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كلية الدراسات العليا  قسم تعليم اللغة العربية 

تقرير المشرفين
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء و 
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لترقية استعاب المفردات العربية للمرحلة االبتدائية 

ادعىوإذا. اآلخرتأليفأوغرييإبداعمنومابنفسيوكتبتها
علىاملسؤوليةأحتملفأناحبثيمنليستفعالوتبنيتأليفهمناستقباالأحد

موالناجامعةالعلياالدراساتكليةعلىأواملشرفعلىاملسؤوليةتكونولنذلك،
مبـاالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالك

.ذلكعلىأحدجيربينوالاخلاصةرغبيتعلىبناءاإلقرارهذاوحررتهذا،

. م٢٠١٤يوليو١٤ماالنج،
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إهداء

العزيز وأّمي العزيزةأبى إلى 

الذين قد ربياين طيبة منذ صغري وأعطيين كل ما أحتاج إليه من املال والدعاء والتشجيع 
والرمحة حىت استطعت أن أمت دراسيت يف كلية الدراسة العليا يف هذه اجلامعة

أخي المحبوبإلى 

دافعين يف طلب العلم الذي 
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ستهاللا

  

         
 ﴿١١﴾

﴾١١:﴿سورة الرعد

ا ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ هَّ َأْحِرُصْوا َعَلى تـََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإنـَّ 
)رضي اهللا عنهعمر إبن الخطاب (
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وتقديرشكر

ومبنيعريببلسانالقرآنأنزلوالبيانعلمهواإلنسانخلقالذيهللاحلمد
سيدنارسولناعلىمتالزماندائمانوالسالمالصالةو. اللغاتأفضلالعربيةاللغةجعل
تبعهمومنوالتابعنياألطهار،وأصحابهآلهوعلى،الساداتسيداهللاعبدبنحممد

:بعدأما،الدينيومإىلبإحسان

هذاإمتامعلىالباحثةإستطاعتتوفيقهورمحتهعلىجلوعزاهللاأشكر
فله،املاجستريالدرجةعلىللحصولشروطمنشرطاإلستفاءالتكميليالبحث
وعظيمنعمكجزيلعلىترضى،حىتريبيااحلمدفلكوالثناء،باحلمدأهلجسبحانه
كانالذينإىلوالعرفانوالتقديربالشكرأتقدمأنتعاىلاهللامحدبعدويشرفينعطائك

يكنوملطلبت،بشئأحدهميبخلوملالوجودخريّ إىلالبحثهذاإخراجيففضلهلم
: ومنهم. املخلصاجلادالعملإالحيدوهم

إبراهيممالكموالناجامعةمديرراهارجو،موجيااحلاجالدكتوراألستاذمساحة
.مباالنجاحلكوميةاإلسالمية

موالناجامعةالعلياالدراساتكليةعميدمهيمن،احلاجالدكتوراألستاذمساحة
مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالك

العربيةاللغةتعليمقسمرئيساملاجستري،اديناتاوركولدانااحلاجالدكتورمساحة
مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةالعلياالدراساتكلية

اللغةتعليمقسمسكرترياملاجستري،احلميدعبدحممداحلاجالدكتورمساحة
مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةالعلياالدراساتكليةالعربية
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وعلمياالباحثةأفادالذياألولاملشرفمهيمن،احلاجالدكتوراألستاذمساحة
اإلنتهاءحىتالبحثفكرةبدايةمنذالبحثإعدادمراحلكليفخطواتهوجهوعمليا
.التقديروالشكرعظيمالباحثةمنواجلزاءخرياهللامنفلهمنه،

يعجزفحقاً الثاين،املشرفاملاجستري،شهداء صاحل نوراحلاجالدكتورمساحة
هذاإعدادفرتةطوالوالتشجيعالعونكلللباحثةقدمفقدوتقديرهشكرهعنلساىن

وكانوتوجيهه،الباحثةمساعدةعنيوماً صدرهيضقوملبعلمهيبخلفلمالبحث
والتقديرالشكرخالصمينفلهالباحثةنفسىفاألثرأكربالبحثهذامبناقشةلتفضله

.والنعمةالثوابعظيماهللاومن

رئيسة املدرسة مفتاح العلوم اإلبتدائية M.Pdنور حيايت سوهردينمساحة احلاجة 
العربية يف الفصل كمدّرسة اللغةS.Sنةيزيا هناإلسالمية باتو جاوي الشرقية و األستاذة 

.اخلامسيف الفصلالتالميذو مجيع اخلامس

رئيسة املدرسة مفتاح العلوم اإلبتدائية اإلسالمية S.Pd.Iامساحة احلاجة عزيزة غفرً 
اخلامسالعربية يف الفصل كمدّرسة اللغةS.Pdدار النعمةباتو جاوي الشرقية و األستاذة 

.اخلامسيف الفصل التالميذو مجيع 

تعليمقسميفاملعلمنياألساتذةإىلوالتقديرالشكربكلالباحثةتقدمتكما
احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةالعلياالدراساتكليةالعربيةاللغة

واملعارفالعلوممنقدموهماعلىوالتقديرالشكركلالباحثةمنفلهم.  مباالنج
. اجلزاءخريعىناهللاوجزاهموالتشجيع

إىلاملتواضعالعملهذاإخراجىفأسهممنوكلوأصدقائيوزمالئيوألشقائي
.واالمتنانالتقديروعظيمالشكرخالصمجيعاً هلمتشجيع،بكلمةولوودالوجخريّ 

التوفيقويلواهللا
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Elementary school students have characteristics that fit their world. In 

general, they are happy to learn by doing things, such as learning to play learn to 

sing or play with the teaching-learning singing. Game "Baqolatul Mufrodat" need 

to be developed as a learning medium used by teachers and students to facilitate 

the teaching and learning activities. Chosen game "Baqolatul Mufrodat" as a 

medium of learning Arabic vocabulary because the games are designed with the 

spirit of the game so that students can increase learning Arabic in the game 

"Baqolatul Mufrodat". 

The purpose of this research is to develop games as a medium of learning 

and to determine the effectiveness of these games in learning Arabic vocabulary 

in fifth grade elementary school students. In this study, researchers used a 

qualitative-quantitative approach. The type of this research is included in the 

research section "Research & Development". And the tool used to collect data 

were interviews, questionnaires and pre test and post test.  

The researchers in this study the results of this study were 1) in this study 

researchers used the following steps: a) the analysis of the needs of students, b) 

developed the game "Baqolatul Mufrodat", c) validation of the product, d) 

improvement of product , e ) test try use by teacher of Arabic, f) field trials, g) of 

the final product. 2) the characteristics of the game "Baqolatul Mufrodat" is as 

follows: a) The game consists of two exercises , the first exercise is to memorize 

vocabulary, and the second exercise is to formulate words into perfect sentences, 

b) in this game there are three titles that lesson at school, in the library and in the 

cafeteria, 3) game "Baqolatul Mufrodat" value- effective for use in vocabulary 

learning Arabic. The results of the questionnaire for product development expert 

is 82.5 % of the experts Arabic learning material and 77.5 % of the instructional 

media expert. Questionnaire results Insan Amanah Islamic Elementary School 

Malang is 86 % and students Miftahul Ulum Islamic Elementary School Batu is 

95.6 %. 

 

 



 مستخلص البحث
 Macromediaباستخدام برنامج ” بقالة ادلفردات“تطوير لعبة  م.4102، خرية النعمة
Flash 8  رسالة ادلاجستري. برنامج الدراسات  .لرتقية استعاب ادلفردات العربية للمرحلة االبتدائية

الدكتور األستاذ العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف األول 7 
 .شهداء صاحل نور، و ادلشرف الثاين 7 الدكتور مهيمن

 ادلفردات العربية، لعبةالكلمات األساسية 7 التطوير، 

هم . بشكل عام، االبتدائية خصائص زلددة اليت تناسب عادلهم ةادلدرس ةتالمذل
تعلم بالغىن أو  - تعلم  باللعب)التعلم باملمارسة(، مثل حيبون تعلم عن طريق القيام بشيء 

حتتاج إىل تطوير كوسائل تعليم  ”بقالة ادلفردات“ . لعبةغىن بالتعلم –لعب بالتعلم 
كوسيلة لتعليم  ”بقالة ادلفردات“ . اختيار لعبةلتسهيل عملية التعلم ةتالمذالللمعلمني و 

بقالة “ املفردات اللغة العربية ألهنا مصممة بنظام اللعبة حىت يف تعليم اللغة العربية لعبة
 ة.جواء ممتعة وترّقى محاسة تالمذيوفر أ”ادلفردات

اللعبة يف تعليم لية هذه لتطوير اللعبة كوسيلة التعليمية ودلعرفة فعا يهدف هذا البحث
استخدمت الباحثة يف هذا  االبتدائية. ةادلدرسباخلامس يف الفصل  بية للتالمذةادلفردات العر 

. واألدوات ادلستخدمة يف مجع  R&D)ادلنهج التطويري ) و البحث ادلدخل الكيفي الكمي
 البيانات هي ادلقابلة واإلستبانة واالختبار.

بقالة “أن عملية تطوير اللعبة  (0تتخلص فيما يأيت7  أما نتائج هذا البحث فيمكن
بقالة “حتتاج إىل اخلطوات التالية7 أ( الدراسة اللمبدائية، ب( تطوير اللعبة  ”ادلفردات
ادليدانية، جتربة جتربة الصالحية، و( ، ه( اإلنتاجحتسني ، ج( تصديق اإلنتاج، د( ”ادلفردات

تتكون من أ(  هي كما يلي7 ”بقالة ادلفردات“ اللعبة  مواصفات (4 .ز( إنتاج النهائي
تدريبني، تدريب األول هو حفظ ادلفردات وتدريب الثاين هو ترتيب الكلمة لتكون مجلة 

أن ( 3مفيدة. ب( يأيت بثالثة موضوعات هي يف ادلدرسة و يف ادلكتبة و يف ادلقصف. 
نتيجة اإلستبانة من اخلرباء ذلذا اإلنتاج . لتعليم ادلفردات العربية يةادلطورة فعال اللعبةستخدام ا

% من اخلبري يف رلال  8،،،% من اخلبري يف رلال تعليم اللغة العربية و 8،،5التطويري هي 
%. ويف 58 إنسان أمانة االبتدائية ماالنجدرسة ادلالوسيلة التعليمية. اإلستبانة التالميذ يف 

 %. 68،8و درسة مفتا  العلوم االبتدائية اإلسالمية باتادل
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 Siswa Sekolah Dasar mempunyai karakteristik yang sesuai dengan dunia 

mereka. Secara umum, mereka senang belajar dengan cara melakukan sesuatu, 

seperti belajar dengan bermain-belajar dengan bernyanyi atau bermain dengan 

belajar-bernyanyi dengan belajar. Game “Baqolatul Mufrodat” butuh untuk 

dikembangkan sebagai media pembelajaran yang digunakan oleh guru dan murid 

untuk memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dipilihnya game “Baqolatul 

Mufrodat” sebagai media pembelajaran kosakata bahasa Arab karena game ini 

didesain dengan permainan sehingga semangat siswa dapat meningkat dalam 

pembelajaran bahasa Arab dengan game “Baqolatul Mufrodat” ini. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan game sebagai media 

pembelajaran dan untuk mengetahui efektifitas permainan ini dalam pembelajaran 

kosakata bahasa Arab pada siswa kelas V Sekolah Dasar. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Adapun jenis penelitian 

ini adalah termasuk dalam bagian penelitian “ Research & Development. Dan alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, angket dan pre tes 

serta pos tes. 

 Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan langkah-langkah berikut: a) analisis kebutuhan siswa, b) 

mengembangkan game “Baqolatul Mufrodat”, c) validasi produk, d) perbaikan 

produk, e) uji coba pemakaian oleh guru bahasa Arab, f) uji coba lapangan, g) 

produk akhir. 2) karakteristik game “Baqolatul Mufrodat” adalah sebagai berikut: 

a) game ini terdiri dari dua latihan, latihan pertama adalah menghafal kosakata, 

dan latihan kedua adalah menyusun kata menjadi kalimat yang sempurna, b) pada 

game ini terdapat tiga judul pelajaran yaitu di sekolah, di perpustakaan dan di 

kantin, 3) game “Baqolatul Mufrodat” bernilai efektif untuk digunakan dalam 

pembelajaran kosakata bahasa Arab. Hasil angket dari pakar untuk produk 

pengembangan adalah 82,5% dari ahli materi pembelajaran bahasa Arab dan 

77,5% dari ahli media pembelajaran. Hasil angket siswa Sekolah Dasar Insan 

Amanah Malang adalah 86% dan siswa Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Batu 

adalah 95,6%. 
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صورة عملية التعليم والتعلم١١
حثةاعن البالسرية الذاتية١٢



الفصل األول
اإلطار العام

مقدمة-أ
االبتدائية خصائص حمددة اليت ةاملدرسةتالمذلاألطفال و ةرياضةتالمذل

(التعلم عن طريق القيام بشيء اهم حيبون تعلم. بشكل عام، تناسب عاملهم
. يف غىن بالتعلم–تعلم بالغىن أو لعب بالتعلم - تعلم  باللعبباملمارسة)، مثل 

ميكنهم استيعاب املعلومات وتغيري السلوك طبيعيا أو يف الالوعي، حبيث بيئة طبيعية 
يف أنشطة التعلم ال تزال شعور امللل واإلجهاد ميكن جتنبها، والتحفيز على املشاركة

1.مرتفعة

قد خيتلف اخلرباء تعليم اللغات الثانية يف معىن اللغة ويف أهداف تعليمها 
املفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم 

منها مفهومه للمقصود يتعلم املفردات وكيفية تقدميها وفهمه لفلسفة عدة عوامل
2الكتاب املقرر يف تقدمي املفردات وأخريا طريقة تعليمها للدارسني.

قضية يف تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب أو ليست ال
عرفة طريقة اإلشتقاق منها أو جمرد وصفها يف تركيب فهم معناها مستقلة فقد أو م

اللغوى صحيح. إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا 

1 Nurhidayati dan Nur Anisah Ridwan, 2005, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Untuk
Anak, Malang: Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Hal: 32

مكة املكرمة: جامعة أم ، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى، 1986رشدى أمحد طعيمة، 2
111القرى، ص: 
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ية أال وهو قدرته على على هذا كله باإلضافة إىل شيء أخر اليقل عن هذا كله أمه
أن يستخدم الكلمة املناسبة يف املكان املناسب.

ألن  وحدها ال تكفيالكتب املدرسيةباستخدامالعربيةتعلم اللغةوكان
يف تعريف املفرداتمتعلقة بالصورعرضمل تتضمنكثري من الكتب املدرسية 

cdأسطوانة التفاعلية "اللغة العربية مل يتضمن ب الكتمؤلف كثري منواملفردات

interaktif سئمة.و رتيبةليستالتالمذةتعلم حبيث" كمساعدة تعليم التالمذة
درسة االبتدائية إىل تطوير طرق املواالستفادة منه حتتاجالتعلم لتحسني اإلجناز

.بيةالذلك، رجاء على برامج التعليم املدرسية لتكون أكثر جذ. لعبةالالتعلم ب
مدرسة إنسان أمانة االبتدائية و لقد الحظت الباحثة بأن املشكالت يف 

ةذالتالممدرسة مفتاح العلوم اإلبتدائية اإلسالمية باتو، منها ضعف كفاءة و ماالنج
تالمذة. و رأت الباحثة أن الصحيح و سليماملفرداتنطقحفظ املفردات ويف

. و الكلمة يف مجلة مفيدةينتكو يشعرون بالصعوبة حينما يطالب منهم املدرس 
حيث معظم تعليم اللغة العربيةرأت الباحثة أن السبب هلذا الضعف و الصعوبة يف 

منهم مل يتعلمون اللغة العربية، و منهم من ال يعرف اللغة العربية بتة، و منهم من ال 
3يعرف اللغة العربية إالّ قليال.

