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 ما وارمحهما كما ربيا ي غيرةزلمد إكرام وسييت بارية، اللهم اغفرذل
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 شكر وتقدير
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 الحول والقوة إال باهلل. عبد  ورسوله.
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  األوىل واخآخرة.كامال. وباهلل التوفيق وهلل احلمد يف
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 .ماالنقاحلكومية  اإلسالميةإبراهيم 

 رب ي أحد على  ل .رار بناء على رغبيت اخلاغة وال جيقحرر هذا اإل
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 األول فصلال

 ومنهجيته أساسيات البحث
 

 البحث اتالمبحث األول: أساسي

 مقدمةأ.

اؼبدرسة اليت تعطي يف اؼبدرسة اإلبتدائية و  اوا تعليم اللغة العربية ىي واحد من اؼب
ضة األطفال رو و  مدرسة اؼبصغرـ . تعطى تعليم اللغة العربية يفاؼبدرسة الثناويةاؼبتاوسطة و 
يتعلم  يف باب السا س 8002وزارة الشئاون الدينية رقم ثاين سنة تنظيم  يف يف الناحية.

 اؼبدرسة اإلبتدائية. من الفصل الرابعتبداء التالميذ اللغة العربية 

العربية  واحد من األىداف التعليمية يعٍت "تنمية اإلستطاعة  اإلتصال اللغةو 
مهارة ومهارة القراءة و  ربع مهارات مهارة اإلستماع ومهارة الكالميف أبالسان والكتابة و 

 1الكتابة "

يستطيع التالميذ أن ول ىاو يمية يف مدرسة اؼبتاوسطة مستاوى األوأىداف التعل
يفهم معٌت من الفكرة كتابة أو حاوار من اؼباوضاوع الذي يعلم يف ىذا اؼبستاوى يعٌت  يقرأ و 

 عليميةذا استطع اؼبعلم ربقيق أىداف تإ التعليم سنتجحدرسة وعناوان وأسرة وبيت. و مو 
  ويستطيع أن يعلم حسنة.
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 سالمية باكيس ماانجدرسة ضهةة العلماء اؼبتاوسطة اااؼب تعليم اللغة العربية يف

تخدم يف ىذا قبم مل يسلة التعليمية. كمثل لعبة ثعبان وسلم و استخدم وسي ص يفاقن
   اؼبدرسة. 

 طالبأن تعطى وسيلة اختالف لتعطى حافز إىل ال الباحثة تريدولذالك 

و تعطى الباحثة تدريبات يف ىذه لعبة، ألّن "مهارة القراءة ىي  ليحب تعليم اللغة العربية
  .2متناوعة" هارة ربتاج إىل التدريبات خاصة و م

يف الدراسة  استعمل، قد ثعبان وسلمالتعليم ىي لعبة  اليبواحد من أكثر األس
حد من الطالب من إعدا ه وا ثعبان وسلمالسابقة عن ىذا األسلاوب باستخدام لعبة 

يف البحث باؼباوضاوع  8008اعبامعة اؼبشهاورة يف بندونج جاو الغربية يف الشهر ينايَت 
نتائج "اإلستطاعة ؼبعرفة الصيغة العد  يف روضة األطفالفعالية لعبة سلم وثعبان لتنمية "

 ولكن يف ىذا البحث ؼبعرفة الصيغة العد  فقد. فعالية ؽبا

الباحثة أن يصنع أسلاوب  أرا تلاوظيفة النهائ فلذالك يف ىذا الفرصة يف ا
ثعبان يف ىذا األسلاوب الباحثة ليس أن يصنع لعبة و  سلمن و ثعباالتعليم باستخدام لعبة 
ثعبان فيها يتبيٌتى من لعبة   ”قبم  و سلم ثعبان و لعبة “لكن ىذه وسلم كما يف العا ة و 

يب أيلجي ون شر  "ي أيدويب أيلج"سالمية الذي صنع سلم يف قسم التعليم اللغة اإلو 
 فبليسينج بيكاسي ـــ جاوا الغربية.

الدليل  بطاقةفقد فيها  سلمو  نثعباعبة لليس بالاوسيلة لاوح ال ىذه لعبةو 
 تعليم اللغة العربية. اوا رباويل من اؼب ماوا للطالب وفيها 

                                                           
2
 الجانب) بها الناطقٌن لغٌر العربٌة اللغة لمعلمً  التدرٌبٌة الدورة دروس زمالؤه، و  الفوزان إبراهٌم بن الرحمن عبد  

 .194 ،(هـ 1432 اإلسالمً، الوقف مؤسسة: المطبع دون) ،(النظري
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حافز  يف نيل ناجحيلة يساعد اؼبدرسُت يف التعليم و الباحثة ىذه الاوس وترجاو
يف الفهم التعليم حىت يفهم التالميذ سهلة األىداف يف التعليم مث يستطيع نيل  التالميذ

  تعلمية.ال ة ام

 أسئلة البحثب. 

يف تعليم مهارة القراءة طلبة  Ular Tangga Bintangتطبيق اللعبة اللغاوية كيف  .1
  اؼبستاوى السابع؟

القراءة طلبة مهارة يف تعليم  Ular Tangga Bintangاللغاوية  لعبةالكيف فعالية  .2
 ؟ السابعاؼبستاوى 

 ج. أهداف البحث

يف تعليم مهارة القراءة  Ular Tangga Bintangاللعبة اللغاوية معرفة تطبيق   .1
 طلبة اؼبستاوى السابع

يف تعليم مهارة القراءة طلبة  Ular Tangga Bintangاللعبة اللغاوية معرفة فعالية  .2
 اؼبستاوى السابع

 فروض البحثد. 

 الباحث ىي كما يلي:الفرضية يف ىذا 

 .يف تعليم مهارة القراءة طلبة اؼبستاوى السابع اافع Ular Tangga Bintangاللعبة اللغاوية 

  البحث حدوده. 

 البحث يف ىذا البحث ىاو: ربديد
 تعليم مهارة القراءة دباوضاوع مدرسة وعناوان وأسرة وبيت. اؼباوضاوعي: اغبدو  .1

 .Ular Tangga Bintangوباللعبة اللغاوية 



4 
 

 
 

يف  باكس ماانق. ااسالمية اؼبتاوسطة يف مدرسة ضهةة العلماء :اؼبكانيةغبدو  ا .2
 مستاوى السابع أ و ج.

بدأت الباحثة عن ىذا البحث من شهر يايَت إىل شهر ماياو اغبدو  الزمانية:  .3
8002. 

  تحديد المصطلحات و.

 لعبةال ساوء التفاىم واغبفاظ على تفسَتات ـبتلفة ؽباذا اؼباوضاوع " لتجتنب

ة يف مدرسة ضهةة العلماء ااسالمية مهارة القراءيف تعليم  Ular Tangga Bintangاللغاوية 
 وازم على الباحث أن تفهم فيما يلي: اؼبتاوسطة باكس ماانق"

 –متعاونُت أو متنافسُت  –اللعبة اللغاوية : نشاط يتم بُت الدارسُت  .1
ا ئ السائدة يف للاوصاول إىل غايتهم يف إطار القاواعد اؼباوضاوعة. من اؼبب

تعليم اللغات األجنبية، أن عملية التعليم و التعلم ينبغي أن تتم يف مرح 
وهبجة، وديكن تلبية تلبية ىذا اغبافز النفسي على وجو أكمل باستخدام 

 لعبة  اخل فصاول اللغة.

من وسيلة  ىي ابتكار اعبديدي:  Ular Tangga Bintangاللعبة اللغاوية  .2
ىي اللعبة  Ular Tangga Bintangاللغاوية  لعبةال. Ular Tanggaتعليم 

ىناك ثعبان وسلم، إذاكان ثعبان و يرفع . مربعات بصاورة قبم تتكاون من
إىل منرة األعلى وإمذاكان سلم ابد نازل إىل منرة اؼبناسبة، فيها بطاقات 

 النجاوم و بطاقات القراءة وفيها خطاوات معُت.
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 أهمية البحث. ز

 رية مها :يف ناحية أمهية النظ
يقصد ىذا البحث لتطبيق اللعبة اللغاوية ثعبان وسلم وقبم يف مهارة  .1

 القراءة لكي يساعد اؼبدرسُت يف ـبتلف اؼبراحل التعليمية.

وللباحثة يعٍت يزيد خزانة وسيلة التعليم اللغة العربية اػبص للمرحلة  .2
 اؼبتاوسطة

 

 : يف ناحية أمهية التطبيقي

 للمدرس،  .1

تار الاوسيلة التعليم مهارة القراءة ىي ـبتلف يستطيع اؼبدرس أن خي
 الاوسائل لت عليم اللغة العرابية

عملية لتنمية  وسلم وقبم ثعبان وّسَع معرفة اؼبدرس يف استخدام وسيلة 
 التعليمية

 للتالميذ، .2

ذبرى الباحثة يف ىذا البحث حث على  افع التعليم التالميذ مث يكاون 
 يم اللغة العربية حىت يفهماونفعلي، و يشًتكاون و ضباسة يف التعل

 السابقة الدراساتح. 

إن البحاوث اليت الدراسة عن تكاونُت اللعبة اللغاوية ثعبان وسلم. ومن البحاوث 
 اليت تتعلق باللعبة ثعبان وسلم ىي:

 لتنمية اإلستطاعةثعبان وسلم م( فعالية لعبة  8008نيكا أستاويت راىياو ) .1
بتطبيقي على روضة األطفال األطفال  عرفة الصيغة العد  يف روضةؼب التالميذ

 ثعباندام الاوسيلة خبندونج جاوا الغربية و نتائج البحث عن است 4ة خدجي
ؼبعرفة الصيغة العد  يف الفصل  قدرة التالميذيدل على الفعال تنمية  وسلم
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لبحث ىي ىذه الةابط تنميتو عاظم من الفصل التجريبة و خالصة يف ىذا ا
 .يةلاالاوسيلة جيدة وؽبافع

لًتقية مهارة الكالم ثعبان وىسلم م( فعالية استخدام لعبة  8000ؿبمد صاحل ) .2
و نتائج البحث ىي إن  يف اؼبدرسة الصديقي اؼبتاوسطة اإلسالمية ماانج

لتعليم مهارة الكالم ؽبا فعالية لًتقية القدرة الطالب  وسلم استخدام لعبة ثعبان
 على مهارة الكالم.

السابقة األوىل الذي قامت بو الباحثة فإن الباحثة أما الفرق بُت الدراسة 
يدل على الفعال تنمية قدرة التالميذ ثعبان وسلم السابق قام بتجريبة استخدام الاوسيلة 

اللغة  ية يف تعليموسيلة مية نتو أما الباحثة يف ىذا البحث قامت ب ؼبعرفة الصيغة العد 
 .راءة دبا ة متناوعةيف الق سلم وقبمثعبان و  العربية باستخدام لعبة

سة السابقة الثاين يعٍت ىذا البحث تطبيق وسيلة التعليم لعبة وأم الفرق بُت الدرا
 ثعبان وسلم وقبم يف مهارة القراءة. ؼبمارسة القراءة.

