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 تقديروال رشككلمة ال
 الرحيم الرمحن هللا بسم

وحده   لله لال هللااحلمد هلل الذي جعل اللغة العربية أفضل اللغات. أشهد أن ال
الشريك له وأشهد أن حممدا عبجه ورسوله، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 واملرسلني، سيدان وموالان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد.
بحث ت محدا شكرا هلل القادر امتت الباحثة كتابة البحث اجلامعي حتت املوضوع

املفردات مبدرسة هاشم أشعري  اسيتعابلرتقية   "Scrabbic"فعالية استخدام وسيلة لعب "
كلية   للحصول على درجة سرجاان لقسم تعليم اللغة العربية يف املتوسطة اإلسالمية بباتو "

 علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك لبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.
لى استعانة ن ال تعب وال سئم عويف هذه املناشبة تقدم الباحثة الشكر والتقدير مل
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 نق.مباال يةماحلكو  يةماإلسال يمهرابل
 التعليم و يةبالرت  كلية يدمعه وصفاملاجستري ب علي ورن احلاج الدكتور فضيلة  .2

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

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

 وتقدمي البحث شرافإب لفض  ت الذي نور هادي املاجستري الدكتور يلةفض .4
 .البحث ذاه الملك يف ثريام ينساعد اليت املفيدة التوجهات وة النافع اتاإلرشاد



 و

 نقمباال يةماحلكو  يةماإلسال يمهرابل الكم انوالم عةماجب واألستاذاتة األساتذ مجيع  .5
 .عيماجلا البحث ذاه ةبكتا تتم حىت لرشاداهتم و هممعلو ب روحي ينورون الذي

للمعلم واملتعلمني يف درس اللغة العربية مبدرسة هاشم اشعري املتوسطة اإلسالمية   .6
 .عيماجلا البحث ليةملع نحتينم قد اليتبباتو 

 ذهه يف صاحبوين قد الذي وأخوايت لخواين يعمجل الثناء يلز ج و الشكر وخالص .7
 الفرصة النبيلة.

تنس لىل أصدقائي أوىل، فرد، سلمى، خليصة، حتني،   وال تنس لىل أصدقائي .8
 نييا، صفية، رشيدة، يوحانيت، ميسرة، سيال، عينية. 

التستطيع الباحثة اجلزاء على مساعدهتم لال الدعاء عسى هللا أن ُيزئهم أحسن 
 اجلزاء ويزيدهم الفضل، آمني اي رب العاملني.
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 مستخلص البحث

عاب ي" لرتقية استScrabbicفعالية استخدام وسيلة لعب ". 2017. ريدةاخلند بدى، نورة 
قسم تعليم  .رييكمي جتحبث وصفي  . شعري املتوسطة اإلسالمية بباتوأاملفردات مبدرسة هاشم 

 نور هادي املاجستري: الدكتور املشرف  اللغة العربية جبامعة موالان مالك لبراهيم ماالنق.

 تعليم املفردات،  "Scrabbic"لعب ، الوسائل التعليميةالكلمات األساسية : 

عنصر من عناصر اللغة اهلامة. لن التعليم املفردات حيتاج لىل الوسائل التعليمية هو فردات م
ري املتوسطة اشع ملساعدة التالميذ. تكون يف تعليم اللغة العربية مشكالت أساسية مبدرسة هاشم

اإلسالمية بباتو وهي رغبة الطالب. وأن محاسة الطالب منحفض يف عملية تعليم املفردات فتستخدم 
(كيف استخدام 1". أما أسئلة هذه البحث هي: )Scrabbicالباحثة الوسائل التعليمية يعين لعبة "

باتو؟ املتوسطة اإلسالمية بشعري أمبدرسة هاشم  عاب املفردات يلرتقية است  "Scrabbicوسيلة لعب "
شعري أعاب املفردات مبدرسة هاشم يلرتقية است  "Scrabbic( ما مدى فعالية استخدام وسيلة لعب "2)

  "Scrabbic( ملعرفة استخدام وسيلة لعب "1املتوسطة اإلسالمية بباتو؟. وأما اهداف هذه البحث هو )
( ملعرفة فعالية استخدام 2طة اإلسالمية بباتو. )شعري املتوسأعاب املفردات مبدرسة هاشم يلرتقية است

   اتو. شعري املتوسطة اإلسالمية ببأعاب املفردات مبدرسة هاشم يلرتقية است  "Scrabbicوسيلة لعب "

مدخل هذا البحث هو املدخل الكمي. وأما منهج هذا البحث هو املنهج التجريي تتألف 
ي: موعة التجريبة. أما الطريقة مجع البياانت املستخدمة همن اجملموعتني، مها اجملموعة الضابطة واجمل

  اإلختبار واإلستبانة.