أن يف خمتلف املدارس، جريتاليت أالعربيةقابلة مع املدّرس اللغة استنادا إىل امل
صور اليف تعلم اللغة العربية هي وسيلة من بطاقات املستخدمة تعليم الوسائل 

و املشكالت اليت سبق تعليم املفردات،إعتمادا على أمهية و. كلمةالوبطاقات 
حتتاج إىل ”بقالة املفردات“لعبة

2014يناير15،املالحظة األوىل، يف يوم األربعاء3
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بقالة “. اختيار لعبةلتسهيل عملية التعلمةتالمذالتعليم للمعلمني و التطوير كوسائل 
مواد الدراسيةك”املفردات

جواء ممتعة وترّقى محاسة يوفر أ”بقالة املفردات“حىت يف تعليم اللغة العربية لعبة
صف لالاألساسية كفاءاتعيار الكفاءة والواد يف هذه اللعبة مطابقا مباملو ةتالمذ

.اخلامس
مدرسة مفتاح العلوم و اختارت الباحثة مدرسة إنسان أمانة االبتدائية ماالنجو 

املستخدمة لتعليم الباحثة أن الوسيلة التعليمية أتر ألن االبتدائية اإلسالمية باتو
أن.بور بوينالصور وبطاقة املفردات و بطاقة هتني املدرسيت هي اللغة العربية يف 

التالمذة حيبون حبا شديدا إقامة التعليم بوسيلة احلاسوب ولديهم احلماس وامليول 
سرور بعملية التعليم والتعلم باجلد و ن بو نما يتعلمون ببور بوين وهم ميارسة حييالعال

.إلكرتونية األخرىباستخدام احلاسوب وجهاز العرض واألدوات 
تاج إىل حيدرسة االبتدائية املالعربية يف اللغة ن تدريس أالباحثة أت

ألن تعليم مفردات اللغة العربيةيف تعليم خصوصا التعليمية احلاسوبيةةليالوس
راجيا أن تكون دروس اللغة العربية دروسا املفردات هي أساس يف تعليم اللغة.

. مجيدة وجذابة بل حىت يسّر الطلبة يف تعّلمه
البحثأسئلة-ب

اليت مت التعبري عنها يف القسم السابق، وصياغة البحث استنادا إىل خلفية 
املشكلة يف هذه الدراسة هي كما يلي:

مدرسة يف لتعليم املفردات العربية ”بقالة املفردات“لعبةكيف يـتّم تطوير -1
مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية و إنسان أمانة االبتدائية ماالنج

؟ باتو
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مدرسة يف لتعليم املفردات العربية ”بقالة املفردات“لعبةمواصفاتما -2
االبتدائية اإلسالمية مدرسة مفتاح العلوم و إنسان أمانة االبتدائية ماالنج

؟باتو
يف لتعليم املفردات العربية ”بقالة املفردات“لعبةما مدى فعالية استخدام -3

االبتدائية مدرسة مفتاح العلوم و مدرسة إنسان أمانة االبتدائية ماالنج
؟اإلسالمية باتو

أهداف البحث-ج
: وبناء على األسئلة السابقة  فالبحث  يهدف إىل ما يلى

مدرسة إنسان يف لتعليم املفردات العربية ”املفرداتبقالة “لعبةتطوير توّفر-1
.االبتدائية اإلسالمية باتومدرسة مفتاح العلوم و أمانة االبتدائية ماالنج

مدرسة يف العربية لتعليم املفردات ”بقالة املفردات“لعبةمواصفاتلفهم-2
.اإلسالمية باتواالبتدائية مدرسة مفتاح العلوم و إنسان أمانة االبتدائية ماالنج

يف لتعليم املفردات العربية ”بقالة املفردات“لعبةمدى فعالية استخدام لفهم-3
االبتدائية مدرسة مفتاح العلوم و مدرسة إنسان أمانة االبتدائية ماالنج

.اإلسالمية باتو
مواصفات المنتج المطور-د

التعليميةاملواد هي”بقالة املفردات“لعبةتطوير من خصائص املنتجات
. و من هذا البحث تريد اخلامسالصف للمرحلة االبتدائيةيف تعليم اللغة العربية

الباحثة أن تنتج باملواصفات فيما يلي :
يف أسطوانة)Softcopy(بشكل إلكرتونيةاللعبةاإلنتاج من هذه الدراسة هو -1
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8ماكرومديا فالشربامجبمصمم -2
قصفويف املةيف املكتبو ةرسيف املد:هيمن ثالثة عناويناملفرداتيتكون-3
جمهزة بالصور امللّونة  ”بقالة املفردات“لعبةيقدم -4

هي كما يلي:”بقالة املفردات“لعبةمكونات 
االفتتاح-1
طريقة اللعبة-2
تدريب املفردات تتكون من حفظ املفردات و ترتيب املفردات-3
املشرف األول و املشرف االختتام فيه الذاتية املطورة و كلمة الشكر إىل -4

الثاين
هي كما يلي:”بقالة املفردات“لعبةمميزات 

التالمذة يستطيعون أن يعرف معاين املفردات مع طريقة اللفظ-1
التالمذة يستطيعون أن يطبق مفردات يف اجلمل برتتيب الكلمة لتكون مجلة -2

مفيدة
املعلم التالمذة يستطيعون أن يستخدم هذه اللعبة وحدها دون توجيه من-3

ألن هذه اللعبة يوجد طريقة اإلستخدام
حدود البحث-ه

احلدود املوضوعية:-1
يف املدرسة ويف املكتبة تكون الوسيلة اليت صّممتها الباحثة تتكون عن البيئة

”بقالة املفردات“لعبةاستخدام . وستجرب الوسيلة ملعرفة فعالية ويف املقصف
لتعليم املفردات العربية



6

احلدود الزمانية -2
يف الفصل الدراسي الثاين من العام احلدود الزمانية إلجراء هذا البحث 

م.2014-2013اجلامعي 
احلدود املكانية-3

مدرسة إنسان أمانة يف يف هذا البحث هي الصف اخلامساحلدود املكانية
ألن الوسيلة االبتدائية اإلسالمية باتومدرسة مفتاح العلوم و االبتدائية ماالنج

الصور بطاقة هتني املدرسيت هي املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف التعليمية 
التالمذة حيبون حبا شديدا إقامة التعليم بوسيلة أن.ببور بوينوبطاقة املفردات و 

نما يتعلمون ببور بوين وهم ة حيياحلاسوب ولديهم احلماس وامليول العال
التعليم والتعلم باستخدام احلاسوب وجهاز سرور بعمليةباجلد و ن بو ميارس

.العرض واألدوات إلكرتونية األخرى

أهمية البحث- و
و مدرسة إنسان أمانة االبتدائية ماالنجإن هذا البحث حبث تطويري يف 

. وتتمّثل أمهيته ما يلي:االبتدائية اإلسالمية باتومدرسة مفتاح العلوم 
نظرياجلانب ال- 1

النظرية للجامعني والباحثني الذين يشتغلون يف جمال إعطاء املباحث 
عن الوسائل التعليمية يف تعليم املفردات اللغة تعليم اللغة العربية حول تطوير

العربية.
يتطبيقاجلانب ال- 2

اللغة العربيةيكون هذا البحث نقطة مهمة جلعل تدريس أن للمدرسة: )أ
الطلبة يف التعّلميرّقي نتائج ”بقالة املفردات“لعبةباستخدام 
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. اللغة العربيةالتعليمية لتعليم مواديكون هذا البحث إضافة للأن للمدرسني: )ب
ويكون أساسا يف تنمية الوسائل اجليدة يوما بعد يوم.

. اللغة العربيةيف تعليم ويسهل الطلبة يكون هذا البحث تقريرا صادقا أن للطلبة: )ج
العربية. 

أن يكون دافعا يف تنمية اجلودة واملهنة بصفة مدرس اللغة : انفسهةللباحث)د
العربية.  

واديكون هذا البحث مرجعا يف حبث تطويري خاصة يف تطوير املأن للباحثني :)ه
. اللغة العربيةمفرداتالتعليمية يف تعليم

تحديد المصطلحات-ز
و تعين كلمة تطور " حتول طورإىلطورمنالتحويلأوالتغيرييعينتطوير: )1

من طوره " تعين كلمة " التطور" التغري التدرجيي الذي حيدث يف بنية 
ويطلق أيضًا على " التغري التدرجيي الذي حيدث .الكائنات احلية وسلوكها

التطوير ".أوالقيم السائدة فيه
وصوًال إىل حتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر  اصطالحًا هو: التحسني

.كفاءة
،  بقالةلعبة إلكرتونية وتصميم هذه اللعبة كيعين: ”بقالة املفردات“لعبة)2

مناسبا باملفردات الصوربضائع متنوعة وعلى الالعب أن خيتار بقالةتكان
على الشاشةاليت تظهر
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والكلمة هي أصغر وحدة اللُّغةمجيع الكلمات املوجودة يف مفردات: يعين )3
لغوية حرة. وهذا تعريف جيعل الفرق واضحا بني الكلمة واملرفيم، الكلمة قد 

تكون مورفيم واحدا أو أكثر.
الدراسات السابقة-ح

4قام به ديانا نور صاحلة.حبث -1

تطوير تعليم مفردات اللغة العربية بربنامج جافا.عنوان البحث: )أ
) لتطوير تعليم مفردات اللغة العربية بربنامج جافا 1أهداف البحث: )ب

جامعة موالنا مالك (PKPBA)لطلبة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
) لوصف أراء التالمذة عن 2إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 

الوسيلة التعليمية اليت تطورها الباحثة من برنامج جافا لتطوير تعليم 
ة العربيةمفردات اللغ

على هيكل    منهج البحث: املنهج املستخدم يف هذا البحث هو البحث )ج
.العمل

) قد يتم تصميم الوسيلة التعليمية أي الربنامج التعليمي 1نتائج البحث: )د
) اعتمادا على 2بربنامج جافا التعليم مفردات اللغة العربية لتعليم الذايت. 

الربنامج املنتجء النتيجة هلذا نتائج االستبانة املوجودة، أعطى اخلربا
التعليمي بربنامج جافا لتعليم مفردات اللغة العربية لتعليم الذايت حصلت 

%. وأثرت الوسائلة التعليمية اليت صممتها الباحثة يف عملية 86إىل 
تعليم الذايت عن مفردات اللغة العربية. 

ماالنج: حبث تكميلي لنيل درجة ،تطوير تعليم مفردات اللغة العربية ببرنامج جافاديانا نور صاحلة، 4
.2012اإلسالمية احلكومية ماالنج، املاجستري جامعة موالنا مالك إبراهيم
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5قام به ماحي أويل الكرام.حبث -2

اللغة العربية باستخدام وسيلة برنامج أدويب تطوير تعليمعنوان البحث: )أ
وأثره يف ترقية رغبة التالميذ (بالتطبيق على مدرسة (Adobe Flash)فالش

.منبع العلوم االبتدائية مباالنج)
) توفري الوسيلة اجلذابة لدى التالميذ يف تعلم اللغة 1أهداف البحث: )ب

) معرفة عملية إعداد الوسيلة التعليمية باستخدام برنامج أدويب 2العربية. 
تعليم اللغة العربية حىت تكون هذه الوسيلة يف(Adobe Flash)فالش 

) ترقية رغبة تالميذ مدرسة منبع العلوم االبتدائية 3جذابة لدى التالميذ. 
Adobe)أدويب فالش تعّلم اللغة العربية باستخدام الوسيلة برنامج يف

Flash).التعليمية يف عملية الدراسة
املنهج التجرييب. منهج البحث: املنهج املستخدم يف هذا البحث هو ج) 

ويعترب املنهج التجرييب أقرب مناهج البحوث حلل املشاكل بالطريقة 
العلمية.

) قد مت تصميم الوسيلة املستخدمة يف عملية تعليم 1نتائج البحث: )د
اللغة العربية يف مدرسة منبع العلوم االبتدائية للصف الرابع. وتتكون هذه 
الوسيلة من الشاشات يعين: (أ) الشاشة األساسية، تتكون من الشاشة 
الرئيسية: اسم الربنامج، قائمة الدروس (تتكون من املفردات واحلوار 

قوائد النحوية والتدريبات وزر املوسيق)، عدد شاشة واحدة. والقراءة وال
وأثره (Adobe Flash)العربية باستخدام وسيلة برنامج أدوبي فالشتطوير تعليم اللغة ماحي أويل الكرام، 5

، ماالنج: حبث تكميلي في ترقية رغبة التالميذ (بالتطبيق على مدرسة منبع العلوم االبتدائية بماالنج)
2010اإلسالمية احلكومية ماالنج، لنيل درجة املاجستري جامعة موالنا مالك إبراهيم
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(ب) الشاشة اإلرشادية، تتكون من كيفية استخدام الربنامج التعليمية، 
عدد شاشة واحدة. (ج) الشاشة للمواد الدراسية، تتكون من املفردات 
عن أعضاء اجلسم، عدد الشاشة ثالثة. احلوار عدد شاشة واحدة. 

واحدة. القواعد النحوية عدد شاشة واحدة. القراءة عدد شاشة 
والتدريبات عدد شاشة مخسة. (د) الشاشة حول البنامج واملصمم، 
تتكون من استخدام الربنامج يف عملية التعليم وخصوصيته وسرية حياة 

) أثرت الوسيلة اليت صممها 2ودراسة املصمم، عدد شاشة واحدة. 
بعد أن قدم الباحثةاالستبيان إىل الباحثةيف عملية تعليم اللغة العربية. و 

التالميذ وقام مبالحظتهم أثناء عملية الدراسة وميوهلم للمادة املدروسة، 
يتحقق الباحثةبأن أكثر التالميذ حيب السيلة املقدمة، وتشجعهم يف 

تعليم اللغة العربية وترقي رغبتهم يف عملية تعليم اللغة العربية.
6قام به نور وجيايانيت.حبث-3

ان البحث: تطوير تعليم اللغة العربية باستخدام ألعاب "بورصة عنو )أ
األرقام" احملوسبة وأثره يف ترقية استيعاب طلبة اجلامعة لرتكيب العدد 

(بالتطبيق على جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية واملعدود
مباالنج جاوا الشرقية أندونيسيا).

صميم ألعاب "بورصة األرقام" ) معرفة كيفية ت1أهداف البحث: )ب
) معرفة أثر استخدام ألعاب "بورصة األرقام" 2احملوسبة األنسب. 

تطوير تعليم اللغة العربية باستخدام ألعاب "بورصة األرقام" المحوسبة وأثره في ترقية نور وجيايانيت، 6
، ماالنج: حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري جامعة استيعاب طلبة الجامعة لتركيب العدد والمعدود

2010اإلسالمية احلكومية ماالنج، موالنا مالك إبراهيم
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احملوسبة يف ترقية استيعاب طلبة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
. احلكومية ماالنج لرتكيب العدد واملعدود

املدخل الكمى منهج البحث: املنهج املستخدم يف هذا البحث هو )ج
فى واعتمد الباحثة على أسلوب البحث التطويري.والكي

) هناك ثالث خطوات يف تصميم ألعاب "بورصة 1نتائج البحث: د) 
األرقام" احملوسبة هي اختيار املواد واختيار الربنامج وتصدير (إرسال 

) استخدام 2. (Macromedia Flash)امللفات إىل ماكرومديا فالش 
يف تعليم العدد واملعدود له أثران ألعاب "بورصة األرقام" احملوسبة 

إجيابيان، مها: (أ) ترقية دافعية تعلم الطلبة الربنامج اخلاص لتنمية اللغة 
العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، (ب) 

ترقية استيعاب طلبة اجلامعة لرتكيب العدد واملعدود. 
السابقة جتد أن البحوث العلمية عن لعبة بعد ما اطلعت الباحثة على الدراسات 

رمن البحوث السابقة، لذلك ال تكر لتعليم املفردات العربية ختتلف”بقالة املفردات“
. والفرق األساس بالبحوث السابقة من جمال نتائج الدراسات السابقةيف هذه الدراسة

داخل الفصل، أما برامج و مادة الدراسية. وكذلك البحوث السابقة تستخدم الوسيلة يف 
البحث األن سيستخدم التالمذة الوسيلة يف تعلمهم الذايت يف أي مكان وزمان، ليس 

فقط يف حجرة الدراسة بل خارجها.



