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 :اجلامعي البحث هذا أهدى

 : احلاجة نور هدايةاحملبوبة  أمي

ربتين منذ صغاري، وبدون رضاها وحبها ما )حفظها هللا يف الدنيا واآلخرة اليت قد 

 وجدت النجاح(

 احلاج سراج الدينأيب الكرمي: 

 )عسى هللا أن يرمحه يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طوال العمر والصحة دائما(

 شعران الكبري  خيأو 

 عني عزيت الكبرية خأو 
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 تقدير و شكر
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
العربية أفضل اللغات. أشهد أن ال إله إال هللا وحده  احلمد هلل الذي جعل اللغة

الشريك له وأشهد أن حممدا عبجه ورسوله، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 واملرسلني، سيدان وموالان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد.

ث بحت محدا شكرا هلل القادر امتت الباحثة كتابة البحث اجلامعي حتت املوضوع
لتعليم املفردات مبدرسة  ”Sugoroku Arabic“"تطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية 

املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح ماالنق" للحصول على درجة سرجاان لقسم تعليم 
اللغة العربية يف كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنق.
هذه املناشبة تقدم الباحثة الشكر والتقدير ملن ال تعب وال سئم على استعانة ويف 

 انتهاء هذا البحث ابالخالص والسعادة إىل صاحب الفصيلة: 
 الكم انوالم عةمجا ديرم هوصفب ارجوهرا وجييام احلاج الدكتور األستاذ فضيلة .1

 نق.مباال يةماحلكو  يةماإلسال يمهرابإ
 انوالم عةمجا التعليم و يةبالرت  كلية يدمعه وصفب علي ورن احلاج الدكتور فضيلة  .2

 .نقمباال يةماحلكو  يةماإلسال يمهرابإ الكم
 تعليم اللغة العربية قسم ةرئيسها وصفب املاجستري ة مملوءة احلسنةالدكتور  فضيلة  .3

 حىت الروحي مهادع على نقمباال يةماحلكو  يةماإلسال يمهرابإ الكم انوالم عةمجا
 .الصرورة هبذه عيماجلا البحث ذاه إخراج مت

 وتقدميالبحث  شرافإب فضلت الذيالدكتور دانيال حلمي املاجستري  فضيلة .4
 .البحث ذاه المإك يف ثريام ينساعد اليت املفيدة التوجهات و ةالنافعات اإلرشاد



 
 

 و
 

 نقمباال يةماحلكو  يةماإلسال يمهرابإ الكم انوالم عةماجب واألستاذاتة ذاألسات مجيع  .5
 .عيماجلا البحث ذاه ةبكتا تتم حىت إرشاداهتم و هممعلو ب روحي ينورون الذي

كرئيس املدرسة و األستاذ ديديك جنيدي املاجستري    S.Ag مصلحاحلاج فضيلة  .6
كاملعلمة اللغة العربية يف   SAgكاملعلم اللغة العربية واألستاذة زانواب اريف حفصة 

 الفرصة نحتينم قد اليتة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانق ساملدر 
 .عيماجلا البحث ليةملع ينةمالث

 الفرصة النبيلة. ذهه يف صاحبوين قد الذي وأخوايت الثناء يلز ج و الشكر وخالص .7
وال تنس إىل أصدقائي  تنس إىل أصدقائي أوىل، فرد، سلمى، خليصة، حتني،  .8

 يوحانيت، ميسرة، سيال، عينية.نييا، صفية، رشيدة، 
 

 2017مايو  24 ،نقاالم
 الباحثة
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 مستلخص
 ”Sugoroku Arabic“. تطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية 2017نور حبيبة، يوحانيت. 

لتعليم املفردات ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق. البحث 
علوم الرتبية والتعليم. جامعة موالان مالك   تعليم اللغة العربية. كليةالعلمي. قسم 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.
 املشريف: الدكتور دانيال حلمي املاجستري

 
 وسائل اللعبة، سوجوروكو العربية، تعليم املفردات الكلمات األساسية :

مهم جدا  العربية خاصة يف املفرداتيف تعليم اللغة العربية، إتقان عناصر اللغة  
وحيتاج إىل وسيلة التعليم اليت متكن املساعدة يف عملية التعليم كي تكون فعاال وجذااب. 
واملشكلة، أن تعليم املفردات ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانق غري متنوع. 

ر، حىت يشعر ىل الدفاتوتستخدم املعلمة سبورة فحسب لتسلم املفردات اليت سينقلها إ
الطالب ملال واليتقنون املفردات. بناء على تلك املشكالت، تستنتج الباحثة أن هذه 
 املدرسة حتتاج إىل وسائل التعليم املتنوعة. أحدها ابستخدام وسائل لعبة سوجوروكو العربية.

ات، دأهداف هذا البحث ملعرفة تطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية يف تعليم املفر  
ة وملعيار فعالية وسائل لعبة سوجوروكو العربية يف تعليم املفردات ابملدرسة املتوسطة اإلسالمي

 احلكومية جومبانق.
)حتليل وتصميم  ADDIEنوع البحث املستخدم هو البحث التطويري بنموذج  

عليم ت( تطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية ل1وتطوير وجتربة وتقومي(. ونتائج هذا البحث: 
املفردات، جتري الباحثة حتليل اإلحتياجات ابملالحظة واملقابلة ابملعلم وتصميم النتاج 
وتطوير النتاج بتخطيط شكل لعبة سوجوروكو العربية اليت تتكون من لوحة اللعبة وورقة 

والنرد وتقومي " Pokemon"نظام اللعبة وبطاقة األمر والبيدق من شخصية الرسوم املتحركة 
( قد قام هذه 2من خبري انحية مضمون وخبري التصميم واختبار املنتج إىل الطالب. النتاج 



 
 

 ن
 

 %88وخبري يف التصميم  %87اللعبة معايريا صحيحة بنسبة من خبري انحية مضمون 
برتتيب "جيد جدا"، ونتيجة  %88،4، ومعدل اختبار اإلستحقاق %96ومن املدرسني 

 اتءاحلصول  ينال على 0,05 الداللة ستو مب Spssمن خالل اإلحصائي  tإختبار 
 oHمقبول و  1H(  مبعىن أن 2,030<  20,078) اجلدول اتء درجة من أكثر احلساب

. وهناك فرق أمهي. ومن تلك النتائج، متكن اخلالصة على أن وسائل لعبة سوجوروكو مردود
 العربية فعالة وجذابة الستخدامها يف التعليم.
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ABSTRACT 

 

Nur Habibah, Yuhanit. 2017. Development of Sugoroku Arabic Game Media for 

Arabic Vocabulary Learning at MTsN Megaluh Jombang. 
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Tarbiyah and Teacher Training. State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 
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In learning Arabic, mastery of Arabic elements especially vocabulary is 

very important and requires learning media that can help the learning process to be 

more effective and not boring. At MTsN Megaluh Jombang, it is found problems 

that the Arabic vocabulary learning is less varied. In this school, teachers do not use 

interesting media in Arabic vocabulary learning, teachers only use blackboards to 

deliver Arabic vocabulary that will be copied in students’ notebooks, therefore, 

students appear to be bored and they face lack of the mastery of Arabic vocabulary. 

Based on the problem, the researcher concludes that this school needs variation of 

instructional media form, one of them is by using Sugoroku Arabic game media.   

This study aims to find out the development of Sugoroku Arabic game 

media in Arabic vocabulary learning, and to measure the effectiveness of Sugoroku 

Arabic game media in Arabic vocabulary learning at MTsN Megaluh Jombang.  

 The was Research and Development (R & D) with the model of ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). The results of this 

research are: 1) in developing the Sugoroku Arabic game media for Arabic 

vocabulary learning, the researcher performs the needs analysis by observation and 

interview to the teacher, designing the product, developing the product by designing 

the form of Sugoroku Arabic game consisting of game board, Rules of the game, 

command card, pawn from pokemon characters, and dice, then the product 

evaluation to the material experts and media experts, then testing the product to 

students, 2) The game product has met the valid criteria based on the percentage of 

87% by  material experts, 88% by media experts, 96% by subject teachers, 88.4% 

feasibility test average with "excellent" category. From the test result of t test 

through Spss with level of significance by 0,05, it is obtained t count = 20,078 > 

from t table 2,030, meaning that H1 is accepted and H0 is rejected. So there are 

significant differences. From these results, it can be concluded that the Sugoroku 

Arabic game media is effective and interesting to use.   
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Nur Habibah, Yuhanit. 2017. Pengembangan Media Permainan Sugoroku Arabic 
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Dalam belajar bahasa Arab, penguasaan unsur-unsur bahasa Arab 

khususnya kosakata itu sangat penting serta membutuhkan media pembelajaran 

yang bisa membantu proses pembelajarannya lebih efektif dan tidak membosankan, 

permasalahannya pembelajaran kosakata bahasa Arab di MTsN Megaluh Jombang 

dirasa sangat kurang bervarisai. Di sekolah ini, guru tidak menggunakan media 

yang menarik dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab, guru hanya 

memanfaatkan papan tulis untuk menyampaikan kosakata bahasa Arab yang akan 

disalin di buku tulis siswa, sehingga siswa tampak bosan dan kurang menguasai 

kosakata bahasa Arab. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa sekolah ini membutuhkan variasi bentuk media pembelajaran, salah satunya 

dengan menggunakan media permainan Sugoroku Arabic. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan media 

permainan Sugoroku Arabic dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab, dan untuk 

mengukur efektivitas media permainan Sugoroku Arabic dalam pembelajaran 

kosakata bahasa Arab di MTsN Megaluh Jombang. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau 

Research and Development (R&D) dengan model ADDIE (Analiysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Dan hasil dari penelitian ini adalah: 1) 

dalam mengembangkan media permainan Sugoroku Arabic untuk pembelajaran 

kosakata bahasa Arab, peneliti melakukan analisis kebutuhan dengan observasi dan 

wawancara kepada guru, mendesain produk, mengembangkan produk dengan 

merancang bentuk permainan Sugoroku Arabic yang terdiri dari papan permainan, 

kertas aturan permainan, kartu perintah, bidak dari karakter kartun pokemon, dan 

dadu, selanjutnya evaluasi produk pada ahli materi dan ahli media, kemudian uji 

produk pada siswa, 2) Produk permainan ini telah memenuhi kriteria valid dengan 

presentase oleh ahli materi 87%, ahli media 88%, guru mata pelajaran 96%, rata-

rata uji kelayakan 88,4%  dengan kategori “baik sekali”. Hasil Uji t melalui Spss 

dengan tingkat signifikasi 0,05 diperoleh hasil t hitung = 20,078 > dari t tabel 2,030 

yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga terdapat perbedaan yang 

signifikan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa media permainan Sugoroku 

Arabic ini efektif dan menarik untuk digunakan. 
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 التعليم و الرتبية علوم كلية من البحث إستئذان ورقة  1 امللحق
 ورقة االنتهاء البحث من الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية  
 االستبانة للخبري انحية املضمون 2 امللحق

 تصميم االستبانة للخبري
 االستبانة للمدرسني

 االستبانة للتالميذ
 االختبار القبلي 3 امللحق

 االختبار البعدي
 ”Sugoroku Arabic“الصور لعبة سوجوروكو العربية  4 امللحق

  8-الصور عند البحث يف الفصل ج 5 امللحق
الذاتية سرية  6 امللحق



 
 

1 
 

 الفصل األول
 العاماإلطار 
 
 

 مقدمة) أ
 عرف هبا مزية هي و ,أغراضهم عن قوم كل هبا يعرب أصوات هي اللغة
 بعض حاول حاجاهتا، وقد عن به تعرب لسان هلا ليس أمة البشر يف يعرف االنسان، ومل

 كانوا أهنم اخلالية يف القرون عاشوا أدمغة أشخاص تركيب من يثبت أن الباحثني
 صحيح املقدمات اتم دليال يقوله على ما يقيم أن يستطع الزية، فلم هذه من حمرومني
 . وميكن1ختاطب لغة احليوان من االنسان لغري أن يثبت يستطع مل العلم أن كما األنتاج
 وسيلة وكذلك أفكرة و مشاعرة عن اإلنسان هبا يعرب اليت هي الوسيلة اللغة أن القول

 .2واحد صعيد على بينهم تؤلف مجاعة أفراد لالتصال بني
 بنزول و تعاىل سبحانه هللا شرفها و اللغات أمجل من اللغة هي العربية اللغة

 هلا الىت اللغات وأفضل العامل لغات إحد  فهي العربية اللغة وأما .3 الكرمي القرآن
 مصادر من مصدر لغة القرآن، والقرآن هي كذلك و العامل ىف اللغات من خاصة مكانة
 .العربية اللغة ابستعمال العلماء ألفها املثال الكتاب اليت سبيل على العامل أحناء يف العلوم

 ". 4تعقلون لعلكم القرآن "إان أنزلناه قرآان عربيا ىف قال تعاىل
  والقراءة والكالم االستماع مهارة هي و مهارات أربع العربية اللغة يف كان

الكتابة. و الميكننا أن جنيد املهارات بدون املفردات. وهذا يسبب أبّن كفاءة املفردات 
مؤثر  على الطالب يف التعلم و التواصل. 

                                                           

 10ص.   )1960 اإلسالمي، املكتب  :)دمشق واترخيها العربية يف دراسات ,حني اخلضر حممد  1 
 9 .( ص2004الناهج،  دار  :)عمان العربية يف الكتابية األساليب تطوير ,اخلريشة محد عيد 2 
 7نفس املرجع ص.   3 
 20 :يوسف سورة الكرمي القران 4 
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هي إحد  عناصر اللغة اليت جيب أن ميلكها متعلم اللغة األجنبية  املفردات
ل  بتلك شخصا يف التواصخاصة يف اللغة العربية. إن املفردات الوافية سوف تساعد 

اللغة إما شفواي وإما كتابيا. وبعبارة أخر ، التحدث والكتابة هي املهارات اللغوية اليت 
 .5جيب مظاهرهتا ابملعرفة و إتقان املفردات الغنية واملنتجة والفعلية

وزير الدين من مجهورية إندونيسيا أن مادة اللغة العربية هي إحد   وفقا لقرار 
ساسية اليت تدرس يف املدرسة املتوسطة، اليت توجد فيها معايري الكفاءة كي املواد األ

يعرف الطالب ويفهم املفردات العربية عن املواد لكل موضوع. واملفردات هي إحد  
قواعد اللغة/علم النحو،  العناصر املهمة يف اللغات خاصة يف اللغة العربية، ابإلضافة إىل 

 كل لغات مفردات اليت لديها وظيفة ودور وأتثري كبريعلم الصرف، وعلم األصوات. ول
ة، يف تعليم اللغة، تعلم اللغة العربية للطالب اإلندونيسيني هو تعلم لغة أجنبية/لغة اثني

وتعلم املفردات هو شرط أساسي واملطالب اليت تشكل شخصا يف السيطرة على اللغة 
 .الثانية

الب، عريف املفردات اجلديدة للط اهلدف العام من تعلم املفردات العربية هي:
سواء من خالل مواد القراءة وفهم املسموع، تدريب الطالب لتكون قادرة على قراءة 
املفردات جيدا وصحيحا ألن النطق اجليد و الصحيح  يصوب مهارة الكالم والقراءة 
جيدا وصحيحا، لفهم معىن املفردات، سواء كان داللة أو معجمية، وعند استخدامها 

سياق مجلة معينة، قادرة على تقدير وعمل املفردات يف التعبري الشفوي والكتايب  يف
 .6وفقا لسياقها الصحيح

تعلم املفردات يف املرحلة الثانوية: أوال، استخدام عرض اجلسم؛ اثنيا، كتابة 
لعب الدور. رابعا، وإعطاء مرادف الكلمة؛ خامسا، إعطاء  الكلمات. اثلثا،

 .7إعطاء مجعية معىن. سابعا، يذكر املعلم اجلذور واالشتقاقاملتضادات؛ سادسا، 

                                                           
5 Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2011) 

hlm. 59 
6 Ibid. hlm. 63 
7 Ibid., hlm. 74-75 
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للغة ا علمةكم  SAgة زانواب اريف حفصة واستنادا إىل نتائج املقابلة مع األستاذ
ا ال ول أهنقت ي، وهابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقالعربية 

سب لتسليم ويستخدم املعلمة سبورة فح املفردات العربية.يف تعليم  وسيلةستخدم الت
معظم و  .املفردان اليت سيبقلها إىل الدفاتر، حىت يشعر الطالب ملال واليتقنون املفردات

الطالب الحيبون مبادة اللغة العربية، ألن خلفية التعليم خمتلفة، ومن انحية البيئة غري 
 .8مظاهرة. ذلك أن التعليم صعوبة، خاصة يف فهم معىن الكلمات

إذا كان املعلم مبتكرا فيمكن استخدامها لدعم عملية التعليم. للتغلب يف هذه 
 .املشكلة، الشئ الذي ميكن أن تدعم تعليم اللغة العربية هو استخدام الوسائل التعليمية

حاماليك أن استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم ميكن أن تدافع  قال
ائل وحىت تؤثر النفسية على الطالب. فإن استخدام الوس الرغبة اجلديدة وأنشطة التعلم،

سني التعليمية يف مرحلة اجتاه التعلم تساعد فعالية عملية التعلم وتسليم الرسائل واملواد وحت
 .9الفهم

 ,التعليم لتحسني عملية املعلم يستخدمها أداة كل" التعليمية الوسائل يقصد
 وإكساهبم املهارات على تدريب الدراسني و األفكار شرح و الكلمات معاين وتوضيح
 املعلم جانب من األساسي االعتماد دون ,وغرس القيم االجتاهات وتنمية العادات

 "10األرقام و والرموز األلفاظ استخدام على
 أنشطة هى فلعبة لغوية .لغوية لعبة يستعمل أن معلم على يلزم ذلك، ولنيل

 يستعملها اليت إحد  العبات ومن.11 بكيفية ممتعة املعينة اللغوية املهارة لالكتساب
  . ”Sugoroku Arabic“ لعبة سوجوروكو العربية  هى اللغة العربية تعليم ىف املعلم

                                                           
8 Hasil Wawancara Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Arab Ustadzah Zanuba Arif Chofshoh 

pada tanggal 24 November 2016 
9 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011) hlm. 15-17 

 سونن جامعة :)سورااباي لالندونيسيني العربية تدريس طرق إىل املدخل ,مسعود سلطان ,حنيفة أم ,بيهقي حممد ,حممد طاهر 10 
 2( ص. 2013اإلسلمية احلكومية،  أمبيل

 من:  يرتجم 11 
Umi Mahmudah, Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Dalam pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: UIN Press, 2008) hlm. 175  
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هي لعبة اللوحة من الياابن اليت لعبت ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربية 
والطالب سوف  ."Backgammon"ابستخدام بيادق والنرد كلعبة الثعبان والسالم أو 

يكون الطالب نشاطا وسوف يكون التعليم فاعال ومبتكرا وخالقا وفعاال وممتعا 
 ابستخدام وسائل اللعبة.