 

 البحث يةمنهج مبحث الثاني:

 مدخل البحث ونوعه . أ

ىاو اؼبنهج  ا البحثانتجهتو الباحثة يف ىذ ان اؼبنهج البحث الذي
 3مراقبة حالة ظاىرة.لتنبؤ و  بنظام و دبراقبة جهيدة راسة ماوضاوعي و  وىاو ييب،التجر 

 تتستخدمو يف ىذا اؼبنهج . و ؼبعريفة ما تغَت تفعل اؼبنهج لتجرييب الرابطة السببية
 .قبم لتعليم مهارة القراءةتطبيق لعبة ثعبان وسلم و لقبم بة ثعبان وسلم و الباحثة لع

 .أو فعاليتها يف تعليم  ة معرفة ما تغَت يف ذبرييبالباحث أرا تيف ىذه الفرصة 

                                                           
3
 Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metodologi Penelitian Bahasa, (Bandung:Rosyda Karya, 

2009), 151 
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 حثبحث ىاو اؼبدخل الكمي، يف ىذا البيف ىذه ال تواؼبدخل مستخدم
 ،الةابطة( اجملماوعةاؼبتغَتة الرابطة )التجريبة( و اجملماوعة متغَتان، ىاو اؼبتغَتة اغبرية )

 ىذا ريذب 4ثرة أو ا.بينهما، ىل اؼبعاملة اعبديدة مئ حيتاج اجملماوعة التجربية ؼبقارنة
، وتستخدم اجملماوعة التجريبة واجملماوعة الةابطة، ىاو البحث باستخدام ؾبمعتُت

 اجملماوعة التجريبة(، اما جفصل ))أ( و  الباحثة يف ىذا اؼبدرسة فصلُت ىاو فصل
، اما اجملماوعة الةابطة ىاو اليت باستخدام لعبة ثعبان وسلم وقبم )أ( ىاو الفصل
 (.فصل )ج

 

 بياناتمصادر ال . ب

يتكاون مصا ر البيانات يف ىذا البحث من اؼبصا ر البيانات األساسية و مصا ر 
 البيانات الثاناوية

 البيانات األساسية

بااؼبدرسة  باؼبدرسة اؼبتاوسطة البيانات األساسية يعٍت الطالب من فصل السابع
 . اؼبتاوسطة ضهةة العلماء باكيس ماانج و مدرسة تعليم اللغة العربية

 

 انات الثاناويةالبي

التعليم باستخدام وسيلة ثعبان  يف ية يعٍت اإلستبيان من رغبة الطالبالبيانات الثاناو 
 . لم وقبم، اإلختبار القبلي واإلختبار البعديسيف ىذه اغبال لعبة وسلم و 

 

                                                           
4
 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 

69-70 
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 عينة البحثمجتمع البحث و  . ج

الباحثة ىم طلبة من  تعينة البحث يف ىذه البحث تستخدمؾبتمع البحث و  ( أ
من العام الدراسي . باكيس ماانج رسة اؼبتاوسطة ضهةة العلماءالسابع باؼبدفصل 

ثالثة فصل مث تأخذ الباحثة ؾبماوعتُت من  ويتكاون من .2١13 -2١12
( Experiment Classطلبة من فصل )أ( للمجماوعة التجربية ) 82فصلُت منهم 

 (.Control Classج( للمجماوعة الةابطة )) طالبا من فصل 25و

الباحثة التقنية اجملماوعة ىي تقنية  تستخدمتاءات األخذ عينة البحث، اإلجر  ( ب
  5معدٌّ. ؾبتمع البحث وعينة البحثاليت تستخدم يف البحث إذا كان 

 طلبة. 23يف البحث   عينة البحثج( 

 

 البحث أدوات . د

 : البحث التلية الباحثة أ وات تتستخدم

 اؼبالحظة ( أ

يستعمل إىل ماوضاوع و   العلى إحتمام كام  اؼبالحظة ىي كل فعالية
  6.حاواسُّ اػبمس

يع البينات قبل أن تعرض اؼبا ة ويف استخدامت الباحثة اؼبالحظة عبم
الباحثة اؼبالحظة  استخدامت .يشًتكاو هبذه العلمية التعليميةأنشطة الطلبة عند ما 

 .2113 مارس 8يف 

 

                                                           
5
 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta:Kencana, 2012), 

171 
6
 Suharmini Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2012), 199. 
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 مقابلة ( ب

  7سائل إىل مسؤول لنيل إخبار.ثة بُت مقابلة ىي ؿبا 

دامت الباحثة اؼبقابلة لتجد البيانات من التعليم اللغة العربية يف ىذه إستخ
 يف ىذه اؼبدرسة.تعليم اللغة العربية  ةربدثت الباحثة مع مدرس  اؼبدرسة،

الاواقع يف التعليم واؼبقابلة تستخدمها الباحثة عبمع البيانات عن اؼبشكالت 
عليم مهارة القراءة ومهارة لة يف تكاللغة العربية اػباص فصل السابع، وىناك مش

الباحثة  ص يف استخدام الاوسيلة التعليم، قامتقانو  الكالم ومهارة اإلستماع.
 .8002مارس  4اؼبقابلة يف 

 ااستبيانات ( ج

اؼبعلاومات من  لتناولوااستبيانات ىاو عد  األسئلة اؼبكتاوبة اؼبستخدمة 
   8ا.اؼبستجب ويقصد هبا األعالم عن شخصية أو األحاوال الىت عرفه

رغبة الطالب يف مهارة ىذه الطريقة ؼبساعدة الباحثة ونيل اؼبعلاومات من 
ىذه  القرائة وقد وقع أو مل وقع أبدا يف استخدام وسيلة لعبة ثعبان وسلم يف

 رسة.اؼبد

 وثائق ( د

استعراض اؼبراجع اؼبتعلقة ؿباور اؼبشاكل البحثية. وثائق يف وثائق يعٍت 
  9تاوغرافية ، وتسجيالت صاوتية.مسألة وثائق شخصية، والصاور الفاو 

                                                           
 

7
 .192 المراجع، نفس  
8
 .194 المراجع، نفس  

9
  Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. )Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.(, 

219. 
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وثائق ليس يف كتابة فقد ولكن يف شيء "اؼباوز أو الصاور". وىاو مفيدة 
 للباحثة و استخدامو لدليل البحث.

 ااختبار ( ه

ىاو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات أو آات أخرى اؼبستخدمة 
  1١.الفر  أو اعبماعةلقياس اؼبهارة واؼبعرفة والذكاء والكفاءة واؼبلكة اليت ديلك 

وااختبار ىاو أ اة وألجراء أو النشاطات اؼبعدة لتناول قدرة سلاوك الشخص الىت 
 .تصاور الكفاءة اليت ديلكها يف اؼبا ة الدرسية اؼبعينة

ناوعُت من ااختبار يعٍت ااختبار  يف ىذا البحث ىاو الباحثة تاستخدامو 
، الةابطراء التجريبة للفصل التجرييب و قبل إجالباحثة  ااختبار البعدي، تقدمتو القبلي 

 . تبار البعدي بعد إجراء التجرييب و الةابطااخ وتقدمو الباحثة

 جمع البياناته.

 زبطيط .1

 م. 8002فرباير  2اؼبالحظة القبلية عن اؼبدرسة، عقد يف ياوم اعبمعة  ( أ

 م. 8002فرباير  02يف تاريخ  اؼبقابلة مع مدرسة اللغة العربية، عقد ( ب

 سبت يف تاريخ األساسية وتقسيمها إىل  رس، عقد ياوم اؼبا ة ربديدج(  

 . ، مع مدرس اللغة العربية م 8002يف سنة   ماريس      

 تنفيذ .2

ضهةة تقدًن الاوسيلة لعبة ثعبان وسلم وقبم لتالميذ الفصل السابع مدرسة  ( أ
ماياو يف  4أبريل إىل  6ياوم سبت يف تاريخ  ، عقدباكيس ماانج العلماء

  م. 8002سنة 

                                                           
1١

 .193 المراجع، نفس  
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تاوزيع اإلختبار البعدية لتالميذ مدرسة اؽبداية اؼبتاوسطة اإلسالمية  ( ب
  م. 8002ماياو يف سنة  4يف تاريخ  عقد

 

 

 تقاوًن .3

تقاوًن بيانات البحث اليت قد ناؽبا الباحثة، ومناقشتها بالنظرية اليت 
 قدمها، والتفصيل يف الفصل السابع.

 

 تحليل البيانات أسلوب . و

 باحثة جطاوات ىي:لتحليل البيانات خيطاو ال
 اإلعدا  ( أ

ومن ضمن خطاوة اإلعدا  : )أ( تصميم أ اة التدريس، )ب( تصميم 
 تصميم أ اة ااختبار (جأ اة اإلستبيانات، )

 تصميم أ اة التدريس ( ب

ريي باستخدام لعبة ثعبان وسلم جتصميم الباحثة أ اة التدريس ىي الت
 وكبم و التدريس بدوضها.

 تصميم أ اة اإلستبيانات ( ج

تصميم الباحثة أ اة التدريس، تصميم أ اة اإلستبيانات لتحقيق وبعد 
 السباب تصميم ىذه لعبة وؼبعرفة احتياجات التالميذ يف ىذه لعبة.

 تصميم أ اة ااختبار ( د

وىي األسئلة وبعد تصميم أ اة اإلستبيانات، تصميم أ اة ااختبار 
 يلدرس قبلعلى التالميذ ؼبعرفة كفاءهتم يف تعليم مهارة القراءة على ا

 تطبيق لعبة ثعبان وسلم وقبم وبدوضها. يوبعد

 إجراء التجريبة ( ه
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بان وسلم وقبم يف الفصل ذبرييب وبعد ذلك أجرى الباحثة لعبة ثع
 بدوضها يف الفصل الةابطة.و 

 

 أسلاوب التحليل البيانات ( و

ة يف ىذا البحث ىاو أسلاوب أسلاوب التحليل البيانات اؼبستخدم
 (T-test) ت –ااختبار وتقاوم الباحثة ب ي.ئاإلحصا

11 

 

  
     

√(
∑   ∑  

       
)(

 

  
 

 

  
)

  

 = اؼبقاياس معديل من اجملاوعة التجريبية            البيان : 

 = اؼبقياس معديل من اجملماوعة الةابطة     

∑ يف كل النتائج من اجملماوعة  = عد  التناوعي   2
 التجريبية

∑  = عد  التناوعي من ؾبماوعة التجريبية   2

 = عد  التالميذ اجملماوعة التجريبية     

 = عد  التالميذ اجملماوعة الةابطة     

 

 

                                                           
11

 Suharmini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2010), 354 
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 أما معيار قباح التالميذ يف ااختيار ومؤشراتو ىي كما الرسم البيان األيت :

 (1جدول )

 : 12من النتيجة التالميذ لفصل التجريبي والضابط كما وجد في هذا الجدولتقدير 

 النسبة المائوية )%( نتيجة تقدير الرقم
 %111-%91 111-91 فبتاز 1

 %09-%01 09-01 جيد جدا  2

 %09-%01 09-01 جيد  3

 %69-%61 69-61 مقباول  4

 %59-%1 59-1 ضعيف 5
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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري

 بحث األول : مهارة القراءةالم

 مفهوم مهارة القراءة . أ

مهارة القراءة يعٍت واحد من مهارات اللغاوي وىي الفن اللغاوي الذي يعترب 
 13.معينا عزير العطاء، سابغ اؼبد ، ومنو تستمد عناصرىا بقية الفناون األخرى

 قراءة، وقرآنأ، تتبع كلماتو نظراً  –الكتاب  (معٌت قرأ يف اللغة : تقاول )قرأ
 14.ونطق هبا، وتتبع كلماتو ومل ينطق هبا، وسيت حديثا باقراءة الصامتة

وىذا  إىل مدلاواتو. (وىي رباويل النظام الغاوي من الرماوز اؼبرئية )اغبروف
وتعد القراءة مصدرا أساسيا . يعٍت أن مفهاوم القراءة ليس إجا ة نطق اغبروف

ربتاج إىل تدريبات خاصة لتعليم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وىي مهارة 
 15ومتناوعة.

ومفهاوم القراءة نام متجد ، طرأ عليو الكثَت من التغَتات والتطاورات، تبعا 
ؼبراكز ااىتمام، ومقدار ااحتياجات اؼبعرفية واانفعالية، اليت ديكن أن تسهم 

 القراءة يف تغطيتها وتلبيتها.

سلم األولاويات  يها، فقد احتلت مكانة متميزة علىوعلى ضاوء اغباجة إل
اؼبعرفية والنفسية،  فبا  فع العلماء والباحثُت يف الًتبية وعلم النفس، إىل إيالئها 
أمهية كبَتة، وخاصة يف ميدان تعليمها واكتس مهاراهتا، كاوضها اؼبهارة األوىل يف 
التعليم، واليت يستقبل من خالؽبا اؼبتعلم معارفو وخرباتو الدراسية، يف اللغة ويف 

                                                           
13

 119 هـ، 1413. والتوزٌع للنشر المسلم دار: رٌاض. اللغوٌة المهارات. علٌان فؤاد أحمد
14

 722ص ،2ج الوسٌط، المعجم:  العربٌة اللغة مجمع 
15

 .194 ،السابق مراجع ,الفوزان إبراهٌم بن الرحمان عبد
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ة، على ضاوء التغَتات اسية، وألن احتياجات اؼبتعلم متناوعمن اؼباوا  الدر غَتىا 
 16اؼبتالحقة، كل ذلك أ ى إىل اتساعها وتعد  مهاراهتا.