الفصل الثانـي
اإلطار النظري

المفرداتتعليم المبحث األول: 
تعريف المفردات-أ

أم امسا أم أداة. ومن اإلعتماد أن فأكثر وتدل  على معىن، سواء أكانت فعال 
1املفردات بوصف ما يلي:

املفردات كاسم تشمل على:)أ
كتابة)–حممد –االسم العام والعلم واملصدر (رجل )1
أعلم)–أحسن –مصرى –الصفة (طويل )2
اليت) –هذه –الضمري (أنا )3

املفردات كفعل تشمل على الفعل املاضي (كتب) والفعل املضارع (يكتب) )ب
والفعل األمر (اكتب).

ج) مفردات الظروف ويتنوع إىل ظرف الزمان (أمس، اليوم) وظرف املكان (فوق، 
حتت)

د) األدوات وتشمل: 
) الروابط مثل حروف اجلر، حروف العطف، حروف االستثناء واالستدراك1

، (القاهرة: أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، 1
80-79)، ص: 1992دار النصر للطباعة اإلسالمية، 
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ت وتشمل أدوات النفي وأدوات اإلستفهام) التحويليا2
ه) اخلوالف

ومسيت بذلك ملخالفتها خواص كل ما ذكر وتنقسم إىل:
أمساء األفعال)1
أمساء األصوات)2
املدح والذم (نعم وبئس))3
التعجب (ما أفعله وأفعل به))4

تعليم المفردات العربية-ب
فحسب، ليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها

أو فهم مهناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف 
تركيب لغوي صحيح. إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب 
قادرا على هذا كله باإلضافة إىل شيئ آخر اليقل عن هذا كله أمهية، أال وهو 

2يف املكان املناسب.قدرته على أن يستخدم الكلمة املناسبة

3جمموعة من األسس اختيار املفردات هي:

التواتر: تفضل الكلمات شائعة االستخدام على غريها، وتستشار فيها قوائم .1
املفردات اليت أجرت حصرا للكلمات املستعملة وبينت معدل تكرار كل منها.

لى تلك التوزع أو املدى: تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من بلد عريب ع.2
اليت توجد يف بلد واحد. 

2 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan
Media), (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hal: 61

3 Ibid, Hal: 61-62
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املتاحية: تفضل الكلمة اليت تؤدي له معىن حمددا. يعين الكلمات اليت .3
يستخدمها يف جماالت معينة.

األلفة: تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة .4
ا نادرة االستخدام. فكلمة (مشس) تفضل بال شك على كلمة (ذُكاء) وإن كان

متفقني يف املعىن.
الشمول: تفضل الكلمة اليت تغطي عدة جماالت يف وقت واحد على تلك اليت .5

الختدم إال جماالت حمدودة. فكلمة (بيت) أفضل يف رأينا من كلمة (منزل).
األمهية: تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة .6

العامة اليت قد الحيتاجها قليال. 
7.

كلمة (اهلاتف) بدال من التليفون. و (املذياع) بدال من الراديو. 
إذا أردنا تعليم الكلمات جديدة للطالب، فمن املمكن اتباع عدة طرق. 

4وقد تكون الطريقة التالية مناسبة لتعليم هذه الكلمات:

املعلم الكلمة والطالب يستمعون. ومن األفضل أن يكررها مرتني ينطق .1
أوثالثا.

أن يكتب املعلم الكلمة على اللوح مشكولة شكال  كامال..2
يعرض املعلم معىن الكلمة بالطريقة اليت يراها مناسبة..3
يستخدم املعلم الكلمة يف مجلة واحدة أو أكثر لتتضح وظيفة الكلمة النحويا..4

103، ص: 2000، (األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل، 4
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دى هذه اجلمل احملتوية على الكلمة تكرارا مجعيا مث فئويا مث يكرر الطالب إح.5
فرديا.
يلفت املعلم نظر طالبه إىل طريقة كتابة الكلمة إذا كانت تنطوي على .6

صعوبات إمالئية.
يكتب املعلم على اللوح معىن الكلمة، كما تكتب مجلة تبني استخدام .7

الكلمة.
بة على اللوح أمامهم.يقرأ الطالب قائمة املفردات اجلديدة املكتو .8
يكتب الطالب الكلمات ومعانيها واجلمل التوضيحية يف دفاترهم..9

أهداف تعليم المفردات-ج
5ويتحقق  تعليم الكلمة وتعليمها إذا ّمتت األهداف التالية:

1(
نطقها نطقا صحيحا)2
استعماهلا يف سياق لغوي صحيح)3
هجاؤها وكتابتها)4
معرفة طريقة االشتقاق منها)5

اللغويةاللعبةالمبحث الثاني: 
تعريف اللعبة اللغوية-أ

يستخدم اصطالح "اللعبة" يف تعليم اللغة، لكي يعطي جماال واسعا يف األنشطة 
الفصلية،  لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة، 

5 Aziz Fahrurrozi & Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Direktorat Jendral
Pendidikan Islam Kementerian Agama), Hal: 229
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رات اللغوية املختلفة. وهي أيضا توّظف بعض العمليات وتوفري احلوافر لتنمية املها
العقلية مثل "التخمني" إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، وتتيح للطالب 

6نوعا من االختيار للغة اليت يستخدمها.

يستخدم اصطالح "األلعاب" يف تعليم اللغة لكي يعطى جماال واسعا يف األنشطة 
والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفري الفصلية، لتزويد املعلم 

7.احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة

اللعبة الرتبوية هي نشاط منظم منطقيا يف ضوء جمموعة قوانني اللعب حيث 
أكثر لتحقيق أهداف حمددة وواضحة أي أن يعد التنافس واحلظ يتفاعل طالبان أو

يف عملية تفاعل الالعبني مع املواد التدريسية.عامالن مهمان 
أي هي نشاط يتم بني إن ألعاب لغوية هي عبارة عن مسابقة يف املعارف اللغوية

. للوصول إىل غايتهم يف إطار القواعد املوضوعة–متعاونني أو متنافسني –الطالب 
يف تعGibbsومن أفضل ماقيل يف حتديد اللعبة اللغوية ما قاله جيبس 

متعاونني او متنافسني للوصول اىل غايتهم يف اطار القواعد -يتم بني الدارسني
8.املوضوعة)

وسائل اللعبة اللغوية-ب
األلعاب اللغوية نوع من أنواع الوسائل التعليمية، ونشاط مهم من أنشطة التعليم 

وخباصة اذا وضعنا يف االعتبار ان الصف مكان مصطنع لتعليم اللغة. وتظهر االتصايل.

األلعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبية مع أمثلة لتعليم العربية لغير ناصف مصطف عبد العزيز، 6
12ص: )، 1983(الرياض: دار امليخ للنشر، ، بهاالناطقين 

12ص: املرجع نفسه،7
13ه، ص: نفساملرجع8
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داخل الصف. وحتقق األلعاب قدرا كبريا من الواقعية، اليت البد منها عند االتصال.
هي الصوت، و احلركة، و اخلمس رئيسيةالم اللغة اخلصائص يتعلكانت لوسائل 

و الصوتاليت تتكون من من الوسيلة التعليميةواللعبة اللغويةص.والنةالصور واخلط
وسيلة من الوسائل التعليمية املناسبةهي فإضافة على ذلك أن اللعبة اللغوية.احلركة

.9فصل صغريبتطبيقهاعلى 
. وملا للطالبتعليمية مثريةوسيلة لتصبح ات من األلعاب ستخدم كل اإلمكانقد ي

منتج اللعبة مبثابة .كوسيلة التعلمفيكون فعاال  اجلوانب املعرفية والعاطفية أثرت اللعبة 
ا حيضر أمنط التعلم اجلديد. غريهالذي خيالف الالعبالتفكريإىل ثقايف يؤدي 

قد اعرتف خرباء 10.وضوع اللعبةاسب ملاملستخدم  املناملنهج ها حسب ينبغي تطوير ف
م ضرورة.ألن الشخص مىت وتقنيات التعلييةوسيلة التعليماللعبة للاجة إىل التعليم أن احل

كما أنه حل املشاكل،  على يشعر إرغام على الدخول والتغلب على الصعوبات و لعب ف
.11البهجة دون إكراهحالةيف تهمشكليفرح و يعاجل 

اللغويةأهمية اللعبة -ج
األلعاب اللغوية متعددة، منها :أمهيةإن 

أن يربط الطالب بني تعلم اللغة األجنبية (وهي اللغة العربية) وبني التسلية.)أ
يساعد يف تنمية القدرات العقلية)ب

9 Septia Sugiarsih, Permainan Bahasa Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah
Dasar, Makalah Dalam Rangka Pengabdian Pada Masyarakat Di SDN Bayat Klaten, 2010,
pp. 6

10 Rahmatsyam Lakoro, Mempertimbangkan Peran Permainan Edukasi Dalam Pendidikan Di
Indonesia, Jurnal Desain Komunikasi Visual ITS, 2010, p.14

11 Imam Asrori, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal
Pustaka, 2008), Hal:3
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مكافأة تفوق الطالب يف اللغة العربيةج) 
ودعم مواد و نشطات تشجيع الطالب من خالل نشاط يدعم عملهم الرتبوي)د

ثقافية باللغة العربية
تساعد األلعاب اللغوية يف إشراك احلواس اخلمس يف عملية التدريس)ه
يساعد يف تنمية املهارات احلركية والنمو اجلسمي)و
اكتشاف القدرات الذاتية وكذلك قدرات اآلخرين وقبول فكرة التباين يف )ز

القدرات
تولد لدى الطالب الرغبة يف املشاركة واإلسهام. )ج
األلعاب اللغوية على تنمية املشاركة االجتماعية والتفاعل مع اآلخرين تساعد )ط

12.وتعزيز السمات االجتماعية املرغوبة

وهناك أسباب كثرية جتعل من املفيد استخدام األلعاب اللغوية يف التعليم، ومن 
أمهها:
إثراء التعليم (مفردات وتعبريات ومجل وتراكيب).)1
تعيني على تعلم اللغة.)2
الدرس ممتعا وشقيا، وبذلك تطرد السأم والضيق.جتعل )3
تشجيع الطالب على استخدام اللغة.)4
حتقق كثريا من التنوع، وبذلك يتم التخلص من الرتابة.)5
تعيني الطالب على فهم كثري من جوانب اللغة األجنبية.)6
13تساعد بعض الطالب على التخلص من اخلجل الذي يشعرون به.)7

10ص: ،هالمرجع نفس12
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”المفرداتبقالة “لعبة-د
لعبة.  ”Little Shop-City Lights “تعتمد على لعبة ”بقالة املفردات“لعبة

بضائع بقالة، كانت بقالةلعبة إلكرتونية وتصميم هذه اللعبة كيعين: ”بقالة املفردات“
ههذ.على الشاشةاليت تظهرمناسبا باملفردات صورمتنوعة وعلى الالعب أن خيتار ال

لعبة. كعميلنستطيع أن نلعبيف هذه اللعبة األخرى ألن باللعبةقليال تلفختاللعبة
يف كل البضائع وتنتشر .ألن فيها وجوه خفيةاملخ ي لعبة حتفيزه”بقالة املفردات“

14.دون أي ترتيب معني والعمالء ال ميكن أن تنتظر لفرتة طويلةمكان

:الغرض من اللعبة
العربيةم اللغة حيبون تعلّ التالمذة)أ

م اللغة العربيةتعلّ التالمذة ال يشعرون بامللل عند )ب
التالمذة يستطيعون أن يتذّكر املفردات بالسهلة)ج
بشكل صحيحالتالمذة يستطيعون أن ينطق املفردات )د
التالمذة يستطيعون أن يرتب الكلمات ليكون مجلة مفيدة)ه

على الشاشة الصور مناسبا باملفردات اليت تظهر بحث عن الالعب أن يفمن
، أوال.البقالة باملفردات املختلفةسيكون هناك كثري من تفكري باجلّد، ىل إحباجة وهذه

عنوانبقالة بإىل الالعب انتقل ثانيا، مث يف املدرسة عنوانبقالة بمن بدأ يأن على الالعب
.يف املقصفعنوانبقالة بإىل الالعب انتقل ثالثا، و يف املكتبة 

) 2011، (الرياض: ردمك، إضاعات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 13
130ص:

14 Nickelodeon, Game Little Shop-City Lights, 2009, (online)
(http://www.myplaycity.com/little_shop, diakses 12 Oktober 2013)
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:”بقالة املفردات“خطوات اللعبة
دخل اللعبة )أ

عّرف املفردات يف املدرسة)ب
عن الصور من املفردات اليت تظهر على الشاشة حبث الالعبني )ج
دقائق2مع رتب الالعبني الكلمات ليكون مجلة مفيدة )د
عّرف املفردات يف املكتبة)ه
عن الصور من املفردات اليت تظهر على الشاشة حبث الالعبني )و
دقائق2مع رتب الالعبني الكلمات ليكون مجلة مفيدة )ز
عّرف املفردات يف املقصف)ح
عن الصور من املفردات اليت تظهر على الشاشة حبث الالعبني )ط
دقائق2مع رتب الالعبني الكلمات ليكون مجلة مفيدة )ي
خرج من اللعبة)ك

ألن هو جهاز كمبيوتر”بقالة املفردات“لعبة لعب وسائل اإلعالم الالزمة ل
هاز  كلعبة إلكرتونية فعلى الالعب أن يلعب هذه اللعبة جب”بقالة املفردات“اللعبة

ليس فقط لتعليم املفردات العربية داخل الفصل ”بقالة املفردات“. لعبة كمبيوتر
خارج الفصل.”بقالة املفردات“لكن التالميذ يستطيع أن يلعب لعبة 

8ماكرومديا فالش : المبحث الثالث
(Macromedia Flash 8)8ماكرومديا فالش برنامج-أ

هو برامج الوسائط املتعددة والرسوم املتحركة الذي 8فالش ديا ماكروم
يهدف لعشاق التصميم اإلبداعي والرسوم املتحركة إلنشاء تطبيقات فريدة من 



21

والرسوم املتحركة على صفحات الويب التفاعلية واألفالم الرسوم املتحركة، نوعها، 
والعروض التجارية واألنشطة الوجود. وباإلضافة إىل ذلك، فمن املمكن أيضا أن 
تستخدم االستخدام األمثل لقدرة املنشأة لرسم ولغات برجمة يف فالش (سيناريو 

.مثرية لالهتمامإلكرتونية ألعاب نستطيع أن نصنعالعمل) وحنن 

:الرسوم املتحركة أخرى هيمن برنامج 8ماكرومديا فالشبرنامج مزايا 

يف عامل التصميمعامةسهلة التعلم للمبتدئني وهو -1
الرسوم املتحركة مع حرية تصميمبسهولة وحبرية يف املستخدم ميكن -2

احلركة وفقا للمشهد األخدود املطلوب
ألن فالش املرتكزة على الرسوم نتاج حجم ملف أصغر ميكن اإل-3

vektofاملتحركة

يتسم باملرونة، FLAملحقنوع ملفمن8ماكرومديا فالشإنتاج -4
.swf, .html, .gif, .png, .exe, .movألنه ميكن حتويلها إىل نوع 

فالشتاريخ تطور ماكرومديا -ب
برنامج بتكارات على عددا من االيقدم العام حىت هذادياشركة ماكروم

كربنامج فالش 4، مع االفراج عن فالش 1999فالش. بدأت عام ديا ماكروم
حيصلاألول املعروف يف اندونيسيا. وإن كانت ال تزال بسيطة نسبيا، هذا الربنامج 

على استجابة جيدة من عشاق التصميم والرسوم املتحركة. لتحسني اجلودة، مت 
ليال التحسينات واجهة وإضافة قمع عدد من2000عام5اإلفراج عن  فالش

املبتكرة فالش برنامجديا ماكرومالقادمة أصدرسنواتأربع من وظائف فيها. بعد 
عام ، الذي صدرMXفالشأو أكثر من الناس يعرفون مع6فالش وهو
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، صدر نتيجة لتطوير Flash MX 2004أو7، فالش 2004، و عام 2002
شركةصدر ، 2005جديدة من اإلصدارات السابقة. عام وإضافة وظائف

عامما يصل إىلجديد وهذا اإلنتاج هي اإلنتاج األخري امجنفالش بر ديا ماكروم
Macromediaوكإصدار التكميليMacromedia Flash Basic 8، أي 2006

Profesional 8.

