من درجة تاء اجلدول أصغر  (to)فعرفت الباحثة أن درجة تاء احلساب  
(ٕ,ٓٗ<1,43>ٕ,ٚٙ.)  

اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة ليس فيها اختالف جوىري بُت نتيجة 
االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة بغَت استخدام اللعبة اللغوية 
ادلصممة. وبعبارة أخرى أن التعليم بغَت استخدام اللعبة اللغوية ادلعينة ال تأثر تأثَتا 

الثانوية اإلسالمية  "دتبورساري"ة لصف احلادي عشر بادلدرسة تفاعليا يف تعليم مهارة القراء
 .جاوا الشرقية صلاوياحلكومية 

 نتيجة اختبار القبلي والبددي للمجموعة التجريبية -2
عن حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي  (ٜٔ)اجلدول  ادللحق األول يف من

 للمجموعة التجريبية اتضحت للباحثة البيانات اآلتية:

D  =−550 D   =04650 MD  =−09,40 N  =01 

 من الفرق بالرمز: (SDD)مث حساب االضلراف ادلعياري 
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(   )   √
  

 
  (

 

 
)
 
 

(   )  ٖٔٗٚ٘
ٖٓ   ( ٖ٘٘

ٖٓ )

 
 

(   )  √845 55  54 85
 
 

(   )  √845 55 554 54 

(   )  √505 44 
(   ) 55 55 

 متوسط الفرق بالرمز:من  (SEMD)مث حساب اخلطأ ادلعياري 
(    )   

   

√  5
 

(    )  55 55

√55 5
 

(    )  55 55
√ٕٜ  

(    )  55 55
٘ ٖٜ  

(    ) ٕ ٕٜ 
 استخدام الرمز:ب toمث حساب 

    
  
    

 

    
 11 43

6 62
 

   1 55 

من احلساب بُت االختبار القبلي والبعدي من اجلدول السابق قد وجدت الباحثة 
 البيانات اآلتية:
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 ٖٗ,ٛٔ−:   (MD)متوسط الفرق 

 ٖٖ,ٕٔ:  (SDD)االضلراف ادلعياري 

 ٜٕ,ٕ:  (SEMD)اخلطأ ادلعياري 

 ٘ٓ,ٛ:   (to)درجة تاء حساب 

 ٜٕفهو  ٔ-ٖٓ=  dfأن  ووجد -df=Nٔ: ( بالرمزdfدرجات احلرية )

 ٗٓ,ٕ:  %٘درجة تاء اجلدول )اجلدول( عند مستوى الداللة 

 ٙٚ,ٕ:  %ٔدرجة تاء اجلدول )اجلدول( عند مستوى الداللة 

من درجة تاء اجلدول  كربأ (to)فعرفت الباحثة أن درجة تاء احلساب  
(ٕ,ٓٗ>8,55<ٕ,ٚٙ.) 

اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة وجدت الباحثة اختالفا كبَتا بُت نتيجة  
االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية باستخدام اللعبة اللغوية ادلصممة. 
وبعبارة أخرى أن التعليم باستخدام اللعبة اللغوية ادلعينة تأثر تأثَتا تفاعليا يف تعليم مهارة 

جاوا  صلاويالثانوية اإلسالمية احلكومية  "دتبورساري"ي عشر بادلدرسة القراءة لصف احلاد
 .الشرقية

 نتيجة اختبار البددي للمجموعتين الضابطة والتجريبية -3
نتاج، فتقدم الباحثة الرموز اإلحصائي  ليل البيانات من نتيجة جتريب اإلوأما حت

كما وردت يف الفصل الثالث. و يف ىذا البحث أرادت الباحثة معرفة فعالية استخدام 
  ”دتبورساري“لًتقية مهارة القراءة لدى الطلبة يف ادلدرسة  ادلتسلسلةاللعبة اللغوية الكلمة 

خدم الباحثة من نتائج الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية. لذلك تست
اللعبة اللغوية قبل استخدام   واجملموعة التجريبية االختبار القبلي للمجموعة الضابطة
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للمجموعة الضابطة اليت باالختبار البعدي  وتقارهنا ادلتسلسلة كما سبق حساهبا،الكلمة 
البعدي  يف تعلم مهارة القراءة باالختبار ادلتسلسلةاللعبة اللغوية الكلمة ال تستخدم 

 يف تعلم مهارة القراءة. ادلتسلسلةاللعبة اللغوية الكلمة ة باستخدام  يبيللمجموعة التجر 

 جموعتُتالباحثة النتائج من االختبارين )القبلي والبعدي( للم أن اعًتضت وبعد
ل ىذه النتائج إىل الرموز اإلحصائية دلعرفة ادخابطة والتجريبية(، فوصلت الباحثة إل)الض

اللعبة اللغوية الكلمة ادلتسلسلة لًتقية مهارة القراءة  التعليمي على فعالية استخدامالتأثَت 
 الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية.  ”دتبورساري“لدي الطلبة يف ادلدرسة 

يف ىذا التحليل اعتمدت الباحثة على نتيجة االختبار البعدي وحدىا، ألهنا 
غَت التجرييب يف اجملموعة التجريبية وتأثَت ادلتغَت التابع يف اجملموعة مقياس دلعرفة تأثَت ادلت

لالختبار البعدي للمجموعة   (Xٔالضابطة. وقبل أن حتللها رمست الباحثة عالمة )
 ( لالختبار البعدي للمجموعة الضابطة.Xٕالتجريبية، وعالمة )

 مث بدأت الباحثة بالتحليل كما يلي:

ٔ    ٔ : بالرمز Xٔمعرفة متوسط  (أ 
 ٔ 

ٕ    ٕ :   بالرمز Xٕمعرفة متوسط (ب 
 ٕ 

 M-ٔX =ٔxٔ:     بالرمز xٔمعرفة نتيجة  (ج 
 M-ٕX =ٕxٕ:     بالرمز xٕمعرفة نتيجة  (د 
 ² xٔ مث جيمع وينال xٔدرجة ثانية ارتقاء  (ه 
 ² xٕ مث جيمع وينال xٕدرجة ثانية ارتقاء  (و 
 :بالرمز toمعرفة  (ز 

   
 ٔ   ٕ

√*
∑ ٔ   ∑ ٕ 
 ٔ  ٕ  2

+ *
 ٔ   ٕ
 ٔ   ٕ

+
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عن ادلقارنة بُت نتيجة االختبار البعدي   (ٕٓ)اجلدول  ادللحق يفاعتمادا على 
 من اجملموعتُت الضابطة والتجريبية وجدت الباحثة البيانات اآلتية:

ٔ  X  =ٕٕٙٙ   ٕ  X  =ٜٔٙٗ 
ٔ² x  = ٜ٘ٓٔ,ٗٚ   ٕ² x  = ٜٛ٘ٚ,ٗٚ 
N   =ٖٓ 

 وحصلت الباحثة على العدد التايل: مث حساب ادلتوسط من كل رلموعة،
ٔM  = ٔ

 ٔ   =ٕٕٙٙ
ٖٓ  =ٚ٘,ٖ٘ 

ٕM  = ٕ
 ٕ   =ٜٔٙٗ

ٖٓ  =٘ٙ,ٗٚ 
 :بالرمز toمث حساب 

   
 ٔ   ٕ

√*
∑ ٔ   ∑ ٕ 
 ٔ  ٕ  2

+ *
 ٔ   ٕ
 ٔ   ٕ

+

 

    
65 50 56 46

√[
9856 46 5810 46

01 01 2
] [

01 01
01  01

]

 

    
08 16

√[
04959 80

59
] [1 0]

 

    
08 16
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احلساب السابق قد حصلت الباحثة على أن ادلتوسط من اجملموعة التجريبية من 
(ٔM ىو )ٚ٘,ٖ٘ ( ٕوادلتوسط من اجملموعة الضابطةM ىو )٘ٙ,ٗٚ  ودرجة تاء
(to ىو )ٖ,ٚٙٙ مث حسبت الباحثة .df :بالرمز 
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  - 2(N0 + N2)  =  df 
 ٛ٘=  ٕ –( ٖٓ+  ٖٓوحصل على: )

 tabel) –(t( ادلوجودة يف اجلدول التائيt)يرجع إىل قيمة التاء  ٛ٘مث ىذا العدد 

يف اجلدول عند مستوى الداللة . وقد اتضح أن درجة التاء (ٕٔ )اجلدول ادللحق األول
. فعرفت الباحثة أن درجة تاء ٙٙ،ٕ% تدل ٔوعند مستوى الداللة  ٓٓ،ٕ% تدل ٘

 (.ٙٙ،ٕ>3,766<ٓٓ،ٕيف اجلدول: ) t( أكرب من درجة تاء to)حساب 

اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة أن ىناك فرقا واضحا بُت نتيجة االختبار 
والتجريبية بعد عملية تعليمية دلهارة القراءة باستخدام البعدي للمجموعتُت الضابطة 

 اللعبة اللغوية احلكاية ادلتسلسلة وبغَت استخدامها.

الثانوية   ”دتبورساري“ دلدرسةيف الدراسة ادليدانية اليت قد قامت هبا الباحثة با
اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية يف الصف احلادي عشر، قد عملت الباحثة 
تعليم مهارة القراءة باللعبة اللغوية اليت صممتها الباحثة يف اجملموعة التجريبية. ويف جتريب 
اللعبة قدمت الباحثة فرضية البحث، ىي أن اللعبة اللغوية احلكاية ادلتسلسلة فعالة 

 . ولتصديقها تستعمل ادلعيار األيت:تعليم مهارة القراءةُت لتحس

إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبول، وىذا 
 يعٍت أن اللعبة ادلصممة احلكاية ادلتسلسلة لتعليم مهارة القراءة يف الصف احلادي عشر

 وي جاوا الشرقية فعالة.الثانوية اإلسالمية احلكومية صلا  ”دتبورساري“دلدرسة با

وإذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويُت فالفرض 
مرفوض، وىذا يعٍت أن اللعبة ادلصممة احلكاية ادلتسلسلة لتعليم مهارة القراءة يف الصف 

الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية   ”دتبورساري“دلدرسة با احلادي عشر
 فعالة.غَت 
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اعتمادا على النتائج احملصولة لالختبار البعدي لكل اجملموعة وجدت الباحثة أن 
( أكرب من درجة تاء جدول على ٖ،ٙٙٚ( يف ىذا البحث )toدرجة تاء حساب )

( فالفرض ٙٙ،ٕ% )ٔ( ومن درجة تاء اجلدول على مستوى ٓٓ،ٕ% )٘مستوى 
ادلصممة لتعليم مهارة القراءة يف الصف ، وىذا يشَت إىل أن اللعبة اللغوية مقبولالسابق 

الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية   ”دتبورساري“دلدرسة با احلادي عشر
لتكون الوسيلة التعليمية لتعليم مهارة القراءة النصوص العربية وتعلمها للمستوى  فدالة

 الثانوية.

 
 ةرغبة الطلبة في اتستخدام بطاقة الحكايات المتسلسل -4

 ( فتحلل الباحثة ما يلي:ٙو ٘نظرا إىل استبانة الطلبة يف ادللحق األول )اجلدول 
. جييب الطلبة الفصل يف ادلقرر الكتاب مبواد مناسب القراءة مهارة تعليم (أ 

% )جيد(. كالمها يدالن على صدق ٚٙ،ٖٙ% )جيد جدا( وٖٖ،ٖٙ
 ىذه اللعبة.

 بقدرة مناسبة بطاقة احلكايات ادلتسلسلة باستخدام القراءة مهارة تعليم مواد  (ب 
كالمها  % )جيد(ٓٓ،ٜٓ% )جيد جدا( وٚٙ،ٙ. جييب الطلبة الطلبة

 % جييب )ناقص(.ٖٖ،ٖيدالن على صدق ىذه اللعبة، رغم أن ىناك 
. بطاقة احلكايات ادلتسلسلة استخدام بعد القراءة مهارة لذكر الطلبة قدرة (ج 

كالمها يدالن  % )جيد(ٚٙ،ٙٛو% )جيد جدا( ٓٓ،ٓٔجييب الطلبة 
 % جييب )ناقص(.ٖٖ،ٖعلى صدق ىذه اللعبة، رغم أن ىناك 

 جذابة بطاقة احلكايات ادلتسلسلة باستخدام القراءة مهارة تعليم موضوع (د 
% ٓٓ،ٓٚ% )جيد جدا( وٓٓ،ٕٓ. جييب الطلبة الطلبة لدى لتعلم

 %ٓٓ،ٓٔكالمها يدالن على صدق ىذه اللعبة، رغم أن ىناك  )جيد(
 جييب )ناقص(.
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 الطلبة جيعل بطاقة احلكايات ادلتسلسلة باستخدام القراءة مهارة تعليم (ه 
% ٖٖ،ٖٛ% )جيد جدا( وٖٖ،ٖٔ. جييب الطلبة تعلمهم يف يتحمسون

% ٖٖ،ٖكالمها يدالن على صدق ىذه اللعبة، رغم أن ىناك  )جيد(
 جييب )ناقص(.

. جييب الطلبة بطاقة احلكايات ادلتسلسلة استخدام يف بنظام الطلبة فهم (و 
كالمها يدالن على صدق  % )جيد(ٓٓ،ٓٛ% )جيد جدا( وٓٓ،ٓٔ

 % جييب )ناقص(.ٓٓ،ٓٔىذه اللعبة، رغم أن ىناك 
. جييب الطلبة الطلبة لدى جذابة بطاقة احلكايات ادلتسلسلة يف احلكاية (ز 

كالمها يدالن على صدق  % )جيد(ٖٖ،ٖٙ% )جيد جدا( وٖٖ،ٖٖ
 % جييب )ناقص(.ٖٖ،ٖاللعبة، رغم أن ىناك  ىذه

 القراة مهارة تعلم يف بطاقة احلكايات ادلتسلسلة باستخدام الطلبة إرادة (ح 
كالمها  % )جيد(ٚٙ،ٙٙ% )جيد جدا( وٚٙ،ٕٙ. جييب الطلبة ادلستقبلة

 % جييب )ناقص(.ٚٙ،ٙيدالن على صدق ىذه اللعبة، رغم أن ىناك 
 الطلبة بقدرة مناسب بطاقة احلكايات ادلتسلسلة استخدام يف ادلعُت الوقت (ط 

% )جيد جدا( ٖٙ،ٚٙ. جييب الطلبة القراءة مهارة اكتساب يف
كالمها يدالن على صدق ىذه اللعبة، رغم أن ىناك  % )جيد(ٚٙ،ٙ٘و

 % جييب )ناقص(.ٚٙ،ٙ
. بطاقة احلكايات ادلتسلسلة باستخدام القراءة مهارة نتيجة حصول ارتقى (ي 

كالمها يدالن  % )جيد(ٚٙ،ٙٚ% )جيد جدا( وٚٙ،ٙٔجييب الطلبة 
 % جييب )ناقص(.ٚٙ،ٙعلى صدق ىذه اللعبة، رغم أن ىناك 

% وىذا معناه أن ىذه اللعبة مقبولة يف ٛ٘،ٜٚومعدل ىذه االستبانة 
 استخدامها.
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات
بعد أن مّت البحث تقدم الباحثة نتائج البحث، والتوصيات واالقرتاحات مما  
 يأيت:

 نتائج البحث -أ 

بعد عملية تصميم اللعبة اللغوية بطاقة احلكاية ادلتسلسلة وتعليم 
الثانوية اإلسالمية  "متبورساري"يف ادلدرسة  باستخدامها للصف احلادي عشر 

يف اجملموعة التجريبية، قد وصلت الباحثة إىل النتائج  جاوا الشرقية احلكومية جناوي
 التالية:

 ادلتسلسةلة بطاقةة احلكايةاتإن إجراءات تصميم تطوير اللعبة اللغويةة  -1
الثانويةةةةةة اإلسةةةةةالمية  "متبورسةةةةةاري"لرتقيةةةةةة مهةةةةةاريف القةةةةةراءيف يف ادلدرسةةةةةة 

الدراسةة ادلبدئيةة،  -1إىل دقةة وية   حتتاج شرقيةجاوا ال احلكومية جناوي
جتربةةةةة -5تعةةةةديو ا ول  -4اخلةةةة اء  حتكةةةةيم -3تطةةةةوير اللعبةةةةة،  -2

إنتاج هنائ . ويذه اخلطوات البةد دةد  -7تعديو الثاين  -6حمدوديف 
بطاقةةةةةة واجتهةةةةةاد. ينةةةةةاك أربةةةةة  لطةةةةةوات يف تصةةةةةميم اللعبةةةةةة اللويغةةةةةة 

يةةةة  التيةةةةار اللعبةةةةة، والتيةةةةار ادلةةةةواد، تشةةةةكيو  ادلتسلسةةةةلة احلكايةةةةات
 اجلملة من الكقريف، وصناعة الصنادق والنرد.

اعتمادا على النتائج اليت حصلت عليهةا اجملموعةة البةابطة واجملموعةة  -2
والبعدي قد وجدت الباحثةة بينهمةا قرقةا  القبل التجريبية يف االلتبار 

ائج من كو اجملموعة يدل على أثر ادلتغري التجرييب. بعد أن تعرف النت
وقةةد  3,766وحصةلت علةةى النتيجةةة  (to)مث حسةبت الباحثةةة بةةالرم  

% تةةةةدل 5اتبةةةن أن درجةةةةة التةةةةاء يف اجلةةةةدول عنةةةد مسةةةةتو  الداللةةةةة 
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. قعرقةةت الباحثةةة أن 2،66% تةةدل 1وعنةةد مسةةتو  الداللةةة  2،22
يف اجلةةةةةةةةدول:  t( أكةةةةةةةة  مةةةةةةةةن درجةةةةةةةةة تةةةةةةةةاء to)درجةةةةةةةةة تةةةةةةةةاء حسةةةةةةةةا  

 بطاقةةةةةةة احلكايةةةةةةات(. واللعبةةةةةةة اللغويةةةةةةة 2،66>3,677<2،22)
الةةيت صةةممتها الباحثةةة لتعلةةيم مهةةاريف القةةراءيف ت هةةر قعاليتهةةا  ادلتسلسةةلة

وتبةةةف تكوقهةةةا مةةةن عةةةدم لةةةد  اجملموعةةةة البةةةابطة. لةةةذل  اسةةةتخدام 
يف عمليةةةة التعلةةةيم والةةةتعلم  ادلتسلسةةةلة بطاقةةةة احلكايةةةاتاللعبةةةة اللغويةةةة 

ومعنةةةةاه أن يةةةةذه اللعبةةةةة  مناسةةةةت للتطبيةةةةى يف مسةةةةتو  الثةةةةاين العةةةةا .
 تكاعلية قعالة وإجابية.    ادلتسلسلة بطاقة احلكاياتاللغوية 

 
 التوصيات -ب 

من نتائج الدراسة ادليدانية ميكن صياغة بعض التوصيات ذات العالقة 
 بنتائج الدراسة ومن أمهها:

أن يكثر ادلدرس تدريت الطلبة لقراءيف النصوص العربية ادلكتوبة وقهم  -1
 معانيها

بطاقة أن يداوم الالعت أو الطالت يف استخدام اللعبة اللغوية  -2
 ادلتسلسلة ليكهم النصوص العربية ادلقروءيف قهما دقيقا. احلكايات

أن يتدر  الطلبة على حكظ ادلكرديف العربية ومعنايا تسهيال ذلم لكهم  -3
 النصوص العربية ادلكتوبة.

 العربية ادلكتوبة.أن ميارس الطلبة التدريبات على قهم معىن النصوص  -4
 

 االقتراحات -ج 

 بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة االقرتاحات التالية:

ادلتسلسلة للمستو  الثاين يف الثانوية  بطاقة احلكاياتإن اللعبة اللغوية  -1
ي  الوسيلة ادلهمة يف العملية التعليمية. وميكن أن يستكيد منها 
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الثانوية اإلسالمية  "يمتبورسار "مدرس  اللغة العربية يف ادلدرسة  
 .قعالة جاوا الشرقية جناوياحلكومية 

ترجو الباحثة أن تكون نتائج البحث مكيديف للقراءيف الذين يهتمون كثريا  -2
باللغة العربية وتعليمها يف ادلدرسة.  ن يذا البحث جربت الباحثة 
إنتاج لعبة لغوية لرتقية مهاريف القراءيف لد  الطلبة يف الكصو احلادي 

درسة الثانوية. ورأت الباحثة أن يذا البحث بأن جيت علينا أن عشر م
نطبى الطريقة التعليمية ادلتنوعة بالوسائو التعليمية اجملذبة، لتكون اللغة 

 العربية سهلة دلن الذي يتعمقها.

يذه اللعبة اللغوية وسيلة لتعليم مهاريف القراءيف، وترجو الباحث التا   -3
 بأن تعديا دلهاريف ألر .

من يذا البحث قعلى الباحث التا  أن تعد لعبة آلر لتعليم مهاريف القراءيف  بداية
 يف مرحلة ألر .
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر -أ 

 سورة العلق ،الكرمي القرآن -1
القاىرة: دار  عربي،-س المصطلحات التربوية انكليزيو قامزكي بدوي،  -2

 م1981غريب، 
 

 المراجع العربية -ب 
 كتب -

الكويت: وكالة ادلطبوعة عبد اهلل حرمي،  ،أصول البحث العلميأمحد بدر،  -3
 م1982

، الرياض: المهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان،  -4
 م1992دار ادلسلم، 

ماالنج: إيكيب  ،الوسائل المعينات في تعليم في تعليم العربية أسراري، مامإ -5
 م1995مالنج، 

 ،الطبعة الثالثة ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،حسن شحاتو -6
 م1993 ،القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية

الرياض:  ،وأدواتو وأساليبو والبحث العلمي مفهوم ،ذوقات عبيدات وأخرون -7
 م1997دار أسامة للنشر والتوزيع. 

تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجو وأساليبو، رشدي أمحد طعيمة،  -8
 1989إيسسكو، –للرتبية والعلوم والثقافة  باط: منشورات ادلنظمة اإلسالميةالر 
 م

، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب،  -9
 م1981 بريوت: مكتب لبنان،
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، الطبعة السابعة الموجو الفنى لمدرسى اللغة العربيةالعليم إبراىيم، عبد  -11
 م1968عشرة، القاىرة: دار ادلعارف، 

مكتبة الفالح، ، الكويت: تدريس فنون اللغة العربيةر، و على أمحد مدك -11
 م1983

، الطبعة األوىل، الرياض: طرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبراىيم اخلطيب،  -12
 م2113مكتبة التوبة، 

 م2111، األردن: دار الفالح، االختبارات اللغويةحممد على اخلويل،  -13
تدريس اللغة العربية بالمرحلة اإلبتدائية أسسو حممد فالح الدين علي جماور،  -14

 م1981الكوين: دار القلم،  ،وتطبيقاتو
، البحث التربية أصولو ومناىجوحممد لبيب النحيحي وحممد منري مرسي،  -15

 م1983القاىرة: عامل الكتب، 
، الطبعة إنتاج الوسائل التعليمية البصرية للمعلمينيوسف الدين، مد حم -16

 م1985شارع فهد السامل،  27الثالثة، الكويت: 
طرائق تدريس اللغة العربية لغير حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  -17

، منشورات ادلنظمة اإلسالمية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، الناطقين بها
 م2113

 م2116، عمان: دار ادلسرية، أساسيات البحث العلميمنذر الضامن،  -18
كتب التعليمية أسس إعداد الناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل،   -19

 م1986، الرياض: دار االعتصام، لغير الناطقين بالعربية
األلعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبية مع  ،ناصف مصطفى عبد العزيز -21

 ىـ1411، الرياض: دار ادلريح، بها أمثلة لتعليم العربية لغير الناطقين
بريوت: دار  ،خصائص العربية وطرائف تدريسها ،نايف حممود معروف -21

 النفائس
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 بحوث -
فعالية استخدام "البطاقات الومضية" و "البطاقات المالئمة" في أم صافية،  -22

ضمن األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة )بالتطبيق على مدرسة سوريا 
بوانا المتوسطة اإلسالمية والمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى 

ادلاجيستري، )غري منشورة: اجلامعة اإلسالمية  حبثماالنج جاوى الشرقية(، 
 (2111احلكومية ماالنج، 

فعالية استخدام لعبة "اختبر معلوماتك" و "من ىو" لترقية مهارة سونرمي،  -23
القراءة )بحث تجريبي بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية النموذجية 

اجلامعة اإلسالمية حبث ادلاجيستري، )غري منشورة: سورونج بابووا الغربية(، 
 (2111احلكومية ماالنج، 

تعليم اللغة العربية على المستوى الجامعي في نصر الدين إدريس جوىر،  -24
إندونيسيا في ضوء مناىج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا )دراسة 

حبث الدكتوراه، )غري منشورة: جامعة النيلني، اخلرطوم تحليلية تقويمية(، 
 م(2116، مجهورية السودان

فعالية استخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة )بالتطبيق  ،نور خالص -25
، حبث على مدرسة الحكمة المتوسطة اإلسالمية باتنجاىاري المفونج(

 (2119ادلاجيستري، )غري منشورة: اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
ألعاب "بورصة األرقام"  تطوير تعلم اللغة العربية باستخدامنور وجيايانيت،  -26

المحوسبة وأثره في ترقية استعاب طلبة الجامعة لتركيب العدد والمعدود 
)بالتطبيق على جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج 

حبث ادلاجيستري، )غري منشورة: اجلامعة اإلسالمية جاوى الشرقية اندونيسيا(، 
 (2111احلكومية ماالنج، 
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 حل تنفيذ الدراسةا: مر 1الجدول 

 اللقاء أبريل مارس فبراير األنشطة الرقم
ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ  

 اللغوية اللعبة تصميم ٔ
 وحتكيمها

         

 االختبارو  وادلقابلة ادلالحظة ٕ
 القبلي

        ٔ 

 ٔ         تطبيق اإلنتاج ٖ
 ٕ         تطبيق اإلنتاج ٗ
 ٔ         تطبيق اإلنتاج ٘
 ٔ         البعدي االختبار ٙ
          حتليل البيانات ٚ
          كتابة تقرير البحث ٛ
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تعيين الدرجة بمسافة تحديد النتيجة لالستبانة الخبراء والطلبة عن : 2الجدول 
 اللعبة اللغوية المصممة

 الرقم النسبة المئوية المستوى البيان

%ٓٓٔ-ٓٛ شلتاز يف التدريس بدون التصحيحميكن استخدامو   ٔ 
%ٜٚ-ٓٙ جيد جدا ميكن استخدامو يف التدريس بالتصحيح البسيط  ٕ 

%ٜ٘-ٓ٘ جيد الميكن استخدامو يف التدريس  ٖ 
%ٜٗ-ٓ مقبول يصلح كلو أو يبدل  ٗ 
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 مجال تعليم اللغة العربيةفي : نتيجة تحكيم الخبير 3الجدول 

رقم
ال

سم 
اال

 
هنة

ادل
 

 بنود األسئلة

x 
 
xi 

ٔٓٓٝ× xi P= 
      x 

وى
دلست

ا
 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٓٔ 

ٔ 

كر
 باب

 اهلل
يب

 قر
تور

لدك
ا

ربية 
 الع

مية
تعلي

د ال
ادلوا

بًن 
خ

 

 شلتاز % ٜ٘ ٖٛ ٓٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ
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 الوسائل التعليمية : نتيجة تحكيم الخبير4الجدول 

رقم
ال

سم 
اال

 
هنة

ادل
 

 بنود األسئلة

x 
 
xi 

ٔٓٓٝ× xi P= 
      x 

وى
دلست

ا
 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٓٔ 

ٔ 

بان
مهي

اذ 
ألست

ا
 

مية
تعلي

ل ال
سائ

 الو
رلال

يف 
بًن 

خ
 

 شلتاز %٘ٛ ٖٗ ٓٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ
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بطاقة استبانة الطلبة بعد استخدام اللعبة اللغوية : تحليل نتيجة 5الجدول 
 سلسلة من ناحية إجابة بنود األسئلةتالم الحكايات

 قائمة األسئلة الرقم
 اجلواب )%(

 ناقص جدا ناقص جيد جيد جدا

ىل تعليم مهارة القراءة مناسب مبواد  ٔ
   ٚٙ،ٖٙ ٖٖ،ٖٙ الكتاب ادلقرر يف الفصل؟

ٕ 
ىل مواد تعليم مهارة القراءة باستخدام 

مناسبة  بطاقة احلكايات ادلتسلسلة لعبة
 بقدرة الطلبة؟

ٙ،ٙٚ ٜٓ،ٓٓ ٖ،ٖٖ  

ٖ 
كيف قدرة الطلبة لذكر مهارة القراءة بعد 

بطاقة احلكايات  استخدام لعبة
 ؟ادلتسلسلة

ٔٓ،ٓٓ ٛٙ،ٙٚ ٖ،ٖٖ  

ٗ 
ىل موضوع تعليم مهارة القراءة باستخدام 

جذابة  بطاقة احلكايات ادلتسلسلة لعبة
 لتعلم لدى الطلبة؟

ٕٓ،ٓٓ ٚٓ،ٓٓ ٔٓ،ٓ
ٓ  

٘ 
 ىل تعليم مهارة القراءة باستخدام لعبة

جيعل الطلبة  بطاقة احلكايات ادلتسلسلة
 يتحمسون يف تعلمهم؟

ٖٔ،ٖٖ ٖٛ،ٖٖ ٖ،ٖٖ  

 كيف فهم الطلبة بنظام يف استخدام لعبة ٙ
 ؟بطاقة احلكايات ادلتسلسلة

ٔٓ،ٓٓ ٛٓ،ٓٓ ٔٓ،ٓ
ٓ 

 

بطاقة احلكايات  ىل احلكاية يف لعبة ٚ
  ٖٖ،ٖ ٖٖ،ٖٙ ٖٖ،ٖٖ جذابة لدى الطلبة؟ ادلتسلسلة
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ٛ 
بطاقة  كيف إرادة الطلبة باستخدام لعبة

يف تعلم مهارة القراة  احلكايات ادلتسلسلة
 ادلستقبلة؟

ٕٙ،ٙٚ ٙٙ،ٙٚ ٙ،ٙٚ  

ٜ 
بطاقة  ىل الوقت ادلعٌن يف استخدام لعبة

مناسب بقدرة الطلبة  احلكايات ادلتسلسلة
 يف اكتساب مهارة القراءة؟

ٖٙ،ٙٚ ٘ٙ،ٙٚ ٙ،ٙٚ  

ٔٓ 
ىل ارتقى حصول نتيجة مهارة القراءة 

بطاقة احلكايات  باستخدام لعبة
 ؟ادلتسلسلة

ٔٙ،ٙٚ ٚٙ،ٙٚ ٙ،ٙٚ  
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بطاقة  استبانة الطلبة بعد استخدام اللعبة اللغوية: تحليل نتيجة 6الجدول 
 لمجموعة التجريبيةلمن ناحية عدد العينة  الحكايات المتسلسلة

 االسم الرقم
 بنود األسئلة

X xi p يان
الب

 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ 
 م 2ٕ٘ٛ ٖٖ ٓٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٕ ٗ ٖ ٖ ٗ اخلًن ائزف أبو ٔ
 ج ج 2٘ٚٚ ٖٔ ٓٗ ٖ ٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ سوسيلوا أغوس ٕ
 م 2ٕ٘ٛ ٖٖ ٓٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ وايت أنبار أنيس ٖ
 م ٓٛ ٕٖ ٓٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٕ ٗ  فيوس ايكوا ٗ
 م ٘ٛ ٖٗ ٓٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٗ روىانيايت إيلٌن ٘
 م 2ٕ٘ٛ ٖٖ ٓٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ أوندا إرفٌن ٙ
 م 2ٕ٘ٛ ٖٖ ٓٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ أنداين إفريلدا ٚ
 م 2ٕٜ٘ ٖٚ ٓٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ  دينية فييت ٛ
 ج ج 2ٕ٘ٚ ٜٕ ٓٗ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٗ خرميا ىامي ٜ

 ج ج ٓٚ ٕٛ ٓٗ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ النافعة ىداية ٓٔ
 ج ج 2٘ٚٚ ٖٔ ٓٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ فرتينا إيكا ٔٔ
 ج ج ٓٚ ٕٛ ٓٗ ٕ ٖ ٕ ٗ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ أغونج إندرا ٕٔ
 م 2ٕ٘ٛ ٖٖ ٓٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ سندرا إنسييت ٖٔ
 م ٘ٛ ٖٗ ٓٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ميمونة ٗٔ
 ج ج ٘ٚ ٖٓ ٓٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ اللطفية نةو ميم ٘ٔ
 ج ج ٘ٚ ٖٓ ٓٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ  دوي لندا مي ٙٔ
 م ٓٛ ٕٖ ٓٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ  والن ميا ٚٔ
 م ٓٛ ٕٖ ٓٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ  ديسي مونيجا ٛٔ
 م ٘ٛ ٖٗ ٓٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ سويانيت مورين ٜٔ
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 م 2ٕ٘ٛ ٖٖ ٓٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ موليدا نور ٕٓ
 م 2ٕ٘ٚ ٜٕ ٓٗ ٖ ٗ ٖ ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٗ أوكتافيال ريستا ٕٔ
 م ٘ٛ ٖٗ ٓٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ   ستيواريين ٕٕ
 ج ج 2٘ٚٚ ٖٔ ٓٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ وىيوين سري ٖٕ
 ج ج 2٘ٚٚ ٖٔ ٓٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ريانتوا سوغنج ٕٗ
 م ٓٛ ٕٖ ٓٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ  ىانا سويل ٕ٘
 م ٓٛ ٕٖ ٓٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ أغوس نور تيكا ٕٙ
 م ٓٛ ٕٖ ٓٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ةيولي تري ٕٚ
 ج ج 2٘ٚٚ ٖٔ ٓٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ أيو فيستا ٕٛ
 م  ٓٛ ٕٖ ٓٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ السرينتا جنةو  ٜٕ
 ج ج 2٘ٚٚ ٖٔ ٓٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ يانيت يودوي ٖٓ

 
ٔ
ٓ
ٜ 

ٜ
ٔ 

ٜ
ٕ 

ٜ
ٖ 

ٜ
ٖ 

ٜ
ٓ 

ٜ
ٜ 

ٜ
ٙ 

ٜ
ٜ 

ٜٖ ٕٔ
ٓٓ 

ٜ٘
٘ 

ٕٖٛٚ2
٘ 

 

M             ٜٚ2٘ٛ م 
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 قياس األسئلة لإلختبار القبلي والبعدي: 7الجدول 

الثانوية اإلسالمية احلكومية صلاوي جاوا الشرقية  ”دتبورساري“ادلدرسة  اسم ادلدرسة  

 احلادي عشر الصف
وتوراجاجوكجاكرتا  ادلادة  

ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓالثاين/ الفصل الدراسي  

دقيقة ٜٓ احلصة  
 عدد األسئلة رقم األسئلة مؤشرات مهارة القراءة كفاءة أساسية الرقم

ٔ 
نطق السليم 
وفصاحة يف 

 القراءة
 فقرة واحدة )أ( قراءة جهرية

فهم النصوص  ٕ
 العربية ادلكتوبة

القدرة على التمييز بٌن العبارات 
 ٓٔ ٓٔ-ٔ)ب(  واخلاطئةالصحيحة 

  ٘و  ٔ)ج(  تعيٌن موضوع النصوص
 ٚ ٓٔ، وٜ،ٚ،ٖ)د( 

 ٖ)ج(  القدرة على فهم ادلعىن النص
 ٙو  ٕ)د( 

ٖ 

 ٕ ٗو  ٔ)د(  تأويل معىن سياق الكلمات
تعيٌن الفكرة الرئيسية يف النصوص 

 بشكل دقيق
 ٗ)ج( 
 ٕ ٛ)د( 

 ٕ)ج(  تلخيص معىن النصوص
 ٕ ٘)د( 

 ٕ ٕ-ٔ)ه(  ترمجة النصوص العربية
 28 مجموعة األسئلة
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 لالختبار القبلي والبعدينتيجة ال معايير :8الجدول 

 الدرجة مسافة تحديد النتيجة الرقم
 شلتاز ٓٓٔ – ٛٛ ٔ
 جيد جدا ٚٛ – ٘ٚ ٕ
 جيد ٗٚ – ٕٙ ٖ
 مقبول ٔٙ- ٜٗ ٗ
 ضعيف ٛٗ- ٓ ٘
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 القبلي من المجموعة الضابطة: نتيجة االختبار 9الجدول 

 شلتاز االسم الرقم
ٛٛ-ٔٓٓ 

 جيد جدا
ٚ٘-ٛٚ 

 جيد
ٕٙ-ٚٗ 

 مقبول
ٜٗ-ٙٔ 

 ضعيف
ٓ-ٗٛ 

 ٛٗ     يوليانا إيكا أديتا ٔ
  ٙ٘    سوسانتيانا عزيزة أماليا ٕ
   ٕٙ   ىاميدي أنس ٖ
  ٕ٘    راىايوا دينتا ٗ
 ٕٙ     كوسريين دوي ٘
  ٓٙ    سوجاروايت إيكا ٙ
  ٓٙ    القرين ديوا فائز ٚ

  ٓٙ    فتماوايت فيرتي ٛ
  ٙ٘    الرفاع نور إيكا ٜ

   ٕٙ   أزىاري إذلام ٓٔ
 ٕٓ     فجرية إينتان ٔٔ
   ٙٙ   إرفيانا إيرما ٕٔ
 ٖٓ     ادلصطفى خًن ٖٔ
     ٛٛ منفردة ٗٔ
 ٕٗ     نياستويت نويف ٘ٔ
  ٗ٘    ىفساري تري نوفا ٙٔ
 ٕٙ     أغوستينا نوفيتا ٚٔ
   ٙٙ   ناعمة نور ٛٔ
    ٗٛ  راىايو فيفيت ٜٔ
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  ٛ٘    أبريليانا فوتري ٕٓ
 ٗٗ     ىداية رمحة ٕٔ
   ٗٙ   الفارس سلمان ٕٕ
    ٛٚ  ياين إندري خاسية سيت ٖٕ
 ٓٗ     سوميايت ٕٗ
 ٕٖ     ستياوان تيدي ٕ٘
  ٓ٘    فريدة أمي ٕٙ
  ٙ٘    ستيواريين وحي ٕٚ
 ٙٗ     صفية نور ييين ٕٛ
 ٖٗ     روديانرتوا يوليس ٜٕ
  ٕ٘    أمينداينيت فرتي يونيتا ٖٓ
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: النسبة المائوية من درجات نتائج االختبار القبلي للمجموعة 11الجدول 
 الضابطة

 النسبة المائوية ةبالطلعدد  الدرجة الرقم
 %ٖ ٔ شلتاز 1
 %ٙ ٕ جيد جدا 2
 %ٚٔ ٘ جيد 3
 %ٖٚ ٔٔ مقبول 4
 %ٖٚ ٔٔ ضعيف 5

 %111 31 المجموعة
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 : نتيجة االختبار البعدي من المجموعة الضابطة11الجدول 

 شلتاز االسم الرقم
ٔٓٓ-ٛٛ 

 جيد جدا
ٚ٘-ٛٚ 

 جيد
ٕٙ-ٚٗ 

 مقبول
ٜٗ-ٙٔ 

 ضعيف
ٓ-ٗٛ 

 ٛٗ     يوليانا إيكا أديتا ٔ
  ٓ٘    سوسانتيانا عزيزة أماليا ٕ
 ٗٗ     ىاميدي أنس ٖ
   ٓٚ   راىايوا دينتا ٗ
   ٛٙ   كوسريين دوي ٘
  ٗ٘    سوجاروايت إيكا ٙ
 ٕٖ     القرين ديوا فائز ٚ
  ٗ٘    فتماوايت فيرتي ٛ
 ٛٗ     الرفاع نور إيكا ٜ

 ٕٖ     أزىاري إذلام ٓٔ
 ٖٙ     فجرية إينتان ٔٔ
   ٛٙ   إرفيانا إيرما ٕٔ
 ٕٗ     ادلصطفى خًن ٖٔ
     ٜٙ منفردة ٗٔ
 ٖٗ     نياستويت نويف ٘ٔ
   ٕٙ   ىفساري تري نوفا ٙٔ
  ٓ٘    أغوستينا نوفيتا ٚٔ
  ٛ٘    ناعمة نور ٛٔ
    ٓٛ  راىايو فيفيت ٜٔ
 ٕٖ     أبريليانا فوتري ٕٓ
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   ٕٙ   ىداية رمحة ٕٔ
   ٕٚ   الفارس سلمان ٕٕ
    ٗٛ  ياين إندري خاسية سيت ٖٕ
 ٛٗ     سوميايت ٕٗ
   ٙٙ   ستياوان تيدي ٕ٘
    ٗٛ  فريدة أمي ٕٙ
   ٗٙ   ستيواريين وحي ٕٚ
   ٗٚ   صفية نور ييين ٕٛ
 ٖٓ     روديانرتوا يوليس ٜٕ
  ٕ٘    أمينداينيت فرتي يونيتا ٖٓ
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: النسبة المائوية من درجات نتائج االختبار البعدي للمجموعة 12الجدول 
 الضابطة

 النسبة المائوية ةبعدد الطل الدرجة الرقم
 %ٖ ٔ شلتاز ٔ
 %ٓٔ ٖ جيد جدا ٕ
 %ٖٓ ٜ جيد ٖ
 %ٕٓ ٙ مقبول ٗ
 %ٖٚ ٔٔ ضعيف ٘

 %111 31 المجموعة
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 : نتيجة االختبار القبلي من المجموعة التجريبية13الجدول 

 شلتاز االسم الرقم
ٛٛ-ٔٓٓ 

 جيد جدا
ٚ٘-ٛٚ 

 جيد
ٕٙ-ٚٗ 

 مقبول
ٜٗ-ٙٔ 

 ضعيف
ٓ-ٗٛ 

 ٕٗ     اخلًن ائزف أبو ٔ
  ٕٙ    سوسيلوا أغوس ٕ
 ٕٖ     وايت أنبار أنيس ٖ
 ٗٗ     وجيايا ايدي فيوس ايكوا ٗ
   ٗٚ   روىانيايت إيلٌن ٘
  ٗ٘    إيراوايت أوندا إرفٌن ٙ
    ٙٚ  فوتري أنداين إفريلدا ٚ

    ٕٛ  ادلدركة دينية فييت ٛ
   ٕٙ   خرميا ىامي ٜ

   ٗٚ   النافعة ىداية ٓٔ
   ٙٙ   مًنديكاوايت فرتينا إيكا ٔٔ
   ٕٙ   وىيودي أغونج إندرا ٕٔ
  ٓ٘    جولتا سندرا إنسييت ٖٔ
  ٓٙ    ميمونة ٗٔ
 ٓٗ     اللطفية نةو ميم ٘ٔ
   ٕٚ   أستويت دوي لندا مي ٙٔ
  ٛ٘    فرتيوي والن ميا ٚٔ
   ٕٙ   فوتري رمحة ديسي مونيجا ٛٔ
 ٕٙ     سويانيت مورين ٜٔ
  ٗ٘    ساري موليدا نور ٕٓ
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  ٛ٘    أوكتافيالساري ريستا ٕٔ
   ٓٚ    الراسانيت ستيواريين ٕٕ
  ٗٙ    وىيوين سري ٖٕ
 ٖٛ     ريانتوا سوغنج ٕٗ
   ٓٚ   أنباروايت ىانا سويل ٕ٘
 ٖٙ     تيتٌن أغوس نور تيكا ٕٙ
 ٖٔ     ةيولي تري ٕٚ
   ٕٚ   نينجتياس أيو فيستا ٕٛ
  ٛ٘    ليظغ السرينتا جنة و ٜٕ
  ٗٙ    يانيت يودوي ٖٓ
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: النسبة المائوية من درجات نتائج االختبار القبلي للمجموعة  14الجدول 
 التجريبية

 النسبة المائوية ةبعدد الطل الدرجة الرقم
 %ٓ ٓ شلتاز ٔ
 %ٚ ٕ جيد جدا ٕ
 %ٖٗ ٖٔ جيد ٖ
 %ٖٕ ٚ مقبول ٗ
 %ٕٚ ٛ ضعيف ٘

 %111 31 المجموعة
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 : نتيجة االختبار البعدي من المجموعة التجريبية15الجدول 

 شلتاز االسم الرقم
ٛٛ-ٔٓٓ 

 جيد جدا
ٚ٘-ٛٚ 

 جيد
ٕٙ-ٚٗ 

 مقبول
ٜٗ-ٙٔ 

 ضعيف
ٓ-ٗٛ 

    ٛٚ  اخلًن ائزف أبو ٔ
   ٓٚ   سوسيلوا أغوس ٕ
   ٙٙ   وايت أنبار أنيس ٖ
 ٛٗ     وجيايا ايدي فيوس ايكوا ٗ
    ٙٛ  روىانيايت إيلٌن ٘
   ٗٙ   إيراوايت أوندا إرفٌن ٙ
     ٜٗ فوتري أنداين إفريلدا ٚ
     ٕٜ ادلدركة دينية فييت ٛ
   ٓٚ   خرميا ىامي ٜ