 

 مهارة القراءة  . ب

إن القراء جزء مهم من ىذه اؼبنظاومة الكلية للغة، وتربز أمهيتها أكثر 
ضها سبيلو إىل اؼبعرفة، استنا ا إىل وظيفييتها، فاكتساهبا السليم ضروري للمتلم، كاو 

وأ اتو يف التطاوير الفكري واكتساب اػبربات اؼبختلفة، ولذلك فإضها ربظى 
باىتمام كبَت بُت فناون اللغة األخرى، على اعتبارىا  عامة أساسية تلتقي عندىا 
باقي فروع اللغة، وتعتمد عليها يف مناوىا وتطاورىا، كما أن القراءة بدورىا تعتمد 

رى، وتستمد منها جاوانب التمكن من القراءة الصحيحة، عاى الفناون األخ
القراءة من اؼبهارات اللغاوية، وعالقتها هبا من خالل الشكل  وديكن تاوضيح ماوقع

 17التايل:
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 السورٌة العامة الهٌئة:  دمسق". والتقوٌم للتدرٌس متعددة استراتجٌات" والكتابة القراءة مهارات تنمٌة. البصٌص حسٌن حاتم 

 .52 م،2011 تابزللك
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 القراءة

 اإلستماع
 التحدث الكتابة

 جٌهوتو ضبض

 فهم

 وأداء تطق

1صورة   
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 األخرى العالقة بين القراءة وفنون اللغة ج. 
يظهر من الشكل السابق، أن القراءة كمهارة كمهارة أ ائية عقلية تعد 

علقي عندىا اؼبهارات األخرء، ألضها تعتمد عليها يف جاوانب كثَتة، كما ؿبرية، ت
أضها تشًتك مع الفناون األخرى يف بعض ىذه اعباوانب، واليت ديكن تاوضيحها 

 :18على النحاو اآليت

 

 القراءة والتحدث .1
تلتقي القراءة مع التحدث يف جانبُت أساسيُت، مها "النطق واأل اء"، 

ق اؼبختلفة وحيتاجها، كما أن جانب األ اء فكالمها ياوظف مهارات النط
اؼبصاحب للنطق يعد من أبرز مهارهتما، ألضهما مهارتان أ ائيتان، حيكم عليها 
من خالل السلاوك الظاىر القابل للمالحظة. وؼبا كان تعليم التحدث واكتساب 
مهاراتو يسبق القراءة، فإن سبكُت الطفل من مهاراب نطق اغبروف والكمات 

ح، مع األ اء اعبيد واؼبعرب عما يتحدث عنو، ساوف يؤثر وينعكس بشكل صحي
 على أ ائو الالحق يف القراءة األ ائية )اعبهرية(.

 

 القراءة واالستماع .2
تستمد العالقة بُت القراءة وااستماع إىل جاوىر ىاتُت العمليتُت، 
واؽبدق الرئيس منهما، وىاو "الفهم"، حيث يكتسب الطفل بداية مهارات 

اع، دبا يف ذلك الًتكيز والنتباه اؼبقصاو  ؼبايسمع ؿباوا فهمو، وكّلما ااستم
تطاّورت مهارات الفهم السمعي لديو، كان ذلك مدعاة لنماو الفهم القرئي 
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ااحق لديو، فالفهم عملية عقلية ا تتدزّأ، وىي عملة تشًتكة بُت القراءة 
 وااستماع.

كعملية عةاوية،   –قراءة وشبة عالقة أخرى بُت القراءة وااستماع، فال
كعلية عةاوية، تقاوم على   –تعتمد على ااستماع، فاقراءة  –تقاوم على النطق 

تعتمد على ااستماع اعتما ا مباشرا، ألن القارئ يستمع إىل صاوتو يف  –النطق 
القراءة اعبهرية، فيعاعبو ذىنيا ليفهمو، كما يستمع إىل صاوت نفسي  اخلى 

 رأ قراءة فيما بعد أكثر  قو وإتقانا.)ياوظف البصر فيو( عندما يق
 

 القراءة والكتابة .3
 ترتبط القراءة والكتابة:

ترتبط القراءة بالكتابة ارتباطا مباشرا، ألضها سبثالن طريف الرسالة الكتابة، 
دبا بينها من اعتما  متبا ل، فهما وجهان لعملية واحدة، ىي "اؼبعرفة" فإذا  

رفة، فإن الكتابة سبثل اؼبنتج، بل ىي اؼبعرفة كانت القراءة سبثل عملية تلقي اؼبع
 ذاهتا.

وربتاج الكتابة إىل مهارات وخربات ا تتأتى بغَت القراءة، واقراءة أصال 
 ون كتابة، حيث يعمل النص اؼبكتاوب على ضبط النطق وأل اء، و تاوجيو 
القراءة الاوجهة الصحسحة الصحيحة قاواعديا و اليا، وىذا ما تفتقده اللغة 

فاوية، ألن التحدث قد خيرج عن نطاق الةبط والتاوجيو، فيختل البناء اللغاوي الش
 جزئيا أو كليا.

وتأسيسا على ما سبق، تظهر اغباجة إىل إ راك أجزاء البناء اللغاوي 
بشكل صحيح، وفهم طبيعة ىذه التشكيلة اؼبعقدة من الفناون واؼبهارات، 
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دبا يةمن اكتساهبا الصحيح من  ومراعاة العالقة بينها وتاوظيفها يف تعليم اللغة،
قبل التعلم، كما تربز القراءة باوصفها مهارة ؿباورية، ينبغي تسخَت كل ما ديكم أن 

 يساعد على التمكن منها، من الفزناون واؼبهارات األخرى.

 

 أهداف تعليم مهارة القراءةد. 

 : 19ىناك أىداف يف تعليم مهارة القراءة يعٍت

ية واؼبهارات الةرورية استعماؽبا، وذلك تنمية القدرة اللفظية والفكر  .1
 لتحقيق غذاء متكامل لفناون اللغة األخرى.

إتقان اؼبهارات األساسية للقراءة، واليت ابد منها يف تكاوين القدرة على  .2
القراءة، واستغالل القراءة يف تكاوين اىتمامات وأغرض جديدة، 

 واستخدام اؼبراجع استخداما فعاا.

حيتاجاون إليو من العلاوم واآل اب والفناون، واؼبهارات تزويد القارئُت سبا  .3
 العلمية.

 تزويد القارىء حبصيلة متجد ة من اؼبفر ات اللغاوية، والًتاكيب اعبيدة. .4

تنمية القدرة على القراءة يف سالمة وانطالق وفهم، والتمييز بُت األفكار  .5
 .اعباوىرية والعرضية فيها يقرؤه القارىء، وفهم األفكار اؼبتةمنة

تنمية ااستمتاع بالقراءة، وجعلها عا ة ياومية فبتعة ومسلية، وتنمية  .6
 اانتفاع باؼبقروء يف اغبياة، وحل اؼبشاكل بو.
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هتيئة الرصة للمتعلم كي يكتسب فنية معقاولة، مع تنمية القدرة على  .7
 استخدام اؼبراجع واؼبعاجم، والتعبَت عما يقرأ القرىء بأسلاوبو اػباص.

دما يقرأ ؼباذا يقرأ؟ فبهذا حيتحقق اؽبدف من أن يعرف القارىء عن .8
 القراءة.

تاوسيع اػبربات لدى القرئُت وإغاناؤىا، مع هتذيب العا ات واألذواق  .9
 واؼبياول اليت تتكاون منها أناواع القراءة اؼبختلفة.

 أهداف تعليم قراءة في المدرسة المتوسطةه. 

ام وأهداف هناك نوعان من أنواع أهداف تعليم قراءة يعني أهداف الع .1
 وتوضيحه فيه يلي : 20الخاص

 تعرف النصاوص اللغة. ( أ

 يستخدام مفر ات األجنبية. ( ب

 يفهم اؼبعلاومات ألفاظ ضمنية و صرحية.ج( 

 يفهم معٌت مفاىيمي. ( 

 .يفهم معٌت صرحيي يف التجملةه( 

 يفهم عالقة بُت كلمة وفقرة.و( 

 تفسَت نصاوص.ز( 

 تعيُت اؽباوية مهم اؼبعلاومات يف نصاوص.ح( 

 بُت فقرة األساسية والثناوية. يفرق( ط
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 حيد  أىم الشيء ليصنع ملخص.ي( 

21في المدرسة المتوسطة يعني قراءة تعليم وأهداف .2
: 

 جيد فقرة األساسية و الثناوية يف اعبملة. ( أ

 يقص عليو اػبرب أو القصة مرة واحدا. ( ب

 

 أهداف القراءة كما جاءت في الخطوط العريضة للمهاج اإلندونسيو. 

 ياوجو الذي اؼباوضاوع ىاو اػباصة مرحلة اؼبتاوسطة  العربية غةالل ماوضاوع

على  العربية اللغة إجيايب إىل ماوقف وتعزيز قدرة وبناء وتطاوير وتاوجيو لتشجيع
و فهم  اآلخرين كالم فهم على قدرة متفتحي ىاو القدرة. متفتحي واإلنتاجي

وىاو  نا ومكتاوبا.لالتصال لسا اللغة استخدام يف قدرة ىاو اإلنتاجي القدرة. اؼبقروء
 مهم لفهم اإلسالم ويف الفهم القرآن واغبديث وفيها كتب عربية إسلمي للمتعلمُت.

 

22التالية فيه العربية أهداف تعليم اللغة .1
: 

 مكتاوبة، أو شفهية كانت ساواء العربية، باللغة التاواصل على القدرة تطاوير ( أ

والكالم  ،(’istima) ااستماع وىي اللغة العربية، مهارات أربع وفيها
(kalam)، والقراءة (qira'ah)، والكتابة (kitabah). 

 األجنبية اللغات من واحدة العربية اللغة أمهية حاول الاوفاقة مستاوى رفع ( ب

 التعاليم مصا ر تقييم يف اػباص الرئيسية، التعليم أ اة تكاون أن إىل

 .اإلسالمية

 الثقافية بعد التظر سيعوالثقافة، ولتاو  اللغة بُت اؼبتبا لة العالقة فهم تنميةج( 

 يف ثقفات. يكاون أن أفةل الناس ثقفتهم و ويرجاو التالميذ من  وبالتايل
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 أهمية تعليم مهارة القراءةز. 

القراءة من أىم وسائل اكتساب اؼبعرفة والتعليم، فهي النافذة  تعترب
اليت من خالؽبا يطل اإلنسان على نتاج اؼباضي واغباضر، والقريب والبعيد، 

ر وثقافة وحةارة، وتعد الكلمة اؼبقروء أو اؼبكتاوبة من أقاوى وسائل من فك
  23.اكتساب اؼبعرفة

24هناك أهمتان اثنتان في مهارة القراءة فيها يلي .1
 : 

 أهمية القراءة للفرد (1

أىم ناوافذ  –من غَت شك  –القراءة عملية فر ية يف أ ائها، وىي 
تو، وذلك اؼبعرفة اإلنسانية، وىي للفر  مشبعة لكثَت من حاجا

 لالعتبارات اآلتية:

وسيلة تربط فكر اإلنسان باإلنسان، فيمكن أن يطلع على أفكار  أضها ( أ
اآلخرين ويتعرف على الثقافات القددية واغبديثة، البعيدة القريبة 
فالقراءة تصل اإلنسان بًتاث أمتو من علم وفن ومعتقدات 

و العلماء،  ومقدسات، وهبا فالقراءة للفنانُت واأل باء،  والشعراء،
 واؼبفكرين.

أضها أساس لبناء شخصية اإلنسان، فاإلنسان ابن بيئتو، ونتاج  ( ب
ثقافتو، فالقراءة تكاون تفكَته، وربد  اتداىاتو وتعدؽبا، وتعرضي 
مياولو، وتغذي عقلعو، فبا جيعل لو مكانة مرماوقة بُت الناس، فيحتل 

ة بُت الناس، مكانة اجتماعية ا حيتلها عقلو، فباجيعل لو مكانة مرماوق
فيحتل مكانة اجتماعية ا حيتلها غَته، فيحس بذاتو وكيانو بُت أرا  
اجملتمع، وهباذا تكاون لو شخصيتو اؼبستقلة، وتفكَته، وثقافاتو، وىناك 

 .فرق بُت من يقرأ ويفهم، ومن ايقرأ
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القراءة أ اة رئيسية لتعلم الفر ، فال قباح ؼبعلم أو متعلم إا باقراءة  ( ج
فالقراءة  اؼبعلم بال قراءة؟ وكيف يتعلم اؼبتعلم بال قراءة؟ فكيف يعلم

 مهمة لكل فر لتعليم والتعلم.