فالشماكرومديا برنامجمكونات-ج

والرسوم املتحركة اليت مت إنشاؤها باستخدام منطقة عمل كل تصميم الربامج 
معينة جمهزة باعتبارها مسة من مسات كل من الربامج املعنية. مت جتهيز جماالت العمل على 

، )Toolbox(فالش مع ثالثة عناصر رئيسية اليت هي املهم أن نالحظ ما يلي: أدوات
ملكونات الرئيسية الثالثة ال ميكن أن . ولكن ا)Stage(سرح، امل)Timeline(اخلط الزمين

يقف وحده، ألنه عندما تعمل مع أي إصدار باستخدام فالش، ويدعم هذه العناصر 
). Panel(والفريق)Menu(الثالثة من قبل اثنني من املكونات األخرى، وهي قائمة

هو كما يلى:منطقة العمل ومكونات فالش

: واحدة من املكونات الرئيسية يف ومضة الذي حيتوي على )Toolbox(األدوات)1
نا على املسرح. صمماألدوات املستخدمة يف الرسم والتلوين الكائنات اليت 

باإلضافة إىل ذلك، األدوات، هناك أيضا أداة مفيدة لدعم تعيني بغية العمل 
) هو:Toolbox(من األدواتو مكونات أجزاء .على خشبة املسرح

)Tools(دواتاأل)أ
: لتحديد الكائن الذي تريد تعديله )Selection Tool(داة التحديد-1

ونقل موضع الكائن على املسرح
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: لتحديد الكائن وتغيري شكله من خالل )Subselection Tool(أداة-2
تغيري املوقف من النقاط على اخلط، املستطيل والبيضاوي

املسرح: خلط تعرتض على خشبة )Line Tool(أداة الين-3
: لتحديد جزء من الكائن اخلط على )Lasso Tool(أداة السو-4

خشبة املسرح
: لتحديد جزء من كائن موجود على الساحة)Pen Tool(أداة القلم-5
: إلنشاء كائنات يف شكل النص )Text Tool(أداة النص-6
: إلنشاء كائن كروي)Oval Tool(أداة البيضاوي-7
Rectangle(أداة املستطيل-8 Tool( إلنشاء كائنات مثل مربعات أو :

مستطيالت
: إلنشاء كائن عن طريق رسم)Pencil Tool(أداة قلم رصاص-9

ة األلوان : لرسم كائن بأداة تشبه فرش)Brush Tool(ةأداة الفرش-10
املائية

: لتغيري شكل كائن على )Free Transform Tool(حتويل احلرة أداة-11
املسرح

: لتغيري موقف تلطيخ متعدد املستويات )Gradient Tool(أداة التدرج-12
(التلوين التدرج) على الكائن الذي كان مصبوغ

: لتغيري لون احلد (خطوط )Ink Bottle Tool(زجاجة احلرب أداة-13
اللون) على كائن
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: لتغيري لون اجلسم، وخاصة )Paint Bucket Tool(الطالء أداة دلو-14
على ملء اللون

15-Eyebropper Tool الختاذ لون الكائنات األخرى الواردة يف مرحلة :
الحقة الستخدامها كمثال من لون إىل كائن آخر

: إزالة اللون السكتة الدماغية وملء اللون )Eraser Tool(ةأداة املمح-16
:على الكائن. هناك مخسة أنواع من أداة ممحاة، وهي

)Eraser normal(ةعاديممحة §

)Eraser fills(أل ممحة مت§

)Eraser lines(ةخطممحة §

)Eraser selected fillsممحة اختيار املالء (§

)Eraser inside(ةداخلممحة §

)View(العرضب) 

: لتغيري طريقة العرض على الشاشة عند العمل )Hand Tool(أداة اليد-1
على خشبة املسرح

لعرض عمل كائن. هناك : تكبري أو التصغري )Zoom Toolكرب (أداة امل-2
:نوعان من املواقف، وهي

: لتكبري وجهة نظر كائنكربم§

ر: للحد من كائنصغم§
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اللون)ج

: تظهر خيارات األلوان احلالية اليت سوف )Stoke color(ستوك اللون-1
.تظهر على لون احلد من كائن مت إنشاؤه

احلالية اليت سوف تظهر : تظهر خيارات األلوان )Fill color(ملء اللون-2
.على لون التعبئة لكائن مت إنشاؤه

: لتغيري لون وملء إضراب اللون على  )Black and White(أبيض وأسود-3
كائن إىل األبيض واألسود تلقائيا

: لون ملبادلة السكتة الدماغية وملء اللون على )No color(لوندون-4
.الكائن احملدد

الزمين ميكننا ضبط طول شوط الرسوم ط: اخل)Timeline(الزمينطاخل)2
، وتعيني عدد من الطبقات وتنظيم سرعة شوط الرسوم املتحركةاملتحركة، 

الستخدامها يف الرسوم املتحركة

:الزمين فالش واألجزاء املكونة هلاطاخل

خط عمودي بشكلالزمينط: جزء من اخل)Play head(اللعب الرأس)أ
اإلطار هو يف املعرضاحلمراء اليت هي مبثابة مؤشر

طاخلجزء من: )Layer(طبقة)ب
أن تضاف أو تطرح وفقا العدده ميكن وعلى طبقات من ورق شفاف 

لرغباتنا. فإن وجود هذه الطبقة يسمح لنا لوضع تصميم الرسوم املتحركة 
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لكائن سوف ال ، حىت أنه عندما وضعنا اعديدةباستخدام كائن يف كمية 
تتداخل مع غريها 

: الزر الذي يعمل على زيادة عدد الطبقات )Insert layer(إدراج طبقة)ج
املستخدمة

ي تعمل على تقليل عدد طبقات ذالزر ال: )Delete layer(طبقة حذفد) 
املستخدمة

: جملد زر إلضافة طبقة خيدم )Insert layer folder(ه) 
.مع نفس اخلصائصطبقةأكثراثنني أو

تستخدم الزر: )Show/Hide all layer(إخفاء مجيع الطبقاتإظهار/و) 
طوجودة يف مجيع طبقات الواردة يف اخلاملإلظهار أو إخفاء كائنات 

.الزمين

: )Show all layers at outline(إظهار كل الطبقات يف اخلطوط العريضةز) 
لون ولون التعبئة ليتم عرضها على حتديد نظرةالزر الذي يعمل على 

.املسرح

الزمين الذي لديه وظيفة لضبط الوقت ملمارسة ط: اخل)Frame(اإلطارح) 
.هذا الرتتيب املتحركة

سوداء يدل على مستديرةصورة بشكل الزمين طاخلجزء من : Keyframeط) 
أيضا Keyframeوجود الكائنات يف طبقة ومرحلة يف إطار معني. خيدم
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كحركة حاجز عند حركة على املدى، سواء كان يستخدم الرسوم 
-shapedعلى شكلوأmotion-tweeningعلى شكلاملتحركة

tweening

الزمين للدائرة فارغة هو الصورة اليت مل يتم اخلط: Blank keyframeي) 
.شغلها عرض مسرحي مع كائن على طبقة معينة واإلطار

Onionك)  skin buttonي تعمل على إظهار بني إطارات الرسوم ذ: الزر ال
keyframeمن املتحركة، وهي تصوير احلركة وتشكيل الرسوم املتحركة

.ة

ط: املؤشر موقف اخل)Current frame position(إطار الوظيفة احلاليةل) 
.الزمين مبثابة اإلطار الذي يتم عرضه على املسرح

الزمين سرعة احلركة ط: يشري إىل حجم اخل)Frame rate(دل اإلطارمعم) 
(لقطة يف الثانية). ويستخدم yfpsوحداتأثناء التشغيل باستخدام

.إطارا يف الثانية12.0دائما ومضة االفرتاضي هو يف 

اليت يتم إطارا يف الثانية، مشريا اىل ان سرعة احلركة20.0مثال: 
دقيقة.1لقطة يف20تشغيلها يف 

الزمين يظهر من الوقت لتشغيل ط: اخل)Elapsed time(الوقت املنقضين) 
الرسوم املتحركة من املوقف املبدئي للموقف النهائي املعينة على خط 

.الزمن
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رتاضي هو األبيض. هذه : مكونات فالش على مربع مع اللون االف)Stage(سرحامل) 3
كما مواقف  على حيث نرسم وتوفيق أوضاع األشياء والنص اليوسفي أنشأنا سرحامل

.نريد

، )Edit(، حترير)File(: عنصر دعم الذي يتكون من ملف فالش)Menu(القائمة) 4
، حتكم)Text(، النص)Modify(، تعديل)Insert(، إدراج)View(عرض

)Control(نافذة ،)Window(ومساعدة ،)Help(من هذا املكون . كل قسم
.القائمة لديها وظائف خمتلفة اعتمادا على القائمة اليت يتم عرضها على كل قسم

: دعم املكونات على فالش حيتوي على أوامر مفيدة لضبط وتعديل )Panel(لوحة) 5
وجوه متحركة النص احملدد. وغالبا ما تستخدم األلواح يف صنع الرسوم املتحركة هو 

15.ومكتبة لوحة، لوحة العمل، وخصائص اللوحةلوحة اللون، 

15 Fitramo, Tentang Media Flash 8, 2013, (online)
(http://sebimbing.wordpress.com/2013/08/01/tentang-macromedia-flash-8/, diakses 9 Agustus
2014)



الفصل الثالث
منهجية البحث

منهج البحث ومدخله-أ
منوذجيشري إىلالتطويرومنوذج ، التطويرو هذا البحث من نوع البحث 

Research and Developmentالتطوير (R&D)الباحثة شكل البحث تواستخدم
طريقة البحث املستخدمة ذهوهBorg and GallمنSugiyonoالذي يقّدمه

ستخدم الباحثة املدخل توأما املدخل ف1للحصول على نتاج معني وجتربة فعالة.
Research and Developmentالتطويرو البحث اختيارالكيفي الكّمي. (R&D)

بسيط النموذج هوتطوير هذامما أدى إىلاخلطوةألن)Sugiyono(لسوجيونو 
Research and. تناولت عمالية البحث التعليميةتطوير وسائل يفسهولةتوفريو 

Development (R&D)مجع 2، ) حتليل احلاجات واملشكالت1:اخلطوات التاليةب (
جتربة ) 6، اإلنتاجحتسني ) 5، اإلنتاجتصديق ) 4، اإلنتاجتصميم ) 3، علوماتامل

، اإلنتاجحتسني ) 9، اإلنتاجفعالية جتربة ) 8، اإلنتاجحتسني ) 7، اإلنتاجصالحية 
2املنتجات النهائية.)10

Research and Developmentالتطويرو البحث مميزات  (R&D) لسوجيونو
)Sugiyono(منBorg and Gall:القيمة صحةبنتجاملإنتاج علىقادر)1هي

) قادر 2اخلرباء، ومن لتصديقاو سلسلة التجارب امليدانيةعمليةمن ألن، العالية

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R &D, (Bandung: Alfabata, 2013),
hal: 407.

2 Ibid, hal: 409



29

"بقالة املفردات" أتت لعبة يف تطوير مع متطالبات احلاضر. املنتججتديدعلى
الباحثة بعشر مراحل باالختصار كاجلدول التايل:

نموذج إجراءات التطوير المصممة: 1شكل رقم 

حتليل احلاجات 
واملشكالت

اإلنتاجتصميم مجع املعلومات

اإلنتاجتصديق  اإلنتاجحتسني  اإلنتاجصالحية جتربة 

اإلنتاجحتسني اإلنتاجفعالية جتربة اإلنتاجحتسني 

املنتجات النهائية
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والتطويرإجراءات البحث -ب
لتعليم ”بقالة املفردات“لعبةيف تنمية ةءااإلجرا
خطوات آتية :عشرتتبع العربيةاملفردات اللغة 

حتليل احلاجات واملشكالت.1
ة ن خصائص تالمذعوسأل3قابلة مع مدّرس اللغة العربيةالباحثة املتجر 

يعين أن تعليم اللغة العربية يف واخلالصة املدرسة االبتدائيةالصف اخلامس يف
ة بل يتطلب تالمذال يكفي باستخدام املواد التعليمية وحدها، املدرسة االبتدائية

التالمذة أن.لفهم الدرسة وسائل التعليمية كأداة للتالمذاليف املدرسة االبتدائية
ة يحيبون حبا شديدا إقامة التعليم بوسيلة احلاسوب ولديهم احلماس وامليول العال

سرور بعملية التعليم والتعلم باجلد و ن بو نما يتعلمون ببور بوين وهم ميارسحي
. وب وجهاز العرض واألدوات إلكرتونية األخرىباستخدام احلاس

التعليمية وادتاج إىل املحيدرسة االبتدائية املالعربية يف اللغة ن تدريس أالباحثة 
راجيا أن تكون دروس اللغة العربية دروسا املفردات اللغة العربيةيف تعليم احلاسوبية

. مجيدة وجذابة بل حىت يسّر الطلبة يف تعّلمه
علوماتمجع امل.2

لتعليم املفردات اللغة العربية ”بقالة املفردات“لعبةتطوير اخلطوة الثانية يف 
بقالة “لعبةأكان تالمذة حيتاجون من أجل معرفة مدّرس اللغة العربيةقابلةهي مب

يف هذه املرحلة، تعليم املفردات اللغة العربية.للمواد التعليمية يف”املفردات
و إنسان أمانة االبتدائية ماالنجمبدّرس اللغة العربيةقابلةمالباحثةعقدت 

2014يناير 6دار النعمة و زيا هنينة، املقابلة األوىل مع مدرس اللغة العربية، يف يوم اإلثنني، 3
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ة عرفت الباحثة حبيث من املقابل4االبتدائية اإلسالمية باتومدرسة مفتاح العلوم 
امسالصف اخللتالمذةعليم اللغة العربية مهمة لتاحلاسوبية التعليمية املوادأن 

االبتدائية اإلسالمية مدرسة مفتاح العلوم و مدرسة إنسان أمانة االبتدائية ماالنج
.”بقالة املفردات“لعبةخاصة باتو

اإلنتاجتصميم .3
هذه يف .اإلنتاجبعد إجراء حتليل احلاجات فإن اخلطوة التالية هي تصميم 

. ”بقالة املفردات“لعبةلتصميم بعض الكتب و املراجع درس الباحثةاخلطوة 
لعبة، وهذه كاملسكة للباحثة لتطوير صور أو خمططبشكل اإلنتاجتصميم 

.”بقالة املفردات“
اإلنتاجتصديق .4

جل احلصول على املدخالت واالقرتاحات و تقييم ألاإلنتاجتصديق 
م اللغة يتكون مفيدة ومثرية لالهتمام وفعالة يف تعلاإلنتاج، حبيث أن اإلنتاج
خبري ) 2و،املواد تعليم اللغة العربيةخبري) 1:مناإلنتاج. تصديق العربية

الوسائل تعليم اللغة العربية.
اإلنتاجحتسني .5

املواد تعليم اللغة العربية خبرياختبار املنتجات من من اإلنتاجتصديق بعد 
تمتمث ،اإلنتاجالضعفالباحثةتعرفو خبري الوسائل تعليم اللغة العربية 

املواد تعليم من خبرياملدخالت واالقرتاحاتعلىتأّسسحتسني تصميمالباحثة
اللغة العربية وخبري الوسائل تعليم اللغة العربية

2014يناير 8، األربعاعمع مدرس اللغة العربية، يف يوم الثانيةدار النعمة و زيا هنينة، املقابلة 4
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اإلنتاجصالحيةجتربة.6
مدرسة إنسان أمانة معلم اللغة العربية يف إىل اإلنتاجصالحية جتربة 

اءهم ملعرفة آر االبتدائية اإلسالمية باتومدرسة مفتاح العلوم و االبتدائية ماالنج
عن الوسيلة التعليمية قبل جتريبها إىل التالمذة يف الفصل.