ليس كل الوسائل التعليمية مناسبة للتطبيق على مجيع احلالة و املواد اليت 
 يعلمها املعلم. ولذلك، أصبح اختيار الوسائل املناسبة شيئا مهما لإلهتمام. ويتم ذلك
 لقضاء احلاجات وحتقيق أهداف التعلم. تطور وسائل لعبة سوجوروكو العربية 

“Sugoroku Arabic”  حلل املشاكل القائمة يف تعلم املفردات العربية، ألن اللعبة هي
شيء ممتع للقيام به، وأمر مريح، تسمح لعبة املشاركة الفاعلة من الطالب للتعلم. 

املتوسطة اإلسالمية  م يف تعلم املفردات يف املدرسةلذلك، هذه اللعبة مناسبة لالستخدا
  . احلكومية جمالوح جومبانق

بناء على تلك اخللفية ستبحث الباحثة عن تطوير وسائل، حتت املوضوع 
ابملدرسة لتعليم املفردات  ”Sugoroku Arabic“  "تطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية
 ".جومبانقاملتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح 

 
 ب( أسئلة البحث

اعتمادا على خلفية البحث اليت تشره الباحثة فيما سبق، فإهنا حتّدد أسئلة 
 هذا البحث كما اييل:

لتعليم  ”Sugoroku Arabic“ كيف يتم تطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية .1
 ؟ ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقاملفردات 

لتعليم  ”Sugoroku Arabic“ما مد  فعالية تطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية  .2
 ؟ ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقاملفردات 
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 ج( أهداف البحث 
 و أما أهداف هذا البحث فهي كما يلي:

 لتعليم املفردات ”Sugoroku Arabic“ لتطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية .1
 .ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانق

لتعليم  ”Sugoroku Arabic“ . لقياس مد  فعالية وسائل لعبة سوجوروكو العربية2
 .ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانق املفردات

 
 د( فروض البحث

 Sugoroku“ يةالعربوسائل لعبة سوجوروكو إن تعليم اللغة العربية ابستخدام 

Arabic”   ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقستجعل تالميذ 
ة اللعبة مناسبة وجذابفعاال يف مراجعة مادة املفردات اليت تدريسها. ألن هذه 

 .يف تعليم مفردات العربيةاملستخدمة 
 
 ه( أمهية البحث

 . للطالب1
 اللغة العربية لسهل الطالب لتعليم املفردات -أ

 لتنمية الدوافع والنشاط الطالب يف تعليم اللغة العربية  -ب
 لوجود التعليم السعيد والفراح للطالب -ج

 .  للمدرس2
كو سوجورو  ترجي أن يكون هذا البحث العلمي سيحصل وسائل لعبة

لتعليم املفردات ويستطيع أن يستخدم هذا املنتج يف  ”Sugoroku Arabic“ العربية
 عملية التعليم اللغة العربية.
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 . للمدرسة 3
 Sugoroku“ترجي أن يكون منتج يف هذا البحث لعبة سوجوروكو العربية 

Arabic” .مستخمة كوسائل التعليمية خاصة يف تعليم اللغة العربية 
 . للجامعة 4

 ترجي هذا البحث العلمي أن يكون مرجعا وأساسا يف الدراسات املستقبلة.
 

 البحثو( حدود 
  احلدود املوضوعية : ترّكز الباحثة على تطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية  -1

“Sugoroku Arabic” وسطة املت لتعليم املفردات يف الفصل الثامن يف املدرسة
املفردات راجعة مل. واملراد بتعليم اللغة العربية هنا اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانق

 لرايضيون واملهنة الطبية والتدوي. يف املادة املهنة وا
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوحاحلدود املكانية : الفصل الثامن من املدرسة  -2

اصة إسرتاتيجية جديدة كوسائل التعليمية، خ إىل ، ألن هذه املدرسة حتتاج جومبانق
 يف تعليم مفردات اللغة العربية 

احلدود الزمنية : يعقد هذا البحث منذ شهر أبريل حىت شهر مايو، يعين يف املرحلة  -3
املتوسطة احلكومية جمالوح يف املدرسة م 2017-2016الثانية من العام الدراسي 

 جومبانق.
 

 ز( الدراسات السابقة
 الدراسة السابقة اليت وجدها الباحث هي مما يلي:

( حتت املوضوع " تطوير 2013ث العلمي، البحث الذي كتبه أمحد فوزي، )حب -1
كمعنية تعليم مفردات العربية"، حبث  SWISHmaxلعبة سكرابل العريب بتسنيد إىل 

العلمي لنيل درجة سرجاان يف قسم األدب العريب بكلية اآلداب يف جامعة ماالنق 



7 
 

 
 

( لوصف خطوات تطوير لعبة سكرابل 1احلكومية. وأهداف هذا البحث هي: )
( لوصف فعالية 2كمعينة تعليم مفردات العربية، )   SWISHmaxالعريب بتسنيد إىل 

كمعينة تعليم مفردات   SWISHmaxاستخدام لعبة سكرابل العريب بتسنيد إىل 
   SWISHmaxتسنيد إىل ( لوصف كيفيه استخدام لعبة سكرابل العريب ب3العربية، )

كمعينة تعليم مفردات العربية. وأما نتائج هذا البحث أن استخدام لعبة سكرابل 
فعالية لتنمية قدرة الطالب يف اللغة العربية، خاصة   SWISHmaxالعريب بتسنيد إىل 

 يف تعليم مفردات للطالب الفصل العاشر يف املدرسة الثناوية األوىل ماالنق.
( حتت املوضوع " تطوير 2014، )حبث العلمي، فضال معارف البحث الذي كتبه -2

"الدومنو الذكية" يف تعليم املفردات )مدرسة متوسطة "الرمحة" اإلسالمية مباالنج(" 
حبث العلمي لنيل درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم الرتبية 

ذا كومية ماالنق . وأهداف هوالتعليم يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احل
تطوير "الدومنو الذكية" يف تعليم املفردات مبدرسة "الرمحة" ( ل1البحث هي )

"الدومنو الذكية" يف لوصف فعالية استخدام ( 2املتوسطة اإلسالمية ماالنج، )
ذا البحث وأما نتائج هتعليم املفردات مبدرسة "الرمحة" املتوسطة اإلسالمية ماالنج. 

لطالب  "الدومنو الذكية"تطوير وسيلة تعليم اللغة العربية ابلستخدام هي : إن 
املدرسة "الرمحة" املتوسطة اإلسالمية ماالنج ومتر بسبع مراحل، منها حتليل 
احلاجات واملشكالت وصياغة نقاط مادية وتصميم املنتج ومنودذج اإلنتاج الوسيلة 

يم اللغة ذا الربانمج ممتع لتعلوالتحقيق من صحة و التنقيح وحماكمة املنتج. إن ه
العربية يف الفصل السابع من مدرسة "الرمحة" املتوسطة اإلسالمية ماالنج، وذلك 

 ابلنظر إيل أجوبتهم يف االستبانة.
( حتت املوضوع 2015، )حبث العلمي، إنسيا إهد  سبيالالبحث الذي كتبه  -3

وانن كاليجاكا درسة س"تطوير وسائل تعليم املفردات بربانمج أدويب فالش لطالب م
ية حبث العلمي لنيل درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربية بكلاملتوسطة مالنج" 
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العلوم الرتبية والتعليم يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق . 
تطوير وسائل تعليم املفردات بربانمج أدويب فالش ( ل1وأهداف هذا البحث هي )

 لوصف فعالية استخدام( 2درسة سوانن كاليجاكا املتوسطة مالنج ، )لطالب م
وسائل تعليم املفردات بربانمج أدويب فالش لطالب مدرسة سوانن كاليجاكا 

وأما نتائج هذا البحث هي : أن وسائل التعليم املطور صاحلا املتوسطة مالنج. 
جذاب وحمب  المية،للتطبيق على تالميذ الفصل الثامن من املدرسة املتوسطة اإلس

 وسهلة عند الطالب يف فهم مواد اللغة العربية.
لعبة  تطويرلذلك تريد الباحثة الستمرار هذا البحث بشكل آخر يعين ب

لتعليم املفردات، لتجربة ملرحلة املتوسطة، وأما ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربية 
سكرابل العريب و "الدومنو الذكية" هي لعبة لتعليم املفردات أيضا ولكن خمتلفة من لعبة 

توسطة و أما لعبة سوجوروكو العربية يف املرحلة املنوع لعبته. وقامت الباحثة التجريبية 
لعبة طوير وسائل وأما الباحثة تالبحث القادمة قام الباحثون ابلتجربة يف املرحلة الثناوية. 

يب طوير وسائل تعليم املفردات بربانمج أدو العربية و أما البحث القادمة تسوجوروكو 
 فالش.

 1.1اجلدول 
 يتاآل والدراسة السابقة الدراسة بني املقارنة

 رقم
الباحث/املوضوع/ 
 ثقة البحث االختالف التشابه النوع/النشر/ السنة

تطوير  /أمحد فوزي 1
لعبة سكرابل العريب 

بتسنيد إىل 
SWISHmax  كمعنية

/ تعليم مفردات العربية

يبحث هذا 
البحث عن 

تعليم املفردات 
وهو حبث 

 تطويري

البحث 
املاضي: 
تستخدم 

 الباحثة املاضية 

البحث الذي 
ثة ستبحثه الباح

تطوير  هي
وسائل لعبة 
سوجوروكو 
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 البحث التطويري/
قسم األدب العريب 
بكلية اآلداب يف 

جامعة ماالنق 
 2013/احلكومية

لعبة سكرابل 
 العريب بتسنيد

إىل 
SWISHmax 

كمعنية تعليم 
 ةمفردات العربي

البحث اآليت: 
تستخدم 

 وسائل الباحثة
لعبة سوجوروكو 

  العربية 
“Sugoroku 

Arabic” م لتعلي
 املفردات

  العربية 
“Sugoroku 

Arabic” م لتعلي
 املفردات

وسوف 
تستخدم 

الباحثة البحث 
التطويري 

 بنموذج

ADDIE. 

ر تطوي /فضال معارف 2
"الدومنو الذكية" يف 

تعليم املفردات 
)مدرسة متوسطة 

"الرمحة" اإلسالمية 
م قسم تعلي/  مباالنج(

اللغة العربية بكلية 
م العلوم الرتبية والتعلي
يف جامعة موالان 

مالك إبراهيم 

يبحث هذا 
البحث عن 

وسائل لعبة يف 
 تعليم املفردات

وهو حبث 
 تطويري

البحث 
املاضي: 
تستخدم 

 الباحثة املاضية 
"الدومنو 

الذكية" يف 
 تعليم املفردات
البحث اآليت: 

تستخدم 
 وسائل الباحثة

البحث الذي 
ثة ستبحثه الباح

تطوير  هي
وسائل لعبة 
سوجوروكو 

  العربية 
“Sugoroku 

Arabic” م لتعلي
 املفردات

وسوف 
تستخدم 
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اإلسالمية احلكومية 
 2014/ ماالنق

لعبة سوجوروكو 
  العربية 

“Sugoroku 

Arabic” م لتعلي
 املفردات

الباحثة البحث 
التطويري 

 بنموذج
ADDIE. 

 /إنسيا إهد  سبيال 3
تطوير وسائل تعليم 

املفردات بربانمج 
أدويب فالش لطالب 

مدرسة سوانن  
كاليجاكا املتوسطة 

قسم تعليم / مالنج
اللغة العربية بكلية 
م العلوم الرتبية والتعلي
يف جامعة موالان 

إبراهيم مالك 
اإلسالمية احلكومية 

 2015/ ماالنق

يبحث هذا 
البحث عن 

تعليم املفردات 
وهو حبث 

 تطويري

البحث 
املاضي: 
تستخدم 

 الباحثة املاضية 
وسائل تعليم 

املفردات 
بربانمج أدويب 
 فالش لطالب
البحث اآليت: 

تستخدم 
 وسائل الباحثة

لعبة سوجوروكو 
  العربية 

“Sugoroku 

Arabic” م لتعلي
 املفردات

البحث الذي 
ثة ستبحثه الباح

تطوير  هي
وسائل لعبة 
سوجوروكو 

  العربية 
“Sugoroku 

Arabic” م لتعلي
 املفردات

وسوف 
تستخدم 

الباحثة البحث 
التطويري 

 بنموذج
ADDIE. 
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 ح( حتديد املصطلحات
 وسائل اللعبة -1

 12وسائل اللعبة هو آلة اللعبة الىت تقصد لنيل النشاطة ابلسعادة
 فرداتاملتعليم  -2

 نطق حروف على القدرة لديهم تكون ألن الطالب توجيه هو املفردات تعليم
لغوي  تركيب يف ووصفها منها اإلشتقاق طرقة ومعرفة فهم معناها و املفردات
 13املناسب املكان يف املناسبة الكلمات استخدام على والقدرة صحيح

 ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربية  -3

هي لعبة اللوحة من الياابن اليت لعبت ابستخدام بيادق والنرد كلعبة الثعبان والسالم 
 ".Backgammon"أو  

 
 ط( هيكل البحث

 إن يف هذا البحث يتكون من مخسة فصول، وهو كما يلي:
o  )الفصل األول هو إطار العام، وهو تشمل على: أ( مقدمة ب( أسئلة البحث ج

ه( أمهية البحث و( حدود البحث ز( الدراسة أهداف البحث د( فروض البحث 
 السابقة ح( حتديد املصطلحات ح( هيكل البحث

o  الفصل الثاين هو اإلطار النظري، وهو حيتوي على : املبحث اإلول؛ الوسائل
 التعليمية، املبحث الثاين؛ األلعاب اللغوية، املبحث الثالث؛ املفردات وتعليمها

o و حيتوي على : أ( مدخل البحث ومنهجه، الفصل الثالث  منهجية البحث، وه
ب( منوذج البحث التطويري، ج( إلجراءات البحث التطويري، د( جتربة املنتج 

 ه( أسلوب حتليل البياانت
                                                           

 ترجم من: 12 
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab 

(2), (Yogyakarta: Diva Press, 2012) hlm. 19 

 193 ص. (1989والثقافة، والعلوم للرتبية اإلسالم املنظمة منشورات :، )مصرهبا الناطقني لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي 13
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o لعبة  سائلو  الفصل الرابع عرض البياانت وحتليلها، وحيتوي على أ( تطوير
املتوسطة  ابملدرسة لتعليم املفردات ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربية 

ية ، ب( فعالية تطوير  لعبة سوجوروكو العرباإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانق
“Sugoroku Arabic”  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية لتعليم املفردات

 جمالوح جومبانق
o .الفصل اخلامس :اإلختتام، وتشمل اخلالصة واالقرتاحات 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 

 املبحث األول : الوسيلة التعليمية
 مفهوم الوسيلة التعليمية   .أ

وسيلة معنها ما يتقّرب به إىل الغري. والوسيلة التعليمية هي مجيع املواد 
ية اليت واللغة اللفظواألدوات والربامج واآلالت واألجهزة وامعدات واملواقف التعليمية 

استخدمها املعلم يف تعليمية واملتعلم يف تعلمه الكتساب اخلربات التعليمية يف مجيع 
جماالهتا، من أحل حتقيق األهداف التعليمية املرغوب فيها ومن أجل الوصول إىل تعلم 

  14أكثر فاعلية وكفاية.
يعرف أسيف  لتالية:اوتوجد تعريفات كثرية للوسيلة التعليمية، منها التعريفات 

هرماوان عن الوسيلة التعليمية أبهنا :"كل ما يستعمل أن يرسل التوصية, ويهجهم على 
ويعرف  15يتورط ىف التعليم". التفكري, والشعور, واإلهتمام, وإيراد الطالب حىت يدفع أن

و ا أمحد مهتد  أنصار  أّن الوسيلة التعليمية أبهنا: "الة تستعمل هبا مواصلة اإلقرتاح
 16األخبار من مصدر املتكلم إىل قابل املخاطب".

هنا نعرف أمثلة األدوات التعليمية مثل السبورات ولوحات العرض أما  ومن
األجهزة التعليمية فمن أمثلتها : املسجل الصويت وأجهزة العرض الضوئية وجهاز الراديو 

 وجهاز االستقبال التليفزيوين وجهاز الفيديو ، أجهزة الكمبيوتر.

                                                           

طوير إبدارة التديب )الرايض: املراجعة العلمية والفنية وحدة التالوسائل التعليمية )حقيقية تدريبية(، عبد العزيز بن زيد ابو تيلي، 14  
 7ه(، ص.  1420الرتبوي،

15 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2011), 

hlm. 223 
16 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya, (Yogyakarta: 

Sukses Offset, 2009), hlm. 22 
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انطالقا من الشرح السابق فيقصد ابلوسيلة التعليمية كل أنواع الوسائل اليت 
تعني املعلم على توصيل املعلومات واحلقائق للتلميذ أبسهل و أقرب الطرق. و هي 

 و التنظيمات املستخدمة يف مبعناها الشامل تضم مجيع الطرق و األدوات و األجهزة
 نظام تعليمي بغرض حتقيق اهداف تعليمية حمددة.