اليت تستخدمت هبا الباحثة هلا فعالية   "Scrabbic"لن نتائج تدل أن وجدت الباحثة أن لعبة 
= %5أكرب من نتيجة املستوى  12،80لرتقية استيعاب املفردات. لن نتيجة "ت" بني فصلني = 

وذلك مبعىن مقبول أي فروض هذا  1،30=%10كرب من نتيجة املستوى املعنوي وكذلك أ 1،68
البحث مقبولة.
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ABSTRACT 

Naddun Bada, Nurotul Choridah. 2017. The Effectiveness Of Using “Srcabbic” 

Game Media to The Increase Vocabulary Authority in Hasyim Asyari Islamic 

Junior High School, Batu. Department of Arabic Education. Faculty of Tarbiyah 

and Teacher Training of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 

Supervisor: Dr. H. Nurhadi M.A 

Keywords: Learning Media, Scrabbic Game, Vocabulary Learning 

Vocabulary is one of important language element. Vocabulary learning need 

some learning media to help the student. On the Arabic language learning often the 

student interest become main problem such happen in Hasyim Asyari Islamic Junior 

High School, Batu. The spirit of sudent in learning was decrease, so that the 

researcher using Scrabbic game media. The problem of this research are (1) How 

Scrabbic game learning media can increase the vocabulary authority in Hasyim 

Asyari Islamic Junior High School? (2) How about the effectiveness of Scrabbic 

game learning media can increase the the vocabulary authority in Hasyim Asyari 

Islamic Junior High School?. The purpose of this study was to (1) know the increase 

of vocabulary authority after Scrabbic game learning media uses in Hasyim Asyari 

Islamic Junior High School and (2) to know the effectiveness of Scrabbic game 

learning media to the increase of vocabulary authority in Hasyim Asyari Islamic 

Junior High School. 

This study using quantitative approach with experiment research that consist 

of two group, there are control group and experimental group. And the instrument 

of data collection using test and questionnaire.  

The result of this study show that Scrabbic game learning media that used 

by the researcher is effective to increase the Vocabulary Authority. Based on the 

result show that t test result is about 12,80 with significant value of 5%= 1,68 ang 

10%= 1,30 and the result of this t test is accepted.
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ABSTRAK 

Naddun Bada, Nurotul Choridah. 2017. Efektivitas Penggunaan Media 

Permainan “Scrabbic” untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata di Madrasah 

Tsanawiyah Hasyim Asy’ari Batu. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dosen Pembimbing : Dr. H. Nurhadi, M.A 

Kata Kunci : Media Pembelajaran, Permainan Scrabbic, Pembelajaran 

Mufrodat 

Mufrodat merupakan salah satu dari unsur bahasa yang penting. 

Pembelajaran mufrodat membutuhkan media pembelajaran untuk membantu siswa. 

Dalam pembelajaran bahasa Arab kerap kali minat siswa menjadi masalah utama 

seperti yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy’ari Batu. Semangat siswa 

dalam pembelajaran menurun, maka peneliti menggunakan media pembelajaran 

“Scrabbic”. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana penggunaan 

media permainan “Scrabbic” untuk meningkatkan penguasaan mufrodat di 

Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy’ari Batu? (2) sejauhmana efektivitas media 

permainan “Scrabbic” untuk meningkatkan penguasaan mufrodat di Madrasah 

Tsanawiyah Hasyim Asy’ari Batu?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk 

mengetahui penggunaan media permainan “Scrabbic” untuk meningkatkan 

penguasaan mufrodat di Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy’ari Batu, (2) untuk 

mengetahui efektivitas media permainan “Scrabbic” untuk meningkatkan 

penguasaan mufrodat di Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy’ari Batu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Adapun jenis 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang terdiri dari dua kelompok, yaitu 

kelompok control dan kelompok eksperimen. Dan adapun instrumen pengumpulan 

datanya menggunakan tes dan angket. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perminan “Scrabbic” yang 

digunakan oleh peneliti efektif untuk meningkatkan penguasaan mufrodat. Hasil tes 

menunjukkan bahwa hasil t hitung adalah 12,80 hasil dari signifikan 5%= 1,68 dan 

10%= 1,30 dan hasil dari tes ini adalah diterima.
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 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة ضابطة 1الرسم البياين 
 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 2الرسم البياين 
 نتائج اإلهتبار القبلي للمجموعة التجريبة 3الرسم البياين 
 تجريبةنتائج اإلختبار البعدي للمجموعة ال 4الرسم البياين 

 

 
  



 ض
 

 امللحقات قائمة

 التعليم و الرتبية علوم كلية من البحث لستئذان ورقة  1 امللحق

 ورقة االنتهاء البحث من مدرسة هاشم اشعري املتوسطة اإلسالمية ابتو 2 امللحق

 الصور عند التعليم املفردات يف الفصل  3 امللحق

 االستبانة نصوص  4 امللحق

 املواد الدراسي 5 امللحق

 اختبار القبلي 6لحق امل

  اختبار البعدي 7امللحق 

 الذاتية سرية  8 امللحق
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 املبحث األول: خلفية البحث

 خلفية البحث .أ
ربية هي الكلمات يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت للينا اللغة الع

لثقات من ة، وما رواه ابوسائل النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريف
 1منثور الغرب ومنظومهم.