اإلنتاجحتسني .7
علىاإلنتاج تأّسستحسني الباحثة بتمتاإلنتاجصالحيةبعد جتربة

املعلم اللغة العربيةمن املدخالت واالقرتاحات
اإلنتاجفعالية جتربة .8

أمانة االبتدائية مدرسة إنسان اخلامسالصف ة تالمذإىل اإلنتاجفعالية جتربة 
مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتوو ماالنج

اإلنتاجحتسني .9
لو ”بقالة املفردات“لعبةتحسني الباحثة بتمتاإلنتاجفعالية بعد جتربة 

درس اللغة ماملواد و اخلبري و الوسائلبعد اختبار اخلبري مل تكون كافيااملعايري 
مدرسة و مدرسة إنسان أمانة االبتدائية ماالنجاخلامسالصف ة العربية و تالمذ
االبتدائية اإلسالمية باتومفتاح العلوم 

املنتجات النهائية.10
يف شكل اإلنتاجنتائج هذا اإلنتاج.ة يفعالبعد جتربة اإلنتاجتصنيع هذه 

املدخالت علىتأّسساإلنتاجهذا .”بقالة املفردات“لعبة إلكرتونية
خبري الوسائل تعليم اللغة العربية و املواد تعليم اللغة العربية من خبريواالقرتاحات

كوسيلة تعليمية ”بقالة املفردات“. لعبة صالحية وجتربة فعاليةجتربةونتائج
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عيار الكفاءة باملو املفردات مطابق باملوضوع . مفردات اللغة العربيةلتعليم 
.االبتدائيةدرسةاملاخلامسالصف تعليم اللغة العربية األساسيةكفاءاتوال

منتجالتجربة-ج
لعبةلية اإىل رفع فع- فيما سبق الباحثةتكما ذكر -

، وأيضا إىل احلصول على االستجابات، واالقرتاحات، والتقوميات ”بقالة املفردات“
العربية، وبالتايل يعرض فرداتيف تعليم امل”بقالة املفردات“لعبةعلى صالحية 

أسلوب) 4) البيانات واملعلومات، 3) فاعل التجربة، 2) ختطيط التجربة، 1: ةالباحث
حتليل البيانات.أسلوب ) 5مجع البيانات، 

ختطيط التجربة .1
جتري على ثالث مراحل، املرحلة ”بقالة املفردات“لعبة إن جتربة 
بري الوسائل تعليم خو تعليم اللغة العربية املوادجتربة خبرياألوىل هي

، واملرحلة الثالثة هي  صالحيةواملرحلة الثانية هي جتربة ، اللغة العربية
.ميدانيةجتربة 

أساسا ةعلها الباحثجتادو التوجيهات واالقرتاحات من خبري امل
م ئيف ناحية تناسب وتال”بقالة املفردات“لعبة إلصالح وتصحيح 

م اللغة العربية يف الصف اخلامس املدرسة تعلياملوضوعات ب
الوسيلة التعليمية . والتوجيهات واالقرتاحات من خبري االبتدائية

بقالة “تصميم لعبة إلصالح وتصحيح اأساسعلها الباحثةجت
ةعليها الباحثت. املعلومات و التصحيحات اليت حصل”املفردات
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لتصحيح األخطاء الطبعية ةجيعلها الباحثصالحيةمن جتربة 
. وأما املعلومات أو االقرتاحات ”بقالة املفردات“لعبة املوجودة يف 

ةمن التجربة امليدانية جيعلها الباحثةعليها الباحثتاليت حصل
باملتعلمني وهم ”بقالة املفردات“لعبة وتناسب فعاليةأساسا ملعرفة 

.الصف اخلامس املدرسة االبتدائيةتالمذة
التجربةأفراد.2

التجربة:أفرادالتجربة، وفيما يلي أفرادإن القيام بالتجربة حيتاج إىل 
اخلرباءتصديق)أ

يف هذه النظرة واالقرتاح هو خبري واحد من املواد فرادإن األ
.الوسيلة التعليميةخبري واحد من وتعليم اللغة العربيةالدراسية يف 

.صالحيةجتربة )ب
مدرسة إنسان يف اللغة العربيةمعلمربة هو جيف هذه التألفرادإن ا

االبتدائية اإلسالمية مدرسة مفتاح العلوم و أمانة االبتدائية ماالنج
.باتو

التجربة امليدانيةج) 
الصف اخلامس من تالمذة هميف هذه التجربة امليدانية فرادواأل

مدرسة مفتاح العلوم و مدرسة إنسان أمانة االبتدائية ماالنج
.االبتدائية اإلسالمية باتو
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البيانات واملعلومات .3
بالتقومي امن قيامهعليها الباحثةتالبيانات واملعلومات اليت حصل
) البيانات واملعلومات من التقومي 1البنائي تنقسم إىل ثالثة: 

وسائلاألول، وهي النظرة واالقرتاح من خبري املواد الدراسية وخبري 
ات من التقومي الثاين، وهي جتربةواملعلوم) البيانات2التعليم، 
) البيانات واملعلومات من التقومي الثالث، وهي 3، صالحية

التجربة امليدانية. ومن ناحية  نوعها هناك البيانات الكيفية اليت 
تتكون من التعليقات واالقرتاحات، والبيانات الكمية اليت حصل 

و اإلختبار القبلى و اإلختبار من االستبياناتعليها الباحثة
.البعدى

. أسلوب مجع البيانات4
وات يف مجع بياناتأدثالثةتستخدم ةالتعليميه الوسيلة إن تنمية هذ
شرحها تأن ةريد الباحثت. وفيما يلى واالختبارواالستبيان وهى املقابلة
بالتفصيل.

املقابلة )أ
املقابلة هي الطريقة اإلتصالية املباشرة احلرية بني السائل واملسؤول 

5البيانات اليت حيتاج إليها.الباحثةجلمع املعلومات، ويسجل 

املقابلة للحصول على املعلومات املهمة يف امليدان حول عملية 
. يف املدرسةالعربية اللغة معلمالباحثة باملقابلة مع قامتالتعليم. 

تبانة االس) ب
5 Prantiasih, Perencanaan Pengajaran PPKN, (Malang: IKIP Malang, 2003) hal: 91
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الباحثة االستبيان يف هذا البحث كأداة جلمع توقد اختار 
االستبيان ميكننا احلصول على بيانات من عدد من بألن البيانات 

كل طفل لديه حق الوصول إىل و امللخصاألطفال ويستغرق سوى 
مع تأثري شخصي الستبيان املعلم ميكن عدد من األسئلة نفسها

أسئلة موجهة إىل عدد من الناس . ويقصد باالستبيان جتنبها
استطالعا آرائهم يف قضايا معينة. ويعرف فتح علي يونس 
االستبيان قائال: "هو قائمة من االسئلة أو األحكام أو التقريرات 
اليت يتطلب فيها الرأي، وعادة ما يكتب هذا الرأي، ويتطلب 

) وقد يتطلب √اإلجيابة بوضع عالمة مميزة كهذه العالمة مثال (
6قريرا مطوال مكتوبا".ت

االختبار) ج
هو جمموعة من املثريات (أسئلة شفوية أو حتريرية أوصور االختبار

، فهي من وسائل القياس اليت أورسوم) أعدت لتقيس بطريقة كمية
7.يستخدمها الباحث للكشف عن الفروق بني األفراد واجلماعات

للحصول على مقياس هذا البحث. واالختبار هنا نوعان، االختبار 
القبلي واالختبار البعدي.

ص: )2000، فكر: دار الدمشق، (البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته العلمية، رجاء وحيد دويدري6
329-330

344، ص. نفسهرجع امل7
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حتليل البيانات أسلوب . 5
حتليل البيانات هي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات 

نتائج. و العينة حبيث ميكن احلصول منها على املبحث الالناجتة عن تطبيق خطة 
قال حممد النازير أن حتليل البيانات هو شيئ مهم يف البحث، ألنه سيعطي 

و أما أهداف حتليل البيانات هي : 8املعىن الذي حيتاج يف حتليل املبحوثة. 
ليبحث أو يطلب األجوبة من بيانات البحث)أ

ليبحث موصل بني األجوبة من بيانات البحث)ب
ثليعطى األجوبة اليت تطلب يف البح)ج
ليأخذ اخلالصة و اإلقرتاحات اليت حيتاج إليها الباحثةيف )د

9البحث التايل.

تستخدم الباحثة يف حتليل البيانات يعين حتليل إحصائي وصفي باملعدلة 
أو املئوية.

حتليل البيانات من اإلستبانةأسلوب)1
"بقالة املفردات" لعبة من جتربة ةإن حتليل البيانات اليت حصل عليها الباحث

كما يلي :ةون حتليال وصفيا. ووصف هذه البيانات يستخدم الباحثيك
نتائج و حلل الباحثة نتائج اإلستبانة من خبريين و مدّرس اللغة العربية 

". )Rating Scale"(بصيغةتالمذة اإلستبانة من

8Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 346
9 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal:

30
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صفةدرجة
/ موافق جداواضح جدامناسب جدا /جدا /جذاب/ اجيد جد4
/ موافقواضحمناسب //جذابجيد / 3
مقبول2
ناقص1

وملعرفة صحة اإلنتاج فال بد على البيانات أن تبدهلا إىل البيانات الكمية 

بالرموز التايل:

البيان:

P =املئوية الصالحية

Σ xi=جمموعة القيمة احملصولة

Σ x=جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى

يلي دليل تفسري البيانات من نتيجة التصديق والتثبيت كما قرره وزير وفيما

10الشؤون الدينية املعايري وهي:

10 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2013), hal: 41




x

xi
X 100%P =
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البيانمعيار النجاحالمئويةالرقم
185،01–

100%
استخدامه يف ميكن جيد جدا وصادق

التعليم بدون التصحيح
ميكن استخدامه يف مقبول85%–270،01

التعليم بالتصحيح البسيط
الميكن استخدامه يف ناقص70%–350،01

التعليم
يصلح كله أو يبدلمردود50%–401

حتليل البيانات من االختبارأسلوب)2

Tلتأكد من ثبات الوسيلولة التعليمية ، تقوم الباحثة باإلختبار التائي (

test(
t-test : (11التائي (–و فيما يلي شكل الرمز املستخدم الختبار 

∑ − (∑ )
= √

البيان :
االحنرافمعيار =

األخطاء من معدايل املتغريين= معيار 

11 Nurgianto, Burhan, Penelitian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE.
2001), hal: 370
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N املستجبني= عدد أفراد
= قيمة املقارنة

= متوسط اإلحنراف بني اختبار القبلي واختبار البعدي



الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها و مناقشتها

لمحة عن ميدان الدراسيةالمبحث األول:

إنسان أمانة االبتدائية ماالنجمدرسة .أ
يف املستوىالتعليمية ةاالبتدائية ماالنج هي املؤسسمدرسة إنسان أمانة 

جريا االبتدائية ماالنج يف إنسان أمانة قع املدرسة ت.اإلسالميةمبميزةاالبتدائي 
.سوكارنو هاتاسنتا إكسيكوتيف بلوك م يف الشارع

ا.موظف12و مدرسا35االبتدائية ماالنج لديها مدرسة إنسان أمانة 
مدرسون 30و مدرسون يتعلمون يف املاجستري 5، درسنيخيتلف التعليم امل

االبتدائية ماالنج هي املدرسة إنسان أمانةتالمذةعدد اليتعلمون يف بكلورئوس.
18الفصل هيمع عدد من الصف األول حىت الصف السادستالمذة552

cفصول.
تستخدم املنهج على مستوى إنسان أمانة االبتدائية ماالنجمدرسة 

وسائل ونستخدمتاملدّرسون. القرآنءبناالتنميةو (KTSP)الوحدة التعليمية 
، احلاسوبمعملهذه املدرسة هلا.اإللكرتونيةاجلهازأو الصورإما منتعليميةال

اللغة لتعلماحلد األقصىولكن مل يتم33عدد جهاز احلاسوب يف هذ املدرسة 
علوم الكمبيوترتكنولوجيالتدريسفقطاحلاسوبمعملويستخدم.العربية

.وروبوتيك
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هي  إنسان أمانة االبتدائية ماالنجمبدرسة أهداف تعليم املفردات العربية 
نطق الكلمة بنطق صحيح ويستعماهلا يف سياق كي التالمذة يستطيعون أن ي

يف فصل اللغة العربيةتعليم املفردات املستخدمة يفاملواد التعليمية. لغوي صحيح
املواد التعليميةالرابع هي التعارف واألدوات املدرسية واملهنة والعنوان واإلسرة.  