     ٕٜ النافعة ىداية ٓٔ
     ٜٓ مًنديكاوايت فرتينا إيكا ٔٔ
   ٓٚ   وىيودي أغونج إندرا ٕٔ
   ٙٙ   جولتا سندرا إنسييت ٖٔ
    ٓٛ  ميمونة ٗٔ
 ٛٗ     اللطفية نةو ميم ٘ٔ
     ٜٗ أستويت دوي لندا مي ٙٔ
   ٓٚ   فرتيوي والن ميا ٚٔ
    ٓٛ  فوتري رمحة ديسي مونيجا ٛٔ
 ٛٗ     سويانيت مورين ٜٔ
     ٜٓ ساري موليدا نور ٕٓ
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   ٗٚ   أوكتافيالساري ريستا ٕٔ
    ٕٛ   الراسانيت ستيواريين ٕٕ
   ٓٚ   وىيوين سري ٖٕ
   ٓٙ   ريانتوا سوغنج ٕٗ
   ٕٚ   أنباروايت ىانا سويل ٕ٘
     ٜٙ تيتٌن أغوس نور تيكا ٕٙ
   ٗٙ   ةيولي تري ٕٚ
     ٕٜ نينجتياس أيو فيستا ٕٛ
     ٜٓ ليظغ السرينتا جنة و ٜٕ
   ٓٚ   يانيت يودوي ٖٓ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



898 
 

: النسبة المائوية من درجات نتائج االختبار البعدي للمجموعة 16الجدول 
 التجريبية

 النسبة المائوية ةبعدد الطل الدرجة الرقم
 %ٖٓ ٜ شلتاز ٔ
 %ٚٔ ٘ جيد جدا ٕ
 %ٓٗ ٕٔ جيد ٖ
 %ٖ ٔ مقبول ٗ
 %ٓٔ ٖ ضعيف ٘

 %111 31 المجموعة
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المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارين : داللة الفرق بين 17الجدول 
 القبلي والبعدي

 المجموعة

 االختباران القبلي والبعدي

متوسط 
 الفرق

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

قيمة 
 ت

 د . ف
درجة تاء في 
الجدول عند 
 مستوى الداللة

(MD) (SDD) (SEMD) (to) (ٔN-) 1% 5% 
 ٗٓ,ٕ ٙٚ,ٕ 29 2ٖٗٔ 2ٕٖٙ 2٘٘ٚٔ 2ٙٚٗ− الضابطة
 ٗٓ,ٕ ٙٚ,ٕ 29 2ٓ٘ٛ 2ٕٜٕ 2ٖٖٕٔ 2ٖٗٛٔ− التجريبية
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 : تحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة18الجدول 

االختبار القبلي  سماال الرقم
X 

 االختبار البعدي
Y 

D=X-Y D  

 ٓ ٓ ٛٗ ٛٗ يوليانا إيكا أديتا ٔ
 ٖٙ ٙ ٓ٘ ٙ٘ سوسانتيانا عزيزة أماليا ٕ
 ٕٖٗ ٛٔ ٗٗ ٕٙ ىاميدي أنس ٖ
 ٕٖٗ ٛٔ- ٓٚ ٕ٘ راىايوا دينتا ٗ
 ٗٙٚٔ ٕٗ- ٛٙ ٕٙ كوسريين دوي ٘
 ٖٙ ٙ ٗ٘ ٓٙ سوجاروايت إيكا ٙ
 ٗٛٚ ٕٛ ٕٖ ٓٙ القرين ديوا فائز ٚ
 ٖٙ ٙ ٗ٘ ٓٙ فتماوايت فيرتي ٛ
 ٗٙ ٛ ٛٗ ٙ٘ الرفاع نور إيكا ٜ

 ٜٓٓ ٖٓ ٕٖ ٕٙ أزىاري إذلام ٓٔ
 ٕٙ٘ ٙٔ- ٖٙ ٕٓ فجرية إينتان ٔٔ
 ٗ ٕ- ٛٙ ٙٙ إرفيانا إيرما ٕٔ
 ٗٗٔ ٕٔ- ٕٗ ٖٓ ادلصطفى خًن ٖٔ
 ٗٙ ٛ- ٜٙ ٛٛ منفردة ٗٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٖٗ ٕٗ نياستويت نويف ٘ٔ
 ٗٙ ٛ- ٕٙ ٗ٘ ىفساري تري نوفا ٙٔ
 ٙٚ٘ ٕٗ- ٓ٘ ٕٙ أغوستينا نوفيتا ٚٔ
 ٗٙ ٛ ٛ٘ ٙٙ ناعمة نور ٛٔ
 ٙٔ ٗ ٓٛ ٗٛ راىايو فيفيت ٜٔ
 ٙٚٙ ٕٙ ٕٖ ٛ٘ أبريليانا فوتري ٕٓ



898 
 

 ٕٖٗ ٛٔ- ٕٙ ٗٗ ىداية رمحة ٕٔ
 ٗٙ ٛ- ٕٚ ٗٙ الفارس سلمان ٕٕ
 ٖٙ ٙ- ٗٛ ٛٚ ياين إندري خاسية سيت ٖٕ
 ٗٙ ٛ- ٛٗ ٓٗ سوميايت ٕٗ
 ٙ٘ٔٔ ٖٗ- ٙٙ ٕٖ ستياوان تيدي ٕ٘
 ٙ٘ٔٔ ٖٗ- ٗٛ ٓ٘ فريدة أمي ٕٙ
 ٗٙ ٛ- ٗٙ ٙ٘ ستيواريين وحي ٕٚ
 ٗٛٚ ٕٛ- ٗٚ ٙٗ صفية نور ييين ٕٛ
 ٙٔ ٗ ٖٓ ٖٗ روديانرتوا يوليس ٜٕ
 ٓ ٓ ٕ٘ ٕ٘ أمينداينيت فرتي يونيتا ٖٓ

 ٔ٘٘ٗ ٜٔٙٗ -ٔٗٓ ٜٜٛٙ 

M ٘ٔ2ٛ ٘ٙ2ٗٚ -ٗ2ٙٚ ٖٕٜ2ٛ
ٚ 
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 : تحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية19الجدول 
االختبار  سماال الرقم

 Xالقبلي 

االختبار 
 Y البعدي

D=X-Y D  

 ٜٕٙٔ ٖٙ- ٛٚ ٕٗ اخلًن ائزف أبو ٔ
 ٕٙ ٛ- ٓٚ ٕٙ سوسيلوا أغوس ٕ
 ٙ٘ٔٔ ٖٗ- ٙٙ ٕٖ وايت أنبار أنيس ٖ
 ٙٔ ٗ- ٛٗ ٗٗ  فيوس ايكوا ٗ
 ٗٗٔ ٕٔ- ٙٛ ٗٚ روىانيايت إيلٌن ٘
 ٓٓٔ ٓٔ- ٗٙ ٗ٘ إيراوايت أوندا إرفٌن ٙ
 ٕٖٗ ٛٔ- ٜٗ ٙٚ فوتري أنداين إفريلدا ٚ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٕٜ ٕٛ ادلدركة دينية فييت ٛ
 ٗٙ ٛ- ٓٚ ٕٙ خرميا ىامي ٜ

 ٕٖٗ ٛٔ- ٕٜ ٗٚ النافعة ىداية ٓٔ
 ٙٚ٘ ٕٗ- ٓٚ ٙٙ فرتينا إيكا ٔٔ
 ٗٙ ٛ- ٓٚ ٕٙ وىيودي أغونج إندرا ٕٔ
 ٕٙ٘ ٙٔ- ٙٙ ٓ٘ جولتا سندرا إنسييت ٖٔ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٓٛ ٓٙ ميمونة ٗٔ
 ٗٙ ٛ- ٛٗ ٓٗ اللطفية نةو ميم ٘ٔ
 ٗٛٗ ٕٕ- ٜٗ ٕٚ أستويت دوي لندا مي ٙٔ
 ٗٗٔ ٕٔ- ٓٚ ٛ٘ فرتيوي والن ميا ٚٔ
 ٕٖٗ ٛٔ- ٓٛ ٕٙ  ديسي مونيجا ٛٔ
 ٗٛٗ ٕٕ- ٛٗ ٕٙ سويانيت مورين ٜٔ
 ٜٕٙٔ ٖٙ- ٜٓ ٗ٘ ساري موليدا نور ٕٓ
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 ٕٙ٘ ٙٔ- ٗٚ ٛ٘ أوكتافيالساري ريستا ٕٔ
 ٗٗٔ ٕٔ- ٕٛ ٓٚ  الراسانيت ستيواريين ٕٕ
 ٖٙ ٙ- ٓٚ ٗٙ وىيوين سري ٖٕ
 ٗٛٗ ٕٕ- ٓٙ ٖٛ ريانتوا سوغنج ٕٗ
 ٗ ٕ- ٕٚ ٓٚ أنباروايت ىانا سويل ٕ٘
 ٖٓٓٙ ٓٙ- ٜٙ ٖٙ تيتٌن أغوس نور تيكا ٕٙ
 ٜٛٓٔ ٖٖ- ٗٙ ٖٔ ةيولي تري ٕٚ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٕٜ ٕٚ نينجتياس أيو فيستا ٕٛ
 ٕٗٓٔ ٕٖ- ٜٓ ٛ٘ ليظغ السرينتا جنة و ٜٕ
 ٖٙ ٙ- ٓٚ ٗٙ يانيت يودوي ٖٓ

 ٖٔٚٔ ٕٕٙٙ -ٖ٘٘ ٖٔٗٚ٘ 
M ٘ٚ2ٔ ٚ٘2ٖ٘ -ٔٛ2ٖٗ ٜٗٔ2ٚٚ 
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: المقارنة بين نتيجة االختبار البعدي من المجموعتين الضابطة 21الجدول 
 والتجريبية

 ط
(N) 

 التجريبية

(ٔX) 
 الضابطة

(ٕX) (ٔx) (ٕx) (ٔ²x) (ٕ²x) 

ٔ ٚٛ ٗٛ ٕ2ٗٚ -ٛ2ٗٚ ٙ2ٔٓ ٚٔ2ٚٗ 
ٕ ٚٓ ٘ٓ -٘2ٖ٘ -ٙ2ٗٚ ٖٓ2٘ٛ ٗٔ2ٛٙ 
ٖ ٙٙ ٗٗ -ٜ2ٖ٘ -ٕٔ2ٗٚ ٜٓ.ٕٛ ٔ٘٘2٘ٓ 
ٗ ٗٛ ٚٓ -ٕٚ2ٖ٘ ٖٔ2ٖ٘ ٚ٘ٚ2ٜٓ ٖٔٛ2ٓٙ 
٘ ٛٙ ٙٛ ٔٓ2ٗٚ ٔٔ2ٖ٘ ٜٔٓ2ٕٙ ٖٕٔ2ٜٗ 
ٙ ٙٗ ٘ٗ -ٔٔ2ٖ٘ -ٕ2ٗٚ ٖٕٔ2ٜٗ ٙ2ٔٓ 
ٚ ٜٗ ٖٕ ٔٛ2ٗٚ -ٕٗ2ٗٚ ٖٗٔ2ٔٗ ٜ٘ٛ2ٚٛ 
ٛ ٜٕ ٘ٗ ٔٙ2ٗٚ -ٕ2ٗٚ ٕٚٔ2ٕٙ ٙ2ٔٓ 
ٜ ٚٓ ٗٛ -٘2ٖ٘ -ٛ2ٗٚ ٖٓ2٘ٛ ٚٔ2ٚٗ 

ٔٓ ٜٕ ٖٕ ٔٙ2ٗٚ -ٕٗ2ٗٚ ٕٚٔ2ٕٙ ٜ٘ٛ2ٚٛ 
ٔٔ ٚٓ ٖٙ ٔٗ2ٗٚ -ٕٓ2ٗٚ ٕٜٓ2ٖٛ ٜٗٔ2ٕٓ 
ٕٔ ٚٓ ٙٛ -٘2ٖ٘ ٔٔ2ٖ٘ ٖٓ2٘ٛ ٖٕٔ2ٜٗ 
ٖٔ ٙٙ ٕٗ -ٜ2ٖ٘ -ٔٗ2ٗٚ ٜٓ2ٕٛ ٕٜٓ2ٖٛ 
ٔٗ ٛٓ ٜٙ ٗ2ٗٚ ٖٜ2ٖ٘ ٜٔ2ٜٛ ٕٔ٘ٙ2ٕٙ 
ٔ٘ ٗٛ ٖٗ -ٕٚ2ٖ٘ -ٕٕ2ٗٚ ٚ٘ٚ2ٜٓ ٘ٓٗ2ٜٓ 
ٔٙ ٜٗ ٕٙ ٔٛ2ٗٚ ٘2ٖ٘ ٖٗٔ2ٔٗ ٖٓ2٘ٛ 
ٔٚ ٚٓ ٘ٓ -٘2ٖ٘ -ٙ2ٗٚ ٖٓ2٘ٛ ٗٔ2ٛٙ 
ٔٛ ٛٓ ٘ٛ ٗ2ٗٚ ٔ2ٖ٘ ٜٔ2ٜٛ ٕ2ٖٗ 
ٜٔ ٗٛ ٛٓ -ٕٚ2ٖ٘ ٕٖ2ٖ٘ ٚ٘ٚ2ٜٓ ٖ٘٘2ٙٙ 
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ٕٓ ٜٓ ٖٕ ٔٗ2ٗٚ -ٕٗ2ٗٚ ٕٜٓ2ٖٛ ٜ٘ٛ2ٚٛ 
ٕٔ ٚٗ ٕٙ -ٔ2ٖ٘ ٘2ٖ٘ ٕ2ٖٗ ٖٓ2٘ٛ 
ٕٕ ٕٛ ٕٚ ٙ2ٗٚ ٔ٘2ٖ٘ ٗٔ2ٛٙ ٕٗٔ2ٔٛ 
ٕٖ ٚٓ ٛٗ -٘2ٖ٘ ٕٚ2ٖ٘ ٖٓ2٘ٛ ٚ٘ٚ2ٜٓ 
ٕٗ ٙٓ ٗٛ -ٔ٘2ٖ٘ -ٛ2ٗٚ ٕٗٔ2ٔٛ ٚٔ2ٚٗ 
ٕ٘ ٕٚ ٙٙ -ٖ2ٖ٘ ٜ2ٖ٘ ٕٔ2ٗٙ ٜٓ2ٕٛ 
ٕٙ ٜٙ ٛٗ ٕٓ2ٗٚ ٕٚ2ٖ٘ ٜٗٔ2ٕٓ ٚ٘ٚ2ٜٓ 
ٕٚ ٙٗ ٙٗ -ٔٔ2ٖ٘ ٚ2ٖ٘ ٖٕٔ2ٜٗ ٘ٙ2ٚٓ 
ٕٛ ٜٕ ٚٗ ٔٙ2ٗٚ ٔٚ2ٖ٘ ٕٚٔ2ٕٙ ٖٓٚ2ٖٓ 
ٕٜ ٜٓ ٖٓ ٔٗ2ٗٚ -ٕٙ2ٗٚ ٕٜٓ2ٖٛ ٚٓٓ2ٙٙ 
ٖٓ ٚٓ ٕ٘ -٘2ٖ٘ -ٗ2ٗٚ ٖٓ2٘ٛ ٜٔ2ٜٛ 

 2266 1694   591194
7 

895794
7 
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 (t-tabel: الجدول التائي )21الجدول 
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 الرسوم البيانية

 إجراءات تطوير اللعبة اللغوية: 1الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع الطلبة الباحثة: 2الرسم  

 يعملون الطلبة االختبار القبلي 

 

 الدراسة ادلبدئية

 ٔتعديل/تصحيح 

 تطوير اللعبة

 تصديق اخلرباء جتريبة زلدودة

 ٕتعديل/تصحيح 

 إنتاج هنائي
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 الباحثة مع الطلبة: 3الرسم 

 أثناء العملية التعليمية          

 يف شرح ادلادة

 

 

 

 الباحثة مع الطلبة: 4الرسم  

 تطيبأثناء العملية التعليمية يف  

 احلكاية ادلتسلسلة 

 

 

 الطلبة: 5الرسم 

 أثناء ادلناقشة مث يرتبوا بطاقة 

 احلكاية ادلتسلسلة
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  الطلبة :6الرسم  

يعملون الطلبة االختبار  
 البعدي 

 

 

 
 احثة مع الطلبةالب: 7الرسم 
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 بعد االنتهاء من مجيع العملية التعليمية

 المتسلسلةالمواد التعليمية بالوسيلة اللعبة اللغوية الحكاية 
 : في المدينة(1الدرس الثالث= المرافق العامة )الوحدة 

 الَمَراِفُق الَعامَّةُ 
رَُىا لِلنَّاِس َتْسِهْياًل  ُنَشاِىُد أَنْ َواَع الَوَساِئل الَّيِت تَ ُقْوُم بِتَ ْوِفًْنَِىا احُلُكْوَمةُ  أَْو َغي ْ

رَُىا ْجِتَماِعيَّةُ ِمْثُل التَّْسِهْياَلُت اال ِلُمَماَرَسِة أَْعَماذلِِْم، ْجِتَماِعَيِة االِلَمَصاحِلِِهْم  الَّيِت يَِتمُّ تَ ْوِفي ْ
 َواْلُمْسَتْشِفَياِت َوُدْوِر الِعَباَدِة. ِمْثُل اْلَمَداِرسِ 

رَُىا ًعا، ِلَمَصاِلِح النَّاسِ  َوالتَّْسِهْياَلُت الَعاَمُة يَِتمُّ تَ ْوِفي ْ ي ْ َوارِِع َواإِلنَارَِة  مجَِ ِمْثُل الشَّ
 بَ ْعَض اْلَمرَاِفِق الَعاَمِة ِمْن فَ ْوِق البُ رِْج الَقْوِمّي.  ُنَشاِىدَ َويف َجاَكْرتَا َنْسَتِطْيُع َأْن  يَِّة.ائِ الَكْهَربَ 

َرةً نَ نْ  رُُه ِمَن اْلَمَساِجدِ  ،ظُُر يف اْلِمْنظَاِر َأْشَياًء َكِثي ْ الَّيِت  ىَذا َمْسِجُد ااِلْسِتْقاَلِل َوَغي ْ
َماءِ   بِآاَلِت اْلُمَواَصاَلِت.  َوىِذِه َشَوارُِع تَ ْزَدِحمُ  تَ ْرَتِفُع َمآِذنُ َها ِإََل السَّ

يَّارَاتُ َوُجُسْوٌر  فَ ْوقَ َها النَّاسُ َوىِذِه ُجُسْوٌر مَيُرُّ  َها السَّ َجاِنيَب َوَعَلى  ُأْخَرى دَتُرُّ َعَلي ْ
َوارِِع أَْرِصَفةٌ  َها اْلُمَشاةُ  الشَّ  .مَيِْشي َعَلي ْ

ْوِر يف الطَّرِْيقِ    َوَنْسَتِطْيُع َأْن نَ ْنظَُر يف اْلِمْنظَارِ  تُ َنظُّْم اْلُمُرْورَ َوِىَي  تِْلَك َمَصابِْيَح الن ُّ
َها َقْصُر الرّْئَاَسةِ  َرَة، ِمن ْ ِت التَّْجارِيَِّة. اْلَمَباين الضَّْخَمَة الَكِثي ْ  َوَمَباين الوِزَارَاِت َواْلَمَحالَّ

 اءِ بَ رَ ه  الكَ 
ْستَ ْعِمُل وتَ  جَتَْعُل الَعَمَل َسْهاًل  الَكْهرَبَاءُ  .الَكْهَربَاءُ  َأَىمّْ اْلَمرَاِفِق الَعاَمةِ  َوِمنْ  

ااَلِت َكْهرُبَائَِيِة، الَكْهرُبَاِء أِلَْغرَاٍض سُلَْتِلَفٍة: َوَنْطَبُخ الطََّعاَم  نَ ْغِسُل اْلَماَلِبَس يف َغسَّ
 بِالَكْهرُبَاِء...........