( speaking( والكالم )listeningستماع )الاللغة أربع مهارات، هي: و 
(. والوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم هي writing( والكتابة )readingوالقراءة )

 الصوت، أما مهارة القراءة والكتابة فوسيلتها احلرف الكمتوب. وَّنو مهارة لغوية
الدارس ابملدرسة والتدريبات. فإذا مل يتكلم ويكتب الدارس ابللغة التنمو عنده 

وتتكون أيضا من ثالثة العناصر اللغوي وهي األصوات والرتاكيب  2اللغة.
واملفردات. واملفردات عنصر من عناصر اللغة اهلامة حبيث تتضمن عليها املعاين 

يد أو من الكاتب. والشخص ستز  واستخدام الكلمات يف اللغة  من املتكلم نفسه
له مهارته فب اللغة لذا ازداد مفرداته ألن كفاءة املهارة لغة الشخص متوفق على 

 3املفردات اليت استوعب عليها.

                                                           
 .7( ، ص. 2007)بريوت: دار الفكر،  جامع الدرس العربية ،ى الغالييين، مصطف1 
 130(،ص. 2009)الرايض: العربية للجميع، كن متخصصا، عبد الرمحن بن لبراهيم الفوزان، 2 

3 Ahmad Fuad Effendi, Abdul Hamid, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2005), hlm.96 
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فردات حيتاج لن تعليم املهارات والعناصر اللغة العربية وخاصة يف تعليم امل
يف أية لغة من  ية أي املفرداتلىل الوسائل التعليمية املساعدة التالميذ يف ثروة اللغو 

اللغات األجنبية التزال يف املستوى املنخفض. ومل يتصل لىل كفاءة جيدة. ةقال 
أمحد فؤاد ليفيندي لن البب الرئيسي لضعف املهارات لدي التالميذ رمبا يرجع لىل 

 4تقاهنم على املفردات ةطرق تدريسها ووسيلتها.‘
رس واملعاهد لغة التعليم ومادته يف املدا ويف العصر احلديثة اللغة العربية هي

يت لمون اللغة العربية ُيب عليهم أن يعرف املفردات العواجلامعات. لن التالميذ يت
ا. ستشعر التالميذ الصعوبة أن تقدر مهارات اللغوية املقصودة دون تعريف وهنيتعلم

  5املفردات.
الب كما الط تكون يف تعليم اللغة العربية مشكالت  أساسية وهي رغبة

املتوسطة اإلسالمية ابتو، ونتائج املقابلة مبدرسى  أشعريحدث يف مدرسة هاشم 
اللغة العربية هم يقولون على أن محاسة الطالب منخفض يف عملية تعليم اللغة 
العربية، حىت تكون العملية غري فعال ألهنم يصوتون أبصحاهبم. وخيولون أن دراسة 

ملتوسطة ا أشعري نعاسا. تستخدم مدرسة هاشم اللغة العربية رتيب حىت تثري
كون أنشطة التعليم ىت تح املفرداتيف تعليم  واملباشرة اإلسالمية ابتو طريقة احملاضرة

 راتبة. 
للمدرسني مبتكرات يف حتريك رغبة الطالب من خالل املناهج واملداخل 

 ت. الاجلدد وتطوير الوسائل يف التعليم اللغة العربية لتعديل تلك املشك

                                                           
4 Ahmad Fuad Effendi, Abdul Hamid, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2005), hlm.96 
5 Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metodologi dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2012), hlm.68 
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األلعاب اللغوية نوع من أنواع الوسائل التعليمية، ونشاط مهم من أنشطة 
التعليم االتصايل، وخباصة لذا وضعنا يف االعتبار أن الصف مكان مصطنع لتعليم 
اللغة. وتظهر أمهية األلعاب اللغوية يف أهنا تقلل من ظاهرة االصطناع، اليت حتيط 

ال بد  قق األلعاب قدرا كبريا من الواقعة، اليتابلعملية التعليمية داخل الصف. وحت
منها عند االتصال. وتستخدم األلعاب اللغوية مع الصغار والكبار على حد سواء، 
عري أننا ُيب أن حنتار األلعاب الىت تناسب كال منهما. وقد أدى االهتمام 

ذا البحث  هيف ابأللعاب اللغوية يف املداخل االتصايل، لىل ظهور أنواع كثرية منها.
.  األلعاب   "Scrabble Arabicحاولت الباحثة لتطبيق األلعاب اللغوية سكرابق "

هي لعبة األلواح، واهلدف منها تكوين  "Scrabble Arabicاللغوية سكرابق "
الكلمات العشوائي لسبعو أحروف. وسكرابق هي لعبة تعليمية على غرار الكلمات 

تكون أربعة، وهي عبارة عن لوح كبري الذي ياملتقاطعة، تلعب من قبل العبني لىل 
 .قطعة، ومطبوع علية حرف اهلجائية 100من 

ن أل املتوسطة اإلسالمية ابتو أخذت هذا البحث يف املدرسة هاشم أشعري
يذ ربية ابلكتاب واملدرس فقد, لذلك تشعر التالمهناك تستخدم تعليم اللغة الع