تشعر اإلنسان بالثقة، وسبكنو ن معرة نفسو، ومعرفة  القراءة ( 
اآلخرين، فيشعر باألمن واألمان فتسًتيح نفسو، وبذلك حيصل على 

اوي شيء من ااتزان النفسي والتكامل، وبذلك يكاون اإلنسان س
السلاوك ساوي التفكَت، ويتةمح ذلك عندما يقرأ اإلنسان شيئا 
متعلقا دبستقبلو أو حبياتو، وقراءتو لعقاو  البيع والشراء، واؼبعامالت 
التجارية دبختلف أناواعها تشعره اأمان، وقراءتو ؼبختلف الثقافات 
والعارف ذبعلو عندما يتكلم مع الناس واثقا من نفسو عاؼبا دبا يقاول 

 مع، فيشعر اتزان النفسي، فيكاون ساويا يف سلاوكو وتفكَته.أو يس

 

 أهمية القراءة للمجتمع  (2

القراءة عملية اجتماعية يف حد ذاهتا، وإن كانت فر ية يف 
أ ائها، يؤ يها الفر  ويستفيد منها اجملتمع، والعصر اغبديث زا  من 

ع األمهية ااجتماعية للقراءة، ألنو عصر التقدم واغبةارة، والتاوس
الفكري، والقراءة  ورىا كبَت وخطَت يف ذلك فال تقدم وا حةارة وا 
رقي إا بصراع الفكر، وتبا ل الرأي، واحتكاك اؼبعرفة، وا يتحقق ىذا 

 25إا عن طريق اؼبعرفة.
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 أقسام  القراءة. ح

 : 26تنقسم القراءة إىل عدة ناوعان

 القراءة الجهرية  .1
رماوز صاوتية عن طريق النطق مع حسمن األ اء تعرفها : رباويل الرماوز الكتابة إىل 

 والفهم.

 : مزايا القراءة اعبهرية ( أ

تدريت التلميذ على اخراج اغبروف من ـبارجها اؼبصحيحة، والنطق  (1
نطقأ سليما باكلمات واعبمل والًتاطيب مع حسن التلفظ  ون مد زائد 

 أو خطف أو تقطيع.

كباوا وصرفا مع  ضبط اغبركات يف أواخر الكلمات وفقا لقاواعد اللغة (2
 إقامة بنية الكلمة على وجهها السليم.

الاوقف يف اؼباواطن اؼبناسبة باعتدال و ون إفراط مع مراعاة عالمات  (3
 الًتقيم دبا ترشد إليو من كيفية األ اء والاوقف.

سبثيل اؼبعاين من خالل تغيَت الصاوت وتلاوينو ورفعو وخفةو دبا يتفق  (  (4
 مع سبل أ اء اؼبعٌت أ اء صحيحا.

تكشف القراءة اعبهرية عن عياوب القاريء يف نطق األلفاظ  ه( (5
والًتاكيب وفهم األفكار، فمن اؼبسلم بو أن اارتباط وثيق بُت القراءة 
الصحيحة الاواضحة نطقا وأ اء والفهم التام، كما أن اضطراب القراءة 

 يًتتب عليو قصاور يف الفهم.

 تعيُت القراءة اعبهرية على التذوق فيها.
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ة اعبهرية ؽبا جاوانب إجيابية من الناحية النفسية القراء
وااجتماعية، فهي تريب القاريء على عدم اػبجل واػباوف، وتغرس فيو 
اعبرأة على ماواجهة اآلخرين، وربقق الاوجاو  ااجتماعي حيث الفائدة 

 اؼبتبا لة بُت القاريء والسامعُت.

صر األمر تشًتك يف القراءة يف القراءة اعبهرية حاستا السمع والب
الذي من شأنو أن ياوصل اؼبعٌت بأكثر من وسيلة يؤ ي إىل يهاولة 

 استيعات األفكار يف رأي بعض الًتباويُت.

 عياوب القراءة اعبهرية  (1

 : القراءة اعبهرية فيها عياوبا، وىي

إذا مل تةبظ القراءة اعبهرية  ضبطا صحيحا أي يف ماواطنها اؼبالئمة   ( أ
 خرين.فأضها تاو ي إىل  التشاويش على اآل

ربد من حرية القاريء فهاو ا يستطيع فبارستها إا يف أوقات ؿبد ة   ( ب
 وأماكن معينة.

تستغرق وقتا أطاول، وبالتايل فإضها ليست اقتصا ية وربتاج إىل جهد يف ج( 
 ااعدا  واأل اء، وترىق القاريء إذا استمر يف القراءة فًتة طاويلة.

فا آلخرين أن القراءة اعبهرية خال –يرى بعض خرباء الًتبية وعلم النفس  ( 
 ففيها تشتيت للجهد بُت األ اء والفهم.
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 الصامتة القراءة .2

ىي القراءة اليت تعتمد اإل راك البصري الذي يًتجم إىل وعي ذىٍت  ،تعريفها
 مباشرة  ون نطق.

 مزايا القراءة الصامتة (1

 –إضها اقتصا ية، فعامل السريعة وتاوفَت الاوقت أساسي فيها إذ تستغرق  ( أ
ثلثي اؼبدة اليت كبتاجها يف القراءة اعبهرية وقد تستغرق  –يف اؼبعدل العام 

أقل من ذلك وفقا للهدف منها، وقد تستهدف أحيانا ااستعراض العام 
للمحتاويات أو ااستذكار أو الغاوص إىل  قائق اؼبعٌت، ودبقدور القاريء 

 ( كلمة يف الدقيقة الاواحدة.200بعد بدريبو أن يقرأ )

ديكن أن ديارسها يف  ءة صامتة سبنح القاريء إحساسا باغبرية، إذالقرا  ( ب
أي مكان  ون خشية من مةايقة اآلخرين والتشاويش عليهم، وىي 
تدخل يف إطار اؼبمارسات الطبيعية ااعتيا ية اليت ا ربتاج إىل حيطة أو 

 استعدا  أو حذر بال قياو  زمانية أو مكانية.

لًتكيز والتاوفر على التحليل والتقاوًن، تساعد على تربية الذىن على اج( 
وتعيُت على الفهم، لذا ابد من التعاو  عليها، وترويض النفس على متابعتها 
 ون تشتت، وىي تعمل على تاوطيد العالقة بُت القاريء والكتب وكيفية 

 اإلفا ة من اؼبراجع واؼبصا ر  ون عناء ويف وقت قصَت.

لدى القاريء الذي يعاين من القراءة الصامتة تسًت عياوب النطق  ( 
مشكالت خلقية يف اللسان وتعفيو من عناء اغبرج أمام اآلخرين وىذه مزية 

يستهان بقيمتها النفسية كما أن القراة الصامتة تساعد على بناء  مهمة ا
  الثقة بالنفس وااعتما  عليها )بعد اهلل(.
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 ربصيل اؼبعرفة، القراءة الصامتة قراءة وظيفية يعتمد عليها اانسان يفه( 
واؼبتابعة، وربقيق اؼبتعة، وقد أثبتت التجربة أن نسبة اؼباواقف اليت تستخدم 

 % من ماواقف القراءة.00فيها القراءة الصامتة تزيد على 

تساعد على زيا ة الثروة اللغاوية والفكرية للقاريء إذ إن القاريء فيها ا و( 
 ينشغل يالنطق بل ينصرف إىل التحصيل بكليتو.

 عياوب القراءة الصامتة (2

 يلي : وعياوب القراءة الصامتة فيما

تساعد على شرو  الذىن وعدم الًتكيز واانصراف إىل التفكَت يف أماور   ( أ
بعيدة عن ماوضاوع القراءة، لذا يستحسن أا سبارس القراءة الصامتة إا بعد 
تدريب وترويض ويف مراحل متقدمة من عمر التلميذ يف السناوات األوىل 

 راحل اابتدائية جيب أن يعٌت فيها بالقراءة اعبهرية والتدرب عليها.يف اؼب
القراءة الصامتة ا تساعد على اكتشاف عياوب النطق وبالتايل إصالحها  ( ب

وتال فيها، ؽبذا كان ابد أن تكاون يف مرحلة تالية اتقان القراءة اعبهرية وأ 
ن استغرق تام فيها يراوح بينها وبُت القراءة اعبهرية بُت اغبُت واآلخر  و 

  ون غَتىا.

القراءة الصامتة ذات آثار نفسية واجتماعية مهمة إذا مل تةبط فبارستها ج( 
بشكل طبيعي، إذا إضها قراءة فر ية تساعد على العزلة واابتعا  عن 
اعبماعة والتفاعل معها وتؤ ي إىل اانطاواء واػبجل واانسحاب من 

 ف إليها اانسان بكلية  ون ضابط.اجملتمع إذا أسيئت فبارستها أوانصر 

تؤ ي القراءة الصامتة يف بعض األحيان إىل تاوارث ااخطاء اللغاوية، وكثَتا   (
ما يستظل بظلها الطالب الةعاف أو يتظاىر الكساىل الذين ينصرفاون 
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إىل التفكَت يف شؤون خاصة أو يلاوذون بأحالم اليقظة بينما حيسب ويل 
 لميذ الذي أمامو مستغرق يف القراءة.األمر أو اؼبدرس أن ىذا الت

القراءة الصامتة ربرم القاريء من متعة اإليقاع ولذة اإللقاء، وربرمو من  ه(
اؼبهارات اليت ديكن أن يكتسبها من ديارس القراءة اعبهرية )وسنذكر ىذه 

 .اؼبهارات فيما بعد(

يرى بعض الًتباويُت أن الًتبية اغبديثة أسرفت يف الًتكيز عليها، 
أعانت عليها أساليب اامتحان، ورباولت بذلك إىل ناوع من ربصيل و 

 األفكار  ون اىتمام باؼبهارات.

 : اللعبة اللغويةالمبحث الثاني

 التعليمية األلعاب . أ

لقد ظهرت األلعاب التعليمية كر  فعل  27وذكر يف البحث السابق،
ىتمام من ألمرين : أوؽبما التطاوير الذي حدث يف الفكر الًتباوي، وانتقال اا

اؼبا ة كغاية يف حد ذاهتا إىل ااىتمام باؼبتعلم، وما صاحب ذلك من ااىتمام 
بعملية التدريس وعائدىا، وجاوىر ىذا التطاوير إن العملية التعلمية بفلسفتها 
ومناىجها أصبحت هتدف أساسا إىل تربية اؼبتعلم، فال بد إذن من قيام التعلم 

ديارس اؼبتعلم عد ا من األنشطة يكتسب من  على مبدأ ااجيابية والفاعلية حيث
خالؽبا اؼبعلاومات واؼبفاىيم واؼبهارات ااذباىات وسبكنو من فبارسة حياتو ي 
اجملتمع الذي يعيش فيو، واألمر األخر ااىتمام باوظيفية اؼبعلاومات وواقعيتها 

 وبعدىا عن التجريد وتناوؽبا ؼبشكالت اجملتمع.
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 تعريف اللعبة اللغوية. ب
َلَعَب بفتح العُت ىاو الصيب ـــــــــَ لعبا : سال لعابو من  عٌت اللغاوي للعب :اؼب

َ لعباً، ولِعبا : ؽبا، ويف تنزيل العزيز )أرسلو معنا  (َلِعبَ )فمو. ولعب بكسر العُت  ـــــــ
 .08ياوسف آية ( غدا يرتع ويلَعب

س أفرا ا : بأن "نشاط ديارسو النا  (Chablin)وتعريف لعبة من تعريف شابلن 
 28". وصباعات من اجل اغبصاول على اللذة وااستمتاع  ون أي  افع آخر

: بأنو "علية سبثل تعمل على رباويل  (Biagai)وأمتُّ التعريف من بياجية 
اؼبعلاومات الاوار ة لتالئم حاجات الفر ، فاللعب والتقليد واحملاكاة جزء ا يتجزأ من 

  29".عملية النماء العقلي والذاء

ل مامت عرضو من تعريفان اللعب لبعض العلماء والفالسفة والباحثُت من خال
ديكن القاول أن اللعب ىاو نشاط من عدة فر  أو ؾبماوعة بو الفر  كبَتا أم صغَتا 

 .على اللذة وااستمتاع واؼبتعة وديارسو الفر  عرب مراحل اغبياة ؽبدف معُت

اللعبة ىي اإلنشطة فيها اللعبة اللغاوية ىي ناوع من أناواع الاوسائل التعليمية. 
ويقصد هبا اإلنشطة متناوعة   31.مرح وهبجة هتذف إلكتساب كفاءة معينة بطريقة
 وهتذف إلكتساب كفاءة معينة. ويفعل فيها اػباص بطريقة مرح وهبجة

يستخدم اصطالح ))األلعاب(( يف تعليم اللغة، لكي يعطى ؾباا واسعا يف 
اس باوسيلة فبتعة ومشاوقة للتدريب على عناصر األنشطة الفصلية، لتزويد اؼبعلم والدر 

ةا تاوظف بعض ؼبهارات اللغاوية اؼبختلفة. وىي أياللغة، وتاوفَت اغباوافز لتنمية ا
))التخمُت(( إلضفاء أبعا  اتصالية على تلك األنشطة،  العمليات العقلية مثل
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لعاب وتتيح للطالب ناوعا من ااختيار للغة اليت يستخدماوؽبا. و ىذه أللاوان من األ
 31زبةع إلشراف اؼبعلم أو ؼبراقبتو يف األقل.