ْلِفزِيُ ْوَن  َجاِجْيِد  َوتَ ْنِظْيُف اأَلْرضِ  بِالَكْهرُبَاِء، َواإِلَضاَءةُ  بِالَكْهرُبَاِء،َوالرَّاِديُو َوالت ّْ َوالسَّ
ا يف َحَياتَِنا الَكْهرُبَاءُ  بِالَكْهرُبَاِء. ٌة ِجدِّ  ِإَذا انْ َقطََعْت الَكْهرُبَاُء، تَ َعطََّل ُكلُّ َشْيٍئ! ُمِهمَّ
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 المفردات الجديدة

 الكلمة اإلندونيسية الكلمة العربية اإلندونيسيةالكلمة  الكلمة العربية
 Trotoar أَْرِصَفٌة مَيِْشي Sarana الَوَساِئل

 Pejalan kaki اْلُمَشاةُ  Untuk membiasakan ِلُمَماَرَسةِ 

التَّْسِهْياَلُت 
 االْجِتَماِعيَّةُ 

Fasilitas umum 
 َمَصابِْيحَ 

Lampu-lampu 

 Mengatur تُ َنظّْمُ  Sekolah-sekolah اْلَمَداِرسِ 

 Kita bisa َنْسَتِطْيعُ  Rumah sakit اْلُمْسَتْشِفَياتِ 

رَُىا  Istana  َقْصرُ  Memperbanyak تَ ْوِفي ْ

 Pemerintahan الوِزَارَاتِ  Untuk kemaslahatan ِلَمَصاِلحِ 

 Transportasi umum اْلَمرَاِفِق الَعاَمةِ  Penerangan listrik اإِلنَاَرِة الَكْهَربَائِيَّةِ 

 Menjadikan جَتَْعلُ  Akan melihat َأْن ُنَشاِىدَ 

 Untuk tujuan أِلَْغرَاضٍ  Monumen nasional البُ رِْج الَقْوِميّ 

 Pakaian-pakaian اْلَماَلِبسَ  Teropong اْلِمْنظَارِ 

رُهُ   Memasak َنْطَبخُ  Masjid istiqlal َغي ْ

 Dengan listrik بِالَكْهرُبَاءِ  Menara-menara تَ ْزَدِحمُ 

 Penerangan اإِلَضاَءةُ  Macet/dipenuhi اْلُمَواَصاَلتِ 

 Membersihkan تَ ْنِظْيفُ  Jembatan ُجُسْوٌر 

ةٌ  Diatasnya فَ ْوقَ َها  Sangat penting ُمِهمَّ

يَّارَاتُ   Terlantar تَ َعطَّلَ  Mobil-mobil السَّ
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 : في مسجد االستقالل(2العامة )الوحدة الدرس الثالث= المرافق 
 دِ جِ س  المَ  رُ و  دَ 

َنا َأنَّ اْلَمْسِجَد َمَكاُن الِعَباَدةِ  بَْل   َشَعائَِر ِدْيِنِهمْ  الَِّذي يُ َؤدّْي ِفْيِو اْلُمْسِلُمْونَ  َعَرف ْ
ْعَوةِ َكاَن   اإِلْساَلِميَِّة َوَخاَصًة الت َّْعِلْيُم. اْلَمْسِجُد ُمَقرِّا لِلدَّ

ْيِنيَّةُ ُتَدرَّ  –َمَثاًل  –بِاألَْنَدُلِس َفَكاَن َجاِمُع قُ ْرطَُبُة  ُة  ُس ِفْيِو الُعُلْوُم الدّْ والُعُلْوُم الَعامَّ
َعِة َوالَفَلكِ  ِمْثُل الطّْبّْ   .َوالرّْيَاِضَياِت َوالطَِّبي ْ

رَاَسُة يف ىَذا اجلَاِمعِ   َأْي اَل  اْلَمَساِجِد يف األَْنَدُلِس رَلَانًا،َويف َغًْنِِه ِمَن  وََكاَنْت الدّْ
 َوَعَلى الطََّعاِم َواْلَماَلِبِس. َبْل َكانُوا ََيُْصُلْوَن َعَلى الُكُتبِ  َيْدَفُع الطُّالَُّب َشْيًئا ِمَن الرُُّسْومِ 

رٌَة بِِإْنَشاِء اْلَمَساِجدِ  رًا ِمَن ِلَذا، ُنَشاِىُد  .َولِْلُمْسِلِمٌْنَ ِعَنايٌَة َكِبي ْ يف ِباَلِدنَا َكِثي ْ
َوزُي َّْنْت ُجْدرَانُ َها بِاآليَاِت الُقْرآنَِيِة، َوُأِضْيَئْت بُِنَيْت َعَلى َأْحَسِن النُّظُِم،  اْلَمَساِجدِ 

َلِة،  َرٌة َوَمآِذُن ُمْرَتِفَعٌة،بِاْلَمَصابِْيِح اجَلِمي ْ َمْسِجِد  َكَما ُنَشاِىُدُه يف   َوأُْنِشَئْت ذَلَا قُ بٌَّة َكِبي ْ
 اإِلْسِتْقاَلِل ِِبَاَكْرتَا. 

ِتق اَللِ  ِجُد اإِلس   َمس 
ُلُغ ِمَساَحتُ َها  أُْنِشَئ َمْسِجُد اإِلْسِتْقاَلِل َعَلى ِقْطَعِة أَْرضٍ  َواْلَمْسِجُد  ِىْكَتارًا ٕٔتَ ب ْ

َرةٌ  ْيُط بِِو َحِديْ َقٌة َكِبي ْ يَ َتَكوَُّن اْلَمْسِجُد ِمْن ََخَْسِة  َسيَّارَةٍ اِنِائَِة مَ ثَ َساَحٌة َواِسَعٌة تَ تَِّسُع لِ وَ  حتُِ
 أَْدَواٍر:

ْوِر اأَلوَِّل، ْد يف الدَّ ِة َوِىيَ  صلَِ  َمْكَتَبٌة ِإْساَلِمَيٌة َواْلَمَكاِتُب اإِلَدارِيَّةِ  أَنْ َواَع اْلَمرَاِفِق اْلَعامَّ
ُد ِفْيِو اْلَمرَاِحْيضَ   َخصََّصِة لِْلُوُضْوِء. اْلُمْمَتاَزِة اْلمُ  َواحلََنِفيَّاتِ  َوصلَِ

دُ  ْوِر الثَّاين: َوصلَِ جَتَْعُل  ِىْكَتارَاتِ  َثاَلثَةِ َحَوايَل َساَحٌة َمْكُشْوَفٌة َمَساَحِتَها  يف الدَّ
  ِلِماَئِة أَْلِف ُمَصلٍّ. تَِّسعُ اْلَمْسِجُد ي َ 
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َرةٌ  ُلُغ ُقْطرُهُ  َويَ ْعُلو الُقبَّةُ  َوتَ ْعُلو اْلَمْسِجُد قُ بٌَّة َكِبي ْ أَْمَتاٍر َويَ ْنَتِهي بَِنْجَمٍة  ٖ ِىاَلٌل يَ ب ْ
ا اْلِمْئَذنَةُ  َُخَاِسيٍَّة. ُلُغ اْرتَِفاُعَها  أَمَّ رًا، ٙٙٙٙفَ َيب ْ ْنِتْيِمت ْ َعَدَد ُيَساِوي َعَدَد اآليَاِت  ِسي ْ
 الُقْرآنَِيِة.

 المفردات الجديدة
 الكلمة اإلندونيسية يةالكلمة العرب الكلمة اإلندونيسية الكلمة العربية

 Sebidang tanah ِقْطَعِة أَْرضٍ  Tempat beribadah َمَكاُن الِعَباَدةِ 

ي   Areanya َساَحتُ َهامَ  Melaksanakan يُ َؤدّْ

ْيطُ  Penyebaran َشَعائِرَ   Dikelilingi حتُِ

 Untuk 088 لَِثَماِنِائَةِ  Ditetapkan ُمَقرِّا

 Khususnya َخاَصًة الت َّْعِلْيمُ 

pengajaran 
 Tingkat أَْدَوارٍ 

دْ  Kordaba قُ ْرطَُبةُ   Kita mendapatkan صلَِ

ةِ  Di Andalus بِاألَْنَدُلسِ   Fasilitas umum اْلَمرَاِفِق اْلَعامَّ

ْيِنيَّةُ   Administrasi اإِلَدارِيَّةِ  Ilmu-ilmu agama الُعُلْوُم الدّْ

 Toilet-toilet اْلَمرَاِحْيضَ  Kedokteran الطّْبّْ 

 Yang bagus اْلُمْمَتاَزةِ  Ilmu perbintangan الَفَلكِ 

ْوِر الثَّاين  Masjid اجلَاِمعِ   Tingkat kedua الدَّ

 Terbuka َمْكُشْوَفةٌ  Yang lainnya َغًْنِهِ 

 Sekitar َحَوايَل  Gratis رَلَانًا

 Meluas يَ تَِّسعُ  SPP الرُُّسْومِ 

 Orang yang sholat ُمَصلٍّ  Mendapatkan ََيُْصُلْونَ 

 Menjulang تَ ْعُلو Pertolongan ِعَنايَةٌ 

 Hilal ِىاَللٌ  Kita melihat ُنَشاِىدُ 

 Segi lima بَِنْجَمٍة َُخَاِسيَّةٍ  Terbangun بُِنَيتْ 
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 Menara-menara اْلِمْئَذنَةُ  Dan diterangi َوُأِضْيَئتْ 

 Jumlahnya sama ُيَساِوي َعَددَ  Menara-menara َمآِذنُ 

 

 : معالم السياحة الثقافية(1الدرس الرابع= السياحة )الوحدة 

َجاَكر تَا  ُجوك 

َنا ِمَن التَّارِْيِخ َأنَّ َمِديْ َنَة ُجوْكَجاَكْرتَا:   َكاَنْت َمْشُهْوَرًة يف تَارِْيِخ اْسِتْقاَلِل َعَرف ْ
 ٜٙٗٔ بَ ْعَد اْسِتْقاَلذِلَا ِفْيَما بَ ٌْنَ َعامِ  ِإْنُدْونِْيِسَيا َعاِصَمةَ ِإْذ َكاَنْت ُجوْكَجاَكْرتَا ، ِباَلِدنَا
 .َٜٜٗٔوَعاِم 

الَّيِت يَ ْرِجُع تَارِْْيَُها ِإََل الَقْرِن  وََكاَنْت ىِذِه اْلَمِديْ َنُة َقِدمْيًا َعاِصَمُة ِلَمْمَلَكِة )َماتَارَام(
ُة( َوِمْنطََقةُ  الَعاِشِر اْلِمْياَلِدي أِلَن ََّها َمازَاَلْت  .ُجوْكَجاَكْرتَا َمْعُرْوَفٌة بِاْسِم )اْلُمَحاَفظَُة اخلَاصَّ

ْلطََنِة الَقِدمْيَةِ  حَتَْتِفظُ   .مبَظَاِىِر السَّ
َياَحِة  ْلطَانِ َوأََىمُّ َمَعاِلِِ السّْ  ُنَشاِىُد ِفْيِو اآلثَاَر الَقِدمْيَةَ  ،يف ُجوْكَجاَكْرتَا َقْصُر السَّ

ْلطَانِ  َوبَ ْعَد ذِلَك نَ ُزْوُر َمْسِجدَ  ْلطََنِة.لِلسَّ  َوِإََل َجاِنِب  َعامِ  ٓٓ٘الَِّذي يَزِْيُد ُعْمرُُه َعَلى  السُّ
 ذِلَك نَ ُزْوُر َمَصاِنَع الِفِضيَّاِت.

 َمِديْ َنةَ نُ َغاِدُر  بِاْسِم "الَباتِْيك". اْلَمْعُرْوَفةِ  الت َّْقِلْيِديَّةِ  نَ ُزْوُر َمَعاِرَض األَْقِمَشةِ وَ 
رًا تَ ْقرِيْ ًبا َعْن   ٘ٗ يَ َقُع اْلَمْعَبُد َعَلى بُ ْعدِ  ُجوْكَجاَكْرتَا ِإََل َمْعَبِد "بُوُروبُوُدور". ُلْوِمت ْ ِكي ْ

ِو ِإََل الَقْرِن الثَّاِمِن اْلِمْياَلِدي. ُجوْكَجاَكْرتَا  َويَ ْرِجُع تَارْيِْ
نْ َيا ِمْن َوُىَو َمْعُرْوٌف بِأَنَُّو  الَقِدمْيَِة يف الَعاِلَِ َوُىَو ِمْن َأْشَهِر اْلَمَباين  َعَجاِئِب الدُّ

َعةِ  ب ْ  ِمْثُل َمْعَبِد "بَ رَاْمَبانَان" َوَمْعَبِد "َمْنُدْوت". َوُىَناَك َمَعاِبٌد ُأْخَرى مُيِْكُن َأْن نَ ُزْوَرَىا ،السَّ
رَاَجا  تُ و 

 ا اْلَمْحُفْوَرةِ َمْعُرْوَفٌة مبََقاِبِر َمْوتَِ  َوِىيَ  ُسْواَلِوْيِسي اجْلَنُ ْوبِيَِّة.يف َمْنِطَقُة "تُ ْورَاَجا"  تَ َقعُ 
ا. يف َحاِئِط َجَبِلّي. يف ِإالَّ ُدَىا َمَقابٌِر َفرِْيَدٌة اَل صلَِ  َوِىيَ  يَ ُقْوُم احلَاِئُط َعَلى اْرتَِفاٍع َعاٍل ِجدِّ
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َا اَل  ِإْنُدْونِْيِسَيا ُدَىا يف الَعاِلَِ ُكلِّْو.َبْل ُرمبَّ  أَنْ َواعَ  َياحِ لِلسُّ  َوَقْد َوفَ َرْت احُلُكْوَمُة اإِلْنُدْونِْيِسيَّةُ  صلَِ
َياِحيَّةِ   ِت اْلُمَواَصاَلِت َوَغًْنَِىا.َوآاَل  اْلُمَعبََّدةِ  ِمْثُل الَفَناِدِق َوالطُُّرقِ  اْلَمرَاِفِق َوالتَّْسِهْياَلِت السّْ

 
 

 المفردات الجديدة
 الكلمة اإلندونيسية الكلمة العربية الكلمة اإلندونيسية الكلمة العربية

 Kita meninggalkan نُ َغاِدرُ  Sejarah التَّارِْيخِ 

 Jauhnya mencapai َعَلى بُ ْعدِ  Terkenal َمْشُهْوَرةً 

 Abad kedelapan الَقْرِن الثَّاِمنِ  Ibukota َعاِصَمةَ 

 Paling terkenal َأْشَهرِ  Kemerdekaannya اْسِتْقاَلذِلَا

 Diketahui َمْعُرْوفٌ  Tahun َعامِ 

َعةِ  Kerajaan شَلَْلَكةِ  ب ْ نْ َيا السَّ  Tujuh keajaiban َعَجاِئِب الدُّ

dunia 

 Mungkin مُيِْكنُ  Abad kesepuluh الَقْرِن الَعاِشرِ 

 Candi َمْعَبدِ  Daerah ِمْنطََقةُ 

 Berada تَ َقعُ  Melestarikan حَتَْتِفظُ 

 Selatan اجْلَنُ ْوبِيَّةِ  Peninggalan مبَظَاِىرِ 

َياَحةِ   Dikuburkan اْلَمْحُفْوَرةِ  Objek wisata َمَعاِلِِ السّْ

 Pegunungan َجَبِليّ  Manivestasi kono اآلثَاُر الَقِدمْيَةُ 

 Dinding احلَاِئطُ  Kita mengunjungi نَ ُزْورُ 

 Unik َفرِْيَدةٌ  Umurnya lebih dari يَزِْيُد ُعْمرُهُ 

 Dunia الَعاِلَِ  Pabrik perak َمَصاِنَع الِفِضيَّاتِ 

 Pameran kain َمَعاِرَض األَْقِمَشِة الت َّْقِلْيِديَّةِ 

tradisional 
َياحِ   Untuk لِلسُّ

pariwisatawan 

 Bermacam-macam أَنْ َواعُ  Dengan nama بِاْسمِ 
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 Hotel-hotel الَفَناِدقُ  Kita meninggalkan نُ َغاِدرُ 

 

 

 : معالم السياحة الطبيعية(2الدرس الرابع= السياحة )الوحدة 
 رو  جُ و  ا ب ُ ايَ ن رَ و  كب ُ 

َرى رَات.  ٙطُْوذُلَا َحَوايَل  ُزْرنَا )َكبُ ْون رَايَا( َأي احَلِديْ َقَة الُكب ْ ُلوِمت ْ  تَ َقُع احَلِديْ َقةُ  ِكي ْ
رًا َعْن َجاَكْرتَا.  ٓٙ الَواِقَعُة َعَلى بُ ْعدِ  يف َوَسِط َمِديْ َنِة بُ ْوُجْور ُلوِمت ْ ِىَي احَلِديْ َقُة الَعاَلِميَُّة  ِكي ْ

 يف آِخِر الَقْرِن التَّاِسَع َعَشَر اْلِمْياَلِدي.الَّيِت أَقَاَمَها اذلُْولَْنِديُ ْوَن 
َنا َعَلى طُُرٍق ُمَعبََّدةٍ  رًا ِمَن اأَلْشَجاِر فَ رَأَيْ َنا فِ  َدَخْلَنا احَلِديْ َقَة َوَمَشي ْ َها َعَدًدا َكِبي ْ ي ْ

رًا ِمَن الُقَبِب الضَّْخَمةِ  ُت رَْأِسي أِلَرَاَىا،َرفَ عْ  الضَّْخَمِة. ِمَن الُغُصْوِن  فَ رَأَْيُت َعَدًدا َكِبي ْ
رًا. َواأَلْورَاِق،  يَزِْيُد اْرتَِفاُعَها َعَلى ََخِْسٌْنَ ِمت ْ

َها َرْقَمَها،َشاَىْدنَا َعَلى ُكلّْ َشَجَرٍة  اْْسَُها  َوِلُكلّْ َشَجَرٍة ِبطَاَقٌة ضُلَاِسَيٌة َمْكتُ ْوٌب ِفي ْ
َها َأْشَجارًا ِمْن َداِخِل الِباَلِد َوَخارِِجَها. َونَ ْوُعَها َوَمْصَدرَُىا َوتَارِْيُخ َزْرِعَها.  َويف  رَأَْيُت ِفي ْ

دُ  َها احَلِديْ َقِة َمْكَتَبٌة، صلَِ رًا ِمَن الُكُتِب َعِن النََّباتَاِت.َعَدًدا   ِفي ْ  َكِبي ْ
 

 بُون تَشاك
َرى ِإََل ِمْنطََقِة َجَبِليَّةٍ  َة، َغاَدْرنَا احَلِديْ َقَة الُكب ْ َفِسْرنَا  اْْسَُها )بُونْ َتَشاك( َأي الِقمَّ

يَّاَرِة يف طَرِْيٍق  َهابِالسَّ َلٌة َوَغابَاٌت َخْضرَاٌء.ُسُفْوٌح  ُمْلَتوِيٍَة ُمْسَتِديْ َرٍة َعَلى َجانِبَ ي ْ ي ْ َما َأمْجََل  مجَِ
 اِْلتَ َواَءَىا َواْسِتَداَرِتَا!.

يَّارَِة َوَبَدْأنَا نَ َتَجوَّلُ  .  ِإن ََّها يف ُسُفْوٍح ُمتَِّصَلٍة بَ ٌْنَ ِجَباٍل َخْضرَاءٍ  نَ زَْلَنا ِمَن السَّ
َها ُمَنظََّمٌة رَائَِعٌة. َيٍة.رَأَيْ َنا ُىَنا  َغابَاٌت َوَلِكن َّ َعِة َكأَن ََّها َلْوحَاِت فَ ن ّْ َما َأمْجََل ىِذِه  َمَناِظَر الطَِّبي ْ

َمَواِت.اْلَمَناِظَر.   َوَما أَْقِدَر َخالَِقَها، َخاِلَق اأَلْرِض َوالسَّ
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رًا ِمْن َأْشَجاٍر النَّاَرِجْيلَ  َل أَنْ َواٌع َوحَتَْت َأْشَجاِر النَّاَرِجيْ  َورَأَيْ َنا يف َىِذِه اْلِمْنطََقِة َكِثي ْ
. ِمَن اأَلْشَجاِر اْلُمْثِمَرةِ  ايّْ َورَأَيْ َنا يف َىِذِه  َكاْلَمْوِز َوالَبابَايَا َواْلَماصْلَا وََكَذِلَك َأْشَجاُر الشَّ

َرةٌ  ا،   اْلِمْنطََقِة قَ نَ َواٌت َوَشاَلاَلٌت َصِغي ْ اِفَيُة ِجدِّ َها اْلِمَياُه الصَّ َجنَّاٍت جَتْرِي َكأَن ََّنا يف جَتْرِي ِفي ْ
 ِمْن حَتِْتَها األَنْ َهاُر.

 َجزِي  َرُة بَاِلي
َياَحِة يف الَعاِلَِ  َها السُّ  )بَايل( ِمْن َأْشَهِر َمَعاِلِِ السّْ َياُح ِمْن َداِخِل الِباَلِد يَْأتِي ْ

ُدْوَن يف بَايل َوَخارِِجَها.  َياُح جيَِ  .َوالسّْ
َياِحَيُة اْلُمْمَتاَزةِ اْلَمرَاِفُق َوالتَّْسِهْياَلُت  َها الَفَناِدَق الَقاِئَمَة َعَلى َشاِطِئ  السّْ ُدْوَن ِفي ْ جيَِ

َلٌة ِمَن اأَلْزَىاِر َوَأْشَجاِر الزّْيْ َنِة.الَبْحِر  ي ْ ْيَن  ُتظَلُّْلَها أَنْ َواٌع مجَِ بَايل َيْسُكنُ َها اْلُمَواِطنُ ْوَن الذّْ
َها اْلَمَعاِبُد اذلِْنُدوِْكيَِّة اليتّْ تُ ْعِجُب  فَ َيِجدُ  َوُىَو اذلِْنُدوِْكَيُة. بِتَ َعالِْيِم ِدْيِنِهمْ  يَ ْلَتِمُزْونَ  َياُح ِفي ْ السُّ

 النَّاِظرِْيَن.
. َوِىَي َرَقَصاُت بَايل مُيَارُِسَها  َوُىَناَك َشْيٌئ آَخٌر جَتَْعُل بَايل َمْشُهْوَرًة يف الَعاِلَِ

بَّاِن َوالَفتَ َياِت. اْلُمرَاِىُقْوَن َواْلُمرَاِىَقاتُ    َوالشُّ
 

 المفردات الجديدة
 الكلمة اإلندونيسية الكلمة العربية الكلمة اإلندونيسية الكلمة العربية الرقم

 Kita telah ُزْرنَا ٔ

mengunjung 
 Kita berjalan-jalan نَ َتَجوَّلُ 

 Terhubung ُمتَِّصَلةٍ  Panjangnya طُْوذُلَا ٕ

 Daerah yang indah َنظََّمٌة رَائَِعةٌ مَ  Pertengahan َوَسطِ  ٖ

َيةٍ  Tepatnya الَواِقَعةُ  ٗ  Hamparan yang َلْوحَاِت فَ ن ّْ

indah 

 Pemandangan اْلَمَناِظرَ  Kebun alam احَلِديْ َقُة الَعاَلِمَيةُ  ٘

 Abad kesembilan الَقْرِن التَّاِسَع َعَشرَ  ٙ

belas 
 Betapa kuasa َوَما أَْقِدَر َخالَِقَها

penciptaannya 

 Pohon-pohon َأْشَجاٍر النَّاَرِجْيلَ  Kita telah memasuki َدَخْلَنا ٚ

kelapa 
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 Pohon-pohon yang اأَلْشَجاِر اْلُمْثِمَرةِ  Sangat besar الضَّْخَمةِ  ٛ

berbuah 

 Pisang اْلَمْوزِ  Saya mengangkat َرفَ ْعتُ  ٜ

 Selokan قَ نَ َواتٌ  Kubah-kubah الُقَببِ  ٓٔ

اِفَيةُ  Dahan الُغُصْونِ  ٔٔ  Air yang jernih اْلِمَياُه الصَّ

 Sungai األَنْ َهارُ  Ketinggiannya اْرتَِفاُعَها ٕٔ

 Paling terkenal َأْشَهرِ  Angkanya َرْقَمَها ٖٔ

َها Kartu logam ِبطَاَقٌة ضُلَاِسَيةٌ  ٗٔ  Yang didatangi يَْأتِي ْ

ُدْونَ  Asalnya َمْصَدرَُىا ٘ٔ  Yang mereka جيَِ

temukan 

 Yang terbaik اْلُمْمَتاَزةِ  Dalam negeri َداِخِل الِباَلدِ  ٙٔ

 Tepi pantai َشاِطِئ الَبْحرِ  Perpustakaan َمْكَتَبةٌ  ٚٔ

 Yang dinaungi ُتظَلُّْلَها Tumbuh-tumbuhan النََّباتَاتِ  ٛٔ

َرى ٜٔ  Teguh memegang يَ ْلَتِمُزْونَ  Kebun raya احَلِديْ َقَة الُكب ْ

ةَ  ٕٓ  Hindu اذلِْنُدوِْكَيةُ  Puncak الِقمَّ

 Menakjubkan تُ ْعِجبُ  Maka kita melintas َفِسْرنَا ٕٔ

 Sesuatu yang lain َشْيٌئ آَخرٌ  Berkelok ُمْلَتوِيَةٍ  ٕٕ

 Tari-tarian َرَقَصاتُ  Lereng-lereng ُسُفْوحٌ  ٖٕ

 Remaja اْلُمرَاِىُقْونَ  Kelokannya اِْلتَ َواَءَىا ٕٗ
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 الخطط الدراسية للمجموعة التجريبية

 اللقاء األول

 دقيقة ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة

 : الثانوية ادلستوى  ٕٕٔٓماريس  ٘: اإلثنٌن،   اليوم

 : احلادي عشر  الصف   : االختبار القبلي ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة .أ 

 استيعاب فهم النص عن معاِل السياحة الثقافية ٔ.ٔ

 :  الكفاءة األساسية .ب 

قراءة الكلمة أو اجلملة أو النص جهرية وصحيحة عن معاِل  ٔ.ٔ
 السياحة الثقافية

 عن معاِل السياحة الثقافيةمعاين الكلمات فهم  ٕ.ٔ

عن معاِل السياحة  فهم ادلعىن أو الفكرة واألراء من النص ٖ.ٔ
 الثقافية

 :  ادلؤشرات .ج 

 يتدرب الطلبة على قراءة النصوص جهرية (ٔ

 يقدر الطلبة على فهم معىن الكلمات (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ
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 يستطيع الطلبة أن َيددوا الفكرة الرئيسية من الفقرات (ٗ

 : أىداف التدريس .د 

 بعد متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة:
 إدراك ادلعلم كفاءة الطلبة يف القراءة (ٔ

 ن يقرأوا النصوص العربية ادلكتوبة قراءة صحيحة وطالقةأ (ٕ

 أن يفهموا النصوص العربية ادلكتوبة فهما جيدا (ٖ

 اسرتاتيجية التدريس: .ه 

 التمهيد

  تلقي ادلدرسة السالم على الطلبة وىم
يردونو مث تسأل عن أحواذلم يف ذلك 

 اليوم.