ل التعليمية يعين فتستخدم الباحثة الوسائة. امللل وقليل الرغبة ليتعلمون اللغة العربي
هي لعبة تعليمية  "Scrabble Arabic". سكرابق  "Scrabble Arabic"لعبة سكرابق 

 بعس ةواهلدف منها تكوين الكلمات العشوائيعلى غرار الكلمات املتقاطعة، 
 خذت هذا البحث يف الفصل الثامن. مث أ. أحروف
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ب فعالية استخدام وسيلة لعتبحث " بناء على ذلك، حتاول الباحثة أن
"Scrabbic"   سالمية املتوسطة اإل أشعرياملفردات مبدرسة هاشم  تعابياسلرتقية

 " . بباتو 
 

 أسئلة البحث .ب
 انطالقا من خلفية البحث املذكورة وجدت األسئلة كما يلي:

 املفردات  لرتقية استيعاب  "Scrabbicكيف  استخدام وسيلة لعب " .1
 املتوسطة اإلسالمية بباتو ؟ شعريأمبدرسة هاشم 

 استيعابلرتقية   "Scrabbicما مدى فعالية استخدام وسيلة لعب " .2
 املتوسطة اإلسالمية بباتو ؟  أشعرياملفردات مبدرسة هاشم 

 
 أهداف البحث .ج

 األهداف اليت تريد الباحثة أن حتققا يف هذا البحث كما يلي:
املفردات استيعاب  قيةلرت   "Scrabbicملعرفة استخدام وسيلة لعب " .1

 املتوسطة اإلسالمية بباتو. أشعريمبدرسة هاشم 
 استيعابلرتقية   "Scrabbicملعرفة فعالية استخدام وسيلة لعب " .2

 املتوسطة اإلسالمية بباتو. أشعرياملفردات مبدرسة هاشم 
 أمهية البحث .د

ية  قيرجى يف هذا البحث أن أييت بنتائج لُيابية من النواحي النظرية والتطبي
 كما أييت:
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من انحية النظرية يرجي الباحثة على هذا البحث لفهاما يف جمال الرتبية  .1
سطة املتو  أشعريوخاصة لتعليم املفردات يف تالميذ مدرسة هاشم 

 اإلسالمية بباتو يف الفصل اثمن.
 من انحية التطبيقية .2

للباحثة : لزايدة املعارف يف جمال الرتبية خاصة لتعليم اللغة  -1
 .العربية 

للمدرس : أن يكون مدخال وزايدة املعارف املدرس اللغة  -2
 العربية يف عملية تعليم املفردات.

 لتالميذ : لينمو رغبة التالميذ يف التعليم اللغة العربية وتعليم  -3
 املفردات. 

 
 فروض البحث .ه

ستجعل تالميذ  "Scrabbic وسيلة لعب " لن التعليم اللغة العربية ابستخدام
ري املتوسطة اإلسالمية بباتو فعاال يف مراجعة مادة املفردات اليت مبدرسة هاشم أشع

 تدريسها. ألن هذه اللعبة مناسبة وجذابة املستخدمة يف تعليم املفردات العربية. 
 

 حدود البحث .و
 احلدود املوضعية: .1

" Scrabbic استخدام وسيلة لعب "حدد الباحثة املوضوع يف هذا البحث " 
ية " لكن تركز الباحثة يف تعليم املفردات من انحاملفرداتاستيعاب لرتقية 
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انت وكثريا من األبواب اليت كطالب قادرين علي تذكر املفردات وما تعنيه. 
يف كتاب اللغة العربية يف تلك املدرسة، مث حددت الباحثة يف ثالث 

 املوضوعات الفرعية فهي )الالعبون الرايضيون، املهنة الطبية والتداوي ( 
 كانية:احلدود امل .2

صل املتوسطة اإلسالمية بباتو يف الف أشعريجرى هذا البحث يف مدرسة هاشم 
 الثامن "آ" و "ف".

 احلدود الزمنية: .3
 م . 2017-2016جرى هذا البحث يف العام الدراسي 

 
 حدود املصطلحات .ز

 هي كل ما يستخدمه اإلنسان لتبلغ املعىن والفكر لىل املستقبل املقصودوسيلة:  .1
ب اليت تستخدم لنقل املعلومات لىل الطالب ابستخدام الرموز األلعااللعب:  .2

 أو غريها من أدوات االتصال
3. " Scrabbic( "Scrabble Arabic)  لعبة احلروف األجبدية لعبت من اثنني أو

ثالثة أو أربعة العبني عن طريق تشكل احلروف لىل كلمة وتشكلها كما 
 الكلمات املتقاطعة.