مل تعد التسميات للوسائل التعليمية علي أهنا جمرد "وسائل معينة" أو "وسائل 
مسعية وبصرية" حمققة للغرض  من استخدامها ألهنا اقتصرت علي جمرد احلصول علي 

 17االستفادة منها.بعض املواد التعليمية دون االهتمام بطريقة 
 واإلعالمية قدمية قدم اإلنسان نفسه وحديثه حداثة الساعة الوسائل التعليمية

فقد ملعت قيمة الدراما يف الثقافة اإلغريقية وتقدم لنا حوائط ومعابد وآاثر قدماء املصربني 
ية مأمثلة الستخدام الرسوم والصور والتماثيل يف التعبري واستخدم الرومان الرحالت التعلي

ومناضد الرمل واألشياء احلقيقية يف التدريس وقدروا الفنون التعبريية كالرسوم والنحت  
كما أن ابن سينا اهتم ابلقوة اليت تدرك من اخلارج عن طريق احلواس واند  ابن خلدون 

قد ضرب و ابستعمال األمثلة احلسية واهتم اإلمام الغزايل مبوضوع اللعب ابلنسبة للصغار 
ة األمثال ليوضح هلم سبل اخلري وسبل الشر ويقرب إليهم الصورة أبمثلة حمسوسهللا للناس 
 إن القرآن الكرمي حافل ابألمثلة اليت تقرب املعاين البعيدة إىل أذهان املتلقي من حياهتم

 . بصور حمسوسة يشاهدها أو يلمسها املتلقي
املختربات ية كاإن ما تشمله مدارسنا اليوم من أنواع متعددة من الوسائل التعليم

واألفالم املتحرمة والثابتة والراديو والتلفزيون والتسجيالت الصوتية واألسطواانت 
والنموذج واملرسومة واجملسمة والصور والسرائح تشكل جزءا هاما ال يتجزأ من العملية 
الرتبوية و تسهم ابلتايل منو  اخلربات عند املتعلم و تسهل عملية الوصول إىل املعرفة 

 د أقل وبوقت أقصر. جبه
 

                                                           

 24(، ص. 1987، )الكويت : دار القلم، التعليم وسائل االتصال و التكنولوجيا يفحسني محدي الطوجبى،  17 
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 ب. أنواع الوسائل التعليمية
 لتعليميةأنواع الوسائل ايف تعليم اللغة العربية، ال بد علينا أن نعريف عن 

كما   ،الوسائل املستخدمة يف تدريس اللغة العربية نوعانليسهل عرضها ودراستها. أما 
 : يلي
 سيةاحلوسائل ال .1

وهي ما تؤثر يف القو  العقلية عن طريق االدراك احلسى، عندما يعرض 
املدرس نفس الشيء أو منوذجا له أو صوؤته. ومن األمثال الوسائل احلسية لتدريس 

 اللغة العربية، وهي: 
 تستخدم يف الدرةس التعبري. كعرض زهرة أو مثرة أو ساعة. ذوات األشياء: (أ
الدروس التعبري األانشيذ أو اإلمالء أو نسنخدم الوسيلة يف  مناذج جمسمة: (ب

 القراءة. كنموذج الطائر أو احليوان. 
وتستخدم النماذج يف الدروس التعبري أو القراءة واألانشيذ. كما :  الصور (ج

 ميكن استخدام يف التصوير األديب لتوضيح املعىن واألفمار اليت يتضمنها بيت
 الشعر أو النص األديب. 

 وحتل جد أول توضيح بعض القواعد أو اإلمالء.: األلواح املوضوعية (د
وتستخدم لألمثلة والشرح والرسم وعرض النماذج اجليد يف اخلط : السبورات (ه

 وتنظيم اإلجاابت واحلقائق املعلومات الكثرية من دروس اللغة. 
 وتستخدم يف التعلية القراءة للمبتدئني ويف احلديث عن التدارب: البطاقات (و

 الرتبوية.
تستخدم اللوحات الرملية لتعليم القراءة، وكذلك اللوحات الوبرية : اللوحات (ز

 لتثبت فوقها مناذج احلروف والكلمة والعبارات.
 وتسجل مناذج جيدة للرتتيالت. : ألشرطة املسجل (ح
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 وسائل اللغويةال .2
وهي ما تؤثر يف القو  العقلية عن طريق األلفاظ عندما يعرض املعلم األمثلة 

اد أو املرادفات. ومن األمثال الوسائل اللفظية لتدريس اللغة أو التشبية أو األضد
 العربية، وهي: 

فالكثري من احلقائق تظل غامضة وغري مفهومة حىت يعرض املثال هلا، : األمثلة .أ
 فتستبني معاملها.  

وتستخدم إليضاح معاين املفردات واألساليب يف دروس القراءة، : الشرح .ب
 والنصوص وحنوها.

وأثرها كبري يف تنمية اخليال، وتزويد الدارسني أبفكار : واحلكاايتج. القصص 
 واملفردات واألساليب. 

ور سائل التعليمية، وأهنا ال تقتصر على الصو تناولنا فيما سبق مفهوم ال
واألفالم، وإمنا تضم مبجموعة كبرية من الوسائل واألدوات والطرق اليت ال تعتمد 

رموز اللفظية. وميكن أن نقسم هذه الوسائل أساسا على استخدام الكلمات وال
لتسهيل عرضها ودراستها إىل ثالثة أنواع، وهي وسائل بصرية ووسائل مسعية 

 ووسائل مسعية بصرية. 
 

 ج. أمهية الوسائل التعليمية
ومن الواضح لنا أن الوسائل التعليمية ميكن أن تؤدي دورا هاما يف النظام 
التعليمي، ألهنا تساعد بشكل كبري على استثار إهتمام التالميذ وإشباع حاجاهتم 
للتعليم، كما تساعد على زايدة خرباهتم، مما جيعلهم أكثر استعداد وأوفق مواجا 

 18للتغلم. 

                                                           

 67( ص. 2000)الرايض: املفردات، تكنولوجيا التعليم : املاهية واألسس والتطبيقات العملية، عبد الرمحن كدوك، 18 
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ليمية يمية تساعد على حتقيق األهداف التعورأ  التوجبى أن الوسائل التعل
ونظر سوجاان  19املنشودة وتزويد املفاهيم عند التالميذ وحنوها من األمور التعليمية.

ورفاعى أن الوسيلة التعليمية تستطيع أن ترفع أنشطة الطالب يف عملية التعليم 
 عليميةوجبانب ذلك تؤدي الوسائل الت  20والتعلم مع إكمال النجاح يف نتائجها.

 إىل تكوين اإلجتاهات اجلديدة كما تعزز عملية الرغبة يف عملية التعلم.  
 

 د.  فوائد استخدام الوسائل التعليمية
استخدام الوسائل التعليمية يستطيع أن يساعد املعلم والطالب إلكتساب 

 للوسيلة التعليمية فوائد عديدة لكل من املعلم واملتعلماألهداف التعليمية. لذا، 
    :  21العملية التعليمية، وفيما يلي بعض هذه الفوائدو 
 تنمي حب االستطالع عند املتعلم وترغبه يف التعلم .  (1
 جتذب انتباه املتعلم وتثري اهتمامه ملوضوعات  التعلم .  (2
 جتعل الطالب نشط ومشارك مشاركة اجيابية يف املواقف التعليمية.                                      (3
 تساعد علي زايدة خربات الطالب وتنوعها .  (4
 نتتيح للطالب خربات من الصعب احلصول عليها يدوهنا.  (5
  تنمي القدرات العقلية عند املتعلم .  (6
 تساعد علي مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني .  (7
 تقوي شعور املتعلم أبمهية اخلربات املراد تعلمها .  (8
 ملتعلم يف العملية التعليمية .توفر وقت وجهد كال من املعلم وا  (9
 تقوي العالقة بني املعلم واملتعلم وتزيد من التفاعل بينها. (10
 تساعد علي حتقيق التعلم الفعال وتعديل سلوك املتعلم. (11

                                                           

 44( ص. 2010)كويت: األداب والرتبية جبامعة كويت، وسائل األنصال والتكنولوجيا يف التعليم، حسني محدي التوجبى، 19 
20 Nana Sujana dan Ahmad Rifai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 2 

 30ص.  (،1986، الوسائل التعليمية : إعدادها وطرق استخدامها، )عمان: مكتبة احملتسب، بشري عبد الرحيم الكلوب 21 
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 تساعد املعلم واملتعلم علي مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي. (12
 تساعد علي جناح املعلم يف مهنته. (13
 ليم وزايدة فاعليته عن طريق : تعمل علي حتسني نوعية التع  (14

 حتقيق أهداف التعليم جبوانبه املختلفة . .أ
 حل مشكالت ازدحام الصفوف.  .ب
 مواجهة النقص يف املعلمني املؤهلني.  .ج

 تسهل عملية التعليم والتعلم وجتعلها مشوقة ومرغوب فيها: (15
تقدم للتلميذ أساسا ماداي لإلدراك احلاسي، و من مّث فهي تقلل من  .أ

 الطالب األلفاظ ال يفهمون هلا معىن.استخدام 
 تثري اهتمام الطالب كثريا  .ب
 جتعل ما يتعلمونه ابقي األثر .ج
 تقدم  خربات واقعية تدعو الطالب إىل النشاط الذايت .د
تنمي يف الطالب استمرار يف الفكر، كما هو احلال عند استخدام الصور   .ه

 املتحركة و التمثيليات و الرحالت.
 ، و من مث يف منو الثروة اللفظية للتلميذ.تسهم يف منو املعاين  .و
تقدم خربات ال يسهل احلصول عليها عن طريق أدوات أخر  و تسهم  .ز

 يف جعل ما يتعلم الطالب أكثر  كفاية وعمقا و تنوعا.
اإلهتمام ال ينبت غريزايًّ، وإمنا حيتاج إىل اهلمة البارز. لذلك، حتت الباحثة 

مام، وجعل ن الوسيلة التعليمية هلا منافع ابالهتعلى أن تبحث الوسيلة التعليمية. أل
ماهرين ابللغة العربية، وهي يدافعهم على نشاط التعليم، تساعدهم على زايدة 

 خربات التعلم.
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 ه. شروط الوسائل التعليمية
لكي تؤدي الوسيلة دورها يف عملية التعليم بشكل فعال البد من مراعة 

 يف النظر نبغيي اليت املعايري بعض ، مثالوسيلة أو عدادهااألمور التالية عند اختيار 
 : يلي كما  اجليدة، التعليمية وسائل اختيار

 حتديد اهلدف من الوسيلة  .1
 دقة املادة العملية ومناسبتها ملادة الدرس  .2
 توفر املواد اخلام الالزمة لصنعها مع رخص تكليفها .3
 االكتظاظ واحلشتعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة عن  .4
 أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف .5
 أن تعرض يف الوقت املناست وأن ترتك حىت تفقد عنصر االاثرة .6
أن تبقى مع الزمن، كلةحات املعلومات واخلرائط والسياسية والرسةمات البيانية  .7

 وغري ذلك
 أن تتناسب ومدراك الطالب، خبيث يسهل االستفادة منها .8
 سيلة قبل استعماهلا للتأكيد من صالحيتهاجتربة الو  .9

 التأكد جيب التعليمية الوسائل استخدام قبل أنه خنلص أن ميكن لذلك
 ةواملهر  قادرة ودائمة، ومرنة وعملية الغرض، هلذا مناسبة وسيلة اختيار أوال

 التقنية واجلودة املستهدف املستخدم ابسم الستخدامه،
 
 
 
 
 
 



20 
 

 

 اللغويةاملبحث الثاين : األلعاب 
 اللغة أ. مفهوم اللعبة

اللعب هو حركة أو سلسلة من احلركات يقصد هبا التسلية، أو ما نعمله 
ابختياران يف وقت الفراغ، أو هو أّي سلوك يقوم به الفرد بدون غاية عملية 

أو غري  Directed نشاط موجه“وهناك تعريف آخر للعب فهو  22مسبقة.
حتقيق املتعة والتسلية، ويستغله الكبار عادة  يقوم به األطفال من أجل Free موجه

 23.”ليسهم يف تنمية سلوكهم وشخصياهتم أببعادها املختلفة العقلية اجلسمية والوجدانية
أما تعرف اللعبة الرتبوية فبأهنا نشاط يبذل فيه الالعبون جهودا كبرية لتحقيق هدف ما 

موعة م منطقيا يف ضوء جميف ضوء قوانني ) قواعد ( معينة موصوفة أو هي نشاط منظ
أكثر لتحقيق أهداف حمددة وواضحة أي أن   قوانني اللعب حيث يتفاعل طالبان أو

 يعد التنافس واحلظ عامالن مهمان يف عملية تفاعل الالعبني مع املواد التدريسية.
اط يتم أي هي نش إن ألعاب لغوية هي عبارة عن مسابقة يف املعارف اللغوية

للوصول إىل غايتهم يف إطار القواعد  –ونني أو متنافسني متعا –بني الطالب 
و اللعب ضروري جدًا لتنمية الطفل عقليًا وفكرايً. فمن خالل اللعب،  24املوضوعة.

يتم حتقيق التنمية العقلية واجلسدية له. واألطفال يلعبون ألن اللعب متعة، كما أنه أيضاً 
ات ب أيضاً يساعد على تطوير مهار عنصر مهم من عناصر تنمية مهارات الطفل. واللع

اللغة والتفكري والتنظيم. ويكاد اللعب أن يكون الوظيفة األساسية للطفل حيث يقضي 
فيه معظم أوقاته وأيخذ اللعب مكانة مهمة يف العملية الرتبوية ملا يقدمه من فوائد فهو 

 اجلسر الذي يصل الطفل ابحلياة.

                                                           

ألوىل،)الكويت : مكتبة ، الطبعة ااملعاصرة العاملية واجتاهاته وتطبيقاته تطوره -االبتدائي التدريس صالح عبد احلميد مصطفى، 22 
 .93  م(، ص1989الفالح للنشر والتوزيع، 

 190(، ص 1989، )مكتبة األجنلو املصرية: والنفسية الرتبوية العلوم يف العلمي البحث مناهج جمدي عزيز إبراهيم، 23 
 13( ص 1980)الرايض: اململكة العربية السعودية،  ، األجنبية اللغات تعليم يف اللغوية األلعاب انصف، مصطفى عبد العزيز، 24 
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مي وتصحيحه ولدعم النمو اجلس ويُ َعدُّ اللعب طريقة لضبط سلوك الطفل
والعقلي واالجتماعي واالنفعايل، فمن الناحية اجلسمية ينشط اللعب أجهزة اجلسم 
ويقوي العضالت ويصرف الطاقة الزائدة ويكسب اللياقة البدنية. أما من الناحية العقلية 
 فاللعب يساعد الطفل على أن يدرك جيدًا عامله اخلارجي، وينمي مهاراته اليدوية

والعقلية، ويقوم ابالستكشاف، فيتدرس وحيصل على املعلومات بنفسه، وتزداد احلصيلة 
 املعرفية واللغوية، ويتدرب على حل املشكالت، وتنمو لديه روح اإلبداع واالبتكار.

يساعد اللعب على منو الطفل من الناحية االجتماعية فيتدرس النظام وحيرتم  
صلحة العامة، ويقيم العالقات اجليدة مع اآلخرين، اجلماعة، ويدرك قيمة التعاون وامل

ويتعاون معهم يف حل املشكالت، مما يساعد على التخلص من اخلجل والتمركز حول 
الذات،كما يتدرس السلوك وضبط النفس والصرب واإلحساس بشعور اآلخرين، ويكّون 

  25صورة سليمة عنهم وعن اآلخرين.
 شئ من حيث إنه:وابختصار أن اللعب يفيد الطفل النا

 والتخيل. يساعد يف منو الذاكرة والتفكري واإلدراك   -1
 يكتسب الثقة ابلنفس واالعتماد عليها ويسهل اكتشاف قدراته واختبارها. -2
 يؤكد ذاته من خالل التفوق على اآلخرين فردايً ويف نطاق اجلماعة. -3
 يتدرس التعاون واحرتام حقوق اآلخرين. -4
 به. القوانني والقواعد ويلتزم يتدرس احرتام -5

o .يعزز انتمائه للجماعة 
o  استخدام األلعاب اللغوية خيفض نسبة القلق والتوتر أثناء تعلم اللغة ، ابإلضافة

إىل عالج بعض املشكالت النفسية كاالنطواء والعزلة حيث تعطى الطالب 
 اخلجولني فرصة أكرب للتعبري عن أفكارهم ومشاعرهم بوضوح

o  ترقية الطالقة اللغوية وتساهم يف تقدمي املفردات واملراجعةتعمل على 

                                                           

 .94  ( ص2000، )القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية، النفسية الصحة يف حماضرات إبراهيم، فيوليت، فؤاد، 25 
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 ب. أنواع األلعاب اللغوية
لأللعاب اللغوية أنواعا عديدة ومتنوعة يف جانب التدرابت وهي متدرجة 

أنواع األلعاب اللغوية إىل ومتتابعة حسب مستوايت الطالب وأعمارهم، وهناك 
 :26، كما يليقسمني

وعناصرها. فقال: من املمكن أن نقسم إىل عدة أنواع، من حيث مهارات اللغة  .1
تبعا للمهارات أو عناصر اللغوية اليت تدرب عليها، مثل: األلعاب الشفهية، 

 األلعاب القراءة، األلعاب الكتابية، األلعاب املفردات، واأللعاب الرتاكيب.
من حيث طبيعتها العامة وروجها، مثل: ألعاب الصحيح واخلطاء، التخمني  .2

واحلدس، الذاكرة، األسئلة واألجواب، الصوار، الكلمات، القصص، احلفالت، 
 ألعاب النفسية، اخلط، واأللعاب املتنوعة.

غة من حيث مهارات اللتتكون من قسمني، األول  أنواع األلعاب اللغويةولذا، 
 .من حيث طبيعتها العامة وروجهاوالثاين  وعناصرها

 
 اللغةج . فوائد األلعاب يف دروس 

فإن األلعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني 
على مواصلة اجلهد يف الفهم ويف التدريب اآليل املكثف للتمكن من استعمال 
اللغة اجلديدة وللتنمية املتواصلة ملهاراهتا املختلفة كما أهنا ختفف من راتبة الدروس 

 27اب اللغوية منها:شرح العزيز عن فوائد األلعوجفافها. 
تساهد األلعاب اللغوية كثريا من الدارسني على املواصلة تلك اجلهود  .1

 ومساعدهتا، والتحفيف من راتبة الدروس وجفافها.
تساعد األلعاب العلم على إنشاء النصوص اليت تكون اللغة فيها انفعة وذات  .2

 معىن تولد لد  الدارسني الرغبة يف املشاركة واإلسهام.
                                                           

 13ص.  (1983)الرايض: دار املريخ للنشر، األلعاب اللغوية يف تعليم األجنبية، انصف مصطقى عبد العزيز، 26  
 10-9انصف مصطفى عبد العزيز، مرجع السابق، ص. 27 
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أللعاب وسيلة إلثراء تدريب الداليل اهلادف اللغة ومددا للمواد أصبحت ا  .3
 اللغوية اليت يدرب عليها الدارسون.

 وكذلك أن األلعاب اللغوية كثري من فوائد يف تعليم اللغة العربية اخلاصة.
 