 كشف احلضور  ةقرأ ادلدرست 

 دقائق ٓٔ

 النشاطات الرئيسية

 التعارف بٌن ادلدرسة والطلبة 

  تشرح ادلدرسة قصدىا يف اجراء عملية
 التدريس يف الفصل

 القبلي توزع ادلدرسة أوراق االختبار 

 دقيقة ٓٚ

 االختتام

 يسلم الطلبة األوراق 

  تنصح ادلدرسة الطلبة للتعليم
واستعمال اللغة العربية يف قرائتهم 

 اليومي

 ادلدرسة السالم تلقي 

 دقائق ٓٔ

 

 اللقاء الثاني

 دقيقة ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة
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 : الثانوية ادلستوى  ٕٕٔٓماريس  ٚ: األربعاء،   اليوم

 : احلادي عشر  الصف    : جوكجاكرتا ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة .أ 

 استيعاب فهم النص عن جوكجاكرتا ٔ.ٔ

 :  الكفاءة األساسية .ب 

عن  النص جهرية وصحيحةقراءة الكلمة أو اجلملة أو  ٔ.ٔ
 جوكجاكرتا

 عن جوكجاكرتامعاين الكلمات فهم  ٕ.ٔ

 عن جوكجاكرتا إجيادة ادلعىن أو الفكرة واألراء من النص ٖ.ٔ

 :  ادلؤشرات .ج 

 يتدرب الطلبة على قراءة النصوص جهرية (ٔ

 يقدر الطلبة على فهم معىن الكلمات (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ

 أن َيددوا الفكرة الرئيسية من الفقراتيستطيع الطلبة  (ٗ

 : أىداف التدريس .د 

 بعد متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة:

 أن يقرأوا موضوع "جوكجاكرتا" قراءة صحيحة وطالقة (ٔ

 أن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا (ٕ

 : ادلادة الدراسية .ه 
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َجاَكر تَا  ُجوك 
َنا ِمَن التَّارِْيِخ َأنَّ َمِديْ َنَة  ُجوْكَجاَكْرتَا: َكاَنْت َمْشُهْوَرًة يف تَارِْيِخ اْسِتْقاَلِل َعَرف ْ

 ِٜٙٗٔباَلِدنَا، ِإْذ َكاَنْت ُجوْكَجاَكْرتَا َعاِصَمَة ِإْنُدْونِْيِسَيا بَ ْعَد اْسِتْقاَلذِلَا ِفْيَما بَ ٌْنَ َعاِم 
 .َٜٜٗٔوَعاِم 

ِة )َماتَارَام( الَّيِت يَ ْرِجُع تَارِْْيَُها ِإََل وََكاَنْت ىِذِه اْلَمِديْ َنُة َقِدمْيًا َعاِصَمُة ِلَمْمَلكَ 
ُة(.  الَقْرِن الَعاِشِر اْلِمْياَلِدي َوِمْنطََقِة ُجوْكَجاَكْرتَا َمْعُرْوَفٌة بِاْسِم )اْلُمَحاَفظَُة اخلَاصَّ

ْلطََنِة الَقِدمْيَِة.  أِلَن ََّها َمازَاَلْت حَتَْتِفُظ مبَظَاِىِر السَّ
ْلطَاُن، ُنَشاِىُد ِفْيِو اآلثَاُر َوأََىمُّ  َياَحِة يف ُجوْكَجاَكْرتَا َقْصُر السَّ َمَعاِلِِ السّْ

ْلطَاِن الَِّذي يَزِْيُد ُعْمرُُه َعَلى  ْلطََنِة. َوبَ ْعَد ذِلَك نَ ُزْوُر َمْسِجُد السُّ َعاِم  ٓٓ٘الَقِدمْيَُة لِلسَّ
 اِت.َوِإََل َجاِنِب ذِلَك نَ ُزْوُر َمَصاِنَع الِفِضيَّ 

 

: طريقة القراءة، طريقة ادلناقشة، وطريقة القواعد   الطريقة ادلستخدمة .و 
 والرتمجة.

: الكتاب ادلقرر،السبورة، القلم، ادلمسحة، لعبة احلكاية   الوسائل التعليمية .ز 
 ادلتسلسلة

 : اسرتاتيجية التدريس .ح 

 التمهيد

  تلقي ادلدرسة السالم على الطلبة وىم
أحواذلم يف ذلك يردونو مث تسأل عن 

 اليوم.

 كشف احلضور  ةقرأ ادلدرست 

 تبدأ الدرس بالبسملة 

  تكتب ادلدرسة موضوع الدراسة على
 السبورة

 دقائق ٓٔ
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 النشاطات الرئيسية

  تلقي ادلدرسة دتهيدا للوصول إَل
 ادلوضوع الذي سيستعملو الطلبة

  تقرأ ادلدرسة ادلفردات الصعبة وتشرح
يكررون معانيها شرحا وافيا والطلبة 

على ما قالتو ادلدرسة مجاعيا مث فئويا 
 مع توجيهات منها

  قراءة النص ادلقروء جهرية وِنوذجية
من ادلدرسة والطلبة يالحظون النص 

 ادلقروء

  قراءة النص ادلقروء من بعض الطلبة
 فردية واآلخرون يالحظون

 قامت ادلدرسة بشرح الدرس 

  تعطي ادلدرسة النشاط واللعبة اللغوية
 باستعمال لعبة احلكاية ادلتسلسلة

 دقيقة ٓٚ

 االختتام

  قدمت ادلدرسة تصحيح اإلجابات
 وتعطي ادلالحظة

 تقوًن ادلدرسة على عملية التعليم 

  تأمر الطلبة بقفل الكتاب وتقدم إليهم
 األسئلة

  تعطي الواجب ادلنزيلي وتنصح ذلم أن
 يتعلموا ويقرأوا دروسهم يف البيت

  احلمدلة ودعاء ختتم الدراسة بقراءة
ختم آّلس مث تقدًن ادلدرسة التحية 

 دقائق ٓٔ
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 والتسليم
 

 

 اللقاء الثالث

 دقيقة ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة

 : الثانوية ادلستوى  ٕٕٔٓماريس  ٕٔ: اإلثنٌن،   اليوم

 : احلادي عشر  الصف    : جوكجاكرتا ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة .أ 

 فهم النص عن جوكجاكرتااستيعاب  ٔ.ٔ

 :  الكفاءة األساسية .ب 

عن  قراءة الكلمة أو اجلملة أو النص جهرية وصحيحة ٔ.ٔ
 جوكجاكرتا

 عن جوكجاكرتامعاين الكلمات فهم  ٕ.ٔ

 عن جوكجاكرتا إجيادة ادلعىن أو الفكرة واألراء من النص ٖ.ٔ

 :  ادلؤشرات .ج 

 يتدرب الطلبة على قراءة النصوص جهرية (ٔ

 الكلماتيقدر الطلبة على فهم معىن  (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ

 يستطيع الطلبة أن َيددوا الفكرة الرئيسية من الفقرات (ٗ

 : أىداف التدريس .د 

 بعد متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة:
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 أن يقرأوا موضوع "جوكجاكرتا" قراءة صحيحة وطالقة (ٔ

 أن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا (ٕ

 : ادلادة الدراسية .ه 

َجاَكر تَا  )االستمرار( ُجوك 
َونَ ُزْوُر َمَعاِرَض األَْقِمَشِة الت َّْقِلْيِديَِّة اْلَمْعُرْوَفِة بِاْسِم "الَباتِْيك". نُ َغاِدُر َمِديْ َنَة 

رًا تَ ْقرِيْ ًبا َعْن   ُ٘ٗجوْكَجاَكْرتَا ِإََل َمْعَبِد "بُوُروبُوُدور". يَ َقُع اْلَمْعَبُد َعَلى بَ ْعَد  ُلْوِمت ْ ِكي ْ
ِو ِإََل الَقْرِن الثَّاِمِن اْلِمْياَلِدي.  ُجوْكَجاَكْرتَا َويَ ْرِجُع تَارْيِْ

نْ َيا  َوُىَو ِمْن َأْشَهِر اْلَمَباين الَقِدمْيَِة يف الَعاِلَِ َوُىَو َمْعُرْوٌف بِأَنَُّو ِمْن َعَجاِئِب الدُّ
َعَة، َوُىَناَك َمَعاِبٌد ُأْخَرى مُيِْكُن َأْن نَ ُزْورَ  ب ْ َىا ِمْثُل َمْعَبِد "بَ رَاْمَبانَان" َوَمْعَبِد السَّ

 "َمْنُدْوت".
 

 طريقة ادلناقشة، وطريقة القواعد والرتمجة. : طريقة القراءة  الطريقة ادلستخدمة .و 

: الكتاب ادلقرر، السبورة، القلم، ادلمسحة، لعبة احلكاية   الوسائل التعليمية .ز 
 ادلتسلسلة

 : اسرتاتيجية التدريس .ح 

 التمهيد

  تلقي ادلدرسة السالم على الطلبة وىم
يردونو مث تسأل عن أحواذلم يف ذلك 

 اليوم.

 كشف احلضور  ةقرأ ادلدرست 

 تبدأ الدرس بالبسملة 

  تكتب ادلدرسة موضوع الدراسة على
 السبورة

 دقائق ٓٔ

 دقيقة ٓٚتلقي ادلدرسة دتهيدا للوصول إَل   النشاطات الرئيسية
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 ادلوضوع الذي سيستعملو الطلبة

  سة ادلفردات الصعبة وتشرح تقرأ ادلدر
معانيها شرحا وافيا والطلبة يكررون 

على ما قالتو ادلدرسة مجاعيا مث فئويا 
 مع توجيهات منها

  قراءة النص ادلقروء جهرية وِنوذجية
من ادلدرسة والطلبة يالحظون النص 

 ادلقروء

  قراءة النص ادلقروء من بعض الطلبة
 فردية واآلخرون يالحظون

 شرح الدرسقامت ادلدرسة ب 

  تعطي ادلدرسة النشاط واللعبة اللغوية
 باستعمال لعبة احلكاية ادلتسلسلة

 االختتام

  قدمت ادلدرسة تصحيح اإلجابات
 وتعطي ادلالحظة

 تقوًن ادلدرسة على عملية التعليم 

  تأمر الطلبة بقفل الكتاب وتقدم إليهم
 األسئلة

  تعطي الواجب ادلنزيلي وتنصح ذلم أن
 يتعلموا ويقرأوا دروسهم يف البيت

  ختتم الدراسة بقراءة احلمدلة ودعاء
ختم آّلس مث تقدًن ادلدرسة التحية 

 والتسليم

 دقائق ٓٔ
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 اللقاء الرابع

 دقيقة ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة

 : الثانوية ادلستوى  ٕٕٔٓماريس  ٗٔ: األربعاء،   اليوم

 احلادي عشر :  الصف    : توراجا ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة .أ 

 استيعاب فهم النص عن توراجا ٔ.ٔ

 :  الكفاءة األساسية .ب 

 عن توراجا قراءة الكلمة أو اجلملة أو النص جهرية وصحيحة ٔ.ٔ
 عن توراجا معاين الكلماتفهم  ٕ.ٔ

 عن توراجا إجيادة ادلعىن أو الفكرة واألراء من النص ٖ.ٔ

 :  ادلؤشرات .ج 

 النصوص جهريةيتدرب الطلبة على قراءة  (ٔ

 يقدر الطلبة على فهم معىن الكلمات (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ

 يستطيع الطلبة أن َيددوا الفكرة الرئيسية من الفقرات (ٗ

 : أىداف التدريس .د 

 بعد متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة:

 " قراءة صحيحة وطالقةتوراجا أن يقرأوا موضوع " (ٔ

 الكلمات فهما جيداأن يفهموا معاىن  (ٕ

 : ادلادة الدراسية .ه 
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رَاَجا    تُ و 
تَ َقُع َمْنِطَقُة "تُ ْورَاَجا" يف ُسْواَلِوْيِسي اجْلَنُ ْوبِيَِّة. َوِىَي َمْعُرْوَفٌة مبََقاِبِر َمْوِتَا 

ا. َوِىَي  َمَقاِبٌر َفرِْيَدٌة اَل اْلَمْحُفْوَرِة يف َحاِئِط َجَبِلّي. يَ ُقْوُم احلَاِئُط َعَلى اْرتَِفاٍع َعاٍل ِجدِّ
ُدَىا يف الَعاِلَِ ُكلِّْو. َوَقْد َوفَ َرْت احُلُكْوَمُة  َا اَل صلَِ ُدَىا ِإالَّ يف ِإْنُدْونِْيِسَيا َبْل ُرمبَّ صلَِ

َياِحيَِّة ِمْثُل الَفَناِدُق وَ  َياِح أَنْ َواُع اْلَمرَاِفِق َوالتَّْسِهْياَلِت السّْ الطُُّرِق اإِلْنُدْونِْيِسيَُّة لِلسّْ
 اْلُمَعبََّدِة َوآاَلِت اْلُمَواَصاَلِت َوَغًْنَِىا.

 

 طريقة ادلناقشة، وطريقة القواعد والرتمجة. : طريقة القراءة  الطريقة ادلستخدمة .و 

: الكتاب ادلقرر، السبورة، القلم، ادلمسحة، لعبة احلكاية   الوسائل التعليمية .ز 
 ادلتسلسلة

 : اسرتاتيجية التدريس .ح 

 التمهيد

  تلقي ادلدرسة السالم على الطلبة وىم
يردونو مث تسأل عن أحواذلم يف ذلك 

 اليوم.

 كشف احلضور  ةقرأ ادلدرست 

 تبدأ الدرس بالبسملة 

  تكتب ادلدرسة موضوع الدراسة على
 السبورة

 دقائق ٓٔ

 النشاطات الرئيسية

  تلقي ادلدرسة دتهيدا للوصول إَل
 ادلوضوع الذي سيستعملو الطلبة

  تقرأ ادلدرسة ادلفردات الصعبة وتشرح
معانيها شرحا وافيا والطلبة يكررون 

 دقيقة ٓٚ
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على ما قالتو ادلدرسة مجاعيا مث فئويا 
 مع توجيهات منها

  قراءة النص ادلقروء جهرية وِنوذجية
من ادلدرسة والطلبة يالحظون النص 

 ادلقروء

  قراءة النص ادلقروء من بعض الطلبة
 فردية واآلخرون يالحظون

 ادلدرسة بشرح الدرس قامت 

  تعطي ادلدرسة النشاط واللعبة اللغوية
 باستعمال لعبة احلكاية ادلتسلسلة

 االختتام

  قدمت ادلدرسة تصحيح اإلجابات
 وتعطي ادلالحظة

 تقوًن ادلدرسة على عملية التعليم 

  تأمر الطلبة بقفل الكتاب وتقدم إليهم
 األسئلة

 أن  تعطي الواجب ادلنزيلي وتنصح ذلم
 يتعلموا ويقرأوا دروسهم يف البيت

  ختتم الدراسة بقراءة احلمدلة ودعاء
ختم آّلس مث تقدًن ادلدرسة التحية 

 والتسليم

 دقائق ٓٔ

 

 اللقاء الخامس

 دقيقة ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة
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 : الثانوية ادلستوى  ٕٕٔٓماريس  ٕٙ: اإلثنٌن،   اليوم

 : احلادي عشر  الصف  وتوراجا جوكجاكرتا : ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة .أ 

 وتوراجا جوكجاكرتااستيعاب فهم النص عن  ٔ.ٔ

 :  الكفاءة األساسية .ب 

 عنقراءة الكلمة أو اجلملة أو النص جهرية وصحيحة  ٔ.ٔ
 وتوراجا جوكجاكرتا

 وتوراجا جوكجاكرتاعن  معاين الكلماتفهم  ٕ.ٔ

 وتوراجا جوكجاكرتاعن  النصإجيادة ادلعىن أو الفكرة واألراء من  ٖ.ٔ

 :  ادلؤشرات .ج 

 يتدرب الطلبة على قراءة النصوص جهرية (ٔ
 يقدر الطلبة على فهم معىن الكلمات (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ

 يستطيع الطلبة أن َيددوا الفكرة الرئيسية من الفقرات (ٗ

 : أىداف التدريس .د 

 بعد متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة:

 " قراءة صحيحة وطالقة وتوراجا جوكجاكرتاأن يقرأوا موضوع "  (ٔ
 أن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا (ٕ

 وتوراجا جوكجاكرتاإعادة مجيع النصوص عن  :  ادلادة الدراسية .ه 

 طريقة ادلناقشة، وطريقة القواعد والرتمجة. : طريقة القراءة  الطريقة ادلستخدمة .و 

ادلقرر، السبورة، القلم، ادلمسحة، لعبة احلكاية : الكتاب   الوسائل التعليمية .ز 
 ادلتسلسلة
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 : اسرتاتيجية التدريس .ح 

 التمهيد

  تلقي ادلدرسة السالم على الطلبة وىم
يردونو مث تسأل عن أحواذلم يف ذلك 

 اليوم.

 كشف احلضور  ةقرأ ادلدرست 

 تبدأ الدرس بالبسملة 

  تكتب ادلدرسة موضوع الدراسة على
 السبورة

 دقائق ٓٔ

 النشاطات الرئيسية

  تلقي ادلدرسة دتهيدا للوصول إَل
 ادلوضوع الذي سيستعملو الطلبة

  تقرأ ادلدرسة ادلفردات الصعبة وتشرح
معانيها شرحا وافيا والطلبة يكررون 

على ما قالتو ادلدرسة مجاعيا مث فئويا 
 مع توجيهات منها

  قراءة النص ادلقروء جهرية وِنوذجية
حظون النص من ادلدرسة والطلبة يال

 ادلقروء

  قراءة النص ادلقروء من بعض الطلبة
 فردية واآلخرون يالحظون

 قامت ادلدرسة بشرح الدرس 

  تعطي ادلدرسة النشاط واللعبة اللغوية
 باستعمال لعبة احلكاية ادلتسلسلة

 دقيقة ٓٚ

 دقائق ٓٔقدمت ادلدرسة تصحيح اإلجابات   االختتام
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 وتعطي ادلالحظة

  التعليمتقوًن ادلدرسة على عملية 

  تأمر الطلبة بقفل الكتاب وتقدم إليهم
 األسئلة

  تعطي الواجب ادلنزيلي وتنصح ذلم أن
 يتعلموا ويقرأوا دروسهم يف البيت

  ختتم الدراسة بقراءة احلمدلة ودعاء
ختم آّلس مث تقدًن ادلدرسة التحية 

 والتسليم
 اللقاء السادس

 قةدقي ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة

 : الثانوية ادلستوى  ٕٕٔٓماريس  ٕٛ: األربعاء،   اليوم

 : احلادي عشر  الصف   : االختبار البعدي ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة .أ 

 استيعاب فهم النص عن جوكجاكرتا وتوراجا ٔ.ٔ

 : الكفاءة األساسية .ب 

عن  قراءة الكلمة أو اجلملة أو النص جهرية وصحيحة ٔ.ٔ
 جوكجاكرتا وتوراجا

 عن جوكجاكرتا وتوراجا معاين الكلماتفهم  ٕ.ٔ

 عن جوكجاكرتا وتوراجا فهم ادلعىن أو الفكرة واألراء من النص ٖ.ٔ

 :  ادلؤشرات .ج 

 يتدرب الطلبة على قراءة النصوص جهرية (ٔ
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 يقدر الطلبة على فهم معىن الكلمات (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ

 رئيسية من الفقراتيستطيع الطلبة أن َيددوا الفكرة ال (ٗ

 : أىداف التدريس .د 

 بعد متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة:
 إدراك ادلعلم كفاءة الطلبة يف القراءة (ٔ

 أن يقرأوا النصوص العربية ادلكتوبة قراءة صحيحة وطالقة (ٕ

 أن يفهموا النصوص العربية ادلكتوبة فهما جيدا (ٖ

 اسرتاتيجية التدريس: .ه 

 التمهيد

 الطلبة وىم  تلقي ادلدرسة السالم على
يردونو مث تسأل عن أحواذلم يف ذلك 

 اليوم

 كشف احلضور  ةقرأ ادلدرست 

 دقائق ٓٔ

 النشاطات الرئيسية
  وزعت ادلدرسة أوراق االختبار البعدي

 حتريريا وشفويا

 تعمل الطلبة الواجب 
 دقيقة ٓٚ

 االختتام

 يسلم الطلبة األوراق 

  تنصح ادلدرسة الطلبة للتعليم
 كالميهمواستعمال اللغة العربية يف  

 اليومي

 ادلدرسة السالم تلقي 

 دقائق ٓٔ
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 الخطط الدراسية للمجموعة الضابطة

 اللقاء األول

 دقيقة ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة

 : الثانوية ادلستوى  ٕٕٔٓماريس  ٙ: الثالثاء،   اليوم

 : احلادي عشر  الصف   : االختبار القبلي ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة .أ 

 استيعاب فهم النص عن معاِل السياحة الثقافية ٔ.ٔ

 : الكفاءة األساسية  .ب 
قراءة الكلمة أو اجلملة أو النص جهرية وصحيحة عن معاِل  ٔ.ٔ

 السياحة الثقافية
 عن معاِل السياحة الثقافيةمعاين الكلمات فهم  ٕ.ٔ

ادلعىن أو الفكرة واألراء من النص عن معاِل السياحة فهم  ٖ.ٔ
 الثقافية

 :  ادلؤشرات  .ج 
 يتدرب الطلبة على قراءة النصوص جهرية (ٔ

 يقدر الطلبة على فهم معىن الكلمات (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ

 يستطيع الطلبة أن َيددوا الفكرة الرئيسية من الفقرات (ٗ

 : أىداف التدريس .د 

 متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة: بعد
 إدراك ادلعلم كفاءة الطلبة يف القراءة (ٔ

 أن يقرأوا النصوص العربية ادلكتوبة قراءة صحيحة وطالقة (ٕ
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 أن يفهموا النصوص العربية ادلكتوبة فهما جيدا (ٖ

 اسرتاتيجية التدريس: .ه 

 التمهيد

  تلقي ادلدرسة السالم على الطلبة وىم
يف ذلك  يردونو مث تسأل عن أحواذلم

 اليوم.