اهلامة حبيث يتضمن عليها املعاىن واستخدام املفردات: عنصر من عناصر  .4
 للرتكيب الكلمات ىف اللغة من املتكلم نفسه أو من الكاتب  

 الدراسة السابقة .ح
 :املقارنة بني الدراسة السابقة والدراسة اليت أدهتا الباحثة
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. فعالية استخدام اللعبة اللغوية "ثعبان وسلم" 2012لينا مسلوكي.  .1
(Ular Tangga يف تعليم )ن  املفردات )البحث التجريي يف املدرسة سوان

كايل جاغا املتوسطة اإلسالمية ابليتار(. أهداف هذا البحث هدفانز 
 Ularملعرفة تطبيق وملعرفة فعالية استخدام اللعبة اللغوية "ثعبان وسلم" )

Tangga يف تعليم املفردات. وأما نتائج البحث فهي فعالية استخدام )
( يف تعليم املفردات )بتطبيق Ular Tanggaان وسلم" )اللعبة اللغوية "ثعب

على املدرسة سوانن كايل جاغا املتوسطة اإلسالمية ابليتار( ميكن أن 
. نتيجة  Product momentابستخدام ارتباط  tيرى من نتائج اختبار 

. هذه النتيجة t-table  :9،16%< من  % 3،20هي  tاختبار 
واملعىن هو أن هناك عالقة بني ،  0Hومرفوض   1Hتظهر أن تقبل 

( يف تعليم Ular Tanggaاستخدام اللعبة اللغوية "ثعبان وسلم" )
 املفردات.

  Word Square. فعالية استخدام الوسيلة التعليمية 2014ألفة، ينيايت.  .2

لرتقية مهارة الكتابة يف مدرسة هنضة العلماء اإلبتدائية  كركسان 
ة ان. لوصف تطبيق ولوصف فعاليفراابلنجا. أهداف هذا البحث هدف

لرتقية مهارة الكتابة )كتابة الكلمة(  Word Squareالوسيلة التعليمية 
مبدرسة هنضة العلماء اإلبتدائية  كركسان فراابلنجا. وتستحدم الباحثة  

( خطوات التدريس 1كمي  التجريي. وأما نتائج البحث فهي: 
: الباحثة تبحث ، وهي كما يلي Word Squareابستخدام الوسيلة 

مث قسمت الباحثة اجملموع أن  Word Squareاملادة ابستخدام السيلة 



8 
 

فرق كل الفرقة تتكون من خكس أو ستة أشخاص ، والباحثة  5يكون 
لىل كل الفرقة مث أتمر الباحثة التالميذ  Word Squareتعطي الوسيلة 

مر أت لطلب املفردات يف تلك الوسيلة وبعد أن وجد املفردات الباجثة
التالميذ اترقيب األحرف حبة تكون الكلمة املفيدة وأمرت الباحثة 
لكتابة لىل السبورة يف هذه األنشطة لذا كان اخلطاء كتابة فيصدق 

فعالية  Word Square( أن استخدام الوسيلة التعليمية 2الفرقة األخرى. 
ابلنجا، الرتقية مهارة الكتابة مبدرسة هنضة العلماء اإلبتدائية  كركسان فر 

أكرب من نتيجة املستوى  5, 57–اإلخصائي  t االختباربنتيجة 
مقبول أي أن فروض هذا  H 2وذلك مبعىن أن20,58 -1املعنوي%

 البحث مقبول. وهذا نتائح يدل على الداللة. 
. فعالية استخدام وسيلة القصة املتقطعة  2016فطراينينجسية، انتان.  .3

Strip Story ة يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالميةلرتقية مهارة القراء 
بربولنجا. وأما اهداف هذا البحث هدفان: ملعرفة عملية وملعرفة فعالية 

لرتقية مهارة القراءة يف  Strip Storyاستخدام وسيلة القصة املتقطعة  
مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بربولنجا. واستخدام هذا البحث 

( أن التعليم مهارة القراءة 1ئج ها البحث هي: املنهج التجريي. نتا
بوسيلة القصة املتقطعة يدل على مشاركة جيدة وفرحية وممتعة وتنعث 

أكرب  3, 41اإلحصائي tالرغبات وأنشطة الطالب بدليل لن نتيجة 
وكذلك أكرب من نتيجة  4 7,2-1من نتيجة التقدير املعنوي% 
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قبول أي أن فروض هذا وذلك مبعىن امل 1, 70-5التقدير املعنوي% 
 البحث مقبول. 

موقف يف هذه الدراسة أن الباحثة تعمل البحث فعالية 
املفردات. ويقع  استيعابلرتقية   "Scrabbicاستخدام وسيلة لعب "

 املتوسطة اإلسالمية ابتو.  أشعريهذا البحث يف مدرسة هاشم 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 يميةاملبحث األول: الوسيلة التعل
 مفهوم الوسائل التعليمية .أ

(، medius( مأخوذة من اللغة الالتننية ماديوس )mediaكلمة وسيلة )
مبعىن األوساط والوسيلة. وأما يف اللغة العربية أن الوسائل هي الوسيلة اليت 

أن تعريف الوسيلة يف العام   Gerlach & Ely(1971يرسل هبا الرسالة. قول )
ادث اليت يساعد الطالب ملعرفة املعلومات واملهارات هي اإلنسان، واملادة واحل