اللعبة ىي واحد من من وسيلة التعليم أو اسًتاذبية التعليم ؼبساعدة مدرس يف 
التعليم. اػباص يف العليم اللغة، اللعبة تستطيع أن تعطى حاوافز يف تعليم اللغة، و 

 تصنع الطالب يعلماون يف السعا ة.

 ماوجهة وىي اللغاوية، اؼبعارفمسابقة يف إن ألعاب لغاوية ىي عبارة عن 

 نفس ومن اؼبدارس طالب من عد  صبع فيها ويتم سنة 14و 13 بُت ما للطالب

 على فيها يتدرباون يقاوماون ألعاب،حيث عدة ؼبمارسة تقريبا التعليمي اؼبستاوى

 32.اللغاوية قدراهتم

 أهمية األلعاب في تعليم اللغة .ج

ات األجنبية، أن عملية التعليم والتعلم من اؼببا ئ السائدة يف تعليم اللغ
 –وديكن تلبية ىذا اغبافز النفسي على وجو أكمل    ينبغي أن تتم يف مرح وهبجة.

وخباصة الصغار منهم  –باستخدام األلعاب  اخل فصاول اللغة. ولدى الدراسُت 
روح عالية يف التنافس، حبيث ديكن ألي ناوع من التدريب أن يتحاول إىل  –

مسابقة، يتعلم اؼبشًتكاون من خالؽبا  ون أن يفطناوا إىل ما حيدث ؽبم،  منافسة أو
33تعاويد ؽبم على التلقائية يف استخدام اللغة. –ويف ذلك كما ا خيفى 

 

ويف لعبة . أمهية اللعاب يف تعليم اللغات األجنبية ودبا فيها اللغة العربية 
ية و ليعتا  التالميذ يف اللغاوية حيتاج فبرسات عديدة، وليتباعد عن سئم يف تعليم
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الرياض:  ار ( ،األلعاب الغاوية يف تعليم اللغات األجنبية مع سبثلة التعليم العربية لغَت الناطقُت هبا  ناصف مصطفى عبد الغزيز،  
 12 ،)0022اؼبرية، 
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تعليم اللغىة بكل سرور. وكان يف العا ة الشيئ اؼبكرر ىاوفعال سئما. يهذف 
 العاب اللغات حافر النفسي و مسابقة يف نشيطة تعليمية.

واأللعاب اللغاوية من أفةل الاوسائل اليت تساعد كثَتا من الدارسُت على 
 34ة الدروس وجفافها.ماواصلة تلك اعبهاو  ومساندهتا، والتخفيف من رتاب

 الروح الحقيقية أللعاب .د

 يكمن اعباوىاو اغبقيقي أللعاب يف :
 .روح التنافس األخاوي لتفاوق على األخرين وبزىم .1

 .دبشاىدة األخرين ومتابعتهم يف اؼبابقات اؼبختلفة وتشجيعهم .2

 .حث النفس على ربسُت إمكاناهتا الذاتية .3

 .قيق انتصارماالتعاون مع األقران إلقباز عمل معُت أو لتح .4

ويف األلعاب اعبماعية أو يف اجملماوعات، يسَت التنافس والتعاون جنبا إىل  
جنب. فهناك ؾبماوءات وفرق أخرى كباول التغلب عليها، كما أن ىناك 
أصدقاء نساعدىم على النتصار على الفرق اؼبنافسة. وىكذا يكاون للفر   ور 

 35مهم يف نظر اآلخرين.

ية يف اللعبة الاوار ة عنصرين رئيسيُت مها الشعاور يف رأي الفلسفة الياونان
يف  (fun and pleasure) متحمس أو اؼبرح والسروريد و سع يعٍت (eros)  إيروس

  36.النةال وروح أو جهدىاو  (agon)أغاون اللغة اإلقبليزية و 

ولذك يف أمهية انشطة لعبة، حيتاج اؼبعلم أن يأخذ إستفا ة من لعبة 
ليمية إذن ىناك شعاور إيروس أو سعيد واؼبرح والسرور وؾبماوعتها يف انشطة تع

 يف انشطة تعليمية.
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36
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati.  19  



31 
 

 
 

 خصائص اللعبة الجيدة .ه

 –وىناك خصائص اللعبة اعبيدة إلقامة لعبة تعليمية يف الفصاول، ديكن للعبة 
أن تكاون فبتازة من حيث كاوضها لعبة. وخصائص اللعبة اللغاوية اعبيدة  –بطبيعة اغبال 

 37 يف اآليت:

 اللعبة ؼبستاوى الدارسُتمالئم  .1

 صالحية اللعبة لكافة اؼبستاويات .2

 إشراك اللعبة ألكرب عد  من الدارسُت .3

 معاعبة اللعبة ألكثر من مهارة أو ظاىرة لغاوية .4

 التصال اللعبة دباوضاوع مدروس حديثا .5

 سهاولة اإلجراء .6

 اللعبة لروح اؼبناقصة وجلبها للمتعة واؼبرح. إذكاء .7

 

 Ular Tangga يةالمبحث الثالث: اللعبة اللغو 

 (Ular Tangga) مفهوم اللعبة ثعبان وسلم .أ

. النر  باوساطة لعبها ويتم لألطفال كالسيكية لعبة ىي اللعبة ثعبان وسلم

 اؼبربعات بعض يف. كرتاونية لاوحة على مرقمة مربعات من وتتكاون فأكثر اعبُت يلعبها

 إىل األقل القيمة ذو الرقم من اانتقال يتم انو حبيث مربعُت بُت تربط واليت لمالس ترسم

 بُت تربط واليت اغبيات ترسم األخرى اؼبربعات بعض ويف. األعلى القيمة ذو اآلخر الرقم

 . األقل القيمة ذو اؼبربع إىل األعلى القيمة ذو اؼبربع من اانتقال يتم حبيث مربعُت

 هاأ خل حىت"  وثعابُت سالمل"  باسم وبيعت إنكلًتا يف أوا اللعبة ظهرت

 اللعبة سهاولة. Snake & ladders ثعبان وسلم باسم اؼبتحدة الاوايات إىل برا يل ميلتاون
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 اىتمام من قلل اللعبة يف اؼبهارة جانب غياب لكن لألطفال، جذابة جعلتها وبساطتها،

 38.هبا الكبار واستمتاع

 

 Ular Tangga Bintangاللغوية مفهوم اللعبة . ب

. مربعات بصاورة قبم ىي اللعبة تتكاون من Ular Tangga Bintangاللغاوية  اللعبة

ىناك ثعبان وسلم، إذاكان ثعبان و يرفع إىل منرة األعلى وإمذاكان سلم ابد نازل إىل 
 فيها خطاوات معُت.فيها بطاقات النجاوم و بطاقات القراءة و منرة اؼبناسبة، 

 Ular Tangga يةاللغاو  اللعبة طريقة:    Ular Tangga Bintangاللغاوية  اللعبة نظام

Bintang  اللعبة من كان ساواء  Ular Tangga مربع يف بيياون وقف إذا" العا ة كما 

 مربع يف إلن البطاقة، وقبم قبم ىناك لعبة ىذه يف يعٍت وفرقها"  وابد سلم فيو الذي

 . وقبم وسلم ثعبان باسم أذكر ؼباذا سبب وىاو. اؽبجئية وحرف قبم صاورة كلهم

 حاكم منهم واحد اعب، أقل أو طلبة 4  الفقرة يف (0يلي : ماك ىي اللعبة نظام

 يف  "pion" بيياون وفق إذا (2".  لقراءة بطاقة و البطاقة قبم ديسك:  حاكم وظيفة"
  ويقرأ حرف، حبسب نطاقة حيمل أن وجيب مربع، يف وقف اعب وابد معُت، مربع

 ىي ئزالفا .اغباكم من ةالبطاق قبم لع وحيق أجب أن استطع إذا السؤال، عن وأجب

 39.كثَتة البطاقة قبم عتده الذي اعب
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 http://ar.wikipedia.org/wiki/24 ماٌو 2013.سلم_وثعبان . 
39

 http://puiteripitrisebuahcatatan.blogspot.com/2١13/١5/ular-tangga-bintang-bahasa-arab.html. 24 
Mei 2013 

http://ar.wikipedia.org/wiki/سلم_وثعبان
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 الثالث الفصل

 عرض البيانات وتحليلها

 

 لمحة عن ميدان الدراسةأ.  
 4١الجغرفي الموقع .1

 -تقع اؼبدرسة ضهةة العلماء اؼبتاوسطة اإلسالمية باكيس ماانج يف باكيس
 .2  1011وياوسع  502522-0240ماانج. اؽباتف 

 41قع اؼبدرسة ضهةة العلماء اؼبتاوسطة اإلسالمية باكيس ماانج.ىذا ماو 

 
 (2صورة )

 خريطة من موقع المدرسة نهضة العلماء المتوسطة اإلسالمية باكيس ماالنج
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34 
 

 
 

 نهضة العلماء المتوسطة اإلسالمية باكيس ماالنج مدرسةتاريخ   .2

نذ سنة ضهةة العلماء اؼبتاوسطة اإلسالمية م يقام اؼبؤسسة اؼبدرسة
 Madrasah Ibtidaiyah)م باسم "مدرسة اإلبتدائية مينينجة  0065

Menengah ) عل مئسس العلماء و مدارس مدرسة اإلبتدائية ضهةة "
العلماء باوناوت ويتان )واآلن باسم مدرسة اؽبداية( وعالمة فبيزة اإلسالمية 

ج أىل السنة واعبماعة. وىدف اؼبدرسة ىاو لكي على أو يف األغالق متخر 
من اؼبدرسة ضهةة العلماء اإلبتدائية باوناوت ويتان اليت مل يستطيع تعليم إىل 

 مرحلة اؼبتاوسطة بسبب نفقة التعليمية.
وتغَت اظبها بعد السنتُت باسم مدرسة ضهةة العلماء اؼبتاوسطة 
اإلسالمية. ويف تنميتها حُت اآلن غَت الرئيس اؼبدرسة بكثرة سبع مرة، 

 وىم يعٍت :
 (0060-0065سنة عبد اغبليم ) ( أ

 (0050-0060قبم الدين أشعاري )سنة  ( ب

 (1904-0906ؿبمد شيفاو اإلسالم )سنة ج( 

 (8002-0024اغباج لكمان حاكم )سنة  ( 

 (8002-8008أضبد فطٍت )سنة ه( 

 حىت اآلن( 8002قبمة اجملستَت )و( 

نشيطة التعليمية تقاوم ضهارا ألن  8000حىت  0065سنة، منذ سنة  42وطاول 
لتعليم استعمال تبا ا مع مدرسة ضهةة العلماء اإلبتدائية اؽبداية. واغبدهلل، منذ الفصاول 

م تعمل نشيطة التعليمية يف الصباح ألن عندىا بنيان منفر ا وتأسس  8000ياولياو  0
لبناء  بنيانا وسيلة اليت ىي عنصر من عناصر  (block grant)من صندوق بيلاوك غرين 

 .8008حىت  8000سنة   MEDP –ADP Loan INO-SF 2294برنامج 
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ويف نتميتها حىت اآلن اؼبدرسة تنمية جيد جدا، يعٍت يف تنمية عد  الطلبة 
وأكا دييكية )يف ثالث سنة متخرج قبح يف اإلختبار النهائي ومقباول يف اؼبدرسة اعبيدة 

ابقة مرحلة  أكا ديكية، اػباص براماوكا الذي جا ه يف مس-حاول اؼباانج( وقبح يف ليس
 كجامتان وكباوبتُت وبروبنسي جاوا الشرقية.

يف مرحلة ماانج ومسابقة خطابة العربيةيف   (Perisai Diri)قبح بارسي  يري 
كباوباتُت، ومسابقة خطابة األندونسي وجده ناجحا يف مرحلة بروبنسي جاوا الشرقية 

يف جاكرتا،  Expo Madrasah Tingkat nasional III (KEMNAS) 2111وىاو وكيل يف 
تقدم  اؼبتاوسطة اإلسالمية اليت ىي وؾبماوعة  روم بان كيائي ما و مدرسة ضهةة العلماء

 يف كيجامتان باكيس ويف كباوفاتُت ماانج.