 األحوال اليت جتب اإلهتمام هبا يف استخدام اللعبة اللغوية د.
األحوال اليت جيب االهتمام هبا يف لستخدام ( عن 1991وشرح سليم آخرون )

 :28اللعبة اللغوية، فهي
 اللعبة اللغوية هي وسيلة مساعدة يف التعليم وليست اهلدف. .1
كثريا من الناس يعتقدون أن األلعاب اللغوية تناسب لألطفال فقط، فينبغي  .2

 لنا أن هنتم املصطلحات اللغوية اليت سندرسها، وكيفية استخدامها.
للعبة اللغوية اهي  حوال اليت جيب االهتمام هبا يف لستخدام اللعبة اللغويةاأللذا، 

أللعاب كثريا من الناس يعتقدون أن او  هي وسيلة مساعدة يف التعليم وليست اهلدف
 .اللغوية تناسب لألطفال فقط

 
  الروح احلقيقي لأللعاب ه.

وأثبتت  اللغات،األلعاب اللغوية وسيلة جيدة استفادت منها برامج تعليم 
ميكن ا. و تطبيقتها نتائج اجيابية يف كثري من البالد اليت هتتم بتطوير نظم تعليم لغاهت

 :29اجلوهر احلقيقي لأللعاب يف
 روح التنافس األخر  للتفوق على اآلخرين .1
 مشاهدة الآلخرين ومتباعتهم يف املسابقات املختلفة وتشجيعهم  .2
 الذاتيةحيث النفس على حتسني إمكاانهتا  .3

                                                           
28 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pebelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: 2008, UIN Malang Press ), hlm.  176 

 14ناصف مصطفى عبد العزيز، مرجع السابق، ص. 29 



24 
 

 

 التعاون مع األقران اإلجناز عمل معني أو لتحقيق انتصار ما .4
ويف األلعاب اجلماعية أو يف جمموعات ، يسري االتنافس والتعاون جنبا إىل 
جنب. فهناك جمموعات وفرق أحر  حناول التغلب عليها، كما أن هناك أصدقاء 

 نظر رد دور مهم يفنساعدهم على االنتصار على الفرق املنافسة. وهكذا يكون للف
 اآلخرين. 
 

 و. خصائص اللعبة اجليدة 
ميكن إجاز خصائص و اللعبة اجليدة هي اللعبة اليت تعيد لعبها وال تشعر بلملل. 

 :30اللغبة اللغوية اجليدة يف اآليت
 مالءمة اللعبة ملستو  الدارسني .1
 صالخية اللعبة لكافة املستوايت .2
 إشراك اللعبة ألكرب عدد من الدارسني .3
 اجلة اللعبة ألكثر من مهارة أو ظاهرة لغويةمع .4
 اتصال اللعبة مبوضوع مدروس حديثا .5
 سهولة اإلجزاء .6
 إذكاء اللعبة لروح املنافسة وجلبها للمتعة واملروح .7

 
 ”Sugoroku Arabic“ لعبة سوجوروكو العربية   و.

سوجوروكو هي لعبة اللوحة من الياابن، حيث رمى الالعبون النرد، مث حترك 
البيادق أهنا مبناسبة األرقام على النرد. هناك طريقتان للعب سوجوروكو. أوال، لعبت 

 Backgammon".31"الثعبان والسالم. واثنيا، لعبت كلعبة  سوجوروكو كلعبة 

                                                           

 17مرجع السابق، ص. ناصف مصطفى عبد العزيز، 30 

31 Futari Yuri Be, 2012. Permainan Tradisional Jepang, di akses dari http://yuribe.blogspot.co.id/ 

pada tanggal 02 Januari 2016  

http://yuribe.blogspot.co.id/
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 لعبة سوجوروكو 2.1الصورة 

وتسمى هذه  ،الباحثة هذه اللعبة تكون لعبة لتعليم اللغة العربيةسوف تطور 
 اللعبة "سوجوروكو العربية". حاولت الباحثة تصميم اللعبة جذابة مبفهوم خمتلف.

 مفهوم اللعبة:
o لعبة يف شكل لوح خشيب لطي 
o  بيادق ستة -نرد واحد ومخسة 
o كان هناك بطاقة األمر 
o :تقنيات اللعب 

 START  يضع بيادق يف صندوق .أ
انسحب بيادق من خالل بقع وعند وصوله إىل املربع األخري،  -خفف النرد  .ب

 السؤال وفقا برمز )الصورة( يف اللعبة. أيخذ حملف األلعاب
إذا كانت اإلجابة صحيحة حيصل على نتيجة العشر إن مل تكن صحيحة  .ج

 فيحصل على نتيجة الصفر، وإذا بدأت خطيئا من ستارت
جيوز على و  فسينال بطاقة األمر ،BOOM على الرقعة الالعبون  يقعإذا  .د

 الالعبني أن يتقدموا خطوتني 
 التقدم خطوتني -
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  يذكر املفردات على رقعة أن الالعب إذا ميكن BOOM ،صحيحا
ويعدي إىل األمر من بطاقة األمر إبجابة صحيحة فعليهم يتقدم 

 )بدون ذكر املفردات على الرقعة( وحيصل على نتيجة عشرين خطوتني
 دم خطوة يتق فيجوز أن الرقعةعلى يذكر املفردات أن  قدر الطالبإذا ي

ولكن إذا اليقدر الالعب أن جييب . )بدون ذكر املفردات على الرقعة(
  .ويستمر اللعبة BOOM ذين أمرين فبقي يف رقعة 

 
 املبحث الثالث : املفردات وتعليمها 

إن تعليم املفردات حيتاج إىل الطرائق املناسبة الفّعالة لكي يستطيع أن يتحقق هبا 
هدف التعليم. فطرائق تدريس اللغة العربية متنوعة وكلها تستخدم لتعليم املهارات اللغوية، 

عاب ملفردات أو اإلستيولكن لكل طريقة مزيّة خاصة ومناسبة مع مهارة معينة. إن فهم ا
وأيضا أن أثر التعلم يبقى يف الذاكرة مدة أطول    يسهل اكتساهبما ابلفيلم أو احلاسوب.

  .32إذا ارتبط اب النظام العصيب احلر كي للمتعلم
 

 تعريف املفردات .أ
كما قال حممد كامل الناقة أن املفردات هي أدواة محل املعىن كما أهنا يف ذات 

كلمات   للتفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىلالوقت وسائل 
حتمل ما يريد. ويفضل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل موضوعات يتكلمون فيها 

  33حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمة من حياهتم.

                                                           
 134( ص.  2002) الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمي،  ني بلغات أخر ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقعبد العزيز بن إبراهيم العصلي، 32
قر ، طرق تدريسه، )مكه املكرمة: جامعة أم ال -مداخله -حممد كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخر : أسسه 33 

 161(،  ص. 1985
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 على وتدل فأكثر حرفني من تتكون الىت الكلمة أو اللفظ هي املفردةلذا، 
 من العلوم نقل عملية هو املفردة تعليم لذالك اللغة، عناصر من عنصور هي.معىن

 .الدراسية ابملادة مناسبة املفردات عن املتعلم إىل املدرس
 

 مفهوم املفردات .ب
ون الإلندونيسية الذي ألفه ج –املفردات كما ذكرت يف القاموس اإلجنليزية 

 vocabulary. ويف اللغة اإلجنيليزية مسيت 34م. ايقولس وحسن شاذىل هي قائمة الكلمة
  .35واملفردات يف اصطالح القاموس العام للغة اإلندونيسية هي قائمة الكلمة

( مجيع الكلمات املضمونة 1يعرف املفردات كما يلي: ) 36أد  ويناات واحدية
( الكلمات اليت استوعب عليه الشخص أو الكلمات اليت يستخدمها 2يف اللغة )
( يف علم اللغة، ليست 4( الكلمات املستخدمة يف العلوم )3نفس البيئة )مجاعة يف 

( قائمة الكلمات والعبارات واملصطالحات يف اللغة اليت 5مجيع الكلمات مفردات )
 تنظم هجائية ومعها حتديدها. 

( مجيع 1رأيه أبن املفردات هي : ) 37وفقا لآلراء السابق ذكرها يقدم سوجيطا
( 3( الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم والكاتب )2 اللغة )الكلمات املضمونة يف

( قائمة الكلمات املنظمة مع البيان املوجز مثل 4الكلمات املستخدمة يف العلوم )
املفردات إىل ثالثة  38القاموس. يقسم هاري موكيت كريداالكساان ىف القاموس اللغو 

ملعارف عن املعىن واستخدامها ( عنصر من عناصر اللغة الشامل على ا1معاين، هي: )

                                                           
34 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2003) hlm. 

631.  
35 Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

1989) Hlm. 24 
36 Sabartu Akhdiah, Dkk, Pengajaran Kosakata, (Jakarta: Dikti) hlm. 41.  

37 Suedjito, Kosakata Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 1988) hlm. 35  

38 Harimukti Kridalaksana, Kamus Linguistik,(Jakarta : PT Gramedia, 1982) hlm. 114 
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( الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم والكاتب أو لغة ما وقائمة 2يف اللغة )
 ( قائمة الكلمات املنظمة مع البيان املوجز مثل القاموس. 3الكلمات )

املفردات من حيث اللغة كل عناصر ميلك مورفم والكلمة. مورفم هو عنصر 
او وحدة النحوية أصغر اليت متلك املعىن احلقيقة او  أصغر، ميلك املعىن يف اللغة

يستطيع املورفم يف اللغة اإلندونيسيا بشكل زايدة. كل املورفم يركب من  39النحوية.
مور وألومورف. مورف وألومورف امسني لشكل تساو. مورف اسم شكل مل يعرف 

 مركزه و ألومورف يعرف مركزه.
ية التشكيل صرفية. عملية الصرفية هي كيفجترب املفردات يف علم اللغة عملية ال

 الكلمة يوصل مورفم مبورفم آخر. يف عملية الصرفية عملية الزايدة مثل:
 = أفعل فعل + أ

 ت + فعل + ا = تفاعل
 يفعل + و +ن = يفعلون  

 
 تعليم املفردات   .ج

إن التعليم عامل من عوامل الرتبية وينحصر إيصال املعلومات إىل ذهن وصك 
النشء مبسائل الفنون والعلوم. وعوامله ثالث : هي املعّلم واملتعلم واملعلومات. حوافظ 

واملعلم هو الواسط بني العاملني اآلخرين وهو الذي خيتار من املعلومات املقدار الالزم 
للمتعلم، فعمله يتضمن دراسة املتعلم والعلم التام ابملعلومات الدراسية وخباصة ما يلقي 

ها م حىت يسهل عليه إيصاهلا له مرتبة ترتيبا منطقيا ومرتبطا بعضمنها على املتعل
 . 40ببعض

يتحلوا  حىت وتنظيمها واخللقية العقلية قواهم إلمناء التالميذ مساعدة هو التعليم
لتغيري  الفرد ميارسها عملية هو أيضا والتعليم .ملستقبلهم ويستعدوا الكرمية ابألخالق

                                                           
39 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 51. 

 3)فونوروكو : دار السالم، بدون السنة( ص.  cالرتبية والتعليم اجلزء األولطلبة كلية املعلمني اإلسالمية كونتور،  40
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فهم  يف البعض خيطئ قد ألنه املفردات تعليم مفهوم يؤكد أن للباحثة . مهم41سلوكه
على  قدرته يعين عربية كلمة معىن األجنىب الدارس التعليم هو أنه على املفردات تعليم
العربية  الكلمة تعليم أن يظن اآلخر البعض و .هلا مقابل إجياد و لغته إىل الكلمة ترمجه
 هذا ليس كال، .العربية واملعاجم القوامس يف معناها حتديد على الدارس قدرة يعين

 .املفردات تعليم مفهوم املراد من
نطق  على القدرة لديهم تكون ألن الطالب توجيه هو املفردات تعليم أما

لغوي  تركيب يف ووصفها منها اإلشتقاق طرقة ومعرفة فهم معناها و املفردات حروف
 .42املناسب املكان يف املناسبة الكلمات استخدام على والقدرة صحيح

قادرا  التلميذ يكون أن هو األجانب للتالميذ العربية الكلمة أو املفردات تعليم
قدرهتم على  كذلك و السليم، ونطقها املفردات معىن حتديد و الكلمة ترمجة على

التلميذ  حفظ إذ كثريا يفيد ال ألنه السليم، اجلملة سياق يف املناسبة الكلمة استخدام
 .اليومية حيات يف وابخلاصة استخدامها، على يقدر مل ولكن الكثرية املفردات

 
 املفردات د. أمهية

 كانت منطقة شخص خريات و أفكار فهم يف هاما دورا تلعب املفردات إن
 يف هاما دورا يلعب املفردات على الشخص استيعاب على دليل أو مكتوبه. هذا

اللغة،  ملتعلم سيما ال .األكادميية أو اليومية حياة يف مكتوبة أو منطوقة عملية اللغة
 .املفردات على استيعاب اللغة املتعلم لذالك على

                                                           
 1( ص. 2008 ,اإلسالمية كونتورللرتبية  :السالم دار ، )معهدوالتليم الرتبية أصول أمحد، سوترسنو 41
 193 ص. (1989والثقافة، والعلوم للرتبية اإلسالم املنظمة منشورات :، )مصرهبا الناطقني لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي 42
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 املفردات شرح أساليب ه.
 احملدث أو املتكلم يستخدمها الىت اللغة ىف املوجودة الكلمات مجع املفردات

 شرح أساليبأما . اللغو  الرتكيب عناصر أهم وهي أفكاره ىف عما لتعبري الغري مع
 :43، كما يلياملفردات

  حمسوسة. )قلم( كانت هتا إن صور أو عينها إببراز الكلمة عليه تدلّ  ما بيان .أ
 الباب( املعىن )فتح متثيل .ب
 بطنه( من يشكو الدور )مريض متثيل .ج
 .املتضادات ذكر .د
 .املرتادفات ذكر .ه
 وأسرة( وأوالد وزوجة زوج : الكلمات تذكر املعاين )للعائلة تداعي .و
 ومشتقاهتا. الكلمة أصل ذكر .ز
 .ابلعربّية الكلمة معىن شرح .ح
 .أكثر املعىن معرفة على يساعد وتعّددها القراءة إعادة .ط
 . املعجم يف البحث .ي
  .الرتمجة .ك

 الصحيح. املفردات شرحوجب علينا أن نعرف أساليب  املفردات شرحلذا،قبل 
 
 املفردات أنواع .و

اللغوية،  املهارات حسب تقسيمها وهي أقسام، أربعة إىل املفردات تنقسم
  :44يلي بياهنا فيما االستخدام. أييت وحسب التخصص حسب و املعىن وحسب

 اللغوية املهارت حسب تقسيمها .1
                                                           

 فهد امللك مكتبة فهرسة :)الرايض األوىل الطبعة هبا، الناطقني لغري العربيّة الّلغة ملعلمى إضاءات ، الفوزان إبراهيم الرمحن عبد 43 
 159ه( ص.  1432أثناء النشر الوطنية

 618 -616( ص. 1986القر ،  أم جامعة :، )مكةاخر  بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم يف املرجع طعلمية، امحد رشدي 44 
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 : منها أقسام، أربعة إىل املفردات تنقسم اللغوية، املهارات حسب
 قسمني إىل تنقسم ، وهي(understanding vocabularies) للفهم  مفردات -أ

 اليت الكلمات جمموعة هو فاألول .القراءة ومفردات اإلستماع مفردات  مها
 وأما .املتحدثني أحد من يتلقها عندما وفهمها عليها التعريف يستطيع الفرد

 عندما فهمها و عليها التعرف الفرد يستطيع اليت الكلمات هو جمموعة الثاىن
 مطبوعة. صفحة يتصل هبا على

 عادية مها قسمني إىل تنقسم وهي  (speaking vocobulary)الكالم  مفردات  -ب
(informal)  وموقفية(formal) اليت الكلمات جمموعة هو ، فاألول 

 اليت الكلمات جمموعة هو الثاين أما .اليومية حياته يف يستخدمها، الفرد
 له تكون عندما أو معني موقف يف إال حيتفظ هبا الفرد وال يستخدمها

 .مناسبة
 مها، قسمني إىل تنقسم هي  (writing vocabularies)للكتابة  املفردات - ج

موقف  يف يستخدمها اليت الكلمات جمموعة فاألول هو .موقفية و عادية
هو  الثاين أما .يوميات كتابة أو مذاكرات مثل الشخصى الكتايب االتصال
 الرمسي الكتايب االتصال موقف يف الفرد يستخدمها اليت الكلمات جمموعة

 .التقرير كتابة أو العمل طلب مثل تقدمي
 سيقية مها، تنقسم كذلك ، وهي (potential vocabularies)كامنة  مفردات - د

الذي  السياق من تفسريها ميكن اليت الكلمات جمموعة هو فاألول وحتليلية،
 استينادا تفسريها ميكن اليت جمموعة الكلمات هو مها الثاين وأما  .فيه وردت

 .أخر  بلغات اإلملام ضوء يف أو الصرفية، إىل خصائصها
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 

حيتو  هذا الفصل على منوذج البحث التطويري، وجتربة اإلنتاج. وتتكون جتربة 
أدوات مجع و اإلنتاج على اإلنتاج على تصميم التجربة وشخصية التجربة وأنواع البياانت 

 البياانت وأسلوب حتليل البياانت.
 أ. مدخل البحث ومنهجه

ي، هو املدخل الكيفالبحث التطويري،  ومدخل البحث  استخدمت الباحثة
واستخدمت هذا املدخل لوصف كيف خطوات تطوير لعبة سوجوروكو العربية لتعليم 

. وجبانب بانقجمالوح جوم املتوسطة اإلسالمية احلكوميةمفردات اللغة العربية يف املدرسة 
ذلك استخدمت الباحثة املدخل الكمي لقياس فعالية استخدام لعبة سوجوروكو العربية 

 .ومبانقاملتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جلتعليم مفردات اللغة العربية يف املدرسة 
 نظرا على موضوع البحث وهو " تطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية 

“Sugoroku Arabic”  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح لتعليم املفردات
 & Research)"، فنوع البحث املناسب هلذا املوضوع هو البحث والتطوير  جومبانق

Development) البحث والتطوير هو البحث الذي يستخدم إلنتاج املنتج املعنّي .
 .45ولتقوميه

 
 
 

                                                           
45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD, (Bandung: 

Alfabeta, 2010) hlm. 407 
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 ب. منوذج البحث التطويري
البحث التطويري يف التعليم هو أحد أساليب التطوير ابألساس الصناعي الذي 

 يستخدم اخرتاع البحث لتخطيط االنتاج ابخلطوات اجلديدة، 
مت التجربة يف ميدان البحث والتصحيح واكماهلا حىت تشمل املواصفات اخلاصة لفعالية 

 46وجودهتا.
 ويف هذا البحث، قامت الباحثة إبنتاج وسائل لعبة سوجوروكو العربية 

“Sugoroku Arabic” ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح  لتعليم املفردات
 .جومبانق

 ,ADDIE (analyzeاستخدمت الباحثة منهج البحث التطويري على منوذج

design, develop, implement, evaluate).  وفضلت الباحثة هذا النموذج ألن هذه
اخلطوات لديها خطوة إجرائية بسيطة وواضحة لتطوير الوسائل التعليم، فوضحت 

 : 47الباحثة ابخلطوات التالية لكي تكون املنهج أوضح
 (analyze)حتليل االحتياجات  -1
 (design)تصميم اإلنتاج  -2
 (develop)تطوير اإلنتاج  -3
 (implement)جتربة اإلنتاج  -4
 (evaluate)تقومي اإلنتاج  -5

 
 
 
 
 

                                                           
46 Nusa Putra. 2013. Research & Development (Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar), 

(Depok: PT Raja Grafindo Persada) hlm. 84 
 119نفس المرجع ص.  47 
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 واخلطوات اليت صورهتا الباحثة على الشكل التايل:
 3.1اجلدول 

 خطوات البحث التطويري
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج. إجراءات البحث التطويري
قامت الباحثة يف إجراءات البحث التطويري خطوات كثرية. ورتبت الباحثة 
خطوات التطوير هي حتليل االحتياجات وتصميم اإلنتاج وتطوير اإلنتاج وجتربة اإلنتاج 
وتقومي اإلنتاج. وهذه اخلطوات مناسبة ابخلطوات اليت قدمتها الباحثة بياهنا يف اجلدول 

وفيما يلي بيان لكل خطوة من اخلطوات  .ADDIEمن خطوات على منوذج  3.1
 اخلمسة:

 حتليل (1
التحليل هو اإلجراء األول الذي يلزم على املصمم بقيام به. وهو التحليل 

 التمهيدي أو حتليل متطالبات وحاجة الطلبة.
 