 6واملوقف.
فالوسائل هي مجع من وسيلة هي أداة أو أدوات يستخدمها املدرس 
يف عملية التعليم والتعلم لتوصيل املعلومات أو املعارف لىل أذهان الطلبة 

م على لبتمامها. ولن الوسائل التعليمية تيسر عملية التعليم والتعلم وتعني املع
اداة عملية على الوجه األكمل، وقد تكون االصطالحات عنها بوسائل 

 7اإليضاح أو الوسائل التوضيحية. 
ويف عبارة أخرى أن الوسائل التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف 
الوسائط اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي، يغرض ليصال املعارف 

ي  ارسني. ويعرف أيضا أن الوسائل التعليمية هواحلقائق واألفكار واملعاين للد
   كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح معاين كلمات

املعلم، أي لتوضيح املعاين والشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارات 
                                                           
6 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 3 
7 Ibid, hlm. 6 
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واكساهبم العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي 
 8لم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام.من جانب املع

 
 أنواع الوسائل التعليمية .ب

 الوسائل املستخدمة يف تدريس اللغة العربية نوعان:
 وسائل حسية .1

وهي ما تؤثر يف القوى العقلية عن طريق االدراك احلسى، 
عندما يعرض املدرس نفس الشيء أو َّنوذجا له أو صوؤته. ومن 

 لتدريس اللغة العربية، وهي: األمثال الوسائل احلسية 
 ذوات األشياء: -1

تستخدم يف الدرةس التعبري. كعرض زهرة أو مثرة 
 أو ساعة.

 َّناذج جمسمة: -2
نسنخدم الوسيلة يف الدروس التعبري األانشيذ أو 

 اإلمالء أو القراءة. كنموذج الطائر أو احليوان. 
 الصور -3

وتستخدم النماذج يف الدروس التعبري أو القراءة 
شيذ. كما ميكن استخدام يف التصوير واألان

                                                           
 40 سيكولةجية الوسائل التعليمية ووسائل اللغة العربية،عبد اجمليد سيد أمحد منصور، 8 
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األديب لتوضيح املعىن واألفمار اليت يتضمنها بيت 
 الشعر أو النص األديب. 

 األلواح املوضوعية -4
 وحتل جد أول توضيح بعض القواعد أو اإلمالء.

 السبورات  -5
وتستخدم لألمثلة والشرح والرسم وعرض 
النماذج اجليد يف اخلط وتنظيم اإلجاابت 

 املعلومات الكثرية من دروس اللغة. واحلقائق 
 البطاقات -6

وتستخدم يف التعلية القراءة للمبتدئني ويف 
 احلديث عن التدارب الرتبوية.

 اللوحات -7
تستخدم اللوحات الرملية لتعليم القراءة، وكذلك 
اللوحات الوبرية لتثبت فوقها َّناذج احلروف 

 والكلمة والعبارات.
 ألشرطة املسجلة -8

 للرتتيالت.  وتسجل َّناذج جيدة
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 وسائل اللغوية .2
وهي ما تؤثر يف القوى العقلية عن طريق األلفاظ عندما 
يعرض املعلم األمثلة أو التشبية أو األضداد أو املرادفات. ومن 

 األمثال الوسائل اللفظية لتدريس اللغة العربية، وهي: 
 األمثلة -1

فالكثري من احلقائق تظل غامضة وغري مفهومة 
 ل هلا، فتستبني معاملها.حىت يعرض املثا

 الشرح -2
وتستخدم إليضاح معاين املفردات واألساليب يف 

 دروس القراءة، والنصوص وحنوها.
 القصص واحلكاايت  -3

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

تناولنا فيما سبق مفهوم الةسائل التعليمية، وأهنا ال تقتصر 
لصور واألفالم، ولَّنا تضم مبجموعة كبرية من الوسائل على ا

واألدوات والطرق اليت ال تعتمد أساسا على استخدام الكلمات 
والرموز اللفظية. وميكن أن نقسم هذه الوسائل لتسهيل عرضها 
ودراستها لىل ثالثة أنواع، وهي وسائل بصرية ووسائل مسعية 

 ووسائل مسعية بصرية. 
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 عليميةأمهية الوسائل الت .ج
ومن الواضح لنا أن الوسائل التعليمية ميكن أن تؤدي دورا هاما يف 
النظام التعليمي، ألهنا تساعد بشكل كبري على استثار لهتمام التالميذ ولشباع 
حاجاهتم للتعليم، كما تساعد على زايدة خرباهتم، مما ُيعلهم أكثر استعداد 

 9وأوفق مواجا للتغلم. 
ل التعليمية تساعد على حتقيق األهداف ورأى التوجبى أن الوسائ

 10التعليمية املنشودة وتزويد املفاهيم عند التالميذ وحنوها من األمور التعليمية.
ونظر سوجاان ورفاعى أن الوسيلة التعليمية تستطيع أن ترفع أنشطة الطالب 

وجبانب ذلك تؤدي   11يف عملية التعليم والتعلم مع لكمال النجاح يف نتائجها.
ائل التعليمية لىل تكوين اإلجتاهات اجلديدة كما تعزز عملية الرغبة يف الوس