 عرض بيانات المقابلة  .3

اؼبقابلة إىل رئيسة اؼبدرسة اؼبدرسة ضهةة العلماء اؼبتاوسطة اإلسالمية  ( أ
 باكيس ماانج

فربايَت  5مدير اؼبدرسة يف التاريخ عقدت الباحثة اؼبقابلة مع 
 00.20حىت  00.00يف اإل ارة الرئيس اؼبدرسة يف الساعة  8002

وحصلت الباحثة من ىذه مقابلة ىي تطاوير ىذه اؼبدرسة. وناوع من 
أناواع وسيلة التعليمية الذي استخدم يف اؼبدرسة. ومدارس يف ىذه 

 ابقة.اؼبدرسة وأيض يف نيجة اليت قد ذبد الطلبة يف اؼبس
 

اؼبقابلة إىل مدرسة اللغة العربية يف اؼبدرسة ضهةة العلماء اؼبتاوسطة  ( ب
 اإلسالمية

 00عقدت الباحثة اؼبقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف التاريخ 
، 00.20-00.00يف اإل ارة اؼبدرسُت يف الساعة  8002فربايَت 

يس وحصلت الباحثة من ىذه اؼبقابلة يعنِت طريقة اؼبستخدمة يف تدر 
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اللغة العربية ىي بالطريقة اإللقائية وتكريرية والطباشَت و لعبة أيض 
ولكن اذبا  البحثة يف اؼبستخدمة يف لعبة ثعبان وسلم وقبم يف ىذه 
اؼبدرسة. وىناك مشكلة يف تعليم كما قالت مدرسة بعض تلميذ من 

 تالميذ ياوجد اؼبشكالت يف تعليم وإحدامها يف تعليم مهارة القراءة.
 

 المتوسطة العلماء نهضة مدرسة وأهداف ورسالة مستقبلة يةرؤ  .4

 42ماالنج باكيس اإلسالمية

 الرؤية مستقبلة (1

وعالمات النتيجة لاوجاو  الؤية متفاوقة وفكري يف البيئة. لاوجاو  مدرسة اإلسالمية، اؼبهنية، 
 مستقبلة فيما يلي :

:  السلاوك صبع ؾبتمع اؼبدرسة مع شريعة  اإلسالمية  ( أ
 هبا أىل السنة واعبماعة. اإلسالمي اليت

فعل اؼبهمات الاواجبة صبع ؾبتمع :   اؼبهنية  ( ب
 اؼبدرسة وطلبة مهنية.

 متفاوقة ج( 

 

 أكا ديية.-:  اإلقباز يف األكا ديية و ليس

-:  تعطى مساعدة أكا ديية و ليس أم ن ( 
 أكا ديية جيدا.

 ئة:   صبع اجملتمع اؼبدرسة اليت اىتم بالبي فكري يف البيئةه( ح
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 رسالة المدرسة (2

تفعل تعليمية اإلسالمية اليت فيها أساوة حسنة واؼبتقى اهلل حبسب  - أ
 تنظيم اإلسالمية أىل السنة واعبامعة

ترفع مهنية يف فعالية اؼبدارس و األكا دييكية يف تنمية اإلستطاعة  - ب
 الطلبة

 تنمية نتيجة طلبة يف أكا دييكية وليس أكا دييكية    -ج

 .ق اىتم بالبيئة و زبلق البيئة نقية نظيفة و صحةترفع أخال     - 

 

 أهداف المدرسة (3

 صل متخرجة فيها أخالق الكردية وجيعلو أساوة حسنةرب - أ
ربصل متخرجة اليت سبلك فيها دبعدل قدرة أرفع من القدرة واإلختبار  - ب

 الاوطٍت

 صل متخرجة اليت يستمر إىل أرفع الًتباوية أو يف متفاوقة اؼبدرسةرب    -ج
 خرج اؼبدرسة بنسبة مئاة يف اؼبئاة كل سنةتت    - 

 لك اؼبدرسة نشيطة األكا ميكية أوليس أكا دييكية وىي ينجح يفسب  -ح
 مرحلة جاوا الشرقية       

 وصحة ديلك اؼبدرسة البيئة نظيفة   -و
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43المدرسة ووكيل رئيس (4
 

ضهةة العلماء اؼبتاوسطة  اؼبدرسةيف  ىذا ىاو الرئسة ووكيل الرئيسة
 سالمية باكيس ماانج :اإل

 

 (2)جدول 

 المدرسة ووكيل رئيس

 مرحلة التعليم النهائي اعبنس ااسم الاوظيفة الرقم
شعبة تعليم  S3تتعلم  امرأة M.Pdقبمة،  الرئيسة اؼبدرسة .1

اللغة اإلندونسية يف 
جامعة اغبكمية ماانج 

 )تفعل حبث النهائي(
  وكيل الرئيس اؼبدرسة .2

 األول
رف، ظبش اؼبعا
S.Pd 

 S1. PKn ذكر

وكيل الرئيس اؼبدرسة  .3
 الثاين

شعبة   S1يتعلم يف  ذكر نسائي
تعليم اللغة اإلندونسة يف 
جامعة اغبكاومية ماانج 

 )مرحلة السا سة(
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44ن المدرسةالمدرسون والموظفو  .5
 

ىذا ىاو عد  اؼبدرسُت واؼباوظفُت يف اؼبدرسة ضهةة العلماء اؼبتاوسطة 
 س ماانج :اإلسالمية باكي

 (3)جدول 

 نعدد المدرسو 
 اؼبا ة ااسم الرقم

 علم اؼباوطنية S.Pdظبش اؼبعارف،  .1
 الرياضيات نسائي .2
 علم اإلجتماعية S.Pdمفيد برىاشة،  .3
 عقيدة واألخالق ناور ىُّت  .4
 القرآن اغبدث شيف اإلسالم .5
 فناون والثقفة S.Pdماونطية،  .6
 حديثالقرآن  BAزين الدين،  .0
 علم العامل S.Pdسَتي ساويتمي،  .0
 اللغة اإلنزلية S.Pdييندينيت،  .9

القرآن اغبديث وأىل  S.Agعبد الرضبن،  .11
 السنة واعبماعة

 علم الرياضة S.Pdزينل،  .11
التاريخ والثقافة اإلسالمية  S.Pdiفينا فديلة،  .12

 والفقة
علم العامل و علم  أضبد مبارك .13
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 تيكناولاوجية
 علم اإلجتماعية S.Pd ية فطري ساوييت،  .14

 علم اؼباوطنية فتح الصاغبة .15
 علم الفقة أضبد جاوبري .16
 علم ااجتماعية ارحم ياوسف .10
 اللغة العربية S.Pdiأفريدى،  .10
 الرياضيات تَتي أغاونج ياوكا فَتاساوجاو .19
 علم العامل SPأوزو وائيُت,  .21

 

 

 (4جدول )

 نعدد الموظفو 
 الوظيفة االسم الرقم

 الرئسة اإل ارة SP.d ية فطري ساوييت،  .1
 العاملالرئيسة اؼبخترب علم  SP.dسَتي ساوريتمس،  .2

 الرئيس اؼبخترب اغباساوب S.Komؿبماو ة،  .3
 الرئيس اؼبخترب اإلسالمي أضبد جاوبري .4
 مدرسة إشراف اإلجتماعي S.Psiتيتُت خلسنا،  .5
 يسة اؼبكتبةالرئ فتح الصالة .6
 ماوظفة اإلرة عزيزة الرضبة .0
 ماوظفة التعاوين وينرسة .0
 اغبارس اؼبدرسة ناور الصبا .9

 ماوظفة النظيفة مربور عنُت .11
 ماوظفة معرب الشارع  عامنتَتي .11
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 (5جدول )

 جيةمنهعدد المشرف اال

 االسم االمنهجية الرقم

 بَتاماوكا .1
 أضبد مبارك

 تَتي أغاونج ياوكا

  يروم بان .2
 عبد الرحيم
 مهرو ي

 بارسي  يري .3
 ؿبمد صاغبُت

 أنديري حست حنفي
 إيفا سريا إنندا  .4

 

 (6)جدول 

45أدوات المدرسة
 

 العدد أدوات المدرسة الرقم
 1 اإل ارة الرئس اؼبدرسة .1

 9 الفصاول .2

 1 اإل ارة اؼبدرسُت .3

 1 اإل ارة اإل اري .4

 1 العاملاؼبخرب لعلم  .5

 1 اؼبخرب اغباساوب .0

 1 اؼبخرب الدين .0

 1 الغرفة الصحة .9
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 1 غرفة اإلشراف اإلجتماعي .11

 1 غرفة الطاليب .11

 5 ضبام .12

 2 مستاو ع  .13

 

 في تعليم المهارة القراءة Ular Tangga Bintangاللعبة اللغوية تطبيق ب. 
يف  8002فربايَت  5التاريخ  عقدت الباحثة اؼبقابلة مع مدير اؼبدرسة يف

وحصلت الباحثة من  00.20حىت  00.00اإل ارة الرئيس اؼبدرسة يف الساعة 
ىذه مقابلة ىي تطاوير ىذه اؼبدرسة. وناوع من أناواع وسيلة التعليمية الذي 
استخدم يف اؼبدرسة. ومدارس يف ىذه اؼبدرسة وأيض يف نيجة اليت قد ذبد الطلبة 

 يف اؼبسابقة.
فربايَت  00حثة اؼبقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف التاريخ عقدت البا

، وحصلت الباحثة من 00.20-00.00يف اإل ارة اؼبدرسُت يف الساعة  8002
ىذه اؼبقابلة يعنِت معلاومات من طريقة اؼبستخدمة يف تدريس اللغة العربية ىي 

لبحثة يف لعبة أيض ولكن اذبا  ااإللقائية وتكريرية والطباشَت و  بالطريقة
اؼبستخدمة يف لعبة ثعبان وسلم وقبم يف ىذه اؼبدرسة. وىناك مشكلة يف تعليم  
كما قالت مدرسة بعض تلميذ من تالميذ ياوجد اؼبشكالت يف تعليم وإحدامها يف 

 82فصل ضابطة طالبا و  84لطلبة يف فصل ذبرييب  تعليم مهارة القراءة، وععد ا
بعة يف ىذه اؼبدرسة ىم فصل أ وفصل ب طالبا. ىناك ثالثة فصل يف مرحلة السا

 وفصل ج.
قامت الباحثة بااختبار القبلي يف  اجملماوعة التجريبية.  األول اللقاء في

 84م، يف اجملماوعة التجريبة  8002مارس  20وعقد يف ياوم السبت يف تاريخ 
، فتحت الباحثة التعليم بالسالمة 00.00طالبا. تفعل ىذه اإلختبار يف الساعة 
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أ البسملة وقات الباحثة من التعارف و غَت ذلك وسألت الباحثة عن اؼبا ة وتقر 
اليت قامت يف الفصل مع مدرستها، مث قسمت  الباحثة السؤال وأمر الطلبة أن 
يفعلاوا اإلختبار. انتظرت الباحثة حىت انتهاء الاوقت، وختمت اللقاء بالسال وقراءة 

  اجملماوعة الةابطة. وعقد يف ياوم اغبمدلة. وقامت الباحثة بااختبار القبلي يف
طالبا. تفعل   82م، يف اجملماوعة الةابطة  8002أبريل  28السالساء يف تاريخ 

فعلب الباحثة اػبطاوات اؼبتساوان يف فصل  00.00ىذه اإلختبار يف الساعة 
 .التجريبة

قامت الباحثة بتطبيق اللعبة اللغاوية ثعبان وسلم وقبم  الثاني اللقاء في
. 00.82-00.00يف الساعة  8002أبريل  6ماوعة التجريبة يف التاريخ يف اجمل

 طالبا، وأنشطة يف الفصل كما يلي: 84وأما عد  الطلبة يف الفصل التجربيبة 
وسألت  ابدأت الباحثة بالسالم والبسملة. مث قرأت الباحثة كشف اغبةاور .1

 الباحثة من اؼبفر ات عن اؼبا ة اليت قد تعليم من اؼبدرسة

 بدأ الدراسة سئلت إىل الطالب من اؼبا ة على عناوان البيت، وأسرةقبل ت .2
 نقسك الباحثة إىل طبس فرقات. وتستمر  .وعناوان

طالب  2. يف اجملماوعة وقسمت اللعبة ثعبان وسلم وقبم إىل كل فرقة .3
 طالب 4 وواحد من اجملماوعة

 46.شرحت الباحثة من نظام اللعبة ثعبان وسلم وقبم .4

إىل كل طالب ليحملاون بطاقة واحد  بت الباحثةطلقبل يبدأ اللعبة،  .5
لقراءة. وىم يقرائاون الصامتة، مث تشرح الباحثة من القراءة يف البطاقة إىل 
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 بٌٌون وقف إذا" العادة كما وسلم ثعبان اللعبة من كان سواء ونجم وسلم ثعبان اللعبة طرٌقة:   ونجم  وسلم ثعبان اللعبة نظام 

pion ًو نجم صورة كلهم مربع فً إلن البطاقة، ونجم نجم هناك لعبة هذه فً ٌعنً وفرقها"  والبد سلم فٌه الذي مربع ف 

 . ونجم وسلم ثعبان باسم أذكر لماذا سبب وهو. الهجئٌة حرف
 بطاقة و البطاقة نجم ٌمسك:  حاكم وظٌفة" حاكم منهم واحد العب، أقل أو طلبة 4  الفقرة فً( 1: ٌلً كما هً اللعبة نظام

  وٌقرأ حرف، بحسب نطاقة ٌحمل أن وٌجب مربع، فً وقف العب والبد معٌن، مربع فً  "pion" بٌٌون وفق إذا( 2".  لقراءة

  .الحاكم من البطاقة نجم لع وٌحق أجب أن استطع إذا السؤال، عن وأجب
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صبيع الطالب. وتستمح الباحثة إذا أرا  الطالب أن يسئلاون. وتكرير ىذه 
  النشيطة مرة عديدةـ حىت حصة واحد.