 
 

 تحليل االحتياجات

 تصميم اإلنتاج

 تجربة اإلنتاج تطوير اإلنتاج

 تقويم اإلنتاج



35 
 

 
 

 تصميم (2
هو حتديد املشكلة على حسب حتليل متطلبات الطلبة مثل أهداف 

ج واسرتاتيجيات التدريس وأنواع التقومي. مث منوذ التدريس والكفاايت األساسية 
 املواد الدراسة اعتماد على نتائج حتليل متطلبات الطلبة.

 تطوير   (3
 .يف هذه املرحلة هي يطور الوسائل التعليمية املناسبة بتصميم اليت جعلته

 تطبيق  (4
يف هذه املرحلة يطبق تصميم وطريقة اليت طّور يف املكان احلقيق هو يف 

املواد الذي يبلغ أن يناسب بطريقة أو منوذج جديد الذي يطور. بعد  الفصل.
 تطبيق الطريقة مث يعمل التقومي األول.

 تقومي   (5
عملية التقومي ميكن أن حيدث يف كل املراحل األربع املذكور أعاله، 
يسمى هذا التقومي ابلتقومي التكوين ألن الغرض منه حتتاج إىل املراجعة، على 

ين يف مرحلة التصميم، رمبا يتعني علينا أحد أشكال التقومي التكويسبيل املثال، 
 بغية توفر مالحظات اخلرباء كمدخالت للمواد املصمم.

 
 د. جتريبة املنتج

 . تصميم التجربة 1
 مراحل: 5يف تصميم جتربة اإلنتاج استخدام الباحثة 

 : تصحيح املنتج إىل اخلبري األول 
  اجملتمع الصغريةالثاين : جتربة املنتج إىل اىل

 الثالث : حتليل حاصل التجربة 
 : إصالح املنتج الرابع 
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 اخلامس : انتاج الوسيلة املطور
 . أفراد التجربة 2

أما موضوع التجربة هلذا البحث من التالميذ املدرسة املتوسطة احلكومية 
جمالوح جومبانق يف الصف الثامن لتعليم املفردات وتصحيح املنتج إىل ااخلبري 

 املطور.الوسائل اللعبة التصميم واخلبري املضمون 
 . مصادر البياانت3

ج املالحظة ا البياانت اليت حتتاج إليها الباحثة يف هذا البحث هي نت
واملقابلة  واالختبار واالستبانة عن فعالية تطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية 

“Sugoroku Arabic” .لتعليم املفردات 
تصميم البحث التطويري حيتاج إىل البياانت الكيفية والكمية. والبياانت 

 لطالب.ا الكيفية والكمية هي نتاج املالحظة واملقابلة واالختبار واالستبانة من
 3.2اجلدول 

 مصادر البياانت
 املصادر البياانت أسئلة البحث رقم
تطوير وسائل لعبة  .1

 سوجوروكو العربية 
“Sugoroku Arabic”  لتعليم

 املفردات

خرباء الوسائل  تسجيالت امليدان
والطالب 
 واملدرس 

 
فعالية تطوير وسائل لعبة  .2

سوجوروكو العربية 
“Sugoroku Arabic”  لتعليم

 املفردات

نتائج واالختبار 
 واالستبانة

 الطالب
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 مجع البياانت سلوب. أ4
احد من عملية يف تصميم نتائج البحث هو يسبك اآلت مجع البياانت 
املناسبة مبشكلة البحث. يف هذه املشكلة، تستخدم الباحثة اساليب مجع 

 البياانت العامة فيما يلي:
 املالحظة  (1

يف هذه املالحظة قامت الباحثة مبالحظة مبدئية قبل تطوير املنتج 
لتعريف ماذا حيتاج الطالب وكذلك املدرس، خاصة يف تسهيل عملية تعليم 

 Participant)اللغة العربية. وأيضا تقوم الباحثة مبالحظة فعلية 

Observation)
 يف عملية التجربة وسائل لعبة سوجوروكو العربية   48

“Sugoroku Arabic”  املتوسطة اإلسالمية املدرسة يف الفصل الثامن يف
الية للحصول على البياانت الوصفية العميقة عن فع احلكومية جمالوح جومبانق

 استخدام هذه اللعبة كوسائل تعليم مفردات اللغة العربية.
 املقابلة (2

والبياانت  الباحثة جبمع املعلومات هاقومت اليت تعترب املقابلة شفواي
الشفوية من املفحوص، وهي أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل 

 .49مصادرها البشرية
استخدمت الباحثة املقابلة جلمع البياانت عن آراء اخلرباء عن املنتج 

وآراء املدرس اللغة العربية وكذلك آراء الطالب عن استخدام وسائل لعبة  
 كوسائل تعليم مفردات اللغة العربية. ”Sugoroku Arabic“ العربية  سوجوروكو

 اإلختبار (3

                                                           
48 Sugiono. Op. Cit. hlm. 204 

،( 1987أساليب )عمان: دار الفكر –أدوات  –ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، البحث العلمي، مفهومه  49 
 135ص. 



38 
 

 
 

اإلختبار هو أحد العناصر املهمة يف تقومي التعليم. يقصد اإلختبار 
لتناول صورة فكرية عن الكفاءة اليت مينكها الطالب يف التعليم. تستخدم 
الباحثة اختبار املكتوب يف اإلختبار القليب واالختبار البعدي. االختبار هنا 

ليم اللغة العربية. وتع ملعرفة مقياس قدرة التالميذ وكفاءهتم بعد عملية التدريس
م االختبار القليب تعطي على التالميذ يف الفصل التجرييب قبل اكتساب تعلي

أما  .”Sugoroku Arabic“ مفردات ابستخدام وسائل لعبة سوجوروكو العربية 
االختبار البعد  تعطي على التالميذ اكتساب تعليم مفردات ابستخدام لعبة 

 .”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربية 
وهاتني اإلختبارين ملعرفة كفاءة الطالب ومشكالهتم يف تعليم 

ويف  ”Sugoroku Arabic“ مفردات ابستخدام وسائل لعبة سوجوروكو العربية 
 .”Sugoroku Arabic“ تعليم مفردات بعد تطبيق وسائل سوجوروكو العربية 

 االستبانة (4
وف عن الظر  االستبانة أدواة للحصول على احلقائق مجع البياانت

واألساليب القائمة ابلفعل، وبعتمد االستبيان على إعداد جمموعة من األسئلة 
ترسل لعدد كبري من أفراد اجملتمع )حيث ترسل هذه األسئلة عادة لعينة ممثله 

 50جلمع فعلت اجملتمع املراد فحص ارائها(.
استخدمت الباحثة االستباانت خلرباء اللغة العربية وكذلك االستبانة 
للمدرس ولطالب اللغة العربية. وأهداف استخدامها لطي عرفت الباحثة 
حتكيم اخلرباء عن لعبة "سوجوروكو" لتعليم مفردات اللغة العربية، وآراء طالب 
وكذلك مدرس اللغة العربية عن فعالية استخدام لعبة "سوجوروكو" كوسائل 

 تعليم مفردات اللغة العربية.
 

                                                           

 237)الكويت، طبعة سادسة( ص. ، اصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  50 
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 . أسلوب حتليل البياانته
 ( البياانت الكيفية1

حتليل الباحثة البياانت من املالحظة وكذلك تصميم وسيلة  
تعليم اللغة العربية وخاصة يف لرتقية مفردات ابستخدام وسائل لعبة 

املتوسطة لطالب املدرسة  ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربية 
 ابألسلوب الوصفي. اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانق

 ت الكمية( البياان2
حصلت الباحثة البياانت الكمية من االستبانة للخرباء تعليم 
اللغة العربية ونتائج الطالب يف االختبار القليب واالختبار البعدي. وأما 

 األسلوب الذي استخدمت الباحثة لتحليل البياانت فهي كما يلي:
 حتليل البياانت من نتائج االستبانة للخرباء .أ

اء ت الكمية من نتائج االستبانة للخرب حّللت الباحثة البياان
 والطالب ابألسلوب اإلحصاء الوصفي.

ت وفيما يلي دليل تفسري البياانت من نتيجة التصديق والتثبي
 51من اخلرباء تعليم اللغة العربية كما قّررة وزيرة الشؤون الدينية.

 حتليل البياانت من نتائج الطالب يف االختبار .ب
 وأما لقياس فعالية استخدام لعبة سوجوروكو العربية 

“Sugoroku Arabic”  يف تعليم مفردات، اعتمدت الباحثة بنتيجة
 املدرسةاالستبانة للخرباء وكذلك طالب الفصل الثامن يف 

 املتوسطة احلكومية جمالوح جومبانق.
 النتيجة ومعيار 36 : هي بند لكل العالية القمة إذن،

 : اآليت اجلدول يف كاما هي بند لكل
                                                           
51 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) 

hlm. 41 
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 :اآليت كما والطالب للخرباء االستبيان نتيجة معيار
 = قيمة

Σ𝑆𝑘𝑜𝑟

Σ𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
x 100%  

 

 ليكرت اللياقة مقياس ابستخدام حتلل البياانت نتيجة
"Likert" اآليت يف اجلدول: 

 3.3 دولاجل
 "Likert" ليكرت املقياس على بناء اللياقة معيار

 القيمة الفضيلة
 %100 ≥نتيجة%>84 جداجيد 

 %84 ≥نتيجة %>68 جيد
 %67 ≥نتيجة%> 56 جيدكفاية 
 %56 ≥نتيجة%> 36 جيدنقصان 
 %36 ≥نتيجة%> 20 جيدغري 

 
يف حتليل البياانت من   "t-test"  (SPSS)واستخدمت الباحثة 

نتائج الطالب يف االختبار القليب واالختبار البعدي لقياس فعالية هذه 
اللعبة يف تعليم اللغة العربية.
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقستها

 
 

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقمدرسة املبحث األول: حملة 
 إلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقاملتوسطة ااتريخ مدرسة  .أ

كانت املدرسة من إحد  املدارس حتت مؤسسة التعليم واجملتمع "منبع العلوم". 
نشأت املؤسسة بعد نشأة املعهد منبع العلوم الذي وقع يف كادونتيموجنو جمالوح أسسه  

مة وجمالوح اكياهي احلاج إرشاد األانم، وقام املعهد يف نشر العلوم الدينية يف اندونيسيا ع
 خاصة.

طورت حاجات اجملتمع كما تطورت حاجاهتم يف التعليم ليس تعليميا معهداي 
سلفيا فحسب بل تعليميا رمسيا، فقامت مؤسسة حتت معهد منبع العلوم ابسم تعليم 

سنة. فهذه املؤسسة تكون ابتداء على  4طوال  1967سنة  (PGA)املدرس الديين 
نشأة املدرسة املتوسطة مكالوه.  قد جر  تعليم املدرس الديين وقد خترج كثري من العلماء 

سنة. فهناك التغري الكثري يف الوزارة الدينية وهي إبدال تعليم  6يف مكالوه. مث تغري على 
سة املعهد كما قرره الوزارة مث أسس املعهد املدر املدرس الديين املدرسة املتوسطة، فغري 

 اإلبتدائية "منبع العلوم".
طورت تلك املدرسة األهلية مدرسة حمبا لقلب جمتمع مكالوه وحوله، وهذه لكثرة 
اللطلبة املسجلة فيها. ولتطور تلك املدرسة اجليدة شاركت مع املدرسة املتوسة اإلسالمية 

 مكالوه حنو املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية احلكومية دينااير فغريت مدرسة 
Filial .دينااير وهي فرع من املدرسة دينااير 

عن  107/1997، رقم 1997العام   الدين نظرا إىل اخنفاضها مرسوم وزراء
افتتاح وأتميم املدرسة مث يقوم املدرسة جمالوح املتوسطة احلكومية جومبانق.



42 
 

 
 

 تكوين رئيس املدرسة:
 : الدكرتاندوس احلاج امحد حسن  1999-1997عام  .1
 : الدكرتاندوس حمتار امحدي  1999-1999عام  .2
 : احلاج ايب سوجاك اس البكاريون  2002-1999عام  .3
 سوراينتو Drs:   2004-2002عام  .4
 : ايل الدبلون  2006-2004عام  .5
 S.Ag: امحدي   2009-2006عام  .6
 ريتاملاجس: الدكتوراندا فاريدا فريياتنا   2011-2009عام  .7
 ريتاملاجس: احلاجة اميي حتميدة   2016-2011عام  .8
 S.Ag: احلاج موسليح  اآلن -2016عام  .9

وح املتوسطة احلكومية جومبانق سنة الدراسية اجلدوال أحوال التالميذ مدرسة جمال
 فصول: 15يبلغ  2016/2017

 4.1جدوال 
 2016/2017عدد التالميذ العام الدراسي 

 مجلة بنات بنني الصف
 161 87 74 السابعة
 172 89 83 الثامنة
 136 82 54 التاسعة
 469 258 211 مجلة

 
ية يف جومبانق كاملؤسسات التعليمحىت اآلن املدرسة جمالوح املتوسطة احلكومية 

 البالد الذي استعداد لتدريس التالميذ أصبح الكوادر يف اجملتمع.
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 املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقالصورة اجلانبية املدرسة   .ب
  ،املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقأما من الصورة اجلانبة املدرسة 

 كما يلي:
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقاملدرسة  :  اسم املدرسة  (1
 احلكومية  : حالة املدرسة  (2
 1997:  سنة بناء املدرسة (3
 : ممتازة  االعتماد  (4
 العنوان  (5

 : جمالوح  قرية 
 :جمالوح  انحية 
 : جومبانق  مدينة 
 : جاو  الشرقية  دائرة 

 888822( 0321: )  رقم اهلاتف   (6
 ف: الوق  حالة األرض  (7
 )حالة األرض( 2م 2900:  مساحة األرض  (8

 )حالة األرض للدولة( 2م 4000
 S.Agاسم رئيس املدرسة : احلاج مصليح   (9

 mtsnmegaluh@kemenag.go.idالربيدي اإللكرتوين :  (10

 
 
 
 
 

mailto:mtsnmegaluh@kemenag.go.id
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 Google Maps من البحث ميدان موقع 4.1الصورة 
 

 املستقبلية والرسالةالرؤية  .ج
 أ. رؤية املدرسة املستقبلية

 "حتقيق الطلبة التقية، املتقن، التأديب، والبالية على البيئة"
 ب. بعثة املدرسة

 حتقيق املتخرج املطيع يف امتثال شريعة اإلسالم واجتناب نواهيها .1
 حتقيق املتخرج املتقن يف اجملال األكادميي وغريه، ويف اجملال الديين وغريه .2
تطوير عملية التعليم الناشط، اإلبداع، اإلبتكار، الفعال، واملريح املتكامل على  .3

 تعليم البيئة احلية
تطوير احرتافية املدرس واملوظف يف جمال املعرفة، اإلجراء، والقدرة على استفادة  .4

 البيئة
إعطاء التأديب يف احلياة أساسا على قوة العقيدة، عميق العلم، حسن العمل،  .5

 لقوحسن اخل
 وفاء الوسائل الكافية وتطورها مع لطيفة البيئة .6
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 حتقيق حتركات الطلبة على حمميات البيئة احلية .7
 حتقيق حتركات الطلبة على منع تلوث البيئة وفسادها. .8

 
 ”Sugoroku Arabic“ لعبة سوجوروكو العربية  وسائل تطويراملبحث الثاين : عملية 

 لتعليم املفردات
 أ. حتليل االحتياجات

م، قامت الباحثة ابلدراسة 2017يف التاريخ سبعة عشر من أبريل سنة 
طريق املقابلة  ، عناملتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقالتمهيدية يف املدرسة 

مع مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة. وأهداف هذه املقابلة تقدمي الباحثة أن يف 
ر العربية وتعلمها. واكتشفت الباحثة ظواههذه املدرسة مشكالت يف تعليم اللغة 

 املشكالت املتعددة منها:
ملفردات حبيث اتعليم علمني يف م املستخدمةسائل واالسرتاتيجيات الو أقل الطرق و  (1

 الكسولابمللل و  تالميذيشعر ال
ويستخدم املعلمة سبورة فحسب لتسليم املفردان اليت سيبقلها إىل الدفاتر، حىت  (2

  واليتقنون املفرداتيشعر الطالب ملال 
 ال حيب التالميذ أن حيفظ املفردات  (3
 وال صعبة، لعربيةا اللغة أن تفرتض ألهنا العربية، اللغة تعلم يف التالميذ أقل اهتمام (4

 يعتربوهنا ليتا والصالة، القرآن لغة هي العربية اللغة ألن للتعلم، ابحلاجة يشعرون
 الواجبات الدينية مثال

 يف اللغة ملمع وجود عدم عن العربية اللغة تعليم يف الوسائل من احملدود توفره (5
 الداعمة وغريها واألدوات املدارس،

ولذلك تعليم اللغة العربية حيتاج إىل التجديد والتصحيح حىت أن يكون تعلمها 
 أحسن مما قد سبق.
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وبعد قامت الباحثة بتشخيص هذه املشكالت، قامت الباحثة بتطوير وسائل 
ة العربية ابستخدام لعبة سوجوروكو العربية. مث انقست الباحثة مع املدرستعليم اللغة 

 على تطبيقها يف الفصل. 
 ب. تصميم اإلنتاج

املرحلة الثانية هي تصميم اإلنتاج. قامت الباحثة ابلتخطيط عن األشياء 
احملتاجة يف تطوير وسائل اللعبة. صممت الباحثة أجهزة التعليم املستخدم لصف 

لداللة . ومن البياانت لاملتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانق درسةالثامنة م
 على تصميم اإلنتاج كما يلي:

  4.2اجلدول 
 البيان للداللة على تصميم اإلنتاج

 رقم البياانت توضيح البياانت
 1 املادة املفردات

 2 الصف/املستو  الصف الثامنة/الثاين
احلكومية جمالوح املتوسطة اإلسالمية درسة امل

 جومبانق
 3 املدرسة

 4 اسم املعلمة SAgزانواب اريف حفصة 
إن املفردات عنصور من عناصر اللغة اهلامة حبيث 

يتضمن عليها املعاىن واستخدام يف اللغة من املتكلم 
نفسة أو من الكاتب، والشخص تزدادله مهاراته يف 

اللغة إذا ازدادت مفرداته. ألن كفاءة مهارات لغة 
الشخص متوفق على املفردات اليت استوعب 

 معانيها اللفظية. 