 كشف احلضور  ةقرأ ادلدرست 

 دقائق ٓٔ

 النشاطات الرئيسية

 التعارف بٌن ادلدرسة والطلبة 

  تشرح ادلدرسة قصدىا يف اجراء عملية
 التدريس يف الفصل

 القبلي توزع ادلدرسة أوراق االختبار 

 دقيقة ٓٚ

 االختتام

 يسلم الطلبة األوراق 

  تنصح ادلدرسة الطلبة للتعليم
اللغة العربية يف قرائتهم  واستعمال

 اليومي

 ادلدرسة السالم تلقي 

 دقائق ٓٔ

 

 اللقاء الثاني

 دقيقة ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة

 : الثانوية ادلستوى  ٕٕٔٓماريس  ٛ: اخلميس،   اليوم

 : احلادي عشر  الصف    : جوكجاكرتا ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة .أ 
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 عن جوكجاكرتااستيعاب فهم النص  ٔ.ٔ

 : الكفاءة األساسية .ب 

عن  قراءة الكلمة أو اجلملة أو النص جهرية وصحيحة ٔ.ٔ
 جوكجاكرتا

 عن جوكجاكرتامعاين الكلمات فهم  ٕ.ٔ

 عن جوكجاكرتا إجيادة ادلعىن أو الفكرة واألراء من النص ٖ.ٔ

 :  ادلؤشرات .ج 

 يتدرب الطلبة على قراءة النصوص جهرية (ٔ

 يقدر الطلبة على فهم معىن الكلمات (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ

 يستطيع الطلبة أن َيددوا الفكرة الرئيسية من الفقرات (ٗ

 : أىداف التدريس .د 

 بعد متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة:
 أن يقرأوا موضوع "جوكجاكرتا" قراءة صحيحة وطالقة (ٔ

 أن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا (ٕ

 : ادلادة الدراسية .ه 

َجاَكر تَا  ُجوك 
َنا ِمَن التَّارِْيِخ َأنَّ َمِديْ َنَة ُجوْكَجاَكْرتَا: َكاَنْت َمْشُهْوَرًة يف تَارِْيِخ اْسِتْقاَلِل  َعَرف ْ

 ِٜٙٗٔباَلِدنَا، ِإْذ َكاَنْت ُجوْكَجاَكْرتَا َعاِصَمَة ِإْنُدْونِْيِسَيا بَ ْعَد اْسِتْقاَلذِلَا ِفْيَما بَ ٌْنَ َعاِم 
 .َٜٜٗٔوَعاِم 

وََكاَنْت ىِذِه اْلَمِديْ َنُة َقِدمْيًا َعاِصَمُة ِلَمْمَلَكِة )َماتَارَام( الَّيِت يَ ْرِجُع تَارِْْيَُها ِإََل 
ُة(.  الَقْرِن الَعاِشِر اْلِمْياَلِدي َوِمْنطََقِة ُجوْكَجاَكْرتَا َمْعُرْوَفٌة بِاْسِم )اْلُمَحاَفظَُة اخلَاصَّ

ْلطََنِة الَقِدمْيَِة.أِلَن ََّها َمازَاَلْت حَتَْتفِ   ُظ مبَظَاِىِر السَّ
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ْلطَاُن، ُنَشاِىُد ِفْيِو اآلثَاُر  َياَحِة يف ُجوْكَجاَكْرتَا َقْصُر السَّ َوأََىمُّ َمَعاِلِِ السّْ
ْلطَاِن الَِّذي يَزِْيُد ُعْمرُُه َعَلى  ْلطََنِة. َوبَ ْعَد ذِلَك نَ ُزْوُر َمْسِجُد السُّ اِم عَ  ٓٓ٘الَقِدمْيَُة لِلسَّ

 َوِإََل َجاِنِب ذِلَك نَ ُزْوُر َمَصاِنَع الِفِضيَّاِت.

 

 : طريقة القراءة وطريقة القواعد والرتمجة  الطريقة ادلستخدمة .و 

 : الكتاب ادلقرر، السبورة، القلم، وادلمسحة  الوسائل التعليمية .ز 

 : اسرتاتيجية التدريس .ح 
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 الحصة أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة الرقم

1 

  مقدمة

ٔ٘ 
 دقيقة

 يهتمونو تشرح أىداف التعليم
ألقت مادة التعليم وعرضها على 

 الطلبة
 يهتمونو

تعلق مادة التعليم مبعرفة الطلبة 
 وعلومهم وبتقدم السؤال عليهم

 يهتمونو وجييبون أسئلة

2 

  األنشطة األساسية

ٙٓ 
 دقيقة

تكتب ادلدرسة ادلفردات على 
 السبورة وقرأىا ثالث مرات

 استمعوا إليو واىتمونو

 اعادوا قرائتها طلبت من الطلبة العادة قراءتو
تشرح معىن ىذه ادلفردات 

 ووضعها يف اجلملة ادلفيدة
 كتبواىا على دفاتًنىم

 اىتموهنا وستمعوا إليو تكتب اجلملة على السبورة وقرأتا 
 اعادوا قرائتها طلبت من الطلبة العادة قراءتو

 كتبواىا على دفاتًنىم معىن ىذه اجلملةتشرح 
قراءة النص ادلقروء جهرية 

 وِنوذجية من ادلدرسة
اىتموهنا وستمعوا إليو 

 اعادوا الطلبة قراءتا
قراءة النص ادلقروء من بعض 

 الطلبة فردية واآلخرون يالحظون
 

 اىتموهنا وستمعوا إليو
 إليواىتموهنا وستمعوا  قامت ادلدرسة بشرح الدرس

3 
 ٘ٔ  االختتام

 اىتمواهناطلبت ادلدرسة ليدرس الطلبة ىذا  دقيقة
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 اللقاء الثالث

 دقيقة ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة

 : الثانوية ادلستوى  ٕٕٔٓماريس  ٖٔ: الثالثاء،   اليوم

 : احلادي عشر  الصف    : جوكجاكرتا ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة .أ 

 استيعاب فهم النص عن جوكجاكرتا ٔ.ٔ

 : الكفاءة األساسية .ب 

عن  قراءة الكلمة أو اجلملة أو النص جهرية وصحيحة ٔ.ٔ
 جوكجاكرتا

 جوكجاكرتاعن معاين الكلمات فهم  ٕ.ٔ

 عن جوكجاكرتا إجيادة ادلعىن أو الفكرة واألراء من النص ٖ.ٔ

 :  ادلؤشرات .ج 

 يتدرب الطلبة على قراءة النصوص جهرية (ٔ

 يقدر الطلبة على فهم معىن الكلمات (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ

 يستطيع الطلبة أن َيددوا الفكرة الرئيسية من الفقرات (ٗ

 الدرس يف البيت
ختتم الدراسة بقراءة احلمدلة 
ودعاء ختم آّلس مث تقدًن 

 ادلدرسة التحية والتسليم

ختتمون الدراسة  وتردوا 
 السالم
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 : أىداف التدريس .د 

 بعد متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة:
 أن يقرأوا موضوع "جوكجاكرتا" قراءة صحيحة وطالقة (ٔ

 أن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا (ٕ

 : ادلادة الدراسية .ه 

َجاَكر تَا  )االستمرار( ُجوك 
نُ َغاِدُر َمِديْ َنَة َونَ ُزْوُر َمَعاِرَض األَْقِمَشِة الت َّْقِلْيِديَِّة اْلَمْعُرْوَفِة بِاْسِم "الَباتِْيك". 

رًا تَ ْقرِيْ ًبا َعْن   ُ٘ٗجوْكَجاَكْرتَا ِإََل َمْعَبِد "بُوُروبُوُدور". يَ َقُع اْلَمْعَبُد َعَلى بَ ْعَد  ُلْوِمت ْ ِكي ْ
ِو ِإََل الَقْرِن الثَّاِمِن اْلِمْياَلِدي.  ُجوْكَجاَكْرتَا َويَ ْرِجُع تَارْيِْ

نْ َيا َوُىَو ِمْن َأْشَهِر اْلَمَباين الَقدِ  مْيَِة يف الَعاِلَِ َوُىَو َمْعُرْوٌف بِأَنَُّو ِمْن َعَجاِئِب الدُّ
َعَة، َوُىَناَك َمَعاِبٌد ُأْخَرى مُيِْكُن َأْن نَ ُزْوَرَىا ِمْثُل َمْعَبِد "بَ رَاْمَبانَان" َوَمْعَبِد  ب ْ السَّ

 "َمْنُدْوت".
 

 مجةوطريقة القواعد والرت  : طريقة القراءة  الطريقة ادلستخدمة .و 

 : الكتاب ادلقرر، السبورة، القلم، وادلمسحة  الوسائل التعليمية .ز 

 : اسرتاتيجية التدريس .ط 

 الحصة أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة الرقم

1 

  مقدمة

ٔ٘ 
 دقيقة

 يهتمونو تشرح أىداف التعليم
ألقت مادة التعليم وعرضها على 

 الطلبة
 يهتمونو

 يهتمونو وجييبون أسئلةتعلق مادة التعليم مبعرفة الطلبة 



888 
 

 

 

 وعلومهم وبتقدم السؤال عليهم

2 

  األنشطة األساسية

ٙٓ 
 دقيقة

تكتب ادلدرسة ادلفردات على 
 السبورة وقرأىا ثالث مرات

 استمعوا إليو واىتمونو

 اعادوا قرائتها طلبت من الطلبة العادة قراءتو
تشرح معىن ىذه ادلفردات 

 ووضعها يف اجلملة ادلفيدة
 كتبواىا على دفاتًنىم

 اىتموهنا وستمعوا إليو تكتب اجلملة على السبورة وقرأتا 
 اعادوا قرائتها طلبت من الطلبة العادة قراءتو

 كتبواىا على دفاتًنىم تشرح معىن ىذه اجلملة
قراءة النص ادلقروء جهرية 

 وِنوذجية من ادلدرسة
اىتموهنا وستمعوا إليو 

 قراءتااعادوا الطلبة 
قراءة النص ادلقروء من بعض 

 الطلبة فردية واآلخرون يالحظون
 

 اىتموهنا وستمعوا إليو
 اىتموهنا وستمعوا إليو قامت ادلدرسة بشرح الدرس

3 

  االختتام

ٔ٘ 
 دقيقة

طلبت ادلدرسة ليدرس الطلبة ىذا 
 الدرس يف البيت

 اىتمواهنا

ختتم الدراسة بقراءة احلمدلة 
ختم آّلس مث تقدًن ودعاء 

 ادلدرسة التحية والتسليم

ختتمون الدراسة  وتردوا 
 السالم
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 اللقاء الرابع

 دقيقة ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة

 : الثانوية ادلستوى ٕٕٔٓماريس  ٘ٔ: اخلميس،   اليوم

 : احلادي عشر  الصف    : توراجا ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة . أ

 فهم النص عن توراجااستيعاب  ٔ.ٔ

 : الكفاءة األساسية . ب

 توراجاقراءة الكلمة أو اجلملة أو النص جهرية وصحيحة عن  ٔ.ٔ
 توراجاعن معاين الكلمات فهم  ٕ.ٔ

 عن توراجا إجيادة ادلعىن أو الفكرة واألراء من النص ٖ.ٔ

 :  ادلؤشرات . ج

 يتدرب الطلبة على قراءة النصوص جهرية (ٔ

 يقدر الطلبة على فهم معىن الكلمات (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ

 يستطيع الطلبة أن َيددوا الفكرة الرئيسية من الفقرات (ٗ

 : أىداف التدريس . د

 بعد متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة:
 " قراءة صحيحة وطالقةتوراجاأن يقرأوا موضوع " (ٔ

 أن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا (ٕ
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 : ادلادة الدراسية . ه

رَاَجا    تُ و 
تَ َقُع َمْنِطَقُة "تُ ْورَاَجا" يف ُسْواَلِوْيِسي اجْلَنُ ْوبِيَِّة. َوِىَي َمْعُرْوَفٌة مبََقاِبِر َمْوِتَا 
ا. َوِىَي َمَقاِبٌر َفرِْيَدٌة اَل  اْلَمْحُفْوَرِة يف َحاِئِط َجَبِلّي. يَ ُقْوُم احلَاِئُط َعَلى اْرتَِفاٍع َعاٍل ِجدِّ

ُدَىا ِإالَّ  ُدَىا يف الَعاِلَِ ُكلِّْو. َوَقْد َوفَ َرْت احُلُكْوَمُة  صلَِ َا اَل صلَِ يف ِإْنُدْونِْيِسَيا َبْل ُرمبَّ
َياِحيَِّة ِمْثُل الَفَناِدُق َوالطُُّرِق  َياِح أَنْ َواُع اْلَمرَاِفِق َوالتَّْسِهْياَلِت السّْ اإِلْنُدْونِْيِسيَُّة لِلسّْ

 َواَصاَلِت َوَغًْنَِىا.اْلُمَعبََّدِة َوآاَلِت اْلمُ 

 

 وطريقة القواعد والرتمجة : طريقة القراءة  الطريقة ادلستخدمة . و

 ادلمسحةو : الكتاب ادلقرر، السبورة، القلم،   الوسائل التعليمية . ز

 : اسرتاتيجية التدريس . ح

 الحصة أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة الرقم

1 

  مقدمة

ٔ٘ 
 دقيقة

 يهتمونو تشرح أىداف التعليم
ألقت مادة التعليم وعرضها على 

 الطلبة
 يهتمونو

تعلق مادة التعليم مبعرفة الطلبة 
 وعلومهم وبتقدم السؤال عليهم

 يهتمونو وجييبون أسئلة

2 

  األنشطة األساسية
ٙٓ 

 دقيقة
تكتب ادلدرسة ادلفردات على 

 السبورة وقرأىا ثالث مرات
 استمعوا إليو واىتمونو

 اعادوا قرائتها العادة قراءتوطلبت من الطلبة 
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 اللقاء الخامس

 دقيقة ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة

 : الثانوية ادلستوى  ٕٕٔٓماريس  ٕٚ: الثالثاء،   اليوم

تشرح معىن ىذه ادلفردات 
 ووضعها يف اجلملة ادلفيدة

 كتبواىا على دفاتًنىم

 اىتموهنا وستمعوا إليو تكتب اجلملة على السبورة وقرأتا 
 اعادوا قرائتها طلبت من الطلبة العادة قراءتو

 كتبواىا على دفاتًنىم تشرح معىن ىذه اجلملة
قراءة النص ادلقروء جهرية 

 وِنوذجية من ادلدرسة
اىتموهنا وستمعوا إليو 

 اعادوا الطلبة قراءتا
قراءة النص ادلقروء من بعض 

 الطلبة فردية واآلخرون يالحظون
 

 اىتموهنا وستمعوا إليو
 اىتموهنا وستمعوا إليو قامت ادلدرسة بشرح الدرس

3 

  االختتام

ٔ٘ 
 دقيقة

ادلدرسة ليدرس الطلبة ىذا طلبت 
 الدرس يف البيت

 اىتمواهنا

ختتم الدراسة بقراءة احلمدلة 
ودعاء ختم آّلس مث تقدًن 

 ادلدرسة التحية والتسليم

ختتمون الدراسة  وتردوا 
 السالم
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 : احلادي عشر  الصف  جوكجاكرتا وتوراجا : ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة .أ 

 وتوراجا استيعاب فهم النص عن جوكجاكرتا ٔ.ٔ

 : الكفاءة األساسية .ب 

قراءة الكلمة أو اجلملة أو النص جهرية وصحيحة عن  ٔ.ٔ
 وتوراجا جوكجاكرتا

 وتوراجا عن جوكجاكرتامعاين الكلمات فهم  ٕ.ٔ

 وتوراجا عن جوكجاكرتا إجيادة ادلعىن أو الفكرة واألراء من النص ٖ.ٔ

 :  ادلؤشرات .ج 

 يتدرب الطلبة على قراءة النصوص جهرية (ٔ
 يقدر الطلبة على فهم معىن الكلمات (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ

 يستطيع الطلبة أن َيددوا الفكرة الرئيسية من الفقرات (ٗ

 : ريسأىداف التد .د 

 بعد متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة:
 " قراءة صحيحة وطالقة وتوراجا أن يقرأوا موضوع "جوكجاكرتا (ٔ
 أن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا (ٕ

 وتوراجا جوكجاكرتاإعادة مجيع النصوص عن  :  ادلادة الدراسية .ه 

 وطريقة القواعد والرتمجة : طريقة القراءة  الطريقة ادلستخدمة .و 

 ، ادلمسحة: الكتاب ادلقرر، السبورة، القلم  الوسائل التعليمية .ز 

 : اسرتاتيجية التدريس .ح 

 الحصة أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة الرقم
 ٘ٔ  مقدمة 1
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 دقيقة يهتمونو تشرح أىداف التعليم
ألقت مادة التعليم وعرضها على 

 الطلبة
 يهتمونو

تعلق مادة التعليم مبعرفة الطلبة 
 وعلومهم وبتقدم السؤال عليهم

 يهتمونو وجييبون أسئلة

2 

  األنشطة األساسية

ٙٓ 
 دقيقة

تكتب ادلدرسة ادلفردات على 
 السبورة وقرأىا ثالث مرات

 استمعوا إليو واىتمونو

 اعادوا قرائتها طلبت من الطلبة العادة قراءتو
تشرح معىن ىذه ادلفردات 

 ووضعها يف اجلملة ادلفيدة
 كتبواىا على دفاتًنىم

 اىتموهنا وستمعوا إليو تكتب اجلملة على السبورة وقرأتا 
 اعادوا قرائتها طلبت من الطلبة العادة قراءتو

 كتبواىا على دفاتًنىم تشرح معىن ىذه اجلملة
قراءة النص ادلقروء جهرية 

 وِنوذجية من ادلدرسة
اىتموهنا وستمعوا إليو 

 قراءتااعادوا الطلبة 
قراءة النص ادلقروء من بعض 

 الطلبة فردية واآلخرون يالحظون
 

 اىتموهنا وستمعوا إليو
 اىتموهنا وستمعوا إليو قامت ادلدرسة بشرح الدرس

3 

  االختتام
ٔ٘ 

 دقيقة
طلبت ادلدرسة ليدرس الطلبة ىذا 

 الدرس يف البيت
 اىتمواهنا

ختتمون الدراسة  وتردوا ختتم الدراسة بقراءة احلمدلة 
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 اللقاء السادس

 دقيقة ٜٓ:   الزمن    : القراءة  ادلادة

 : الثانوية ادلستوى  ٕٕٔٓماريس  ٜٕ: الثالثاء،   اليوم

 : احلادي عشر  الصف   : االختبار البعدي ادلوضوع

 . قراءةٔ: معيار الكفاءة .أ 

ختم آّلس مث تقدًن ودعاء 
 ادلدرسة التحية والتسليم

 السالم
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 وتوراجا استيعاب فهم النص عن جوكجاكرتا ٔ.ٔ

 : الكفاءة األساسية .ب 

قراءة الكلمة أو اجلملة أو النص جهرية وصحيحة عن  ٔ.ٔ
 وتوراجا جوكجاكرتا

 وتوراجا عن جوكجاكرتامعاين الكلمات فهم  ٕ.ٔ

 وتوراجا عن جوكجاكرتا إجيادة ادلعىن أو الفكرة واألراء من النص ٖ.ٔ

 :  ادلؤشرات .ج 

 ة على قراءة النصوص جهريةيتدرب الطلب (ٔ
 يقدر الطلبة على فهم معىن الكلمات (ٕ

 يستطيع الطلبة أن جييبوا عن األسئلة من النصوص (ٖ

 يستطيع الطلبة أن َيددوا الفكرة الرئيسية من الفقرات (ٗ

 : أىداف التدريس .د 

 بعد متابعتهم للدرس، يتوقع من الطلبة:
 إدراك ادلعلم كفاءة الطلبة يف القراءة (ٗ

 النصوص العربية ادلكتوبة قراءة صحيحة وطالقةأن يقرأوا  (٘

 أن يفهموا النصوص العربية ادلكتوبة فهما جيدا (ٙ

 : اسرتاتيجية التدريس .ه 

 التمهيد

  تلقي ادلدرسة السالم على الطلبة وىم
يردونو مث تسأل عن أحواذلم يف ذلك 

 اليوم

 كشف احلضور  ةقرأ ادلدرست 

 دقائق ٓٔ

أوراق االختبار البعدي وزعت ادلدرسة   النشاطات الرئيسية
 حتريريا وشفويا

 دقيقة ٓٚ
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 تعمل الطلبة الواجب 

 االختتام

 يسلم الطلبة األوراق 

  تنصح ادلدرسة الطلبة للتعليم
 كالميهمواستعمال اللغة العربية يف  

 اليومي

 ادلدرسة السالم تلقي 

 دقائق ٓٔ
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SOAL PRE TEST  

PENGEMBANGAN PERMAINAN BAHASA UNTUK PEMBELAJARAN 

QIRA’AH 

(Penelitian Pengembangan di Madrasah Aliyah Negeri Tempursari Mantingan 

Ngawi Jawa Timur) 

 

Nama siswa : ……………………………………………………. 