 عملية التعلم.  
 فوائد استخدام الوسائل التعليمية .د

تقدمي للتالميذ أساسا ماداي لإلدراك اجلاسي، ومن مث فهي تقلل من  .1
 استخدام الطالب األلفاظ ال يفهمون هلا معىن

 تثري اهتمام الطالب كثريا .2
 مونه ابقي األثرجتعل ما يتعل .3
 تقدم خربات واقعية تدعوا الطالب لىل النشاط الذايت .4

                                                           
 67( ص. 2000)الرايض: املفردات، تكنولوجيا التعليم : املاهية واألسس والتطبيقات العملية، عبد الرمحن كدوك، 9 
 44( ص. 2010)كويت: األداب والرتبية جبامعة كويت، وسائل األنصال والتكنولوجيا يف التعليم، جبى، حسني محدي التو 10 

11 Nana Sujana dan Ahmad Rifai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 2 
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تنمي يف الطالب استمرار يف الفكر، كما هو احلال عند استخدام الصور  .5
 املتحركة والتمثيلية والرحالت 

تسهم خربات ال يسهل احلصول عليها عن الطريق أدوات أخرى وتسهم  .6
 ا وتنوعايف جعل ما يتعلم الطالب أكثر كفاية وعمق

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

 مراعة األمور التالية عند اختيار الوسيلة أو عدادها: 
 حتديد اهلدف من الوسيلة  .1
 دقة املادة العملية ومناسبتها ملادة الدرس  .2
 توفر املواد اخلام الالزمة لصنعها مع رخص تكليفها .3
 تعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة عن االكتظاظ واحلش .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  .7

 البيانية وغري ذلك
 لطالب، خبيث يسهل االستفادة منهاأن تتناسب ومدراك ا .8
 جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكيد من صالحيتها .9

 
 
 



16 
 

 املبحث الثاين: األلعاب اللغوية
 تعريف اللعبة العربية .أ

اللعبة هي األنشطة اليت يعملها الالعبون للسرور واالستمتاع بعد أن هزموا 
ويستخدمي  12اهلزمية. –والغلبة العدوا، ألن هلا العناصر الرايضية النشيطة، والنظام، 

اصطالح "األلعاب" يف تعليم اللغة، لكي يعطي جماال واسعا يف األنشطة الفصيلة، 
وتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفري 
احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة. وهي أيضا توظف بعض العمليات العقيلة 

ل التحمني إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، وتتيح للطالب نوعا من مث
االختيار اللغة اليت يستخدميها. وهذه األلوان من األلعاب حتضع اإلشراف املعلم 

  13أو ملراقبته يف األقل.
وعن طريق األلعاب حياول الدارسون املشاركة لفهم ما يتحدث عنه شفهيا 

 أفكار يف رأسه، وعن طريق األلعاب يتعلم الدارس اللغة، ويفأو حتريراي ملا لديه من 
نفس الوقت فإنه يتمتع هبا. ألن فيها من روح التنافس واملشاركة والتعاون واحلصول 

   14على النتيجة العالية.
 G. Gibbsومن أفضال ما قيل يف حتديد اللعبة اللغوية ما قاله ج. جيبس 

للوصول لىل  –متعاونني أو متنافسني  –ارسني يف تعريفها: لهنا نشاط يتم بني الد

                                                           
12 Andang Ismail, Education Games, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 16 

 12( ص. 1983)الرايض: دار املريخ للنشر، األلعاب اللغوية يف تعليم األجنبية، صف مصطقى عبد العزيز، ان 13 
14 Abdul Haris, Meningkatkan ketrampilan Berbicara Bahasa Arab Melalui Game. El Jadid. 

Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam. 2(4)hlm. 125 
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وقال سوابرنو أن اللعبو العربية يف احلقيقة  15غايتهم يف لطار القواعد املوضوعة.
   16هي نشاطة للحصول على املهارة اللغوية املعينة بطريقة مرحية.

 
 أنواع األلعاب اللغوية  .ب

 أنواع األلعاب اللغوية لىل قسمني:
وعناصرها. فقال: من املمكن أن نقسم لىل عدة من حيث مهارات اللغة  .1

أنواع، 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، 
 17احلفالت، ألعاب النفسية، اخلط، واأللعاب املتنوعة.

 
 ج . فوائد األلعاب يف دروس اللغة

 18شرح العزيز عن فوائد األلعاب اللغوية منها:
تساهد األلعاب اللغوية كثريا من الدارسني على املواصلة تلك اجلهود  .1

 ا، والتحفيف من راتبة الدروس وجفافها.ومساعدهت

                                                           
 14-13السابق، ص. انصف مصطفى عبد العزيز، مرجع 15 

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

(Malang: 2008, UIN Malang Press ), hlm.  175 
 13( ص. 1983)الرايض: دار املريخ للنشر، األلعاب اللغوية يف تعليم األجنبية، انصف مصطقى عبد العزيز، 17 
 10-9مصطفى عبد العزيز، مرجع السابق، ص. انصف 18 
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تساعد األلعاب العلم على لنشاء النصوص اليت تكون اللغة فيها انفعة  .2
 وذات معىن تولد لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة واإلسهام.