 5 وصف املادة
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ستطيع التالميذ أن حيفظ املفردات بسرعة ي .1
 وبسهولة

 يستطيع التالميذ أن يتذكر املفردات بسهولة .2
 ملراجعة تعليم املفردات  .3
 لرتقية الدوافع تعليم اللغة العربية .4

 6 أهداف التعليم

 أصحاب املهنة .1
 -ُشْرطِّي   -َفالَّح   -طَبِّْيب   -ُمَهْندِّس   -ُمَدرِّس  
َلة   -َكنَّاس    -طَبَّاح   -اَلعِّب    -ذِّْيعاً مُ  -َزابَّ
ر   -طَيَّار   -جَنَّاراً  -َصَحايفِّ   -َسائِّق    اَتجِّ

 الرايضيون .2
ْيُب اهلََدف -َحاكِّم   -َفرِّْيق    -ْرَمىمَ  -ُيصِّ

 -ُمرَاَسَلة   -ُكرََة الَسلَّةِّ   -َجْري   -َيْضرُِّب الُكَرة
َباَحة   ْسَبانِّيَّةَ اْ  -ُكَرَة الطَّائَِّرةِّ   -َمْلَعب   -سِّ  إلِّ

 املهنة الطبية .3
 َوَجعُ  -َمَغص   -ُصَداع   -زَُكام   -ُسَعال  

ْ  -اِّْلتَِّهاُب احْلَْلق -اأَلْسَنان  - رِّْجلِّيأمََل يفِّ
 إِّْسَهال   -ُجرْح  

 التََّداوِّي .4
ْرص  ج ق ُ  -َحبَّة  ج ُحبُ ْوب -َدَواء  ج أَْدوِّيَة

ّ  -َصْيَدلِّيَّة -أَق ْرَاص ْسَعافَسيَّ  -َصْيَديلِّ  ارَةُ اإلِّ

دراسيةاملواد ال  7 

 9 التقومي اختبار املفردات
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 10 الوقت دقائق 40× 3

الكتاب التعليمي اللغة العربية  للمدرسة  .1
 املتوسطة صف الثامنة

 لعبة سوجوروكو العربية .2
 القلم .3

 11 الوسائل التعليمية

 

 ج. تطوير اإلنتاج
لتعليم  ”Sugoroku Arabic“ لعبة سوجوروكو العربيةقامت الباحثة تطوير وسائل 

يف هذه  . املنتجابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقاملفردات 
 وهي تتكون من:. ”Sugoroku Arabic“البحث يسمى بسوجوروكو العربية أو 

 سم x 42سم  30حول  ”jasmine“لوحة اللعبة الورقي  -1

 
 
 

 لوحة سوجوروكو العربية 4.2الصورة 
 
 

سم 42  

سم 30  
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 سم x 14سم  21حول  سوجوروكو العربيةنظام اللعبة ورقة  -2

 
 سوجوروكو العربيةنظام اللعبة شكل ورقة  4.3الصورة 

 سم x 9سم  7سوجوروكو العربية حول بطاقة األوامر لعبة  15 -3

 
 سوجوروكو العربيةشكل بطاقة األوامر لعبة  4.4الصورة 
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 الكرتون بوكيمونالشخصيات يف سوجوروكو العربية من بيدق لعبة  -4

 
 سوجوروكو العربيةشكل بيدق لعبة  4.5الصورة 

 نرد لعبة سوجوروكو العربية -5

 
 نرد اللعبة سوجوروكو العربية 4,6الصورة 
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 د. جتربة اإلنتاج
ته. املرحلة الرابعة هي جتربة اإلنتاج. وهي عملية جتربة املنتج ملعرفة جودتة وفعالي

ار البعدي تقومي جتربة ابستخدام االختبار القبلي واالختب يف هذه املرحلة كانت الباحثة
 والتجربة التكوييب، يتكون على ثالث خطوات:

وهذه جتربة لتحصل  (،one-to-one trying out)جتربة على منوذج الشخصي  (1)
مسامهة األول عن املنتاج أو التصميم املعني. جتربة الشخصي على واحد إىل 

  ثالثة أشخاص.
تتعلق هذه التجربة على نصف عدد  (،small group tryout)الصغرية  جتربة الفرقة (2)

 تالميذ يف الصف.
تتعلق هذه التجربة على مجيع التالميذ يف (، field tryout)جتربة الفرقة الكبرية  (3)

 الصف.
 ويف هذا البحث، فعلت الباحثة جتربة اإلنتاج على منوذج الفرقة الكبرية اليت  

لقبلي الصف. وهذه التجربة، استخدمت الباحثة اإلختبار ا تتعلق جبميع التالميذ يف
املتوسطة درسة التالميذ يف امل 36واإلختبار البعدي يف الصف الثامنة، تتكون من 

 .اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانق
 11قامت الباحثة بتجربة اإلنتاج على االختبار القبلي يف يوم الثالاثء التاريخ 

هنارا يف الصف الثامنة "ج". واالختبار  10:40 – 10:00يف الساعة  2017أبريل 
 13:20 – 11:30يف الساعة  2017أبريل  12البعدي يف يوم األربعاء التاريخ 
 .بانقتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جوماملدرسة هنارا يف الصف الثامنة "ج" يف امل
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 ه. تقومي اإلنتاج
عبة لقامت الباحثة ابلتقومي اإلنتاج ملعرفة فعالية ومناسبة استخدام وسائل 

ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية لتعليم املفردات  ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربية
 ، كما يلي:احلكومية جمالوح جومبانق

 صالحية هذه اللعبة، تعمل الباحثة تصحيح املنتج إىل اخلبري. فوزعتملعرفة 
 skalaالباحثة االستبانة إىل خبريين. واستخدمت الباحثة منوذج سكاال ليكريت )

likert)  حلساب نتيجة االستبانة الذي يتكون من أربع درجات التقومي، وأما املعاير
 لكل درجة فهي:

 4.3اجلدول 
 االستجاابتمعاير درجة 

 املستو  درجة التقومي
 جيد جدا 5
 جيد 4
 مقبول 3
 غري جيد 2
 غري جيد جدا 1

 
واخلبري األول هو الدوكتور احلاج سيف املصطفى املاجستري، وهو خبري من 
انحية مضمون هذه الوسيلة، وتعرض النتيجة احملصولة من خبري من انحية مضمون  

 كما يلي:
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 4.4اجلدول 
 انحية مضمون نتيجة من

 5 4 3 2 1 مؤشرات رقم
مناسبة ماداة املفردات أبهداف تعليم  1

  √    اللغة العربية يف املدرسة

مناسب الوسيلة حباجة املادة يف  2
الكتاب الدراسي املستخدم يف تعليم 

 اللغة العربية يف املدرسة
    √ 

تدريب املادة خاصة يف اختبار  3
بقدرة املفردات املعلمة، مناسب 

 التالميذ يف املستو  املتوسطة
    √ 

مناسبة جمال املادة كتطوير املفردات  4
  √    ةاليت ميلكها التالميذ يف احلياة اليومي

مناسبة املادة بقيمة وأخالق  5
   √   اجتماعي 

اللغة املستخدمة يف لعبة سوجوروكو  6
 العربية سهولة الفهم

   √  

بطاقة األمر اللغة املستخدمة يف  7
 وصفحة إشارة اللعبة سهولة الفهم

   √  

مناسبة درجة سهولة لعبة سوخوروكو  8
  √    ةالعربية للطالب يف املستوي املتوسط

حتتو  املادة املفردات اليت متكن أن  9
 يستخدمها الطالب يف اليومية 

   √  
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حتيط صفحة نظام لعبة سوجوروكو  10
عرفها ي العربية بنظام اليت جييب أن

االعبني وكذلك حتطيط بطاقة األمر 
 أبمر مناسب بتعليم املفردات

   √  

دقة كتاب املفردات يف لعبة  11
  √    سوجوروكو العربية

مناسبة الصور ابملفردات يف لعبة  12
 √     سوجوروكو العربية

وضوح الصور والكتابة يف لعبة  13
 √     سوجوروكو العربية

العربية تسهل  لعبة سوجوروكو 14
الطالب حيول على أهداف تعليم 
اللغة العربية يف املدرسة خاصة يف 

 إتقان املفردات

    √ 

بطاقة األمر وصفحة نظام لعبة  15
سوجوروكو العربية منظمة بواضح 

 وسهولة الفهم
   √  

تنبه لعبة سوجوروكو العربية إهتمام  16
 √     ورغبة الطالب لتعليم املفردات

لعبة سوجوروكو العربية منظمة بعرض  17
 √     جذاب وسهولة الفهم للطالب

 توفر لعبة سوجوروكو العربية ابلصور 18
 اجلذابة وسهولة الفهم للطالب

   √  
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جعلت لعبة سوجوروكو العربية  19
 √     وسيلة/مصدر تعليم مفردات الطالب 

سوجوروكو العربية هو لعبة لغوية  20
التدبري مناسب ابلعلوم جديدة ألن 
 والتكنولوجيا

   √  

 40 44 3 - - جمموعة
87 

 

𝑃 = ∑ 𝑥 100%

𝑥𝑖

𝑥

 

 =
87

100
 𝑥 100% 

= 87% 

 البيان من االستبانة:
P القيمة املئوية لكل رقم = 

xi∑ جمموع إجابة اخلبري على السؤال = 
x∑ جمموع اإلجابة على السؤال = 

 ةلعبة سوجوروكو العربي وسائلوللحصول على نتائج تصديق نتيجة 
“Sugoroku Arabic” هي جدول معاير . وهذه %87بنسبة  87هو  لتعليم املفردات

 نتيجة االستبانة للخرباء من انحية مضمون:
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 4.5اجلدول 
 معاير نتيجة االستبانة للخرباء من انحية مضمون

 القيمة الفضيلة
 %100 ≥نتيجة%>84 جدا جيد

 %84 ≥نتيجة %>68 جيد
 %67 ≥نتيجة%> 56 جيدكفاية 
 %56 ≥نتيجة%> 36 جيدنقصان 
 %36 ≥نتيجة%> 20 جيدغري 

 
ومن جدول معاير نتيجة االستبانة للخرباء من انحية مضمون أن هذه 

 ".جيد جداالوسيلة حصلت على نتيجة "
 التعليقات واإلقرتاحات للخرباء من انحية مضمون، كما يلي:

 تعليق (1)
 غري تفصيلتشكل كتابة الدليل  -

 عدد املفردات ينقص -

 هذه اللعبة مناسبة للمراجعة -

 اقرتاح (2)
 االهتمام بصحة الكتابة واملصطلحات املستخدمة والشكل -
 دليل استخدام اللعبة أن يكون تفصيال -
 على كل حال جيد -

صححت الباحثة الوسائل اللعبة بعد أن حتصل الباحثة اإلقرتاحات 
 مضمون كما يلي: انحيةواإلضافات واملدخالت من اخلبري 

 تشكل كتابة الدليل غري تفصيل -1
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 ورقة اللعبة بعد إصالح 4.7الصورة 
 comic Sans“ومبدل بشكل واضح  ”fknit“. الكتابة يف بطاقة األمر تستخدم شكل 2

Ms” 
توفق الرمحن املاجسرت، وهو خبري من دوكتور ه.ر. واخلبري الثاين هو 

 تصميم هذه الوسيلة، وتعرض النتيجة احملصولة خبري تصميم كما يلي:
 4.6اجلدول 

 نتيجة االستبانة خبري يف التصميم
 5 4 3 2 1 مؤشرات رقم
عرض تصميم لوحة سوجوروكو  1

 √     العربية جذاب

تصميم ورقة اللعبة مناسب برغبة  2
وموفر ابلصور الطالب وهو ملون 

 الفريدة
   √  

 احلكم = حاكم قرس = قرص دواعي

 اإلشبانية = اإلسبانية
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تدبري املادة خاصة يف اختيار  3
املفردات املعلَّمة مناسب بقدرة 

 الطالب يف املستو  املتوسطة
    √ 

مناسبة جمال املادة كتطوير املفردات  4
 √      اليت ميلكها الطالب يف احلياة اليومية

مناسبة املادة بقيمة وأخالق  5
 √     اجتماعي

املستخدمة يف لعبة سوجوروكو  اللغة 6
 √     العربية سهولة يف الفهم

اللغة املستخدمة يف بطاقة األمر  7
 وصفحة إشارة اللعبة سهولة الفهم

    √ 

مناسبة درجة سهولة لعبة سوجوروكو  8
العربية للطالب يف املستو  

 املتوسطة
    √ 

حتيط املادة ابملفردات اليت متكن أن  9
  √    الطالب يف اليوميةيستخدمها 

حتيط صفحة نظام لعبة سوجوروكو  10
العربية بنظام اليت جيب أن يعرفها 

الالعبون وكذلك حتيط بطاقة األمر 
 أبمر مناسب بتعليم املفردات

   √  

دقة كتابة املفردات يف لعبة  11
 سوجوروكو العربية 

  √   
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مناسبة الصور ابملفردات يف لعبة  12
  √    العربيةسوجوروكو 

وضوح الصور والكتابة يف لعبة  13
  √    سوجوروكو العربية

لعبة سوجوروكو العربية تسهل  14
الطالب حلصول على أهداف تعليم 
اللغة العربية يف املدرسة، خاصة يف 

 إتقان املفردات

   √  

بطاقة األمر وصفحة نظام لعبة  15
 √     سوجوروكو العربية منظمة بواضح

تنبه لعبة سوجوروكو العربية إهتماما  16
  √    ورغبة الطالب لتعليم املفردات

احملتوايت يف بطاقة األمر مناسبة  17
 بتعليم املفردات

   √  

متكن بطاقة األمر أن تطور إتقان  18
 √     مفردات الطالب

عرض تصميم لوحة سوجوروكو  19
  √    العربية جذاب

ة مناسب برغبتصميم ورقة اللعبة  20
الطالب وهو ملون وموفر ابلصور 

 الفريدة
   √  

 45 40 3 - - جمموعة
88 
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𝑃 = ∑ 𝑥 100%

𝑥𝑖

𝑥

 

 =
88

100
 𝑥 100% 

= 88% 

 البيان من االستبانة:
P القيمة املئوية لكل رقم = 
xi∑ = جمموع إجابة اخلبري على السؤال 
x∑ = جمموع اإلجابة على السؤال 

 وسائل لعبة سوجوروكو العربيةوللحصول على نتائج تصديق نتيجة 

“Sugoroku Arabic” هي جدول معاير . وهذه %88بنسبة  88هو لتعليم املفردات
 نتيجة االستبانة للخرباء يف تصميم:

 
 4.7اجلدول 

 معاير نتيجة االستبانة للخرباء من تصميم
 القيمة الفضيلة

 %100 ≥نتيجة%>84 جدا جيد
 %84 ≥نتيجة %>68 جيد
 %67 ≥نتيجة%> 56 جيدكفاية 
 %56 ≥نتيجة%> 36 جيدنقصان 
 %36 ≥نتيجة%> 20 جيدغري 

 
ومن جدول معاير نتيجة االستبانة للخرباء من تصميم أن هذه الوسيلة 

 ".جيد جداحصلت على نتيجة "
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 التعليقات واإلقرتاحات للخرباء من تصميم، كما يلي:
 تعليق (1)

ك صناعة الوسيلة، لذلاستخدام الوسيلة املستخدمة مناسبة بنظام وأهداف  -
 ،إن أنظمة اللعبة جتب التطبيق وامللموس يف التجربة 

 اقرتاح (2)
 الوسيلة مجيلة وجذابة وحمتمل حلصول على حقوق الطبعى -
 البد على كل الوسيلة أن تعطيها اخلصائص -
 

حثة اإلقرتاحات صححت الباحثة الوسائل اللعبة بعد أن حتصل البا
 تصميم كما يلي:واإلضافات واملدخالت من اخلبري 

 تعطي اخلصائص يف املنتاج -

 
 ورقة اللعبة بعد تعطي اخلصائص 4.8الصورة 

 
، وهي معلمة تعليم اللغة العربية  SAgزانواب اريف حفصة واخلبري الثالث هي 

، وتعرض  قجمالوح جومباناملتوسطة اإلسالمية احلكومية درسة يف الصف الثامنة يف امل
 النتيجة احملصولة االستبانة من املدرسني كما يلي:
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 4.8اجلدول 
 نتيجة االستبانة من املدرسني