ية، تقصد الباحثة ىي اللعبة مث رحىبت الباحثة طالب ليلعباون يف حصة الثان .6
ؼبمارسة التعليم القراءة. وأمر الباحثة ليكتب  لتكرير اؼبا ة يف حصة األوىل.

 47اغباكن من فائز أو فائزة.

 قئق، حبثت الباحثة من سؤال الصاوعبة اليت  02وقبل اختتام اغبصة إيل  .7
 ذبد الطالب من اللعبة.

 ة.وختمت الباحثة الدراسة بالسالم وقراءة اغبمدل .8

ليس ىناك اؼبشكالت حينا إعطاء ىذه اإلسًتابيجية ألن  األوليف اللقاء 
قد أمرت الباحثة الطالب قبل يبدأ التعليم أن ا تؤذي فصل األخرين بصاوهتم. 

 ىم يسئلاون إذا لقيو صعاوبة.

الباحثة بتطبيق اللعبة ثعبان وسلم وقبم يف  قامت الثالث اللقاء في
دأت الباحثة بالسالم ، ب8002أبريل  02تاريخ اجملماوعة التجريبة وعقدت يف 

. وأمر الباحثة ليكتب كل فرقة من والبسملة. مث قرأت الباحثة كشف اغبةاور
القراءة يف ثالث بطاقات اؼبختارة، ومناقستهم مذا القراءة ويكتباون يف القرطس. مث 

 اللعبة ثعبان وسلم وقبم إىل كل الباحثة وقسمت صبع القرطس إىل الباحث، مث
 .فرقة

مث رحىبت الباحثة طالب  وأمرت الباحثة أن تبدل اغباكم يف ااسباوع، 
ليلعباون. ونظرت الباحثة ىم يشعرون بالسرور يف اللعبة، وحُت يلعباون وإذا لقي 
صعاوبة يف اللعبة أو يف فهم القراءة ىم يسألاون إىل الباحثة. الفائز يف ىذه اللعبة 

ن من يستطيع أن جيياون األسئلة ويفهم ليس من يستطيع إىل النهائ أوا ولك
 وختمت الباحثة الدراسة بالسالم وقراءة اغبمدلة. القراءة جيدا.
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 .كثٌرة البطاقة نجم عتده الذي العب هً الفائز 
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يف ىذا اللقاء ليس ىناك مشكلة ولكن صاوهتم مرتفع أحيانا إذاكان 
 يلعباون بسرور شديد.

تفعل الباحثة باإلختبار البعدي يف ؾباوعة التجريبة يف  الرابع اللقاء في
 82. فهاو 8002ماياو  5ويف ؾبماوعة الةابطة يف تاريخ  8002ماياو  4تاريخ 

 يف فصل الةابطة. 82من فصل التجرييب و 
 

 ج.  عرض البيانات ونتائج االختبار وتحليلها
وفيما يلي ستعرض الباحثة البيانات اليت تتعلق بنتائج البحث. وعرضت 

لتها باستخدام نتائج البحث نبائد ااختبار القبلي والبعدي من اجملمعنُت مث حل
 .)ت اغبسايب( t-testالرماوز اإلخصائي 

 

 ةييبر جوالبعدي للمجموعة الت ينتائج االختبار القبل .1
 : أما نتائج ااختبار القبلي يف اجملماوعة التجريبة كما يلي

 (7جدول )

 نتائج االختبار القبلي في المجموعة التجربة 

 الرقم
 المجموعة التجريبة

 التقدير النتيجة اسماؤ الطالب
 جيد جدا 06 أر ينتاو .1

 جيد جدا 01 رزكي إنداة ىرينيت .2

 مقباول 66 أ ي مرزا عرفان .3

 مقباول 66 ؿبمد شهراؼببارك .4

 جيد 03 أضبد خسَتي .5
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 جيد 03 ناورا فيشيا .6

 جيد 03 إنكا كريسيت .0

 جيد جدا 01 فندا ناور الرضبة .0

 مقباول 66 إيدا أغاوستنا .9

 جيد 03 اؼبصلحاناورية  .11

 مقباول 61 كَتسناويت .11

 جيد جدا 06 ساوسنيت .12

 مقباول 66 ؿبمد رزال فيربيانشة .13

 جيد 03 أغاوس رضبن .14

 فبتاز 91 سييت مثلكا .15

 جيد جدا 01 ؿبمد عرفان .16

 جيد 03 نساوة الرزقي .10

 ضعيف 33 مفتو العلاوم .10

 مقباول 66 فينا يلياىن .19

 جيد 03 فيربياىنلاوسيا  .21

 جيد جدا 01 ؿبمد إخالص .21

 مقباول 66  يكا رضبن .22

 جيد 03 ؿبمد زينال .23

 5655 العدد

 9117 المعدل

 

. 0، 50أن الطالب نالاو الدرجة اؼبعدلة  ائج ىذا ااختبار القبلي، ظهرفمن نت
 ، يف2، يف مستاوى جيد 6، يف مستاوى جيد جدا 0وأما الطالب يف مستاوى فبتاز 
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، ومن ىنا فإن قدرهتم على تعليم اؼبهارة 0، ويف مستاوى ضعيف 5مستاوى مقباول 
 القراءة بصفة جيد.

 

 (8جدول )

 في المجموعة التجربة نتائج االختبار البعدي

 الرقم
 المجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة الطالب أسماء
 فبتاز 93 أر ينتاو .1
 فبتاز 111 رزكي إنداة ىرينيت .2
 جيد جدا 01 مرزا عرفان أ ي .3
 جيد جدا 01 ؿبمد شهراؼببارك .4
 فبتاز 111 أضبد خسَتي .5
 فبتاز 93 ناورا فيشيا .6
 فبتاز 93 إنكا كريسيت .0
 فبتاز 93 فندا ناور الرضبة .0
 جيد جدا 01 إيدا أغاوستنا .9

 جيد جدا 01 ناورية اؼبصلحا .11
 جيد 01 كَتسناويت .11
 ازفبت 111 ساوسنيت .12
 جيد جدا 01 ؿبمد رزال فيربيانشة .13
 فبتاز 91 أغاوس رضبن .14
 فبتاز 111 سييت مثلكا .15
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 فبتاز 91 ؿبمد عرفان .16
 فبتاز 93 نساوة الرزقي .10
 مقباول 61 مفتو العلاوم .10
 جيد جدا 01 فينا يلياىن .19
 فبتاز 111 لاوسيا فيربياىن .21
 فبتاز 93 ؿبمد إخالص .21
 فبتاز 91 كا رضبن ي .22
 فبتاز 91 ؿبمد زينال .23

 2120 العد 

 18،، اؼبعدل
،ويف 06ااختبار اللعدي، ظهر أن الطالب نالاو الدرجة فبتاز  ومن نتائج ىذا

، يف مستاوى ضعيف 0يف مستاوى مقباول . 0، ويف مستاوى جيد 6مستاوى جيد جدا 
 .ة بصفة جيد جداومن ىذا النتائج فإن قدرهتم على تعليم مهارة القراء، 0

 تبار القبل والبعدي للمجموعة الضابطةنتائج االخ .2

 نتائج ااختبار القبلي للمجماوعة الةابطة كما يلي: افأم

 (9جدول )

 ضابطةفي المجموعة ال نتائج االختبار القبلي

 الرقم
 المجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة الطالب أسماء
 مقباول 66 فاوفاوت فيربياىن .1
 ضعيف 31 فًتي  يان .2
 جيد 03 كاوظبية السفطري .3
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 ضعيف 26 أضبد فاوزي .4

 ضعيف 46 أقبغا .5

 ضعيف 33 ؿبمد عفيف ىغي .6
 ضعيف 21 ؿبمد باياو .0
 مقباول 61 ياوغي سفًتا .0

 مقباول 61 ولدان .9

 فبتاز 111 ويندا .11
 ضعيف 33 أينك  يسي .11

 ضعيف 21 ميالين أيسيا .12

 ضعيف 52 مالكة عزيزة  ياوي .13

 ضعيف 26 سيدة ساوندسية .14

 ضعيف 46 وىياو .15

 ضعيف 46 أياو كَتسيت  .16
 ضعيف 26 رورو ولندري .10

 ضعيف 26 نانا رضباويت .10

 ضعيف 41 سيلفي أندرياين .19

 ضعيف 51 ناور اؽبداية .21

 879 العدد

 43.92 المعدل

، 42،02نالاو الدرجة اؼبعدل  فمن نتئج ىذا ااختبار القبلي، ظهر أن الطالب
ويف  0ـ يف مستاوى جيد 0ويف مستاوى جيد جدا  00وأما الطالب يف مستاوى فبتاز 

. ومن ىذا النتائج فإن قدرهتم على تعليم 02، يف مستاوى ضعيف 2مستاوى مقباول  
 مهارة القراءة بصفة ضعيف.
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 وأما نتائج ااختبار البعدي للمجماوعة الةابطة كما يلي :

 (11جدول )

 نتائج االختبار البعدي في المجموعة الضابطة

 الرقم
 المجموعة الضابطة

 القدرة النتيجة سماء الطالبأ
 مقباول 66 فاوفاوت فيربياىن .1
 ضعيف 33  يان فًتي .2
 جيد 01 كاوظبية السفطري .3
 ضعيف 26 أضبد فاوزي .4

 ضعيف 46 أقبغا .5

 ضعيف 33 ؿبمد عفيف ىغي .6

عيفض 21 ؿبمد باياو .0  

 جيد 01 ياوغي سفًتا .0
 مقباول 61 ولدان .9

 فبتاز 111 ويندا .11
 ضعيف 46 أينك  يسي .11

 ضعيف 21 ميالين أيسيا .12

 ضعيف 52 عزيزة  ياوي مالكة .13

 ضعيف 26 سيدة ساوندسية .14

 ضعيف 46 وىياو .15

 ضعيف 53 أياو كَتسيت  .16

 ضعيف 26 رورو ولندري .10



51 
 

 
 

 ضعيف 26 نانا رضباويت .10

 ضعيف 46 سيلفي أندرياين .19

 ضعيف 53 ناور اؽبداية .21

 958 العدد

 45.9 المعدل

، 42ومن نتائج ىذا ااختبار البعدي، ظهر أن الطالب نالاو الدرجة اؼبعدلة 
يف  ،8، مستاوى جيد 0، يف مستاوى جيد جدا 0، وأما الطالب يف مستاوى فبتاز 0

ذا النتائج فإن قدرهتم على تعليم مهارة ، ومن ى02 ضعيف ، يف8مقباول  مستاوى
 القراءة بصفة ضعيف.

 مقرنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية .3

وبعد معرفة بيان نتائج ااختبار القبلي والبعدي للمجماوعة التجريبية الباحثة 
 مقارنة بُت ااختبار القبلية والبعدي، واؼبقارنة كما يلي:

 (55جدول )

 نة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةالمقار 

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 %60،26 16 %4،24 1 فبتاز 91-111 1
 %26 6 %26 6 جيد جدا 01-09 2

 %4،24 1 %24،52 0 جيد 01-09 3
 %1 1 %20،42 0 مقباول 61-69 4
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 %1 1 %4،24 1 ضعيف 1-59 5

 %111 23 %111 23 العد 

 تجريبيةالوبالنسبة إىل بيان اؼبقارنة بُت ااختبار القبلي والبعدي للمجماوعة 
 % يف86يف مستاوى فبتاز، و  الطالبمن  %4،24فظهر أن يف ااختبار القبلي 

 مقباول،%يف مستاوى 20،42و % يف مستاوى جيد، 24،52 مستاوى جيد حدا و 

من  %60،26يف مستاوى ضعيف. وأما يف ااختبار البعدي ظهر أن  4،24%
% يف مستاوى 4،24جيد جدا ، ويف مستاوى  %26و  يف مستاوى فبتاز،  الطالب
وىذا البيان يعٍت أن نتيجة % يف مستاوى ضعيف، 0% يف مستاوى مقباول و 0جيد و 

 .بار القبليااختبار البعدي أكرب من نتيجة ااخت

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة مقارنة .4

الباحثة  ةابطةوبعد معرفة بيان نتائج ااختبار القبلي والبعدي للمجماوعة ال
 ي:مقارنة بُت ااختبار القبلية والبعدي، واؼبقارنة كما يل

 (52جدول )

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة مقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 %5 1 %5 1 فبتاز 91-111 1

 %1 1 %1 1 جيد جدا 01-09 2

 %11 2 %5 1 جيد 01-09 3

 %11 2 %15 3 مقباول 61-69 4
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 %05 15 %05 15 ضعيف 1-59 5

 %522 22 %522 22 العدد

 الةابطةوبالنسبة إىل بيان اؼبقارنة بُت ااختبار القبلي والبعدي للمجماوعة 
 مستاوى % يف1يف مستاوى فبتاز، و  الطالبمن  %5فظهر أن يف ااختبار القبلي 

يف مستاوى  %05 مقباول،%يف مستاوى 15% يف مستاوى جيد، و 5 جيد حدا و 
 يف مستاوى فبتاز، و  الطالب من %5ضعيف. وأما يف ااختبار البعدي ظهر أن 

% يف مستاوى مقباول و 10% يف مستاوى جيد و 11جيد جدا ، ويف مستاوى  1%
وىذا البيان يعٍت أن نتيجة ااختبار البعدي أكرب من نتيجة % يف مستاوى ضعيف، 15

 ااختبار القبلي.

 ينوعدد اإلنحراف المربع المجموعت االنحرافمقارنة عدد  .5

 ، وىي كما يف جدوال التايل:راف اؼبربع من اجملماوعتُتوىذه النتائج عد  ااكب

 (53جدول )

 نتائج عدد اإلنحراف و عدد اإلنحراف المربع من المجموعتين

 الرقم المجموعة التجريبة المجموعة الضابطة
   𝑦          X       

1 1 66 66 49 0 93 06 1.  

9 3 33 31 411 21 111 01 2.  

9 -3  01 03 196 14 01 66 3.  

1 1 26 26 196 14 01 66 4.  

1 1 46 46 029 20 111 03 5.  

1 1 33 33 411 21 93 03 6.  

1 1 21 21 411 21 93 03 7.  
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111 11 01 61 169 13 93 01 8.  

1 1 61 61 196 14 01 66 9.  

1 1 111 111 49 0 01 03 1١.  

169 13 46 33 111 11 01 61 11.  

1 1 21 21 196 14 111 06 12.  

1 1 52 52 196 14 01 66 13.  

1 1 26 26 209 10 91 03 14.  

1 1 46 46 111 11 111 91 15.  

40 0 53 46 111 11 91 01 16.  

1 1 26 26 411 21 93 03 17.  

1 1 26 26 029 20 61 33 18.  

36 6 46 41 196 14 01 66 19.  

9 3 53 51 029 20 111 03 2١.  

- - - - 169 13 93 01 21.  

- - - - 506 24 91 66 22.  

- - - - 209 10 91 03 23.  

301 39   

605

3 303   
 اجملماوع

∑𝑦2 ∑𝑦   ∑ 2 ∑     
 

 وفيما يلي تاوضيع ما يف اعبدول السابق:
 نتائج ااختبار القبلي من اجملماوعة التجربة = 1 

 نتائج ااختبار البعدي من اجملماوعة التجربة = 2 

 اجملماوعة التجربة عد  ااكبراف من نتائج = ( )

 عد  ااكبراف اؼبربع من نتائج اجملماوعة التجربة = 2 

 ؾبماوع عد  ااكبراف من نتائج اجملماوعة التجربة =  ∑

 ؾبماوع عد  ااكبراف اؼبربع من نتائج اجملماوعة التجربة = 2 ∑

 نتائج ااختبار القبلي من اجملماوعة الةابطة = 1 
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 ااختبار البعدي من اجملماوعة الةابطة نتائج = 2 

 عد  ااكبراف من نتائج اجملماوعة الةابطة = ( )

 عد  ااكبراف اؼبربع من نتائج اجملماوعة الةابطة = 2 

 ؾبماوع عد  ااكبراف من نتائج اجملماوعة الةابطة =  ∑

∑𝑦2 = ؾبماوع عد  ااكبراف اؼبربع من نتائج اجملماوعة الةابطة 

ؾبماوعة وبعد تاوضيع اعبدول الشابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج اآلتية وىي 
 ، وىي كمايلي:عد  اإلكبراف واإلكبراف ؾبماوعة الةابطة ةؾبماوعالتجريبية و 

 (55 الجدول)

  مها كما يلي : ،كبراف اؼبربع من اجملماوعتُتؾبماوع عد  ااكبراف وعد  اا

 اجملمةعة التجريبية اجملماوعة الةابطة

  ؾبماوع عد  ااكبراف

∑   

ؾبماوع عد  
 ااكبراف اؼبربع

∑𝑦2 

ؾبماوع عد  
  ااكبراف

∑  

ؾبماوع عد  
 ااكبراف اؼبربع

∑ 2 

39 301 303 6053 

 

∑𝑦

 
 

=    ∑ 

 
 

 

=     

39

21
 

=  303

23
 

 

=  

1.92 

 

=  16.2104 =  
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√4 9438

  

 
62 4212
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𝑑         𝑦  2  

 

         23   22  2   

        45  

  

  

=     𝑑و   0.41= ااحصائي  1 من ىذا التحليل وجدت الباحثة بأن 
ألن  t-tableالباحثة بتعيُت يف  ، مث فعلت الباحثة اإلختبار. وقامت40

   
1 11 2،    %، 0يف اؼبستاوى اؼبعنري  48، 8= ان تتيجة   42 

1 15 2،06
  

 %.2يف اؼبستاوى اؼبعناوي  8،26و 

 81،2<81،8<178،ووجدت الباحثة 

 حصلت التجريبية مقباول إذاكان "ت اغبساب< ت اعبدويل" تقرير ت =
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 حصلت التجريبية مر و  إذاكان "ت اغبساب> ت اعبدويل" 
% ىي 0من نتيجة اؼبستاوة اؼبعناوي أكرب  2،04وألن نتيجة ت اإلحصائي = 

ه. وخلصتو ألن "8،26% ىي 2وكذلك أكرب من نتيجة اؼبعناوي  8،48
1

مر و ،  "

ه"
1

مقباول أي فروض ىذا البحث مقباولة. وخالصتها أن استخدام لعبة ثعبان وسلم  "

 وقبم فعالية يف تعليم اؼبهارة القراءة.
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 الرابع الفصل

 نتائج البحث

 نتيجة البحث . أ

 عن استخدام اللعبة اللغاوية " ثعبان وسلم معيعد إنتهاء من إجراء لبحث اعبب
 درسة ضهةة العلماء اؼبتاوسطة اإلسالمية باكيس ماانجيف اؼب" يف فصل السابع موقب

 فحصلت الباحثة على النتائج فيما يلي:

لتعليم مهارة القراءة يف مدرسة ضهةة  وقبم وسلم ثعبان لعبة تطبيق خطاوات .1
 :ء اؼبتاوسطة اإلسالمية باكيس ماانج العلما

وسألت  ابدأت الباحثة بالسالم والبسملة. مث قرأت الباحثة كشف اغبةاور ( أ
 الباحثة من اؼبفر ات عن اؼبا ة اليت قد تعليم من اؼبدرسة

قبل تبدأ الدراسة سئلت إىل الطالب من اؼبا ة على عناوان البيت، وأسرة  ( ب
 س فرقات.نقسك الباحثة إىل طب وتستمر  .وعناوان

طالب وواحد  2وقسمت اللعبة ثعبان وسلم وقبم إىل كل فرقة. يف اجملماوعة   (
 طالب 4من اجملماوعة 

ونظام اللعبة ثعبان  .شرحت الباحثة من نظام اللعبة ثعبان وسلم وقبمه( 
وسلم وقبم ىم كمايلي : نظام اللعبة ثعبان وسلم  وقبم :  طريقة اللعبة 

ن من اللعبة ثعبان وسلم كما العا ة "إذا وقف ثعبان وسلم وقبم ساواء كا
بيياون يف مربع الذي فيو سلم وابد " وفرقها يعٍت يف ىذه لعبة ىناك قبم 
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وقبم البطاقة، إلن يف مربع كلهم صاورة قبم و حرف اؽبجئية. وىاو سبب 
 ؼباذا أذكر باسم ثعبان وسلم وقبم. 

أقل اعب، واحد منهم طلبة أو  4( يف الفقرة  0نظام اللعبة ىي كما يلي :
( إذا وفق بيياون 8حاكم "وظيفة حاكم : ديسك قبم البطاقة و بطاقة لقراءة ". 

"pion"   يف مربع معُت، وابد اعب وقف يف مربع، وجيب أن حيمل نطاقة
حبسب حرف، ويقرأ  وأجب عن السؤال، إذا استطع أن أجب وحيق لع قبم 

 البطاقة من اغباكم.

إىل كل طالب ليحملاون بطاقة واحد لقراءة.  طلبت الباحثة قبل يبدأ اللعبة،و( 
وىم يقرائاون الصامتة، مث تشرح الباحثة من القراءة يف البطاقة إىل صبيع 
الطالب. وتستمح الباحثة إذا أرا  الطالب أن يسئلاون. وتكرير ىذه النشيطة 

  مرة عديدةـ حىت حصة واحد.

الثانية، تقصد الباحثة ىي اللعبة  مث رحىبت الباحثة طالب ليلعباون يف حصةز( 
ؼبمارسة التعليم القراءة. وأمر الباحثة ليكتب  لتكرير اؼبا ة يف حصة األوىل.

 48اغباكن من فائز أو فائزة.

 قئق، حبثت الباحثة من سؤال الصاوعبة اليت  02وقبل اختتام اغبصة إيل ح( 
 ذبد الطالب من اللعبة.

 قراءة اغبمدلة.وختمت الباحثة الدراسة بالسالم و ط( 

 

 

                                                           
48

 .كثٌرة البطاقة نجم عتده الذي العب هً الفائز 
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يف مدرسة ضهةة العلماء  القراءة مهارة لتعليم وقبم وسلم ثعبان لعبة فعالية .2
 : اإلسالمية باكيس ماانج اؼبتاوسطة

وقبم لتعليم مهارة القراءة يف مدرسة ضهةة العلماء إن استخدام لعبة ثعبان وسلم 
الطالب يف تعليم مهارة ؽبا فعالية يف تعليم ويساعد  اؼبتاوسطة اإلسالمية باكيس ماانج

وىي أكرب من نتيجة  2،04القراءة ؼبمارسة القراءة. إن نتيجة "ت" بُت الفصلُت 
. 8،26% ىي 2وكذلك أكرب من نتيجة اؼبعناوي  8،48% : 0اؼبستاوى اؼبعناوي 

هوخلصتو ألن "
1

ه" مر و ، "
1

مقباول أي فروض ىذا البحث مقباولة. وخالصتها أن  "

 ن وسلم وقبم فعالية يف تعليم اؼبهارة القراءة.استخدام لعبة ثعبا

 مقترحات البحث . ب

الباحثة بعض اؼبقًتحات  تث السابق، قدممن البيانات عن النتائج البح
 البحث ااتية: 

 مدرس اللغة العربية أن ينتفع من ىذه الاوسيلة اللعبة اللغاوية و استخدامإىل  يرجى .1
م، خاصة يف تعليم القراءة ؼبمارسة ليم و التعلّ يف عملية التع ثعبان وسلم وقبم

 .القراءة

األخرى أو يف مراحل  اؼبدرسةيرجى للباخثُت ااخرين أن يطاّوروا ىذا البحث يف  .2
 األخرى.
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