يف البيت ويف يف فصل اخلامس هي اللغة العربيةتعليم املفردات املستخدمة يف
تعليم املستخدمة يفاملواد التعليمية. قصفويف املةيف املكتبو ةرسيف املداحلديقة

الواجب ال اليومية و يف فصل السادس هي الساعة واألفعاللغة العربيةاملفردات 
أمانة االبتدائية ماالنجإنسان مبدرسة تعليم املفردات العربية والرحلة. طريقة املنزيل
بطرية املباشرة، يأيت املدرس باألشياء األصلية أو بالصور. هي

مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتو.ب
، 1927منذ عاماملدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتوأنشئت

الشارع كيائي احلاجيفاملدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتوتقع 
مدينة باتو 1و يف الشارع دوروايت رقم مرتا290مبساحة 6مأجوس سامل رق

هذه املدرسة هي أقدم املدارس الدينية يف باتو، و اليت مرتا.785مبساحة 

ةذكييولد الكوادر اإلسالمية درسةاالستعمارية اهلولندية،
. أنشطة التعليم والتعلم ينقسم إىل مكانني وهي يف الشارع كيائي كرميةوبأخالق  

باتو 1باتو للصف الثالث و يف الشارع دوروايت رقم 6مأجوس سامل رقاحلاج
للصف األول و الصف الثاىن والصف الرابع والصف اخلامس والصف السادس.
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مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية واملوظفني يفاملدرسنيعدد 
مدرسون يتعلمون يف املاجستري 1، درسنيخيتلف التعليم املأشخاص.34باتو
املدرسة مفتاح العلوم تالمذةعدد المدرسون يتعلمون يف بكلورئوس. 33و 

من الصف األول حىت الصف تالمذة610هي االبتدائية اإلسالمية باتو
فصول.18الفصل هيمع عدد السادس

تستخدم املنهج على درسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتو امل
وسائل ونستخدمتاملدّرسون. 2006(KTSP)مستوى الوحدة التعليمية 

معملهذه املدرسة هلا.اإللكرتونيةاجلهازأو والبيئيةالطبيعيةإما منتعليميةال
احلد األقصىولكن مل يتم7، عدد جهاز احلاسوب يف هذ املدرسة احلاسوب

علوم تكنولوجيالتدريسفقطاحلاسوبمعملويستخدم.اللغة العربيةلتعلم
.الكمبيوتر

مبدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية أهداف تعليم املفردات العربية 
نطق يو فهم الكلمةأن يهي كي التالمذة يستطيعون باتو

املستخدمة املواد التعليمية. طريقة االشتقاق منهاويعرفالكلمة بنطق صحيح
يف فصل الرابع هي التعارف واألدوات املدرسية اللغة العربيةتعليم املفردات يف

اللغة تعليم املفردات املستخدمة يفاملواد التعليميةواملهنة والعنوان واإلسرة.  
ويف ةيف املكتبو ةيف املدرسيف البيت ويف احلديقة يف فصل اخلامس هي عربيةال
يف فصل اللغة العربيةتعليم املفردات املستخدمة يفاملواد التعليميةقصف. امل

تعليم . طريقة الساعة واألفعال اليومية والواجب املنزيل والرحلةالسادس هي 
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هي بطرية املباشرة، يأيت االبتدائية ماالنجإنسان أمانة مبدرسة املفردات العربية 
املدرس باألشياء األصلية أو بالصور. 
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عرض البيانات وتحليلها: المبحث الثاني

مدرسة في لتعليم المفردات العربية ”بقالة المفردات“لعبةتطوير يةكيف.أ
االبتدائية اإلسالمية مدرسة مفتاح العلوم و إنسان أمانة االبتدائية ماالنج

باتو
تحليل الحاجات والمشكلة.1

لتحليل احلاجات واملشكلة قامت الباحثة جبمع البيانات كما يلي:
إنسان أمانة االبتدائية ماالنجمدرس اللغة العربية يف مدرسة املقابلة مع )أ

إنسان قامت الباحثة املقابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة 
من هذه املقابلة معرفة عن الباحثة وحصلتماالنجأمانة االبتدائية 

.إنسان أمانة االبتدائية ماالنجمدرسة عملية تعليمية اللغة العربية يف 
ألناإلسالمحبغرسهو م اللغة العربيةيتعلالغرض منأن 

على مستوى هي املنهجاملستخدماملنهج و باللغة العربيةأنزل فيه القرآن
املواد التعليميةو . القرآنءنابالتنميةو (KTSP)الوحدة التعليمية 

ويف ةيف املكتبو ةرسيف املدهي اللغة العربيةتعليم املستخدمة يف
قصف. امل

بطاقة هي م اللغة العربيةيتعلاملستخدمة يفالتعليمية وسائل أن 
تدريس اللغة يفالطريقة املستخدمة بور بوئينوالصور وبطاقة املفردات و 

وسائل و السمعية والشفوية. الطريقةوهي الطريقة املباشرة العربية
بطاقة الدروس هيفهمعلىتالمذةقدرة اللقياساملستخدمةالتعليمية

الكلمة.بطاقةو صورةال
صعب هي م اللغة العربيةيتعليفتالمذةالاليت يواجههااملشاكل ف

قداليت املفرداتعلى السهل نسيان و املفرداتتذكريأن على التالمذة 
القائمة التعليميةوسائل ستخدمتقد يف هذه املدرسة التالمذةتهحفظ
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مناسبة إلكرتونيةلعبة وكانت يف تعليم اللغة العربية. على تكنولوجيا 
العربيةلغةالتعلم جدا عندمامتحمستالمذةالألنتعليم اللغة العربية ل

وهذا يظهر حينما يتعلم اللغة العربية بوسيلة الكمبيوترجهاز باستخدام
بور بوئني.

قابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية امل)ب
اإلسالمية باتو

قابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة مفتاح املقامت الباحثة مث 
املقابلة معرفة من هذه الباحثة وحصلتالعلوم االبتدائية اإلسالمية باتو

مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية عن عملية تعليمية اللغة العربية يف
.اإلسالمية باتو
مدرسة مفتاح العلوم يفم اللغة العربيةيتعلالغرض منأن 

راجيا إىل التالمذة الذين يستطيعون أن هو االبتدائية اإلسالمية باتو
على هي املنهجاملستخدماملنهج يتكلمون اللغة العربية الفصيحة و

تعليم املستخدمة يفاملواد التعليميةفأم(KTSP)مستوى الوحدة التعليمية 
قصف.ويف املةيف املكتبو ةرسيف املدهي اللغة العربية
بطاقة هي م اللغة العربيةيتعلاملستخدمة يفالتعليمية وسائل أن 

تدريس اللغة يفالطريقة املستخدمة وأغنيةو الصور وبطاقة املفردات
قدرة لقياساملستخدمةالتعليميةوسائل و هي الطريقة املباشرة العربية

.الشفويالختباراوالختبار التحريرياالدروس هيفهمعلىتالمذةال
هي م اللغة العربيةيتعليفتالمذةالاليت يواجههااملشاكل فا
بلفظ صحيح و صعب يف ينطق املفرداتأن على التالمذة صعب 

القائمة على التعليميةوسائل ستخدمتقد القراءة. يف هذه املدرسة 
و جيدة مناسبة إلكرتونيةلعبة يف تعليم اللغة العربية وكانتتكنولوجيا 
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يف لكرتونيةألن هذه املدرسة مل تستخدم اللعبة اإلتعليم اللغة العربية ل
تعليم اللغة العربية

باحلاجة ”بقالة املفردات“لعبةمن هذه املقابلة رأت الباحثة أن 
إىل التطوير كوسيلة التعليمية للمرحلة االبتدائية لتعليم املفردات العربية.

المنتجتصميم ا.2
للمرحلة تعليم اللغة العربيةلتعليمية ةليوسهي ”بقالة املفردات“لعبة

األساسية كفاءاتعيار الكفاءة والمبواد يف هذه اللعبة مطابقا املو االبتدائية
يف و ةرسيف املدهذه اللعبة تتكون من ثالثة موضوع يعين .صف اخلامسل

قصف. اجلزء األول هو تعريف املفردات كتابتها ونطقها واجلزء ويف املةاملكتب
واجلزء الثالث هو الصور من املفردات اليت تظهر على الشاشةحبث الثاين هو 

.ليكون مجلة مفيدةب الكلمات يرتت
”بقالة المفردات“لعبةخطوات تصميم .أ

خطوات تصميم خطواتهناك
، وهي كما يلي:”بقالة املفردات“لعبة

اخلطوة األوىل: اختيار املواد)1

Aku Cintaوهيودي مبوضوع " Bahasa Arab Untuk Kelas V

Madrasah Ibtidaiyah ." املواد املستخدمة هي املواد يف الفصل
الدراسي الثاين وهي يف املدرسة و يف املكتبة و يف املقصف. 

اخلطوات الثانية: اختيار الربنامج)2
ألن هذا الربنامج 8ماكرومديا فالشاختيار الباحثة برنامج 

اخلاصة الصورةنستطيع أن نصّور ألنومرنةأكثر دراية و أسهل 
.
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8اخلطوات الثالثة: إرسال امللفات إىل ماكرومديا فالش )3
بعد اختيار املواد كتبت الباحثة املفردات و تدريبات عن املواد يف املدرسة 

مث (Microsoft Word)و يف املكتبة و يف املقصف يف برنامج ميكروسوف وارد 
إىل (Microsoft Word)حّولت الباحثة امللفات من برنامج ميكروسوف وارد 

.8مث صّدرها إىل برنامج ماكرومديا فالش (Photo Shop)برنامج فوتو شوف 
لعبةاستخدمتها الباحثة يف تصميم 8ماكرومديا فالش برنامج أدوات 

وهي تظهر يف الصورة التالية:”بقالة املفردات“

8: أدوات برنامج ماكروميديا فالش 1رقمالصورة 
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القائمة ملف >> استرياد >> إىل املكتبةنقرإفالش بصورة يف ماكروميديا رسالإ
File >> Import >> to libraryالصور يف املكتبة >> إىل رسالإلstageرسالإل

فتحنقر إاليت سيتم استريادها >> ةالصور إخرت>> stageالصور مباشرة يف 

stageالصور يف املكتبة >> إىل رسالإ: طريقة 2الصورة رقم
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Textنقر بإفالش ميكن أن تكون مباشرة ىل ماكروميديا إالنص رسالإ tool << يكتب
يفمث لصقهالربامج األخرىأو ميكن يأخذ من نقر الكتابة. إل أو دخأالكتابة >> 

.فالشماكروميديا

فالش ىل ماكروميديا إالنص رسالإ: طريقة 3الصورة رقم

أشكال املوسيقى وامللفات الصوتية املستخدمة
، ألن هيكل ملفات MP3املوسيقى وامللفات الصوتية املستخدمة يستخدم صيغة 

MP3 فالشميكن قراءة ولعب يف ماكروميديا.
فالشاألصوات يف ماكروميديا رسالعملية إ

. كيفية stageالصوت إىل ، مث اسحبهstageاسترياد األصوات مباشرة إىل املكتبة أو 
.صورالستريادإاسترياد الصوت ك
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”بقالة المفردات“لعبةمحتويات.ب
كما يلي: هي  ”بقالة املفردات“لعبةحمتويات

االفتتاح: 4الصورة رقم 

القائمة الرئيسية: 5الصورة رقم 
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الصورةوختمنيلتسجيلوضوعاملختياراالقائمة: 6الصورة رقم 

صياغةلوضوعختيار املاالقائمة: 7الصورة رقم 
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لالستخداماإلرشادات: 8الصورة رقم 

: االختتام9الصورة رقم 
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حتفيظ املوضوع يف املدرسة: 10الصورة رقم 

املوضوع يف املدرسةالصورةختمني: 11الصورة رقم 
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حتفيظ املوضوع يف املكتبة: 12الصورة رقم 

املوضوع يف املكتبةالصورةختمني: 13الصورة رقم 
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املقصفحتفيظ املوضوع يف : 14الصورة رقم 

املقصفاملوضوع يف الصورةختمني: 15الصورة رقم 
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: ترتيب الكلمة موضوع يف املدرسة16الصورة رقم 
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: ترتيب الكلمة موضوع يف املكتبة17الصورة رقم 
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: ترتيب الكلمة موضوع يف املقصف18الصورة رقم 
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”بقالة المفردات“لعبةالمنتجتصديق ا.3
الخبير في مجال منالمنتجنتائج تصديق اعرض البيانات حول )أ

تعليم اللغة العربية
اخلبري يف جمال إىل املنتجقدمت الباحثة تصديق ااملنتجبعد تصميم ا

هو الدكتور خبري يف جمال تعليم اللغة العربيةوكان تعليم اللغة العربية
نور حسن عبد الباري، هو معلم يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة 

والنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.م
)1اجلدول (

تعليم اللغة العربيةيف جمالنتيجة تصديق اخلبري 
Σبنود األسئلة xΣ xi




x

xi
X 100%P=المستوى

12345678910

جيد جدا3344343243403382،5%

) حصلت الباحثة على نتيجة 1من بيانات التقومي يف اجلدول (
% يف املستوى جيد جدا، إضافة إىل ذلك حصل أيضا على 82،5

البيانات من اقرتاحات اخلبري وتعليقته حنو اللعبة احلاسوبية. اقرتاحات 
وتعليقات منه كما يلي:

باملتجرأن تغّري الباحثة صورة مكان التسوق .1
أن تصلح الباحثة مرتادفات املخطئة.2
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الخبير في مجال من المنتجنتائج تصديق اعرض البيانات حول )ب
الوسيلة التعليمية

، وكان الوسيلة التعليميةاخلبري يف جمالإىل املنتجقدمت الباحثة تصديق ا
هو األستاذ الدكتور مهيبان، هو معلم يف الوسيلة التعليميةخبري يف جمال

قسم التعليم اللغة العربية جبامعة ماالنج احلكومية.
)2اجلدول (

الوسيلة التعليميةيف جمالنتيجة تصديق اخلبري 

Σبنود األسئلة xΣ xi




x

xi
X 100%P=المستوى

12345678910

جيد3433423333403177،5%
) حصلت الباحثة على نتيجة 2من بيانات التقومي يف اجلدول (

% يف املستوى جيد، إضافة إىل ذلك حصل أيضا على البيانات 77،5
من اقرتاحات اخلبري وتعليقته حنو اللعبة احلاسوبية. اقرتاحات وتعليقات 

منه كما يلي:
بشعار اجلامعة واسم ”بقالة املفردات“أن تكمل الباحثة إفتتاح لعبة )1

املطور 
بالقائمة املطور ”بقالة املفردات“أن تكمل الباحثة إختتام لعبة )2

واملشرف األّول واملشرف الثاين
أن تكمل الباحثة تدريبات باملدح لإلجابة الصحيحة و الصوت )3

"بوم" لإلجابة املخطئة
أكثر جاذبيةحلركة يف التدريبات أن تكون الصوت وا)4
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لالستخدامباإلرشادات”بقالة املفردات“أن تكمل الباحثة لعبة )5
بعد اإلفتتاح

”بقالة المفردات“لعبةالمنتجتحسين ا.4
قدمت الباحثة الوسيلة التعليمية إىل اخلبري، فاخلطوة التالية تعين وبعد 

املطورة عن األخطاء والنقاص املوجودة املنتجاإلصالحات، وتكون بتصحيح ا

المنتجاتجربة صالحية.5
قامت الباحثة بتجربة ”بقالة املفردات“الباحثة لعبة أن صححتبعد 

و إنسان أمانة االبتدائية ماالنجصالحية إىل معلم اللغة العربية يف املدرسة 
.االبتدائية اإلسالمية باتومدرسة مفتاح العلوم 

)3جدول(
نتيجة تجربة صالحية (معلم اللغة العربية)

عدد األسئلةرقم
البيانات

Σاإلجابة xΣ xi نسبة
المئوية 1234

%288100---2املواد مع قدرة التالمذةةمناسب1
ستخدام لإلاإلرشادات وضوح 2

”بقالة املفردات“لعبة 
2--2-8675%

بقالة “لعبة مناسبة الصور يف 3
مع املفردات”املفردات

2--118787،5%

بقالة “لعبة مناسبة ال4
لتعليم املفردات”املفردات

2---288100%

%118787،5--2بقالة “لعبة جذابية الصور يف 5
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”املفردات
بقالة “لعبة جذابية األلوان يف 6

”املفردات
2--2-8675%

يف تعلم اللغة تالمذةاهتمام ال7
بقالة “لعبة العربية باستخدام 

”املفردات

2---288100%

فهم التالمذة عن املفردات يف 8
تعلم اللغة العربية بوسيلة اللعبة 

بقالة املفردات8

2--118787،5%

بقالة “لعبة مناسبة ال9
بأهداف التعليم ”املفردات

اللغة العربية

2--118787،5%

اللغة العربية فعالية التعليم 10
بقالة “لعبة باستخدام 

يف األنشطة التعليم ”املفردات
والتعلم

2--118787،5%

%807188،8مبعدل

بنسبة 71مبعدل ”بقالة املفردات“اللعبة املنتجمن التحليل البيانات حصل حتسني ا
% يف املستوى جيد جدا. تعليقات واقرتاحات من الععلم اللغة العربية يف 88،8املئوية 

مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتوو إنسان أمانة االبتدائية ماالنجاملدرسة 
هي كما يلى:

ه الوسيلة وكانت هذه الوسيلة اجلذابة يف )1
عملية التعليم والتعلم
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التعليميةيف وسائل املوجودةاملفرداتأن تزيد الباحثة)2
ليكون مجلة مفيدةةالكلماألسئلة يف ترتيبتزيد الباحثةأن )3

ميكن إستخدامها كوسيلة التعليمية يف تعليم اللغة ”بقالة املفردات“
العربية للصّف اخلامس املدرسة االبتدائية والبد على الباحثة أن تكمل التعديالت 

واإلقرتاحات من معلم اللغة العربية.