 5 4 3 2 1 مؤشرات رقم
يلة كوس عربيةلسوجوروكو ااستخدام  1

تعليم املفردات مناسبة بقدرة 
 الطالب

   
√  

 ةعربيلسوجوروكو اتصميم لعبة  2
 املستخدمة جذابة

    √ 

تصميم قرطاس اللعبة مناسبة برغبة  3
التالميذ وهو ملّون ومكمل ابلصورة 

 الفريدة 

   
 √ 

الصورة املستخدمة يف وسيلة هذه  4
اللعبة مناسبة/مطابقة ابملفردات 

 يعّلمها املعلم إىل املتعلم

   
 √ 

بطاقة األمر وصفية نظام لعبة  5
سوجورومو العربية منظّم بواضح 

 الفهموسهولة 

   
√  

وسائل لعبة سوجوروكو العربية  6
مناسبة أبهداف تعليم املفردات يف 

 املستو  املتوسطة

   
√  

 √     ملّون اللعبة سوجوروكو العربية جذابة 7
كتابة نوع اخلط واملعاير يف كتابة  8

 الكلمة على لوحة اللعبة مناسبة
    √ 
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 متكن لعبة سوجوروكو العربية أن تنبه 9
اإلهتمام ورغبة التالميذ لتعليم 

 املفردات

   
 √ 

متكن لعبة سوجوروكو العربية أن  10
جتعل وسيلة/مصور تعليم املفردات 

 التالميذ

   
√  

 30 16 - - - جمموعة
46 

 

𝑃 = ∑ 𝑥 100%

𝑥𝑖

𝑥

 

 =
46

50
 𝑥 100% 

= 92% 

 البيان من االستبانة:
P = القيمة املئوية لكل رقم 

xi = ∑ اخلبري على السؤالجمموع إجابة 
x = ∑جمموع اإلجابة على السؤال 
 

 وسائل لعبة سوجوروكو العربيةوللحصول على نتائج تصديق نتيجة 

“Sugoroku Arabic” هي جدول . وهذه %92بنسبة   46هي  لتعليم املفردات
 معاير نتيجة االستبانة من املدرسني:
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 4.9اجلدول 
 املدرسنيمعاير نتيجة االستبانة للخرباء من 

 القيمة الفضيلة
 %100 ≥نتيجة%>84 جدا جيد

 %84 ≥نتيجة %>68 جيد
 %67 ≥نتيجة%> 56 جيدكفاية 
 %56 ≥نتيجة%> 36 جيدنقصان 
 %36 ≥نتيجة%> 20 جيدغري 

 
ومن جدول معاير نتيجة االستبانة من املدرسني  أن هذه الوسيلة حصلت 

 ".الئق جداعلى نتيجة "
 ، كما يلي: املدرسني واإلقرتاحات منالتعليقات 

 على كل حال جيد -
 من ”Sugoroku Arabic“ وملعرفة مناسبا وسائل لعبة سوجوروكو العربية 

 : التايل اجلدوال يف اخلرباء استبانة نتائج الباحثة فخلصت املكوانت مجع
 

4.10 اجلدول   
 املكوانت مجيع من واملدّرسة اخلرباء استبانة نتائج

عدد  املكون رقم
 األسئلة

 أعلى
 النتيجة

 نتيجة
 االستبانة

 نسبة
 تقدير مؤوية

خبري من  1
انحية 

 مضمون
 الئق جدا 87% 87 100 20
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خبري من  2
 الئق جدا %88 88 100 20 تصميم

 الئق جدا %92 46 50 10 املدرسني 3
 - 88,4 221 250 50 جمموع

 
 :وهو املئوية القيمة علىاالستبانة  نتائج ملعرفة الرمز الباحثة واستخدمت

𝑃 =  
Σ𝑥

Σ𝑥𝑡
 𝑥 100% 

=  
221

250
 𝑥 100%  

= 88,4% 

سوجوروكو  لعبة ابستخدامالوسيلة التعليمية  أن على النتيجة هذه تدل
الوسيلة التعليمية  أن  ذلك ومعىن  "جدا جيد " هو ”Sugoroku Arabic“ العربية 

  التعليم يف استخدامه ميكن ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربية  لعبة ابستخدام
 اللغة العربية.

 
لتعليم  ”Sugoroku Arabic“ فعالية وسائل لعبة سوجوروكو العربيةاملبحث الثالث : 

 ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانقاملفردات 
 االختبار نتائج .أ 

 لتعليم املفردات ”Sugoroku Arabic“ وسائل لعبة سوجوروكو العربية فعالية ملعرفة
 .الواحدة للمجموعة البعدي واالختبار القبلي االختبار الباحثة استخدمت

 القبلي االختبار .1
ابملدرسة املتوسطة  ثامنال الفصل يفاملفردات  تعليم عملية إجراء قبل

 ملعرفة القبلي ابالختبار الباحثة قامت ،اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانق
 وسائل لعبة سوجوروكو العربية استخدام قبلالثامن  الفصل يف تالميذال كفاءة
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“Sugoroku Arabic” وفيه التحريري االختبار هو القبلي االختبار وكان .املطور 
 .سؤاال 15
 القبلي االختبار نتائج 

 : يلي كما هي القبلي االختبار نتائج أما

 4.11اجلدول 
 القبلي االختبار نتائج

 التقدير النتيجة اسم  رقم
 انقص 55 ادي فراسيتيو 1
 جيد 75 امحد الناس غازايل 2
 مقبول 65 الدينو عبيد هللا 3
 انقص 45 اجنا فيجان ندارو 4
 انقص 60 اجنار افريليا 5
 انقص 60 اريندي اجني ستيفاين 6
 جيد 80 اراتشا ليلتا اقليما 7
 مقبول 60 ابيو اكو سانتوسو 8
 انقص 55 داندي فتحور راماندا 9

 انقص 40 ديكي ايدي هدايت 10
 مقبول 70 دينا بييويت ارليندا 11
 جيد  85 ايكا سوكما 12
 جيد 75 اليسا املية 13
 جيد 75 فاين موالان سفوترا 14
 مقبول 65 ايكا دسي مليانينجروم 15
 انقص 60 الياان فيب فرييانيت 16
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 انقص 45 كيكي نور كوماال 17
 جيد 75 ماليخة الفوزية 18
 مقبول 65 مييا امسويت 19
 انقص 55 حممد ادي رزقي سوفريينتو 20
 انقص 45 حممد رزقي عئزدين 21
 انقص 55 حممد روهيت اندي خوانوان 22
 انقص 45 حممد رازيقني 23
 انقص 40 حممد شهرول 24
 جيد 75 حممد رييو اريفييانتو 25
فورداينيترتنو دعل  26  انقص 55 
 مقبول 60 ساندي اردييانتو 27
 مقبول 65 سونييا رمضنا نوفييانيت 28
 مقبول 65 سييت رشيدة 29
 جيد  85 سولييايت نينجسية 30
 مقبول 70 شفى اهلمم جيفاري 31
 انقص 45 توين سقوترا 32
 انقص 60 عمرتن نينج تياس 33

 انقص 60 فيندا ازميل عمر 34

وانيتا سيلدرن نوراينيو  35  انقص 55 

 جيد 75 زهرة املسعودة 36

 
 2220 اجملموع

 انقص
 61,67 املعدل
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 يف تالميذال نتائج أن الباحثة عرفت السابق اجلدول إىل ابلنظر
 :يلي كما تصنيفها ميكن القبلي االختبار

 4.12  اجلدول
 القبلي االختبار لنتائج مئوية نسبة

 نسبة مؤوية عدد التلميذ التقدير فئة نتائج رقم
 %0 - جيد جدا 100-91 1
 %25 9 جيد 90-75 2
 %22,2 11 مقبول 74-60 3
 %52,8 17 انقص 59-0 4

 
 البعدي االختبار .2

ابملدرسة املتوسطة ثامن ال الفصل يفاملفردات  تعليم عملية إجراء بعد
 ملعرفة البعدي ابالختبار الباحثة قامت ، اإلسالمية احلكومية جمالوح جومبانق

 وسائل لعبة سوجوروكو العربية اماستخد بعد ثامنال الفصل يف تالميذال كفاءة

“Sugoroku Arabic” التحريري االختبار هو البعدي االختبار وكان .املطور 
 .القبلي ابالختبار املتساوي

 البعدي االختبار نتائج  
 :يلي كما هي للمجموعة البعدي االختبار نتائج أما

 4.13  اجلدول
 البعدي االختبار نتائج

 التقدير النتيجة اسم  رقم
 جيد 80 ادي فراسيتيو 1
 جيد  85 امحد الناس غازايل 2
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 جيد  85 الدينو عبيد هللا 3
 جيد 80 اجنا فيجان ندارو 4
 جيد  90 اجنار افريليا 5
 جيد  90 اريندي اجني ستيفاين 6
 جداجيد  100 اراتشا ليلتا اقليما 7
 جيد  90 ابيو اكو سانتوسو 8
 جيد 80 داندي فتحور راماندا 9

 جيد  75 ديكي ايدي هدايت 10
 جيد جدا 95 دينا بييويت ارليندا 11
 جيد  85 ايكا سوكما 12
 جيد  90 اليسا املية 13
 جيد  90 فاين موالان سفوترا 14
 جيد  90 ايكا دسي مليانينجروم 15
فرييانيتالياان فيب  16  جيد  90 
 جيد 75 كيكي نور كوماال 17
 جيد جدا 95 ماليخة الفوزية 18
 جيد  90 مييا امسويت 19
 جيد 80 حممد ادي رزقي سوفريينتو 20
 جيد 75 حممد رزقي عئزدين 21
 جيد 80 حممد روهيت اندي خوانوان 22
 جيد 80 حممد رازيقني 23
 جيد 75 حممد شهرول 24
اريفييانتوحممد رييو  25  جيد جدا 95 
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 جيد 80 رتنو دعل فورداينيت 26
 جيد  90 ساندي اردييانتو 27
 جيد جدا 95 سونييا رمضنا نوفييانيت 28
 جيد جدا 95 سييت رشيدة 29
 جيد جدا 100 سولييايت نينجسية 30
 جيد  90 شفى اهلمم جيفاري 31
 مقبول 75 توين سقوترا 32
 جيد  90 عمرتن نينج تياس 33
 جيد  90 فيندا ازميل عمر 34
 جيد  85 يو وانيتا سيلدرن نوراين 35
 جيد جدا 100 زهرة املسعودة 36

 
 3130 اجملموع

 جيد 
 86,94 املعدل

 
 يف تالميذال نتائج أن الباحثة عرفت السابق اجلدول إىل ابلنظر

 :يلي كما تصنيفها ميكن بعديال االختبار
 4.14 اجلدول

 بعديال االختبار لنتائج مئوية نسبة
 نسبة مؤوية عدد التلميذ التقدير فئة نتائج رقم
 %22,2 8 جيد جدا 100-91 1
 %77,8 28 جيد 90-75 2
 %0 - مقبول 74-60 3
 %0 - انقص 59-0 4



71 
 

 
 

 
 سجلت اجملموعة لكل والبعدي القبلي االختبارين نتائج الباحثة عرفت ما بعد

 فرق ملعرفة جمموعة لكل واحد جدول يف والبعدي القبلي االختبار نتائج الباحثة
 . والبعدي القبلي االختبار نتيجة حتليل نتائجها

 4.15اجلدول 
 والبعدي القبلي االختبار نتيجة

 التقدير االختبار البعدي التقدير االختبار القبلي رقم
 جيد 80 انقص 55 1
 جيد  85 جيد 75 2
 جيد  85 مقبول 65 3
 جيد 80 انقص 45 4
 جيد  90 انقص 60 5
 جيد  90 انقص 60 6
 جيد جدا 100 جيد 80 7
 جيد  90 مقبول 60 8
 جيد 80 انقص 55 9

 جيد  75 انقص 40 10
 جيد جدا 95 مقبول 70 11
 جيد  85 جيد  85 12
 جيد  90 جيد 75 13
 جيد  90 جيد 75 14
 جيد  90 مقبول 65 15
 جيد  90 انقص 60 16
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 جيد 75 انقص 45 17
 جيد جدا 95 جيد 75 18
 جيد  90 مقبول 65 19
 جيد 80 انقص 55 20
 جيد 75 انقص 45 21
 جيد 80 انقص 55 22
 جيد 80 انقص 45 23
 جيد 75 انقص 40 24
 جيد جدا 95 جيد 75 25
 جيد 80 انقص 55 26
 جيد  90 مقبول 60 27
 جيد جدا 95 مقبول 65 28
 جيد جدا 95 مقبول 65 29
 جيد جدا 100 جيد  85 30
 جيد  90 مقبول 70 31
 مقبول 75 انقص 45 32
 جيد  90 انقص 60 33
 جيد  90 انقص 60 34
 جيد  85 انقص 55 35
 جيد جدا 100 جيد 75 36
∑ 2220 

 انقص
3130 

 جيد 
 61,67 86,94 
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 :يلي كما البحث فروض الباحثة وضعت التحليل، هلذا
: Ho القبلي االختبار نتيجة = عديبال االختبار نتيجة أن  
: Ha القبلي االختبار نتيجة ≠ البعدي االختبار نتيجة أن  

 
 : نتائجها هي وهذه االستداليل ابإلحصاء spss v.16 برانمج البياانت الباحثة وحلت

 

 4.16جدول 
 spss v.16  برانمج والبعدي القبلي االختبار حتليل نتائج

 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 postest 86,9444 36 7,58549 1,26425 

pretest 61,6667 36 12,30563 2,05094 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 postest & pretest 36 814.  000.  

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

postest 

- 

pretest 
2,5277E1 7,55404 1,25901 22,72186 27,83370 20,078 35 000.  
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 وكانت 20,078 (to) احلساب اتء درجة أن الباحثة عرفت النتيجة، هذه من
 عرفت النتيجة، هذه على وبناء 2,030:  %5 الداللة مستو  عند اجلدول اتء درجة

( 2,030<  20,078) اجلدول اتء درجة من أكثر (to) احلساب اتء درجة أن الباحثة
 ألن قليال كنت ولو ثامنال فصل جملموعة والبعدي القبلي االختبار بني فرق هناك ومعىن

Ha مقبول وHo مردود.  
 .مردود ألن القبلي واالختبار البعدي االختبار بني فرق هناك أن ذلك ومعىن

استخدام  أن ذلك ومعىنHa و مقبول Ho أحسن البعدي االختبار أن الباحثة فعرفت
 .فعااليف تعليم املفردات  ”Sugoroku Arabic“ وسائل لعبة سوجوروكو العربية

 
 نتائج اإلستبانة ب.

 Sugoroku“سوجوروكو العربية  لعبة ابستخدامالوسيلة التعليمية عرفة مناسبا مل

Arabic”  مبانقاملتوسطة اإلسالمية احلكومية جمالوح جو درسة يف امليف تعليم املفردات ،
فاعتمدت الباحثة بنتيجة اإلستبانة للفصل الثامن "ج" من هذه املدرسة. وحتصل 

 الباحثة البياانت كما يف اجلدول اآليت:
 4.17اجلدول 

 نتيجة االستبانة التالميذ
 رقم مؤشرات البيان الكمية املائوية اجملموع

100% 86,1% جداموافق  31  عرض وسائل لعبة  
سوجوروكو العربية 

“Sugoroku Arabic”  يف
 اممتع تعليم املفردات

 

1 
13,9%  موافق 5 
 مرتدد - -
 غري موافق - -
غري موافق  - -

 جدا
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100%  69,4%  خدامابست املفردات تعلم موافق جدا 25 
 سوجوروكولعبة  وسائل
 Sugoroku“العربية 

Arabic” سهلة 

 

2 
30,6%  موافق 11 
 مرتدد - -
 غري موافق - -
غري موافق  - -

 جدا
100%  72,2% ورقة "نظام اللعبة  موافق جدا 26 

سوجوروكو العربية 
“Sugoroku Arabic”  "

 أن يكون مفهوما بسهولة
 

3 
25,0%  موافق 9 
2,8%  مرتدد 1 
 غري موافق - -
غري موافق  - -

 جدا
100%  77,8% إن الصورة املستخدمة  موافق جدا 28 

 جذابة
 

4 
19,4%  موافق 7 
2,8%  مرتدد 1 
 غري موافق - -
غري موافق  - -

 جدا
100%  80,6% اللون يف كل الصورة  موافق جدا 29 

 جذابة
 

5 
16,7%  موافق 6 
2,8%  مرتدد 1 
 غري موافق - -
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غري موافق  - -
 جدا

100%  69,9% تصميم و عرض وسائل  موافق جدا 23 
 سوجوروكو العربيةلعبة 

“Sugoroku Arabic” 

 جذابة
 

6 
36,1%  موافق 13 
 مرتدد - -
 غري موافق - -
غري موافق  - -

 جدا
100%  50,0% أقدر أن أذاكر املفردات  موافق جدا 18 

اليت قد علمها املعلم 
ابستخدام وسائل اللعبة 

“Sugoroku Arabic”. 
 

7 
44,4%  موافق 16 
5,6%  مرتدد 2 
 غري موافق - -
غري موافق  - -

 جدا
100%  55,6% فهمت املفردات اليت قد  موافق جدا 20 

علمها املعلم ابستخدام 
وسائل اللعبة 

“Sugoroku Arabic”. 
 

8 
38,9%  موافق 14 
5,6%  مرتدد 2 
 غري موافق - -
غري موافق  - -

 جدا
100%  83,3% شعرت محاسة تعليم  موافق جدا 30 

املفردات ابستخدام 
9 

16,7%  موافق 6 
 مرتدد - -
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وسائل اللعبة  غري موافق - -
“Sugoroku Arabic” 

غري موافق  - - 
 جدا

100%  83,3% م فرغت و رغبت يف تعلي موافق جدا 30 
املفردات ابستخدام 

وسائل اللعبة 
“Sugoroku Arabic”. 