Hari, tanggal : ……………………………………………………. 

 ا!ي  رِ ه  جَ  صَّ ا النَّ هذَ  أ  رَ ق   اِ  .أ 
رًا ِمَن  َساِجِد. ِلَذا، ُنَشاِىُد يف ِباَلِدنَا َكِثي ْ

َ
َرٌة بِِإْنَشاِء ادل َولِْلُمْسِلِمٌْنَ ِعَنايٌَة َكِبي ْ

َصاِبِح 
َ

َساِجِد بُِنَيْت َعَلى َأْحَسِن النَّْظِم، َوزُي َّْنْت ُجْدرَانُ َها بِاآليَاِت الُقْرآنَِيِة، َوُأِضْيَئْت بِادل
َ

ادل
َلِة، َوأُنْ  َرٌة َوَمآِذٌن ُمْرَتِفَعٌة، َكَما ُنَشاِىُدُه يف َمْسِجِد اإِلْسِتْقاَلِل اجَلِمي ْ ِشَئْت ذَلَا قُ بٌَّة َكِبي ْ

 ِِبَاَكْرتَا.

 

َجاَكر تَا  ُجوك 

َنا ِمَن التَّارِْيِخ َأنَّ َمِديْ َنَة ُجوْكَجاَكْرتَا: َكاَنْت َمْشُهْوَرًة يف تَارِْيِخ اْسِتْقاَلِل  َعَرف ْ
 ِٜٙٗٔإْذ َكاَنْت ُجوْكَجاَكْرتَا َعاِصَمَة ِإْنُدْونِْيِسَيا بَ ْعَد اْسِتْقاَلذِلَا ِفْيَما بَ ٌْنَ َعاِم  ِباَلِدنَا،

 .َٜٜٗٔوَعاِم 

وََكاَنْت ىِذِه اْلَمِديْ َنُة َقِدمْيًا َعاِصَمُة ِلَمْمَلَكِة )َماتَارَام( الَّيِت يَ ْرِجُع تَارِْْيَُها ِإََل الَقْرِن 
ُة(. أِلَن ََّها َمازَاَلْت الَعاِشِر اْلمِ  ْياَلِدي َوِمْنطََقُة ُجوْكَجاَكْرتَا َمْعُرْوَفٌة بِاْسِم )اْلُمَحاَفظَُة اخلَاصَّ

ْلطََنِة الَقِدمْيَِة.  حَتَْتِفُظ مبَظَاِىِر السَّ
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ْلطَاِن، ُنَشاِىُد ِفْيِو اآل َياَحِة يف ُجوْكَجاَكْرتَا َقْصُر السَّ ثَاُر الَقِدمْيَُة َوأََىمُّ َمَعاِلِِ السّْ
ْلطَاِن الَِّذي يَزِْيُد ُعْمرُُه َعَلى  ْلطََنِة. َوبَ ْعَد ذِلَك نَ ُزْوُر َمْسِجَد السُّ َعاِم َوِإََل َجاِنِب  ٓٓ٘لِلسَّ

 ذِلَك نَ ُزْوُر َمَصاِنَع الِفِضيَّاِت.

الَباتِْيك". نُ َغاِدُر َمِديْ َنَة َونَ ُزْوُر َمَعاِرَض األَْقِمَشِة الت َّْقِلْيِديَِّة اْلَمْعُرْوَفِة بِاْسِم "
رًا تَ ْقرِيْ ًبا َعْن   ُ٘ٗجوْكَجاَكْرتَا ِإََل َمْعَبِد "بُوُروبُوُدور". يَ َقُع اْلَمْعَبُد َعَلى بُ ْعِد  ُلْوِمت ْ ِكي ْ

ِو ِإََل الَقْرِن الثَّاِمِن اْلِمْياَلِدي.  ُجوْكَجاَكْرتَا َويَ ْرِجُع تَارْيِْ

َعِة، َوُىَو ِمْن َأْشَهِر اْلمَ  ب ْ نْ َيا السَّ َباين الَقِدمْيَِة يف الَعاِلَِ َوُىَو َمْعُرْوٌف بِأَنَُّو ِمْن َعَجاِئِب الدُّ
 َوُىَناَك َمَعاِبٌد ُأْخَرى مُيِْكُن َأْن نَ ُزْوَرَىا ِمْثُل َمْعَبِد "بَ رَاْمَبانَان" َوَمْعَبِد "َمْنُدْوت".

 (11! )أَ طَ الخَ وَ  حَ ي  حِ الصَّ  ن  ي  ب َ  .ب 
 ْكَجاَكْرتَا ِىَي َعاِصَمُة إِْنُدْونِْيِسَيا قَ ْبَل اْسِتْقاَلذِلَا.ُجو  خ ص .ٔ
 َكاَنْت ُجوْكَجاَكْرتَا َعاِصَمًة ِلَمْمَلَكِة َماتَ رَاْم. خ ص .ٕ
َحاَفظَِة اخلَاصَِّة. خ ص .ٖ

ُ
 ِمْنطََقُة ُجوْكَجاَكْرتَا َمْعُرْوَفٌة بِاْسِم ادل

ْلطََنِة الَقِدمْيَِة.حَتَْتِفُظ ُجوْكَجاَكْرتَا َحَّتَّ اآلَن  خ ص .ٗ  مبَظَاِىِر السُّ
َياَحِة يف ُجوْكَجاَكْرتَا الَباتِْيك. خ ص .٘  أََىمُّ َمَعاِلِِ السّْ
ْلطَاِن. خ ص .ٙ َياِت ِِبَاِنِب َمْسِجِد السُّ  يَ َقُع َمَصاِنُع الِفضّْ
 يَ َقُع َمْعَبُد بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور َقرِيْ ًبا ِمْن ُجوْكَجاَكْرتَا. خ ص .ٚ
 َمْعَبُد بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور يف الَقْرِن الثَّاِمِن ادلِْياَلِدي. أُْنِشئَ  خ ص .ٛ
َعِة ِىَي َمْعَبُد "بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور". خ ص .ٜ ب ْ  َعَجاِئُب الُدنْ َيا السَّ

َعِة. خ ص .ٓٔ ب ْ نْ َيا السَّ  َمْعَبُد "بَ رَاْمَبانَان" َوَمْعَبُد "َمْنُدوت" ِمْن َعَجاِئِب الدُّ
 (21! )ةِ يَ تِ اآل ةِ لَ ئِ س  األَ  نِ عَ  ب  جِ أَ  - ج

 َمََّت َكاَنْت ُجوْكَجاَكْرتَا َعاِصَمُة ِبالَِد ِإْنُدْونِْيِسَيا؟ .ٔ
َحاَفظَُة اخلَاصَُّة(؟ .ٕ

ُ
 ِلَماَذا تُ ْعَرُف ُجوْكَجاَكْرتَا بِاْسِم )ادل
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ْلطَاِن ؟ .ٖ َياُح يف َقْصِر السُّ  َماَذا ُيَشاِىُد السّْ
ْلطَاِن يف  .ٗ  ُجوْكَجاَكْرتَا؟َكْم ُعْمُر َمْسِجِد السُّ
 َما ُىَو الَباتِْيك؟ .٘

 (11)! ةِ حَ ي  حِ الصَّ  ةِ بَ وِ ج  األَ  بَ سَ ن  أَ  ر  ت َ خ  اِ    -د

َباين الَقِدمْيَِة يف الَعاِلَِ َوُىَو َمْعُرْوٌف بِأَنَُّو ِمْن ........... .ٔ
َ

 بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور ُىَو ِمْن َأْشَهِر ادل
 . ةِ عَ ب ْ السَّ 

نْ َيا نْ َياب.   أ. َعَجاِئِب الدُّ ْعَبُد اخلَّاصُّ       الَعَجاِئُب الدُّ
َ

 ج. ادل

ْعىَن ِمَن الَكِلَمِة الَّيِت حَتْتَ َها َخطّْ "بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور".  دِ بَ عْ مَ نُ َغاِدُر َمِديْ َنَة ُجوْكَجاَكْرتَا ِإََل  .ٕ
َ

ادل
 ِىَي...........

 pariwisataج.   Candiب.   Peninggalan . أ

ْلطَانِ  .ٖ  .....................نَ َرى يف َقْصِر السُّ

ْلطَانَةِ  أ. بَ رَاْمَبانَان  ج. َمَصاِنَع الِفِضيَّاتِ  ب. اآلثَاَر الَقِدمْيََة لِلسُّ
 أُْطُلْب َصِديْ َقَك َأْن َْيُْضَر ِإََل بَ ْيِتَك لَِيتَ َعلََّم احِلَساَب. َكْيَف تَ ُقْوُل؟ .ٗ

 يَا َصِدْيِقي َتْذَىُب ِإََل بَ ْييِت  .أ 

 تَ َعلَّْم احِلَسابَ يَا َصِدْيِقي  .ب 

 يِت يْ  ب َ يف  ابَ سَ احلِ  مُ لَّ عَ ت َ ا ن َ نَ بِ  يَّ ي حَ قِ يْ دِ ا صَ يَ  .ج 

اُن  .٘  ُجوْكَجاَكْرتَا َأْكثَ رُُىْم ......................ُسكَّ

ْسِلُمْونَ 
ُ

ْونَ  أ. ادل  ج. البُ ْوِذي ُّْونَ  ب. اذلِْنُدوِكي ُّ
َياِحيَِّة.  تْ رَ ف َ وَ  دْ قَ وَ  .ٙ رَاِفِق َوالتَّْسِهْياَلِت السّْ

َ
َياِح أَنْ َواُع ادل ْعىَن احُلُكْوَمُة اإِلْنُدْونِْيِسيَُّة لِلسّْ

َ
ادل

 ِمَن الَكِلَمِة الَّيِت حَتْتَ َها َخطّّ ِىَي...........
 Telah disebarkan .أ 

 Telah diperbanyak .ب 

 Sedang dibangun .ج 
َياَحِة يف  .ٚ   ُجوْكَجاَكْرتَا.....................أََىمُّ َمَعاِِلَ السّْ
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ْوَتى . أ
َ

ْلطَانِ      ب. َمَعاِرُض الَباتِْيك     َمَقاِبُر ادل  ج. َقْصُر السُّ

ْعىَن ِمْن ىِذِه الَكِلَمِة ِىَي.............  .ٛ
َ

ُدَىا يف اِْنُدْونِْيِسَيا. ادل  َوِىَي َمَقاِبٌر َفرِْيَدٌة الَ صلَِ
 الَيُ ْوَجُد يف اِْنُدْوِنِسَيا  ِإن ََّها َمَقاِبٌر َواِحدٌ  .أ 

رَُىا يف اِْنُدْوِنِسَيا  .ب   ِىَي َمَقاِبٌر َغرِيْ َبٌة الَ يُ ْوَجُد َغي ْ

َفرَِدٌة الَ يُ ْوَجُد يف َمَكاٍن آَخرَ  .ج   َمَقاِبٌر ُمن ْ

 َما َمَعاِرُض األَْقِمَشِة الت َّْقِلْيِديَِّة يف ُجوْكَجاَكْرتَا...............  .ٜ

 ج. الَباتِْيك  بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور ب.  أ. َمْنُدْوت

 ِمْنطََقُة ُجوْكَجاَكْرتَا َمْعُرْوَفٌة بِاْسِم .........................  .ٓٔ

نْ َيا     ب. الَباتِيك احمُلاََفظَِة اخلَاصَّةِ  . أ  ج. َعَجاِئِب الدُّ

 (11! )ةِ يَّ سِ ي  نِ و  دُ ن  اإلِ  ةِ غَ ى الل  لَ ي إِ تِ أ  ا يَ مَ  م  جِ ر  ت َ    -ه
َوَعاِم  ُٜٙٗٔجوْكَجاَكْرتَا َعاِصَمَة ِإْنُدْونِْيِسَيا بَ ْعَد اْسِتْقاَلذِلَا ِفْيَما بَ ٌْنَ َعاَم َكاَنْت  -ٔ

ٜٜٔٗ. 
ْلطَاِن، ُنَشاِىُد ِفْيِو اآلثَاَر الَقِدمْيََة  -ٕ َياَحِة يف ُجوْكَجاَكْرتَا َقْصُر السُّ أََىمُّ َمَعاِلِِ السّْ

ْلطََنِة.  لِلسُّ
1. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………… 

2. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………… 
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SOAL POST TEST 

PENGEMBANGAN PERMAINAN BAHASA UNTUK PEMBELAJARAN 

QIRA’AH 

(Penelitian Pengembangan di Madrasah Aliyah Negeri Tempursari Mantingan 

Ngawi Jawa Timur) 

 

Nama siswa : ……………………………………………………. 

Hari, tanggal : ……………………………………………………. 

رِي ا! . أ َرأ  هَذا النَّصَّ َجه   ِاق  
رًا  َساِجِد. ِلَذا، ُنَشاِىُد يف ِباَلِدنَا َكِثي ْ

َ
َرٌة بِِإْنَشاِء ادل ِمَن َولِْلُمْسِلِمٌْنَ ِعَنايٌَة َكِبي ْ

َصاِبِح 
َ

َساِجِد بُِنَيْت َعَلى َأْحَسِن النَّْظِم، َوزُي َّْنْت ُجْدرَانُ َها بِاآليَاِت الُقْرآنَِيِة، َوُأِضْيَئْت بِادل
َ

ادل
َرٌة َوَمآِذٌن ُمْرَتِفَعٌة، َكَما ُنَشاِىُدُه يف َمْسِجِد اإِلْسِتْقاَلِل  َلِة، َوأُْنِشَئْت ذَلَا قُ بٌَّة َكِبي ْ اجَلِمي ْ

 اَكْرتَا.ِِبَ 

 (11بَ ي ن  الصَِّحي َح َوالَخطََأ! ) . ب
 أُْنِشَئ َمْعَبُد بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور يف الَقْرِن الثَّاِمِن ادلِْياَلِدي. خ ص .ٔٔ
ْلطََنِة الَقِدمْيَِة. خ ص .ٕٔ  حَتَْتِفُظ ُجوْكَجاَكْرتَا َحَّتَّ اآلَن مبَظَاِىِر السُّ
َياِت ِِبَاِنِب مَ  خ ص .ٖٔ ْلطَاِن.يَ َقُع َمَصاِنُع الِفضّْ  ْسِجِد السُّ
 َكاَنْت ُجوْكَجاَكْرتَا َعاِصَمًة ِلَمْمَلَكِة َماتَ رَاْم. خ ص .ٗٔ
َعِة ِىَي َمْعَبُد "بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور". خ ص .٘ٔ ب ْ  َعَجاِئُب الُدنْ َيا السَّ
َعِة. خ ص .ٙٔ ب ْ نْ َيا السَّ  َمْعَبُد "بَ رَاْمَبانَان" َوَمْعَبُد "َمْنُدوت" ِمْن َعَجاِئِب الدُّ
 ُجوْكَجاَكْرتَا ِىَي َعاِصَمُة إِْنُدْونِْيِسَيا قَ ْبَل اْسِتْقاَلذِلَا. خ ص .ٚٔ
َحاَفظَِة اخلَاصَِّة. خ ص .ٛٔ

ُ
 ِمْنطََقُة ُجوْكَجاَكْرتَا َمْعُرْوَفٌة بِاْسِم ادل

َياَحِة يف ُجوْكَجاَكْرتَا الَباتِْيك. خ ص .ٜٔ  أََىمُّ َمَعاِلِِ السّْ
ْوِت اْلَمْحفُ  خ ص .ٕٓ

َ
ُد َمَقاِبَر ادل  ْوَرِة يف َحاِئِط َجَبِليٍّ يف الَعاِلَِ ُكلِّْو.صلَِ
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 (21ام ََل  هَذا الَفَرَغ! ) . ج
 ُجوْكَجاَكْرتَا َقِدمْيًا َعاِصَمُة ِلَمْمَلَكِة........................................ .ٙ
 َمْنِطَقُة ُجوْكَجاَكْرتَا َمْعُرْوَفٌة بِاْسِم..........................................  .ٚ
نْ َيا .ٛ  َمْعَبُد ................................................ُىَو ِمْن  َعَجاِئِب الدُّ
 .............تَ َقُع َمْنِطَقُة تُ ْوَرَجا يف ُسْواَلِوْيِسي.............................. .ٜ

ْحُفْوَرِة يف َحاِئِط.................................. .ٓٔ
َ

 َوِىَي َمْعُرْوَفٌة مبََقاِبِر َمْوِتَا ادل
 

 (11)! ةِ حَ ي  حِ الصَّ  ةِ بَ وِ ج  األَ  بَ سَ ن  أَ  ر  ت َ خ  اِ د.  

 اْسِتْقاَلذِلَا يف  َكاَنْت ُجوْكَجاَكْرتَا َعاِصَمَة ِإْنُدْونِْيِسَيا بَ ْعدَ  .ٔٔ
 .......................َعامِ 

 ٜٗ٘ٔج.         ٜ٘ٗٔب.    ٜٛٗٔأ. 

َنا ِمَن  .ٕٔ . َأنَّ َمِديْ َنَة ُجوْكَجاَكْرتَا: َكاَنْت َمْشُهْوَرًة يف تَارِْيِخ اْسِتْقاَلِل ِباَلِدنَا التَّارِْيخِ َعَرف ْ
ْعىَن ِمَن الَكِلَمِة الَّيِت حَتْتَ َها َخطّّ ِىَي...........

َ
 ادل

 Kalenderج.    Dongengب.  Sejarah . ب

 .....................بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور" ِإََل الَقْرنِ يَ ْرِجُع تَارِْيُخ َمْعَبِد " .ٖٔ

اِبُع ادلِْياَلِدي  ب. الثَّاِمُن ادلِْياَلِدي  أ. الَعاِشُر ادلِْيالَِدي  ج. السَّ
 َمَقاِبُر َمْوِت تُ ْورَاَجا زَلُْفْوَرٌة يف...................  .ٗٔ

 َحاِئطٍ  ج. َمْنِطَقةِ   ب. َحاِئِط َجَبِليٍّ   َمْنِطَقِة َجَبِليٍّ  .د 

اُن  .٘ٔ  ُجوْكَجاَكْرتَا َأْكثَ رُُىْم ......................ُسكَّ

ْسِلُمْونَ 
ُ

ْونَ  أ. ادل  ج. البُ ْوِذي ُّْونَ  ب. اذلِْنُدوِكي ُّ
َياِح أَنْ َواُع  َوفَ َرتْ  َوَقدْ  .ٙٔ رَاِفقِ احُلُكْوَمُة اإِلْنُدْونِْيِسيَُّة لِلسّْ

َ
َياِحيَِّة.  ادل ْعىَن َوالتَّْسِهْياَلِت السّْ

َ
ادل

 ِمَن الَكِلَمِة الَّيِت حَتْتَ َها َخطّّ ِىَي...........

  Hotel  ج.   Fasilitas ب.   Transportasi .د 
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َياَحِة  .ٚٔ  يف ُجوْكَجاَكْرتَا.....................أََىمُّ َمَعاِِلَ السّْ

ْوَتى . ب
َ

ْلطَانِ      ب. َمَعاِرُض الَباتِْيك     َمَقاِبُر ادل  ج. َقْصُر السُّ

ْلطَاُن الَِّذي يَزِْيُد ُعْمرُُه َعَلى   .ٛٔ ْسِجُد السُّ
َ

ْعىَن ِمْن ىِذِه الَكِلَمِة َعامِ  ٓٓ٘ادل
َ

. ادل
 ِىَي.............

ْلطَانِ  ْسِجدِ ِإنَّ ُعْمَر مَ  .د   َعامِ  َٓٓ٘أْكثَ ُر ِمْن  السُّ

ْلطَانِ  ْسِجدِ ُعْمُر مَ   .ه   َعامِ  ٓٓ٘ السُّ

ْلطَانِ  ْسِجدِ ِإنَّ ُعْمَر مَ  .و   َعامِ  ٓٓ٘أََقلُّ ِمْن  السُّ

 َما َمَعاِرُض األَْقِمَشِة الت َّْقِلْيِديَِّة يف ُجوْكَجاَكْرتَا...............  .ٜٔ

 الَباتِْيك ج.  ب. بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور  أ. َمْنُدْوت

َياِحيَِّة ِمْثلُ  ِمْن أَنْ َواعِ  .ٕٓ  .........................اْلَمرَاِفِق َوالتَّْسِهْياَلِت السّْ

ْلطَانِ       ب. الَباتِيك الَفَناِدقُ  . ب  ج. َقْصُر السُّ

 (11! )ةِ يَّ سِ ي  نِ و  دُ ن  اإلِ  ةِ غَ ى الل  لَ ي إِ تِ أ  ا يَ مَ  م  جِ ر  ت َ ه .   
ْلطَاِن الَِّذي يَزِْيُد ُعْمرُُه َعَلى  .ٔ َعاِم َوِإََل َجاِنِب ذِلَك  َٓٓ٘وبَ ْعَد ذِلَك نَ ُزْوُر َمْسِجَد السُّ

 نَ ُزْوُر َمَصاِنَع الِفِضيَّاِت.
ِمْن َمْعَبُد "بُوُروبُوُدور" ُىَو ِمْن َأْشَهِر اْلَمَباين الَقِدمْيَِة يف الَعاِلَِ َوُىَو َمْعُرْوٌف بِأَنَُّو  .ٕ

َعِة. ب ْ نْ َيا السَّ  َعَجاِئِب الدُّ
1……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Hal: Permohonan Menjadi Validator 

 

Kepada  

Yth Dr. Gareeb Allah Babiker Mustafa 

 di Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir studi kami pada Program 

Magister Pendidikan Bahasa Arab Program Pascasarjana UIN Maliki Malang, 

dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk menjadi Validator, Tesis kami 

yang berjudul: 

 درسةادلعلى   حبث تطويري وجترييب) لتعليم مهارة القراءة ادلتسلسلة احلكايات تطوير بطاقة
 (جاوا الشرقية صلاويالثانوية اإلسالمية احلكومية  "دتبورساري"

 Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya saya sampaikan 

terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

       Malang, ٔٓ Maret ٕٕٓٔ 

 

Mengetahui,      Hormat kami, 

a.n. Direktur 

Wakil Direktur Bidang Akademik, 

 

 

Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag   Oktavia Ratnaningtyas 

NIP ٜٕٜٜٖٕٔٙٙٓٛ٘ٔٗٓٔٓٓ    NIM ٕٖٔٓٚٓٓٚ 
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 قريب اهلل بابكرالدكتور فضيلة 

 خبًن يف تعليم اللغة العربية

 ِبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

بطاقة تطوير أفيدكم علما بأنين يف أثناء كتابة رسالة ادلاجستًن حتت ادلوضوع:  
الثانوية " ساريبور تم" مدرسةالعلى   بالتطبيق) لتعليم مهارة القراءة المتسلسلة الحكايات

أن تعطين  كمتلك، أرجوا من حضر بناء على ذ. (جاوا الشرقية نجاوياإلسالمية الحكومية 
 مقرتحات وتوصيات على إنتاج اللعابة اللغوية الذي طورتا. جزاكم اهلل أحسن اجلزاء.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو.