”بقالة المفردات“لعبة المنتجمواصفة .ب
لتعليم اللغة العربية للصف إلكرتونيةهي لعبة ”بقالة املفردات“لعبة 

اخلامس املدرسة االبتدائية. هذه اللعبة تتكون من تدريبني، تدريب األول هو 
حفظ املفردات وتدريب الثاين هو ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة. 

تدريب حفظ املفردات )1
تدريب األول أي حفظ املفردات يأيت بثالثة موضوعات هي يف املدرسة و 

يف املقصف. قدم هذا التدريب بتعريف املفردات، نطق املفردات يف املكتبة و
ومعاين املفردات. بعد عرف مجيع املفردات بدأ بتدريب حفظ املفردات. 

طريقة اللعب هذا التدريب هي:
يضغط قائمة احلفظ)أ

يف املدرسة أو يف املكتبة أو يف املقصفخيرت عنوان من املادة )ب
فسيتم عرض صوت النطق املفردات وكذلك يضغظ الصور على الشاشة)ج

املعىن املفردات
مث ميارس حفظ املفردات بالضغط الصورة د) يضغظ السهم 

على الشاشة
تالي
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ه) يبدأ إجابة السؤال بالضغط املثلث األمحر وبعد يغضط املثلث األمحر 
فسيتم عرض صوت النطق املفردات وعلى الالعب أن يبحث الصور 

.مناسبا باملفرداتعلى الشاشة
تدريب ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة)2

تدريب الثاين أي ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة يأيت بثالثة موضوعات 
هي يف املدرسة و يف املكتبة و يف املقصف. طريقة اللعب هذا التدريب هي:

يضغط قائمة ترتيب الكلمة)أ
املكتبة أو يف املقصفيف املدرسة أو يف خيرت عنوان من املادة )ب

على الشاشة
.) للتحقق اإلجابة أكانت اإلجابة صحيحة أم خمطئة√ه) يضغظ العالمة (

مدرسة في لتعليم المفردات العربية ”بقالة المفردات“لعبةفعالية استخدام .ج
مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية و االبتدائية ماالنجإنسان أمانة 

باتو
قامت البحثة جتربة هذه ”بقالة املفردات“إمتام عملية تطوير اللعبة بعد

يف تعليم الفردات العربية. ”بقالة املفردات“اللعبة ملعرفة فعالية استخدام لعبة 
مدرسة و أمانة االبتدائية ماالنجمدرسة إنسان وقامت الباحثة عملية التجربية يف 

. يف عملية التجربية قامت الباحثة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتو
باالختبارين هي اختبار القبلي و اختبار البعدي. قامت االختبار القبلي قبل 

ملعرفة قدرة التالمذة األولية يف تسلط ”بقالة املفردات“عملية التعليم باللعبة 
ات. وبعد أن أمتت الباحثة العملية التجريبية يف ميدان البحث فأخذت املفرد

يف ”بقالة املفردات“الباحثة االختبار البعدي ملعرفة مدى فعالية استخدام اللعبة 
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تعليم املفردات العربية. وفيما يلي جدول معايري النتيجة نتائج االختبار القبلي و 
االختبار البعدي:

)4الجدول (
نتيجة نتائج االختبار القبلي و االختبار البعديمعايير ال

التقديرفئة النتائجالرقم
ممتاز100–191
جيد جدا90–271
جيد70–361
مقبول60–451
ضعيف50–510

جيد جدا، و 100–91قسمت الباحثة معيار النتائج هلذا االختبار هو ممتاز 
يف مقبول، و70–61يف مسافة النتيجة جيد، و90–71يف مسافة النتيجة 

، كما تعرض 50–10يف مسافة النتيجة ضعيف، مث 60–51مسافة النتيجة 
).4(اجلدول يف امللحق األول 

)5الجدول(
إنسان أمانة االبتدائية مدرسة فيمجموعة التجربة نتيجة االختبار القبلي من 

ماالنج
التقديراختبار القبليتالمذة

جيد جدا173
جيد جدا273
جيد جدا389
جيد جدا473
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جيد562
مقبول651
ضعيف747
جيد جدا878
جيد جدا973

جيد1069
جيد1162
جيد1262
جيد1362
ممتاز14100
جيد جدا1589
جيد جدا1689
ضعيف1748
جيد1862
جيد جدا1973
جيد جدا2073
جيد جدا2184
جيد2269
ضعيف2347
ضعيف2438
جيد جدا2573
جيد جدا2678
جيد2762
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جيد جدا2873
جيد جدا2984
جيد جدا3089
جيد جدا3178
ضعيف3251
جيد جدا3373

تالمذة على 18نتيجة االختبار القبلي حصل ) 5كما تعرض يف اجلدول (
5تالمذة على تقدير جيد و تلميذا واحدا على تقدير مقبول و 8و جيد جداتقدير 

تالمذة على تقدير ضعيف.

إنسان مدرسة ):نتيجة االختبار البعدي من المجموعة التجربة التالمذة 6الجدول(
أمانة االبتدائية ماالنج

درجةاالختبار البعديتالمذة
جيد جدا189
ممتاز291
ممتاز3100
ممتاز495
جيد568
جيد جدا673
جيد769
ممتاز891
ممتاز991
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جيد جدا1087
جيد1168
ممتاز12100
جيد جدا1372
ممتاز14100
ممتاز1595
ممتاز1695
مقبول1760
ممتاز18100
جيد جدا1987
جيد جدا2073
ممتاز2195
جيد جدا2273
مقبول2360
جيد جدا2473
ممتاز25100
جيد جدا2687
جيد جدا2773
جيد جدا2887
ممتاز2995
ممتاز30100
ممتاز31100
جيد جدا3278
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ممتاز33100

تالمذة على 16) نتيجة االختبار البعدي حصل  6كما تعرض يف اجلدول (
تالمذة على تقدير جيد و 3جيد جدا و تالمذة على تقدير 12تقدير ممتاز و 

إنسان أمانة مدرسة إرتفعت نتيجة التالمذة .تقدير مقبولتلميذان اثنان على
باستخدام اللعبة "بقالة املفردات".االبتدائية ماالنج

)7الجدول (
إنسان أمانة مدرسة لتالمذة تحليل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي
االبتدائية ماالنج

اختبار القبليتالمذة
X

اختبار البعدي
Y

D=X-YD²

17389-16256
27391-18324
389100-11121
47395-22484
56268-636
65173-22484
74769-22484
87891-13169
97391-18324

106987-18324
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116268-636
1262100-381444
136272-10100
14100100--
158995-636
168995-636
174860-12144
1862100-381444
197387-14196
207373--
218495-11121
226973-416
234760-13169
243873-351225
2573100-17289
267887-981
276273-11121
287387-525
298495-11121
3089100-11121
3178100-22484
325178-27729
3373100-27729
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Σ23072825-49910673
M69،9085،6015،12323،42

، مث أدخلت D2∑=10673وD∑= -499من اجلدول السابق اتضحت أن 
اإلحنراف املعياري من الفرق بالرمز اآليت:الباحثة هذه النتيجة احلساب 

∑ − (∑ )
= − ( )

= 323,42 – (−15,12)
= 323,42 – 228,61 = √94,81 = 9,7370

=) من متوسطة الفرق بالرمز:مث حساب اخلطأ املعياري ( √ = ,√ = ,√ = ,. = 1,7212

باستخدام الرمز:مث حساب 

= ,, = -8,7845

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

) من احلساب السابق قد وجد الباحثة بعد ترتيب الرموز أن متوسط الفرق (
واإلحنراف املعياري 15,12−بني نتيجة يف اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي هو 

)         ، وقيمة "ت" (1,7212) هو واخلطأ املعياري (9,7370) هو (
بالرمز:df، مث حسب الباحثة 8,7845-
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df = N-1 = 33-1 = 32

يرجع اىل قيمة "ت" املوجودة يف اجلدول املعترب. وقد اتضحت أن 32والعدد 
، وعند 2،042% تدل على العدد 5قيمة ت املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة 

أكرب من ، فعرفت الباحثة أن قيمة 2،750% تدل على العدد 1مستوى الداللة 
املوجودة يف اجلدول.tقيمة 

ة األخرية فيها اإلختالف بني نتيجة اإلختبار القبلي اعتمادا على حساب النتيج
ثر تؤ ”بقالة املفردات“اللعبة واإلختبار البعدي. وبعبارة أخرى أن التعليم بغري استخدام 

.إنسان أمانة االبتدائية ماالنجدرسة مباملفردات العربيةتأثريا تفاعليا يف تعليم 
)8الجدول(

مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية نتيجة االختبار القبلي من المجموعة التجربة التالمذة 
اإلسالمية باتو

التقديراختبار القبليتالمذة
ضعيف129
ضعيف222
جيد364
جيد468
جيد564
جيد668
ممتاز795
ممتاز891
جيد969

جيد جدا1080
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ممتاز1191
جيد جدا1286
جيد جدا1384
مقبول1451
جيد1568
ضعيف1642
مقبول1755
ضعيف1831
مقبول1955
ضعيف2033
جيد جدا2173
ممتاز2291
ضعيف2347
مقبول2453
ضعيف2542
ضعيف2638
جيد2762
ممتاز2891
جيد جدا2980

تالمذة على تقدير 5) نتيجة االختبار القبلي حصل 8كما تعرض يف اجلدول (
على تالمذة4تالمذة على تقدير جيد و 7جيد جدا و تالمذة على تقدير 5ممتاز و 

تالمذة على تقدير ضعيف.8تقدير مقبول و 
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)9الجدول(
العلوم مدرسة مفتاح نتيجة االختبار البعدي من المجموعة التجربة التالمذة 

االبتدائية اإلسالمية باتو
التقديراختبار البعديتالمذة

جيد169
عيفض242
ممتاز391
جيد جدا489
جيد جدا578
ممتاز6100
ممتاز795
ممتاز8100
ممتاز991

جيد جدا1089
ممتاز1195
ممتاز12100
ممتاز1395
جيد1468
جيد جدا1589
جيد جدا1684
جيد جدا1780
ممتاز18100
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ممتاز1991
جيد2068
ممتاز2195
جيد2262
جيد جدا2380
جيد جدا2484
جيد جدا2584
مقبول2653
جيد جدا2780
ممتاز28100
ممتاز29100

تالمذة على 13) نتيجة االختبار البعدي حصل  9كما تعرض يف اجلدول (
تالمذة على تقدير جيد و تلميذ 4جيد جدا و تالمذة على تقدير 10تقدير ممتاز و 

باستخدام اللعبة "بقالة املفردات".باتومدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية 
)10الجدول(

مدرسة مفتاح العلوم التالمذة تحليل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي
االبتدائية اإلسالمية باتو

اختبار القبليتالمذة
X

اختبار البعدي
Y

D=X-YD²

12969-401600
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22242-20400
36491-27729
46889-21441
56478-14196
668100-321024
79595--
891100-981
96991-22484

108089-981
119195-416
1286100-14196
138495-11121
145168-17289
156889-21441
164284-421764
175580-25625
1831100-694761
195591-361296
203368-351225
217395-22484
226291-29841
234780-331089
245384-31961
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254284-421764
263853-15225
276280-18324
2891100-981
2980100-20400
Σ17942481-68721939
M61،8685،55-23،68756،51

، مث D2∑=21939وD∑=-687من اجلدول السابق اتضحت الباحثة أن 
أدخلت الباحثة هذه النتيجة احلساب اإلحنراف املعياري من الفرق بالرمز اآليت:

∑ − (∑ )
= − ( )

= 756,51 – (−23,68)
= 756,51 – 560,74 = 195,77 = 13,9917

=) من متوسطة الفرق بالرمز:(مث حساب اخلطأ املعياري  √ = ,√ = ,√ = ,. = 2,6441

باستخدام الرمز:مث حساب 

= ,, = -8,9557
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) يف العدد ليست عالمة احلساب، وإمنا هي عالمة الفرق -التنبيه: إن عالمة النقص (
بني العددين.

) من احلساب السابق قد وجد الباحثة بعد ترتيب الرموز أن متوسط الفرق (
واإلحنراف املعياري 23,68−بني نتيجة يف اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي هو 

)، وقيمة "ت" (2,6441) هو واخلطأ املعياري (13,9917) هو (
بالرمز:dfب الباحثة ، مث حس8,9557-

df = N-1 = 29-1 = 28

يرجع اىل قيمة "ت" املوجودة يف اجلدول املعترب. وقد اتضحت أن 28والعدد 
، وعند 2،048% تدل على العدد 5قيمة ت املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة 

أكرب من ، فعرفت الباحثة أن قيمة 2،763% تدل على العدد 1مستوى الداللة 
املوجودة يف اجلدول.tقيمة 

اعتمادا على حساب النتيجة األخرية فيها اإلختالف بني نتيجة اإلختبار القبلي 
ثر تؤ ”بقالة املفردات“اللعبة واإلختبار البعدي. وبعبارة أخرى أن التعليم بغري استخدام 

.االبتدائية اإلسالمية باتودرسة مفتاح العلوم مباملفردات العربيةتأثريا تفاعليا يف تعليم 
نتائج اإلستبانة من الطلبة بعد استخدام الوسيلة المطورة

أما نتيجة اإلستبانة من الطلبة بعد التجربة كما يف اجلدول التايل:
)11اجلدول (

بعد استخدام إنسان أمانة االبتدائية ماالنجدرسة مبنتيجة اإلستبانة من التالمذة 
”بقالة املفردات“اللعبة 

عدد األسئلةرقم
البيانات

Σاإلجابة xΣ xi نسبة
المئوية 1234

%11113211486،4-33بقالة “لعبة جذابية تقدمي 1
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يف تعليم اللغة ”املفردات
العربية

66

سهلة تعليم اللغة العربية 2
بقالة “لعبة باستخدام 

”املفردات

33-12
5

713210579،5%

بقالة “لعبة جذابية الصور يف 3
”املفردات

33-11
6

1
6

13211486،4%

بقالة “لعبة جذابية األلوان يف 4
”املفردات

33-11
3

1
9

13211788،6%

التالمذة حيبون بأنواع الصور5
”بقالة املفردات“لعبة يف 

33-31
8

1
2

13210881،8%

التالمذة يستطيعون أن 6
يتذكرون املفردات العربية بعد 

بقالة “لعبةتعاملهم بال
”املفردات

33-91
7

713210075،8%

يستطيعون أن تالمذةال7
لعبة بالاملفردات العربيةيفهمون 

”بقالة املفردات“

33-32
0

1
0

13210680،3%

فهم التالمذة عن املفردات يف 8
اللغة العربية بوسيلة اللعبةتعلم 

”بقالة املفردات“

33--1
2

2
1

13212997،7%

التالمذة حيبون أن يتعلمون 9
بقالة “لعبة الاملفردات العربية ب

33--1
5

1
8

13211788،6%
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”املفردات
التالمذة يشعرون باحلماس يف 10