 

10 
16,7%  موافق 6 
 مرتدد - -
 غري موافق - -
غري موافق  - -

 جدا
 

  Spss v.16 برانم ابستخدام االستبانة نتائج بتحليل الباحثة قامت النتائج تلك ومن
  :نتائجها هي وهذه
 يف تعليم املفردات ”Sugoroku Arabic“سوجوروكو العربية عرض وسائل لعبة  (1

 جذابة
 4.18اجلدول 

  Spss v.16 بربانمجتالميذ ال استبانة حتليل نتائج

 

Q1 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 5 13,9 13.9 13,9 

5 31 86,1 86,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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جدا  يوافقن %86،1 تالميذال أكثر أن الباحثة عرفت اجلدول، هذا من
يف تعليم  ”Sugoroku Arabic“سوجوروكو العربية يهتم بعرض وسائل لعبة  أبهنن

 .املفردات
 

 ”Sugoroku Arabic“سوجوروكو العربية لعبة  وسائل ابستخدام املفردات تعلم (2
 سهلة

 4.19اجلدول 
  Spss v.16 بربانمجتالميذ ال استبانة حتليل نتائج

Q2 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 11 30,6 30,6 30,6 

5 25 69,4 69,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

جدا  يوافقن %86،1 تالميذال أكثر أن الباحثة عرفت اجلدول، هذا من
 املفردات بسهولة. يستطيع أن يتعلم أبهنن

 
أن يكون مفهوما "  ”Sugoroku Arabic“سوجوروكو العربية ورقة "نظام اللعبة  (3

 بسهولة
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 4.20اجلدول 
  Spss v.16 بربانمجتالميذ ال استبانة حتليل نتائج

Q3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 2,8 2,8 2,8 

4 9 25,0 25,0 27,8 

5 26 72,2 72,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 أبهنن يوافقن %72,2 تالميذال أكثر أن الباحثة عرفت اجلدول، هذا من
 بسهولة. ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربيةيستطيع أن يفهم نظام اللعبة 

 
 إن الصورة املستخدمة جذابة (4

 4.21اجلدول 
  Spss v.16 بربانمجتالميذ ال استبانة حتليل نتائج

Q4 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 28 2,8 2,8 

4 7 19,4 19,4 22,2 

5 28 77,8 77,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 أبن يوافقن %77,8 تالميذال أكثر أن الباحثة عرفت اجلدول، هذا من

 الصورة املستخدمة جذابة.
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 اللون يف كل الصورة جذابة (5
 4.22اجلدول 

  Spss v.16 بربانمجتالميذ ال استبانة حتليل نتائج
Q5 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 2,8 2,8 2,8 

4 6 16,7 16,7 19,4 

5 29 80,6 80,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 أبن يوافقن %80,6 تالميذال أكثر أن الباحثة عرفت اجلدول، هذا من
 اللون يف كل الصورة جذابة.

 
 جذابة ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربيةتصميم و عرض وسائل لعبة  (6

 4.23اجلدول 
  Spss v.16 بربانمجتالميذ ال استبانة حتليل نتائج

Q6 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 13 36,1 36,1 36,1 

5 
23 63,9 63,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 أبن يوافقن %63,9 تالميذال أكثر أن الباحثة عرفت اجلدول، هذا من
 جذابة. ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربيةتصميم و عرض وسائل لعبة 
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 Sugoroku“أقدر أن أذاكر املفردات اليت قد علمها املعلم ابستخدام وسائل اللعبة  (7

Arabic”. 
 4.24اجلدول 

   Spss v.16 بربانمجتالميذ ال استبانة حتليل نتائج

Q7 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 5,6 5,6 5,6 

4 16 44,4 44,4 50,0 

5 18 50,0 50,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

ن أبهن يوافقن %50,0 تالميذال أكثر أن الباحثة عرفت اجلدول، هذا من
يقدرون أن يذكرو املفردات اليت قد علمها املعلم ابستخدام وسائل اللعبة 

“Sugoroku Arabic”. 
 

 Sugoroku“فهمت املفردات اليت قد علمها املعلم ابستخدام وسائل اللعبة  (8

Arabic”. 
 

 4.25اجلدول 
  Spss v.16 بربانمجتالميذ ال استبانة حتليل نتائج

Q8 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 5,6 5,6 5,6 

4 14 38,9 38,9 44,4 

5 20 55,6 55,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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ن أبهن يوافقن %55,6 تالميذال أكثر أن الباحثة عرفت اجلدول، هذا من
يستطيعون أن يفهموا املفردات اليت قد علمها املعلم ابستخدام وسائل اللعبة 

“Sugoroku Arabic”. 

 
 ”Sugoroku Arabic“شعرت محاسة تعليم املفردات ابستخدام وسائل اللعبة  (9

 4.26اجلدول 
   Spss v.16 بربانمجتالميذ ال استبانة حتليل نتائج

Q9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 6 16,7 16,7 16,7 

5 
30 83,3 83,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 أبنجدا  يوافقن %83,3تالميذ ال أكثر أن الباحثة عرفت اجلدول، هذا من
 Sugoroku“شعر التالميذ محاسة يف تعليم املفردات ابستخدام وسائل اللعبة 

Arabic” 
 .”Sugoroku Arabic“فرغت و رغبت يف تعليم املفردات ابستخدام وسائل اللعبة  (10

 4.27اجلدول 
  Spss v.16 بربانمجتالميذ ال استبانة حتليل نتائج

Q10 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 6 16,7 16,7 16,7 

5 
30 83,3 83,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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 أبنجدا  يوافقن %83,3تالميذ ال أكثر أن الباحثة عرفت اجلدول، هذا من
فرغ و رغب التالميذ يف تعليم املفردات ابستخدام وسائل اللعبة سوجورومو العربة 

“Sugoroku Arabic” 
 .وسائل اللعبة اللغوية حينب تالميذال أكثر أن الباحثة عرفت النتائج هذه ومن

 Sugoroku“تعليم املفردات ابستخدام وسائل اللعبة سوجورومو العربة  أن ويوافقن

Arabi”   فعاال جيعلهن املصورةجيعلهن. 
   

 
التالميذ استبانة نتائج من البياين رسم 4.1 البيانيةالرسوم 
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 الفصل اخلامس
البحث والتوصيات واملقرتحات ملخص  

 
 البحث ملخص .أ

 الباحثة استخلصت السابق، الفصل يف واضحا شرحا الباحثة شرحت قد
 : كمايلي البحث نتائج من البحث هذا تضمن يفي مما

تطوير وسائل لعبة سوجوروكو العربية لتعليم املفردات ابستخدام البحث  .1
)حتليل وتصميم وتطوير  وجتربة وتقومي(. جتري  ADDIEالتطويري بنموذج 

شكالت مالباحثة حتليل اإلحتياجات ابملالحظة واملقابلة واكتشف الباحثة 
سائل واالسرتاتيجيات الو و أقل الطرق األساسي يف هذا البحث هو 

 واكتبت طلب التالميذ أنتعلمة لل، املفرداتتعليم علمني يف م املستخدمة
عبة تصميم الباحثة وسائل ل. املفردات يف دفاتر، بدون حفظ املفردات

سوجوروكو العربية لتعليم املفردات يف الصف الثامن مبدرسة املتوسطة 
عربية لعبة سوجوروكو الير وسائل وتطو  .ماالنق جمالوح اإلسالمية احلكومية

ورقة و   سم x 42سم  30حول  ”jasmine“لوحة اللعبة الورقي تتكون من 
بطاقة مخسة عشر سم و  x 14سم  21حول  سوجوروكو العربيةنظام اللعبة 

سم و بيدق لعبة  x 9سم  7سوجوروكو العربية حول األوامر لعبة 
بة نرد لعبوكيمون و الشخصيات يف الكرتون سوجوروكو العربية من 

رية فعلت الباحثة جتربة اإلنتاج على منوذج الفرقة الكب. سوجوروكو العربية
اليت تتعلق جبميع التالميذ يف الصف. وهذه التجربة، استخدمت الباحثة 

 36اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف الصف الثامنة، تتكون من 
.كومية جمالوح جومبانقاملتوسطة اإلسالمية احلدرسة التالميذ يف امل
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ت الوسيلة التعليمية املطور ابستخدام اللعبة سوجوروكو العربية قد عرف فعالية .2
واخلبري  %87بنسبة من نتائج استبانة اخلرباء منها اخلبري من انحية مضمون 

وبعد استخدام . %92ومن املدرسني بنسبة  %88يف تصميم بنسبة 
حصلت على القيمة املئوية، ف وسائلالملعرفة نتائج تصديق  الباحثة الرمز

 على النتيجة هذه تدل. و %88,4وهي  وسائلال الباحثة نتيجة تصديق
 Sugoroku“ سوجوروكو العربية  لعبة ابستخدامالوسيلة التعليمية  أن

Arabic” عبةل ابستخدامالوسيلة التعليمية  أن ذلك ومعىن "جدا جيد "هو 
اللغة   التعليم يف استخدامه ميكن ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربية 
عرفة فعالية مل واالختبار االستبانة البحث أدوات الباحثة العربية.استخدمت

لتعليم املفردات. ”Sugoroku Arabic“ سوجوروكو العربية  وسائل لعبة
وعرفت الباحثة  والبعدي القبلي االختبار نتائج مقارنة بتحليل الباحثة قامت

 عند اجلدول اتء درجة وكانت 20,078 (to) احلساب اتء درجة أن
 الباحثة عرفت النتيجة، هذه على وبناء 2,022:  %5 الداللة مستو 

<  20,078) اجلدول اتء درجة من أكثر (to) احلساب اتء درجة أن
 فصل جملموعة والبعدي القبلي االختبار بني فرق هناك ومعىن( 2,022

 هناك أن ذلك ومعىن .مردود Hoمقبول و Ha ألن قليال كنت ولو ثامنال
 أن الباحثة فعرفت .مردود ألن القبلي واالختبار البعدي االختبار بني فرق

استخدام وسائل  أن ذلك ومعىنHa و مقبول Ho أحسن البعدي االختبار
 .فعااليف تعليم املفردات  ”Sugoroku Arabic“ لعبة سوجوروكو العربية

 .االستبانة بنتائج مناسبة هذه النتائج وكانت
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 التوصيات  .ب
 فيما التوصيات تقدمي ضرورية الباحثة تر  البحث نتائج من انطالقا

 :أييت
يف تعليم  الطلبة حلل مشكالت وسائل لعبة سوجوروكو العربية مهم تطوير .1

 .املفردات العربية
 وسائل لعبة سوجوروكو العربية بتطوير يقوم العربية أن درس اللغة  معلم على .2

يف  وصعب الطالبات ممل الجيعل لكي اجلديدة التعليمية الطرق ويستخدم
 تعليم املفردات العربية

 
 ج. املقرتحات

 فيما املقرتحات تقدمي ضرورية الباحثة تر  البحث نتائج من انطالقا
 :يلي كما الباحثة من واالقرتاحات أييت،

 العلمي البحث لكتابه املراجع من مرجعا البحث هذا يكون أن الباحثة ترجو .1
 .الباحثني من لغريها املوضوع هبذا املتعلقة

 تعليم يف املفيدة البحث هذا بنتائج يستفيدوا أن العربية اللغة مدرس على يرجى  .2
 .العربية اللغة

 ابلبحث يقوم أن اآلخر الباحثة فعلى االستمرار، إىل حيتاج البحث هذا إن .3
.وتعميقه لتحسينه
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1  الملحق  
 والتعليم الرتبية علوم كلية من البحث إستئذان ورقة .1
 ورقة االنتهاء البحث من الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية .2

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

2  الملحق  
 االستبانة للخبري انحية املضمون .1
 االستبانة للخبري تصميم .2
 االستبانة للمدرسني .3
 االستبانة للتالميذ .4

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

INSTRUMEN PENILAIAN  PRODUK 

(ANGKET SISWA) 

 

A. Identitas  

Nama : _____________________________________________________ 

Kelas : _____________________________________________________ 

Sekolah : _____________________________________________________ 

 

B. Angket Isian 

1. Apakah penyajian media permainan Sugoroku Arabic dalam pembelajaran 

bahasa Arab menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Cukup menarik 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

2. Apakah belajar kosakata bahasa Arab dengan menggunakan media permainan 

Sugoroku Arabic mudah? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Cukup mudah 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

3. Apakah lembar “Aturan Permainan Sugoroku Arabic” dapat dipahami dengan 

mudah? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Cukup mudah 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 



 
 

 

4. Apakah gambar yang digunakan menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Cukup menarik 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

5. Apakah pewarnaan pada masing-masing gambar menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Cukup menarik 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

6. Apakah desain dan penyajian media permainan Sugoroku Arabic menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Cukup menarik 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

7. Apakah anda dapat mengingat kosakata bahasa Arab yang telah diajarkan 

dengan media permainan Sugoroku Arabic? 

a. Sangat bisa 

b. Bisa 

c. Cukup bisa 

d. Kurang bisa 

e. Tidak bisa 

8. Apakah anda dapat memahami kosakata bahasa Arab yang dipelajari dengan 

menggunakan media permainan Sugoroku Arabic? 

a. Sangat bisa 

b. Bisa 

c. Cukup bisa 

d. Kurang bisa 



 
 

 

e. Tidak bisa 

9. Apakah anda merasa lebih bersemangat belajar bahasa Arab dengan 

menggunakan media permainan Sugoroku Arabic? 

a. Sangat bersemangat 

b. Bersemangat 

c. Cukup Bersemangat 

d. Kurang bersemangat 

e. Tidak bersemangat 

10. Apakah anda senang dan merasa tertarik belajar kosakata bahasa Arab 

dengan menggunakan media permainan Sugoroku Arabic? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Cukup menarik 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  الملحق  
 االختبار القبلي .1
 االختبار البعدي .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 االختبار القبلي

Nama : ________________________________ 

Kelas : __________________ 

 ِصْل العبارة اآلتية بالصورة املناسبة!( 1تدريب )

 
َ
َرة

ُ
ِة ك

َّ
الَسل  

 

 

ام  
َ
 ُزك

 

 
 
َِسة

 ُمَدر 

 

َعب  
ْ
 َمل

 

اس   نَّ
َ
 ك

 

 
 
 ِسَباَحة

 

اح   بَّ
َ
 ط

 

 اإِلْسَعاف
ُ
ة ار   َسيَّ

 

 
 
ة  َحبَّ

 



 
 

 

 ُصَداع  

 
 

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن!2تدريب ) َناِسَبة ِممَّ
ُ
ِلَمة امل

َ
ك

ْ
( ِاْمأل الَفَراغ ِبال  

اس  -1 نَّ
َ
اُخ  –) الك بَّ

َ
َوارِع –الط

َ
ُس الش

ُ
ن
ْ
ُح ( َيك

َّ
الَفال  

ِبْيْب  -2
َّ
َهْنِدس  –) الط

ُ
َوارِِع  –امل َداِرس َوالشَّ

َ
ْرِطي  ( َيْبِني امل

ُ
الش  

اِهَد ) ُمَباَراة  -3
َ

ش
ُ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
َبار  –أ

ْ
خ

َ
 الَقَدم –أ

ُ
َرة

ُ
ِتْيَجة ( ك

َ
ن  

ِس  -4
ْ
م ِفْي ) الَرأ

َ
ل
َ
ا ُمصَ  –الَيد  –ِعْنِدي أ

َ
ن
َ
اب ِبالُصَداع الِرْجُل (، أ  

َفي  -5
ْ

ش
َ
ْست

ُ
ى ) امل

َ
َهْبَنا إل

َ
َعُب  –ذ

ْ
ل
َ
ِرْيض –امل

َ
ة ( ِلِعَياَدِة َصِدْيِقَنا امل الَصْيَدِليَّ  

 

 

 



 
 

 

 االختبار البعدي

Nama : ________________________________ 

Kelas : __________________ 

 

 ( ِصْل العبارة اآلتية بالصورة املناسبة!1تدريب )

 

 

َرة
ُ
 َيُمرُّ الك

 

 

َراص
ْ
ق

َ
 ُحُبْوب َوأ

 

 

ات
َ
َبات ُح َيْزَرُع النَّ

َّ
 الَفال

 

 

 ِعْنِدي ِإْسَهال

 

 

ِعَمة
ْ
ط

َ
َبُخ األ

ْ
َباخ َيط

َّ
 الط

 



 
 

 

 

 

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن!2تدريب ) َناِسَبة ِممَّ
ُ
ِلَمة امل

َ
ك

ْ
( ِاْمأل الَفَراغ ِبال  

اس  -1 نَّ
َ
اُخ  –) الك بَّ

َ
َوارِع –الط

َ
ُس الش

ُ
ن
ْ
ُح ( َيك

َّ
الَفال  

ِبْيْب  -2
َّ
َهْنِدس  –) الط

ُ
َوارِِع  –امل َداِرس َوالشَّ

َ
ْرِطي  ( َيْبِني امل

ُ
الش  

اِهَد ) ُمَباَراة  -3
َ

ش
ُ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
َبار  –أ

ْ
خ

َ
 الَقَدم –أ

ُ
َرة

ُ
ِتْيَجة ( ك

َ
ن  

ِس  -4
ْ
م ِفْي ) الَرأ

َ
ل
َ
ا ُمَصاب ِبالُصَداع  –الَيد  –ِعْنِدي أ

َ
ن
َ
الِرْجُل (، أ  

َفي  -5
ْ

ش
َ
ْست

ُ
ى ) امل

َ
َهْبَنا إل

َ
َعُب  –ذ

ْ
ل
َ
ِرْيض –امل

َ
ة ( ِلِعَياَدِة َصِدْيِقَنا امل الَصْيَدِليَّ  

 

ة!3تدريب ) ة الَعَرِبيَّ
َ
غ

ُّ
ى الل

َ
ْرِجْم َما َيِلي ِإل

َ
( ت  

1. Guru : ................................................................................................................   

2. Dokter :  ............................................................................................................  

3. Sepak Bola :  .....................................................................................................  

4. Flu : ...................................................................................................................  

5. Obat :  ...............................................................................................................  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  الملحق  
 ”Sugoroku Arabic“الصور لعبة سوجوروكو العربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Permainan Sugoroku Arabic 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5  الملحق
  8-الصور عند البحث يف الفصل ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kegiatan Pembelajaran di Kelas VIII C MTsN Megaluh Jombang 

 

 

 يعملون الطالب اإلختبار القبلي
 

 

 

 يلعبون الطالب ابللعبة سوجوروكو العربية



 
 

 

 

 يلعبون الطالب ابللعبة سوجوروكو العربية
 

 

 يلعبون الطالب ابللعبة سوجوروكو العربية
 



 
 

 

 

 الباحثة ترشد الطالب ابللعبة سوجوروكو العربية

 

 حيتو  الطالب اإلستبانة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  الملحق
 الذاتية سرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 السرية الذاتية
 

 املعلومات الشخصية .أ
 يوحانيت نور حبيبة:   اإلسم

 1995أبريل  07جومبانق، :   املكان/اترخ املولود
 : اإلندونيسية  اجلنسية

 العربية تعليم اللغةكلية علوم الرتبية والتعليم/ قسم :   كلية/قسم

 جومبانق -جمالوح  –فولوساري غوكري :   العنوان
 082231288774:   رقم اجلوال

 cimuetz745@gmail.com:   الربيد اإليليكرتوين
 

 املستوى الدراسي: .ب
 السنة املستوى الدراسي

 م2007-2001 نظاميةاملدرسة اإلبتدائية 

ة احلكومياملدرسة اتمباك براس املتوسطة اإلسالمية 
 جومبانق

 م2007-2010

املدرسة اتمباك براس الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 جومبانق

 م2010-2013

بكلوريوس )سرجاان( ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية 
علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنق
 م2013-2017

 