 ٕٕٔٓماريس  ٓٔماالنج، 

 الباحثة الطالبة

 

 أوكتافيا رتنانينجتياس
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Hal: Permohonan Menjadi Validator 

 

Kepada  

Yth Prof. Drs. H. Muhaiban 

 di Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir studi kami pada Program 

Magister Pendidikan Bahasa Arab Program Pascasarjana UIN Maliki Malang, 

dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk menjadi Validator, Tesis kami 

yang berjudul: 

 درسةادلعلى   حبث تطويري وجترييب) لتعليم مهارة القراءة ادلتسلسلة اتاحلكايبطاقة تطوير 
 (الشرقيةجاوا  صلاويالثانوية اإلسالمية احلكومية  "دتبورساري"

 Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya saya sampaikan 

terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

       Malang, ٔٗ Maret ٕٕٓٔ 

 

Mengetahui,      Hormat kami, 

a.n. Direktur 

Wakil Direktur Bidang Akademik, 

 

 

Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag   Oktavia Ratnaningtyas 

NIP ٜٕٜٜٖٕٔٙٙٓٛ٘ٔٗٓٔٓٓ    NIM ٕٖٔٓٚٓٓٚ 
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 استبانة حتكيم اخلبًن يف تعليم اللغة العربية 

 قريب اهلل بابكرالدكتور فضيلة :    االسم

 : خبًن تعليم اللغة العربية   ادلهنة

 ِبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج     

 دليل الدرجة

 ٕ:  ج     ٗ:  أ

 ٔ:  د     ٖ:  ب

 ادلتسلسلة مناسبة؟اللعبة احلكاية ىل الكلمة ادلقطوعة يف  .ٔ

 د. غًن مناسبة بشدة     ج. غًن مناسبة       ب. مناسبة    مناسبة بشدة . أ

 ادلتسلسلة لرتقية أىداف تعليم مهارة القراءة؟اللعبة احلكاية  كيفة فعالية وسيلة .ٕ

 د. غًن فعالة بشدة  فعالة ج. غًن ب. فعالة فعالة بشدة . أ

 ادلتسلسلة مناسبة بادلنهج الدراسي؟اللعبة احلكاية ىل ادلواد ادلختارة يف  .ٖ

 د. غًن مناسبة بشدة        ج. غًن مناسبة        ب. مناسبة   مناسبة بشدة . أ

 ادلتسلسلة وجاذبيتها؟اللعبة احلكاية ىل ادلواد ادلختارة يف  .ٗ

 بشدة د. غًن جذابة          ًن جذابةج. غ    ب. جذابة    جذابة بشدة . أ

 ادلتسلسلة رلذبة؟اللعبة احلكاية كيف صراحة ادلواد ادلختارة يف  .٘

 د. غًن صراحة بشدة    ج. غًن صراحة      ب. صراحة   صراحة بشدة . أ

 ادلتسلسلة؟اللعبة احلكاية كيف قدرة مهارة القراءة للطلبة باستخدام   .ٙ

 جداد. ناقص   ج. ناقص ب. جيد جيد جدا . أ

 ادلتسلسلة مناسب للحصة ادلعينة؟اللعبة احلكاية ىل تنظيم الوقت لتقدًن  .ٚ

 د. غًن مناسبة بشدة ج. غًن مناسبة   ب. مناسبة    مناسبة بشدة . أ
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 ادلتسلسلة ذلا أىداف واضحة؟اللعبة احلكاية ىل العملية التعليمية باستخدام   .ٛ

 بشدة واضحةج. غًن  ج. غًن واضحة     ب. واضحة   واضحة بشدة  . أ

 ادلتسلسلة مناسبة لقدرة الطلبة؟لعبة احلكاية ىل  .ٜ

 د. غًن مناسبة بشدة ج. غًن مناسبة     ب. مناسبة    مناسبة بشدة . أ

اللعبة كيف درجة حتصيل نتائج تعلم الطلبة يف مهارة القراءة ادلدروسة باستخدام     .ٓٔ
 ادلتسلسلة؟احلكاية 

 د. ناقص جدا  ج. ناقص ب. جيد جيد جدا . أ

 ترحاتاالق

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

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

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

 التوصيات

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

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

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

 

 

 

 الخالصة

 صادق.......( )......
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 صادق بالتعديالت).............( 

 مردود).............( 

 

 ماالنج، 

 خبًن تعليم اللغة العربية 

 

 قريب اهلل بابكرالدكتور  
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Pengantar 

Angket penilaian produk pengembangan oleh ahli media 

Kepada Yth. Prof. Drs. H. Muhaiban 

Di 

Universitas Negeri Malang 

 Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan S2 

Pembelajaran Bahasa Arab di UIN Maliki Malang, peneliti mengembangkan 

permainan bahasa untuk pembelajaran qira’ah di kelas XI (sebelas) Madrasah 

Aliyah. 

 Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi media 

pembelajaran yang mampu memudahkan belajar siswa, maka kami memohon 

kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu guna mengisi angket ini 

sebagai penguji ahli media. 

 Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh kevalidan dan keefektifitasan pengembangan permainan bahasa 

yang kami produksi. Untuk kemudian digunakan dalam kegiatan pembelajaran, 

setelah diadakan perbaikan sesuai dengan data yang kami peroleh dari validitas 

ini. 

 Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan 

banyak terimakasih, jaza:kumullah khairan ahsanal jaza:’. 

 

 

       Malang,  14 Maret 2812 

       Peneliti 

        

       Oktavia Ratnaningtyas  
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INSTRUMEN EVALUASI 

UNTUK AHLI MEDIA 

 

I. Pengantar 

Berkaitan dengan pentingnya media pembelajaran, khususnya media 

permainan sebagai salah satu komponen pembelajaran sehingga pembelajaran 

dapat mencapai tujuan pembelajaran, ada keinginan untuk mengembangkan media 

permainan pada pembelajaran bahasa Arab untuk siswa kelas XI Madrasah Aliyah 

Negeri Tempursari Mantingan Ngawi Jawa Timur tahun ajaran 2811-2812. 

Penelitian media permainan pembelajaran ini nantinya diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman bagi guru, khususnya dalam media 

permainan. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman tersebut guru 

akan lebih mudah dalam menyampaikan materi kepada siswanya khususnya 

dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Penelitian media permainan pembelajaran ini berisi tentang penelitian 

media permainan pada pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan ular 

tangga, dadu, dan cerita bersambung untuk siswa kelas XI Madrasah Aliyah 

Negeri Tempursari Mantingan Ngawi Jawa Timur tahun ajaran 2811-2812. agar 

mencapai tujuan pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.  

 

II. Petunjuk pengisian. 

1. Sebelum mengisi instrumen ini dimohon terlebih dahulu kepada Bapak 

untuk membaca petunjuk pemanfaatan yang disediakan. 

2. Mohon kepada Bapak untuk mengamati permainan cerita bersambung 

beserta peraturan atau jalan memainkannya, kemudian mengisi lembar 

instrumen evaluasi yang telah disediakan dengan cara memberikan tanda 

silang (X) pada huruf a, b, c, atau d yang menurut Bapak sesuai. 

 

III. Pedoman penilaiannya adalah sebagai berikut : 

1. Jawaban a untuk skor atau nilai 4  

2. Jawaban b untuk skor atau nilai 3 

3. Jawaban c untuk skor atau nilai 2 

4. Jawaban d untuk skor atau nilai 1 
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BAHAN EVALUASI PERMAINAN CERITA BERSAMBUNG 

1. Bagaimana ketepatan media permainan cerita bersambung dalam pengajaran 

keterampilan membaca? 

 a. Sangat Tepat  b. Tepat c. Kurang tepat d. Tidak tepat 

2. Apakah penggunaan media permainan cerita bersambung sesuai dengan target 

audiens atau siswa? 

 a. Sangat sesuai  b. Sesuai c.Kurang sesuai  d. Tidak sesuai 

3. Bagaimana pemahaman siswa terhadap petunjuk pemanfaatan media 

permainan cerita bersambung untuk pembelajaran?   

 a. Sangat baik  b. Baik  c. Kurang baik  d. Tidak baik 

4. Apakah tepat pemilihan ukuran dan jenis huruf untuk tulisan di kartu 

penggalan cerita pada permainan cerita bersambung ? 

 a. Sangat Tepat  b. Tepat c. Kurang tepat d. Tidak tepat 

5. Apakah sesuai strategi penggunaan media permainan cerita bersambung 

dengan kemampuan siswa? 

 a. Sangat sesuai  b. Sesuai c.Kurang sesuai  d. Tidak sesuai 

6. Apakah ketepatan ukuran peralatan permainan cerita bersambung dapat 

menarik siswa untuk belajar? 

 a. Sangat Menarik     b. Menarik   c. Kurang menarik  d. Tidak menarik 

7. Bagaimana ketepatan pemilihan warna dan bentuk peralatan permainan cerita 

bersambung? 

 a. Sangat Tepat     b. Tepat   c. Kurang tepat  d. Tidak tepat 

0. Apakah jumlah potongan cerita pada permainan cerita bersambung dapat 

menarik siswa untuk belajar? 

 a. Sangat Menarik     b. Menarik   c. Kurang menarik  d. Tidak menarik 

9. Apakah perlu adanya pembagian kelompok siswa dalam melaksanakan media 

permainan cerita bersambung? 

 a. Sangat perlu  b. Perlu  c. Kurang perlu d. Tidak perlu  

18. Apakah petunjuk  permainan cerita bersambung tersebut dapat dipahami oleh 

siswa? 

 a. Sangat dipahami b. Dipahami    c. Kurang dipahami     d. Tidak 

dipahami 
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Saran  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Kesimpulan 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Rekomendasi 

 (………….) valid 

 (………….) valid perlu direvisi 

 (………….) tidak valid perlu direvisi 

 

Malang,….. maret 2102 

Ahli media 

 

 

 

NIP.  
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ANGKET SISWA (Pra Tindakan) 

Panduan Pengamatan Penelitian 

Petunjuk: 

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya dan apa adanya. Jawaban yang anda berikan tidak berpengaruh 

sama sekali terhadap penilaian apapun. Dan apabila diantara jawaban pilihan 

yang disediakan tidak sesuai dengan yang diinginkan maka tulislah jawaban 

pada pilihan yang kosong.  

Butir-butir pertanyaan: 

1. Isilah identitas berikut ini: 

a. Nama     : 

b. Jenis kelamin   : 

c. TTL    : 

d. Asal sekolah (almamater) : 

2. Apakah sebelumnya kamu pernah belajar bahasa Arab: 

a. Pernah, di…………… 

b. Tidak pernah 

3. Apakah selain di sekolah kamu juga belajar bahasa Arab di tempat lain: 

a. Ya, di………. 

b. Tidak  

4. Apakah setiap hari kamu mengaji Al-Qur’an: 

a. Ya, di………. 

b. Tidak  

5. Apakah kamu suka dengan pelajaran bahasa Arab: 

a. Sangat suka 

b. Suka 

c. Biasa saja 

d. Tidak suka 

6. Apakah kamu punya buku wajib pelajaran bahasa Arab: 

a. Ya  

b. Tidak  

7. Jika tidak punya apa alasannya: 

a. Tidak punya uang 

b. Tidak diwajibkan 

c. ………………… 

0. Selain jam pelajaran di sekolah, apa kamu juga membaca buku pelajaran 

bahasa Arab: 

a. Ya  

b. Tidak  

c. Kalau ada PR saja 

d. Kadang-kadang 

e. ………………… 
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9. Apakah kamu senang dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab yang ada selama ini: 

a. Ya, karena…………………………. 

b. Tidak, karena……………………….. 

c. Biasa saja, karena………………………. 

d. Alasan lain: …………………………….. 

18. Jika kamu tidak paham dengan materi yang diajarkan. Apa yang kamu 

lakukan: 

a. Bertanya kepada guru 

b. Bertanya pada teman 

c. Diam saja 

d. ………………………… 
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ANGKET SISWA (Pasca Tindakan)  

A. Identifikasi 

Nama   :........................................................................................... 

Kelas  :........................................................................................... 

Semester   :........................................................................................... 

B. Petunjuk Pengisian 

a. Bacalah setiap item angket dengan teliti dan bila ada yang kurang jelas 

tanyakan ke guru. 

b. Instrumen ini terdiri dari soal pilihan ganda. Silahkan anda memberi tanda 

silang (X) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pernyataan anda. 

 

 

Terima kasih 
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UNTUK PERMAINAN CERITA BERSAMBUNG 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban sesuai dengan pendapat anda. 

1. Apakah pengajaran keterampilan membaca bahasa Arab sesuai dengan materi 

yang ada di buku cetak yang dipakai di kelas?  

a. Sangat sesuai b. Sesuai c. Kurang sesuai d. Tidak sesuai 

2. Apakah materi pelajaran yang digunakan sesuai dengan kemampuan siswa? 

a. Sangat sesuai b. Sesuai c. Kurang sesuai d. Tidak sesuai 

3. Bagaimana kemampuan siswa untuk mengingat dalam keterampilan membaca 

berbahasa Arab setelah melaksanakan media permainan cerita bersambung? 

a. Sangat baik b. Baik  c. Kurang baik  d. Tidak baik 

4. Bagaimana kemenarikan dalam pemilihan judul media permainan cerita 

bersambung sehingga dapat menarik siswa belajar? 

a. Sangat menarik b. Menarik c. Kurang menarik d. Tidak menarik 

5. Apakah media permainan cerita bersambung bisa membangkitkan motivasi 

belajar siswa? 

a. Sangat memotivasi 

b. Memotivasi  

c. Kurang memotivasi  

d. Tidak memotivasi 

6. Bagaimana pemahaman siswa terhadap petunjuk pemanfaatan pada 

pengembangan media permainan cerita bersambung? 

a. Sangat baik b. Baik  c. Kurang baik  d. Tidak baik 

7. Apakah siswa tertarik terhadap cerita pada permainan cerita bersambung? 

a. Sangat tertarik b. Tertarik c. Kurang tertarik d. Tidak tertarik 

0. Bagaimana keinginan siswa untuk melakukan media permainan cerita 

bersambung ini lagi? 

a. Sangat baik b. Baik  c. Kurang baik  d. Tidak baik 

9. Apakah alokasi waktu yang ditetapkan pengembang dengan kecepatan siswa 

menguasai keterampilan membaca yang dipelajarinya dalam media permainan 

cerita bersambung sesuai? 

a. Sesuai   b. Cukup sesuai c. Kurang sesuai  d. Tidak sesuai 

18. Apakah pencapaian hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dengan permaianan 

cerita bersambung? 

a. Sangat meningkat 

b. Meningkat  

c. Kurang meningkat  

d. Tidak meningkat 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

Hari/Tanggal : _________________________ 

Jam  : _________________________ 

Tempat : _________________________ 

Sumber : Kepala sekolah 

Daftar pertanyaan wawancara 

 

1. Kapan berdirinya MAN Tempursari? 

2. Ada berapa ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar? 

3. Berapa jumlah guru, murid, dan karyawan di Madrasah ini? 

4. Kurikulum apakah yang digunakan di Madrasah ini? 

5. Media (sarana dan prasarana) apakah yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 

(Pra Tindakan) 

 

Hari/Tanggal : _________________________ 

Jam  : _________________________ 

Tempat : _________________________ 

Sumber : Guru Bahasa Arab 

Daftar pertanyaan wawancara 

 

1. Apakah tujuan dari pembelajaran bahasa Arab di MAN Tempursari ini? 

2. Apakah kompetensi dasar dalam keterampilan membaca? 

3. Materi apakah yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan 

membaca? 

4. Kurikulum apakah yang digunakan di Madrasah ini? 

5. Media (sarana dan prasarana) apakah yang digunakan dalam pembelajaran 

keterampilan membaca? 

6. Metode apakah yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan 

membaca? 

7. Evaluasi apakah yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam memahami pelajaran? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 

(Pasca Tindakan) 

 

Hari/Tanggal : _________________________ 

Jam  : _________________________ 

Tempat : _________________________ 

Sumber : Guru Bahasa Arab 

Daftar pertanyaan wawancara 

 

1. Apa pendapat anda tentang model pembelajaran bahasa Arab dengan media 

permainan bahasa? 

2. Apakah menurut anda metode ini dapat mengembangkan kemampuan 

membaca siswa? 

3. Apakah menurut anda siswa merasa suka belajar bahasa Arab dengan media 

permainan bahasa? 

4. Apakah siswa terlihat bersemangat belajar bahasa Arab melalui metode ini? 

5. Apakah model pembelajaran seperti ini cocok digunakan untuk kelas II MAN? 

6. Apakah model pembelajaran seperti ini sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang terdapat dalam kurikulum? 

7. Menurut anda, apakah anda dapat melaksanakan model pembelajaran bahasa 

Arab dengan model seperti ini untuk selanjutnya? 

0. Menurut pendapat anda, apa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

dengan media permainan bahasa? 
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HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

Hari/Tanggal : _________________________ 

Jam  : _________________________ 

Tempat : _________________________ 

Sumber : Kepala sekolah 

 

1. MAN Tempursari berdiri pada tanggal 1 januari 1960 oleh: 

a. K.H. Dahlan 

b. Kyai Miftah 

c. Dr. Anan Rosyid 

d. Dr.Marzuqi 

2. Adapun ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar ada 

14 ruang 

3. Jumlah guru: 43 (28 Bapak guru) (23 Ibu guru) 

Jumlah murid: 556 (159 siswa) (397 siswi) 

Jumlah karyawan: 18 karyawan 

4. Sedangkan kurikulum yang digunakan adalah: KTSP (Kurikilum Tingkat 

Satuan Pendidikan). 

5. Media yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu: 

Laboratorium bahasa. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB (Pra Tindakan) 

Hari/Tanggal : _________________________ 

Jam  : _________________________ 

Tempat : _________________________ 

Sumber : Guru Bahasa Arab 

 

1. Mata pelajaran bahasa Arab memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, 

baik lisan maupun tulisan yang mencakup empat kecakapan 

berbahasa, yakni menyimak (istima’), berbicara (kalam), membaca 

(qira’ah), dan menulis (kitabah). 

b. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai 

salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, 

khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. 

c. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara 

bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan 

demikian peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas 

budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. 

2. Adapun SK  kelas XI untuk keterampilan membaca adalah Memahami wacana 

tulis berbentuk paparan atau dialog tentang fasilitas umum dan pariwisata. 

Sedangkan KD: 

a. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat dan wacana tulis dengan 

benar 

b. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat 

c. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis secara tepat 

3. Materi yang digunakan adalah buku karangan Dr. Hidayat dengan judul “ تعليم

 untuk Madrasah Aliyah (MA) kelas XI ”اللغة العربية

4. Untuk kurikulum yang digunakan adalah: KTSP (Kurikilum Tingkat Satuan 

Pendidikan). 

5. Sampai pada saat ini yang biasa di gunakan adalah laboratorium bahasa. 

6. Metode yang digunakan untuk pembelajaran keterampilan membaca adalah 

tarjamah 

7. Evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami 

pelajaran adalah membaca dengan  menterjemahkannya kata demi kata secara 

individu. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB (Pasca 

Tindakan) 

Hari/Tanggal : _________________________ 

Jam  : _________________________ 

Tempat : _________________________ 

Sumber : Guru Bahasa Arab 

 

1. Model pembelajaran bahasa Arab dengan media permainan bahasa bisa 

lebih efektif dan menyenangkan. 

2. Ya, bisa. 

3. Ya, mereka lebih tertarik untuk belajar karna adanya motivasi untuk 

menjadi pemenang. 

4. Ya, mereka terlihat sangat antusias juga dalam mengikuti pembelajaran 

ini. 

5. model pembelajaran seperti ini memang cocok digunakan untuk kelas II 

MAN 

6. ya, sesuai. Karna tidak keluar dari SK maupun KD 

7. ya, bisa. 

0. Kelebihan: pembelajaran lebih menarik, bisa lebih memotivasi siswa untuk 

memahami pelajaran. 

Kekurangan: mungkin alokasi waktu yang masih terbatas, karna di saat 

para siswa sedang asyik dengan permainan ini jam pelajaran telah 

berakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



818 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



818 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



818 
 

 السرية  الذاتية
 : أوكتافيا راتنانينجتياس   االسم

 ٖٕٚٓٓٚٓٔ:   رقم التسجيل

 ٜٙٛٔأوكتوبر  ٔٓ: صلاوي،   تاريخ ميالد

-باصلوأسٌن ٕٓٓرو: ٕٓٓشارع غاطاوت سرباتوا رت::  العنوان
 جاوا الشرقية إندونيسيا -صلاوي -كارصلأصلار

 ٖٕٜٜٕٖٙٔٙٔٛٓ:   اذلاتف
 yahoo.com0na_sly@:  الربيد االلكرتوين

 ٜٜٔٔ: روضة األطفال "دارما وانتا" يف  دلراحل الدراسيةا
 ٜٜٛٔ" ٔادلدرسة االبتدائية "كارنج أصلار   

 ٕٔٓٓ" ٔادلدرسة ادلتوسطة "ويدودارين   

دار السالم كونتور للبنات األول كلية ادلعلمات اإلسالمية معهد  
 ٕٓٓ٘    

سرجانا تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية  دار السالم   
ٕٜٓٓ 

ماجيستًن تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم  
  ٕٕٔٓاالسالمية احلكومية ماالنج 

لسالم كونتور : مدرسة يف كلية ادلعلمات اإلسالمية معهد دار ا اخلربات ادلهنية
 ٕٓٔٓٓ-ٕ٘ٓٓللبنات األول 

-ٕ٘ٓٓمدرسة يف ادلدرسة اإلبتدائية "نور السالم" منتنجان  
ٕٓٔٓ 
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