باستخدام اللغة العربية تعليم
”بقالة املفردات“لعبة 

33--72
6

13212594،7%

،132113مبعدل
5

86%

ومن نتيجة اإلستبانة احملصولة، يعرف أن:
يف ”بقالة املفردات“لعبة تقدمي من التالمذة يقولون  على أن % 86،4)1

جذابيةتعليم اللغة العربية
تعليم اللغة العربية باستخدام من التالمذة يقولون  على أن % 79،5)2

سهلة”املفرداتبقالة “لعبة 
”بقالة املفردات“لعبة الصور يف من التالمذة يقولون  على أن % 86،4)3

جذابية
بقالة “لعبة األلوان يف من التالمذة يقولون  على أن% 88،6)4

جذابية”املفردات
يف التالمذة حيبون بأنواع الصورمن التالمذة يقولون  على أن% 81،7)5

”بقالة املفردات“لعبة 
التالمذة يستطيعون أن يتذكرون التالمذة يقولون  على أنمن % 75،8)6

”بقالة املفردات“لعبةاملفردات العربية بعد تعاملهم بال
يستطيعون أن يفهمون تالمذةالمن التالمذة يقولون  على أن% 80،3)7

”بقالة املفردات“لعبة بالاملفردات العربية
يف ”بقالة املفردات“اللعبةمن التالمذة يقولون  على أن %  97،7)8

اللغة العربية منفعةتعليم
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التالمذة حيبون أن يتعلمون من التالمذة يقولون  على أن%  88،6)9
”بقالة املفردات“لعبة الاملفردات العربية ب

التالمذة يشعرون باحلماس يف من التالمذة يقولون  على أن%  94،7)10
”تبقالة املفردا“لعبة باستخدام اللغة العربية تعليم

%. 86اإلستبانات فحصلت النتيجة إىل  املئوية من مجيعأما با النسبة
ومن هذه  جيد جدا".املطورة "الوسيلةهذه لتالمذةوهذا يدل على أن قبول ا

املطورة الوسيلةنتيجة اإلستبانة، ميكننا أيضا أن نالخص أن استخدام هذه 
.العربيةاملفردات لتعليم لتالمذةأعطى األثر يف اهتمام ا

)12الجدول (
مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتو بعد بنتيجة اإلستبانة من التالمذة 

”بقالة المفردات“استخدام اللعبة 
عدد األسئلةرقم

البيانات
Σاإلجابة xΣ xi نسبة

المئوية 1234
بقالة “لعبة جذابية تقدمي 1

يف تعليم اللغة ”املفردات
العربية

29---2
9

116116100%

سهلة تعليم اللغة العربية 2
بقالة “لعبة باستخدام 

”املفردات

29--1
2

1
7

11610489،7%

بقالة “لعبة جذابية الصور يف 3
”املفردات

29--22
7

11611498،3%

بقالة “لعبة جذابية األلوان يف 4
”املفردات

29--52
4

11611195،7%
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التالمذة حيبون بأنواع الصور5
”بقالة املفردات“لعبة يف 

29--52
4

11611195،7%

التالمذة يستطيعون أن 6
يتذكرون املفردات العربية بعد 

بقالة “لعبةتعاملهم بال
”املفردات

29--1
4

1
5

11610287،9%

يستطيعون أن تالمذةال7
لعبة بالاملفردات العربيةيفهمون 

”بقالة املفردات“

29--82
1

11610893،1%

”بقالة املفردات“اللعبةمنفعة8
اللغة العربيةيف تعليم

29--32
6

11611397،4%

التالمذة حيبون أن يتعلمون 9
بقالة “لعبة الاملفردات العربية ب

”املفردات

29---2
9

116116100%

التالمذة يشعرون باحلماس يف 10
باستخدام اللغة العربية تعليم
”بقالة املفردات“لعبة 

29--22
7

11611498،3%

،116110مبعدل
9

95،6%

ومن نتيجة اإلستبانة احملصولة، يعرف أن:
يف تعليم ”بقالة املفردات“لعبة تقدمي من التالمذة يقولون  على أن % 100)1

جذابيةاللغة العربية
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تعليم اللغة العربية باستخدام من التالمذة يقولون  على أن % 89،7)2
سهلة”بقالة املفردات“لعبة 

”بقالة املفردات“لعبة الصور يف من التالمذة يقولون  على أن % 98،3)3
جذابية

بقالة “لعبة األلوان يف من التالمذة يقولون  على أن% 95،7)4
جذابية”املفردات

يف التالمذة حيبون بأنواع الصورمن التالمذة يقولون  على أن% 95،7)5
”بقالة املفردات“لعبة 

التالمذة يستطيعون أن يتذكرون من التالمذة يقولون  على أن% 87،9)6
”بقالة املفردات“لعبةاملفردات العربية بعد تعاملهم بال

يستطيعون أن يفهمون تالمذةالمن التالمذة يقولون  على أن% 93،1)7
”بقالة املفردات“لعبة بالاملفردات العربية

يف ”بقالة املفردات“اللعبةمن التالمذة يقولون  على أن %  97،4)8
اللغة العربية منفعةتعليم

التالمذة حيبون أن يتعلمون من التالمذة يقولون  على أن%  100)9
”بقالة املفردات“لعبة الاملفردات العربية ب

التالمذة يشعرون باحلماس يف من التالمذة يقولون  على أن%  98،3)10
”بقالة املفردات“لعبة باستخدام اللغة العربية تعليم
اإلستبانات فحصلت النتيجة إىل  املئوية من مجيعالنسبة أما ب

جيد جدا".املطورة "الوسيلةهذه لتالمذةوهذا يدل على أن قبول ا%. 95،6
الوسيلةومن هذه  نتيجة اإلستبانة، ميكننا أيضا أن نالخص أن استخدام هذه 

.املفردات العربيةلتعليم لتالمذةاملطورة أعطى األثر يف اهتمام ا
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هي إحدى املدرسة املتقدمة يف ماالنج إنسان أمانة االبتدائية ماالنجدرسة امل
هي إحدى تدائية اإلسالمية باتودرسة مفتاح العلوم االباملعلى املستوى االبتدائي و 

درسة املاملدرسة املتقدمة يف باتو على املستوى االبتدائي. ولكن مرافق املدرسة يف 
مفتاح العلوم درسةاملأحسن من مرافق املدرسة يف إنسان أمانة االبتدائية ماالنج

.االبتدائية اإلسالمية باتو
درسة امليف”بقالة املفردات“لعبةأن استخدامومن هذه النتيجة ترى الباحثة 
إنسان أمانة االبتدائية درسة املأكثر تفاعليا من مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتو

أقل باتودرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالميةاملولوكان جهاز احلاسوب يف ماالنج
عمل احلاسوب يف و مإنسان أمانة االبتدائية ماالنجدرسة املمن جهاز احلاسوب يف 

درسة املأبسط من معمل احلاسوب يف درسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتوامل
.إنسان أمانة االبتدائية ماالنج
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البحثنتائج مناقشة :المبحث الثالث
هي لعبة إلكرتونية لتعليم املفردات العربية. يف تطوير هذه ”بقالة املفردات“لعبة
Akuاللعبة 

Cinta Bahasa Arab Untuk Kelas V Madrasah Ibtidaiyah" تستخدم املنهج على
. املواد املستخدمة هي املواد Aqilaالطبع 2006(KTSP)مستوى الوحدة التعليمية 

يف املكتبة و يف املقصف. يف الفصل الدراسي الثاين وهي يف املدرسة و
شكل البحث الذي على ”بقالة املفردات“لعبةجرت الباحثة يف تطوير 

طريقة البحث املستخدمة ذهوهBorg and Gallمنوهو يتبّىن Sugiyonoيقّدمه
:اخلطوات التاليةتناولت عمالية البحث ب1للحصول على نتاج معني وجتربة فعالة.

) 4، املنتجاتصميم ) 3، علومات) مجع امل2، واملشكالت) حتليل احلاجات 1
، املنتجاحتسني ) 7، املنتجاصالحية جتربة ) 6، املنتجاحتسني ) 5، املنتجاتصديق 

2ات النهائية.املنتج)10، املنتجاحتسني ) 9، 2املنتجافعالية جتربة ) 8

املفردات العربية للصف يف تعليمتعليمية ةليوسهي”بقالة املفردات“لعبة
فيها 8ماكرومديا فالش ربامجباخلامس املدرسة االبتدائية. هذه اللعبة مصمم 

و تدريب املفردات. تدريب و تعريف املفردات باألصوات والصورطريقة اللعبة 
حفظ املفردات وتدريب الثاين هو ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة.األول هو 

ليست القضية يف تعليم كما قال عبد احلميد وآخرون يف كتابه، 
ناها مستقلة فقط، لطالب نطق حروفها فحسب، أو فهم معاملفردات أن يتعلم ا

أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف تركيب لغوي صحيح. إن 
كله معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على هذا  

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R &D, (Bandung: Alfabata, 2013),
hal: 407.

2 Ibid, hal: 409
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باإلضافة إىل شيئ آخر اليقل عن هذا كله أمهية، أال وهو قدرته على أن 
3يستخدم الكلمة املناسبة يف املكان املناسب.

تتكون من تدريبني، تدريب ”بقالة املفردات“لعبةمن هذا الرأي فتطوير 
وتدريب تعريف املفردات باألصوات والصوراألول هو حفظ املفردات مقدم ب

الثاين هو ت
الصحيحة وهم يستطيعون أن ينطقون املفردات بنطق سليم وهم يستطيعون أن 

يستخدمون الكلمة يف مجلة مفيدة.
وبعد أن جرت الباحثة عملية التقومي، رأت الباحثة أن الوسيلة التعليمية 

إنسان أمانة االبتدائية درسة مباملطورة فعالية لدى التالمذة الفصل اخلامس 
مناسبا بنتيجة اإلختبار مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتووماالنج

ية باحلماس وتعليم اللغة العربية تكون واإلستبانة. التالمذة يتعلمون اللغة العرب
.”بقالة املفردات“لعبةجذابة لدي التالمذة باستخدام 

ان للوسيلة التعليمية يف كتابه،بشري عبد الرحيم الكلوبكما قال 
الوسائل التعليمية تثري : ههي كما يلىالتعلمية أمهية كبرية بالنسبة للتالميذ

تنمى الوسائل التعليمية االستمرار ىف الفكر ، والنشاط الذاتى لدي التالميذ
تظهر امهية الوسائل التعليمية ىف تعديل بعض االجتاهات واكتساب ووالتفكري

استثارة اهتمام وانتباه التالميذ اىل موضوع والتالميذ اجتاهات تربوية سليمة
لتعليمية الوسائل ا، وتقليل اجلهد واختصار الوقت من املعلم واملتعلم، والدراسة

الوسائل ، وتساعد ىف نقل املعرفة وتوضح اجلوانب املبهمة وتثبت عملية اإلدراك

3 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan
Media), (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hal: 61
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الوسائل ، والتعليمية تثبيت املعلومات وتزيد من حفظ املتعلم وتضاعف استيعابه
4التعليمية تقوم املعلومات املتعلم وتقيس مدى ما استوعبه من مادة الدرس.

عمان: مكتبة ، (الوسائل التعليمية التعلمية: إعدادها وطرق إستخدامها، بشري عبد الرحيم الكلوب4
28)، ص: 1986احملتسب، 



الفصل الخامس

الخاتمة

البحثنتائجملخص .أ

ويصدقه اخلرباء وجيربه التالمذة تستطيع ”بقالة املفردات“بعد تطوير اللعبة 
الباحثة أن تستخرج النتائج التالية:

إنسان أمانة االبتدائية درسة مب”بقالة املفردات“إن اجراءات تطوير اللعبة .1
مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتو حتتاج إىل اخلطوات وماالنج

إنسان درسة مب) الدراسة املبدائية يعين حتليل احلاجات واملشكالت 1التالية: 
) 2، مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتووأمانة االبتدائية ماالنج

بقالة “ميم اللعبة تطوير الوسيلة التعليمية يعين هناك خطوتان يف تص
إىل خبريين املنتجتصديق ) 3، هي اختيار الوسيلة واختيار املواد”املفردات

) 4، يعين اخلبري يف جمال الوسيلة التعليمية واخلبري يف جمال تعليم اللغة العربية
من التعليقات واإلقرتاحات اخلبري يف جمال الوسيلة التعليمية املنتجحتسني 

) جتربة الصالحية إىل مدرس اللغة 5، تعليم اللغة العربيةواخلبري يف جمال 
مدرسة وإنسان أمانة االبتدائية ماالنجدرسة مبامليدانية جتربة ) 6، العربية

اللعبة إنتاج النهائي يعين إن ) 7، مفتاح العلوم االبتدائية اإلسالمية باتو
عربية تظهر اليت صممتها الباحثة لتعليم املفردات ال”بقالة املفردات“

فعاليتها.
لتعليم املفردات العربية هي كما يلي:”بقالة املفردات“اللعبة مواصفات.2



91

تدريب األول هو حفظ التتكون من تدريبني، ”بقالة املفردات“لعبة 
تدريب الثاين هو ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة. الاملفردات و 
تدريب حفظ املفردات )أ

املفردات يأيت بثالثة موضوعات هي يف املدرسة و تدريب األول أي حفظ 
يف املكتبة و يف املقصف. قدم هذا التدريب بتعريف املفردات، نطق املفردات 

ومعاين املفردات. بعد عرف مجيع املفردات بدأ بتدريب حفظ املفردات.
تدريب ترتيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة)ب

فيدة يأيت بثالثة موضوعات تدريب الثاين أي ترتيب الكلمة لتكون مجلة م
هي يف املدرسة و يف املكتبة و يف املقصف. 

اخلبري يف % من 82،5التطويري هي املنتجنتيجة اإلستبانة من اخلرباء هلذا .3
. الوسيلة التعليميةاخلبري يف جمال% من 77،5و جمال تعليم اللغة العربية

إنسان أمانة االبتدائية درسة املمث قدمت الباحثة اإلستبانة إىل التالميذ يف 
درسة مفتاح العلوم االبتدائية امل%. ويف 86فحصلت النتيجة إىل  ماالنج

ومن هذه  نتيجة %. 95،6فحصلت النتيجة إىل  اإلسالمية باتو
املطورة أعطى األثر الوسيلةاإلستبانة، ميكننا أن نالخص أن استخدام هذه 

.العربيةاملفردات لتعليم لتالمذةيف اهتمام ا
التوصيات.ب

:التاليةإنطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورة تقدمي التوصيات 
م الوسيلة التعليمية من اللعبة إلكرتونية يف عملية تعلم اللغة أن يستخد-1

والتعامل مع هذه الوسيلةاملفردات العربيةالعربية الكتساب 
سهلة وجذابة وممتعة أن يكون مواصفات الوسيلة التعليمية حتتوي على طرق-2

وبصور ملونة حىت تكون تلك الوسيلة جذابة لدي التالمذة
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حاتاقتر اإلج.

:  بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة اإلقرتاحات التالية
اجلذابةاملتنوعةالتعليميةأن يستخدم الطرق و الوسائلللمعلم من املستحسن-1

اللغة العربية مرحيا وحيصل التالمذة اللغة العربية، حىت يكون التعليمعند تعليم 
على كفاءة جيدة يف اللغة العربية.

أن يدرب املدرس التالمذة على تكوين اجلمل بعد أن يدرسوا املفردات أو -2
.”بقالة املفردات“للعبة ترتيب الكلمة باستخدام ا

. أن تتم الوسيلة أكثر جذابة بتغيري أشكال و ألوان و صورللباحثني التايل -3
كان لديه فرص واسعة للبحث عن تطوير الوسيلة التعليمية فعليه أن يزيد فمن  

و ينمي هذه الوسيلة. و أن تكمل هذه الوسيلة بكيفية أخرى يف أي مرحلة 
و أي جمال و غريمها.
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