أصبحت األلعاب وسيلة إلثراء تدريب الداليل اهلادف اللغة ومددا للمواد  .3
 ون.اللغوية اليت يدرب عليها الدارس

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

 اللعبة اللغوية، فهي:
 اللعبة اللغوية هي وسيلة مساعدة يف التعليم وليست اهلدف. .1
ط، فينبغي طفال فقكثريا من الناس يعتقدون أن األلعاب اللغوية تناسب لأل .2

 19لنا أن هنتم املصطلحات اللغوية اليت سندرسها، وكيفية استخدامها.
 

  الروح احلقيقي لأللعاب ه.
 ميكن اجلوهر احلقيقي لأللعاب يف:

 روح التنافس األخرى للتفوق على اآلخرين .1
 مشاهدة الآلخرين ومتباعتهم يف املسابقات املختلفة وتشجيعهم  .2
 لمكاانهتا الذاتيةحيث النفس على حتسني  .3
 التعاون مع األقران اإلجناز عمل معني أو لتحقيق انتصار ما .4

ويف األلعاب اجلماعية أو يف جمموعات ، يسري االتنافس والتعاون جنبا لىل 
جنب. فهناك جمموعات وفرق أحرى حناول التغلب عليها، كما أن هناك أصدقاء 

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

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



19 
 

ظر ا يكون للفرد دور مهم يف ننساعدهم على االنتصار على الفرق املنافسة. وهكذ
  20اآلخرين.

 
 و. خصائص اللعبة اجليدة 

 وميكن لجاز خصائص اللغبة اللغوية اجليدة يف اآليت:
 مالءمة اللعبة ملستوى الدارسني .1
 صالخية اللعبة لكافة املستوايت .2
 لشراك اللعبة ألكرب عدد من الدارسني .3
 معاجلة اللعبة ألكثر من مهارة أو ظاهرة لغوية .4
 ل اللعبة مبوضوع مدروس حديثااتصا .5
 سهولة اإلجزاء .6
 21لذكاء اللعبة لروح املنافسة وجلبها للمتعة واملروح .7

 
 ز.  اللعبة سكرابق

 ( مفهوم لعبة سكرابق1
هي لعبة األلواح، واهلدف منها تكوين الكلمات   "Scrabble Arabicسكرابق "

 أحروف. سبع ةالعشوائي

                                                           
 14انصف مصطفى عبد العزيز، مرجع السابق، ص. 20 
 

 17. انصف مصطفى عبد العزيز، مرجع السابق، ص21 
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العبني  لكلمات املتقاطعة، تلعب من قبلوسكرابق هي لعبة تعليمية على غرار ا
قطعة، ومطبوع علية  100لىل أربعة، وهي عبارة عن لوح كبري الذي يتكون من 

حرف اهلجائية ولكل منها  98حرف اهلجائية. ومن مث، يتكون قطعة مطبوع من 
قيم املختلفة وقطعتان غري املطبوعتني، مكان أي حرف. خيتار كل العب سبعة 

على تكوين كلمة على لوح اللعبة ابلتبادل مع الالعب اآلخر، أحروف وحياول 
ويتنافس الالعبون ابستغالل أفضل املواقع يف لوح اللعبة لوضع حروفهم عليها، 

  وكذلك استغالل قيمو احلروف.
 ( طريقة استخدام سكرابق2

العبني،  4أو  3أو  2سكرابق هي لعبة من ألعاب الكلمات املخصصة العب 
ة بتكوين كلمات متشابكة على غرار الكلمات املتقاطعة ايستخدام ويكون اللعب

 احلروف اليت تتفاوت يف قيمة نقاطها.  
 ( اهلدف من اللعبة3

احلصول على أكرب عدد من النقاط خيث يتنافس الالعبون ابستغالل أفصل 
 املواقع يف لوح اللعب لوضع حروفهم عليها، وكلك استغالل قيمة احلروف. 

 ( مالحظات4
حيمل كل حروف قيمة معينة من النقاط، مسجلة يف زاويته اليمىن، ويوجد 

، الحيسب هلا أس قيمة من النقاط، وميكن اعتبارها 2مربعات حروف فارغة وعددها 
أي حرف اهلجائية وعندما يتم اللعب فيها البد أن يوضخ الالعب "ماذا متثل من 

 .عبةميكنه تغيريها لىل هناية اللاحلىوف" بعد ذلك ال
 ( نظام لعبة سكرابق5
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 أحضر قلما لتسجيل النقاط .أ
 ضع لوح اللعبة وسط الالعبني .ب
 على كل العب أن أيخذ رفا لتنظيم حروفه عليه، مث يضعه أمامه .ج

د.  توضع كل احلروف يف حقيبتها اخلاصة، مث يسحب كل العب حرفا 
واحدا، والالعب الذي يكون حرفه أقرب لىل بداية احلروف اهلجائية 

ب أوال، مث تعاد احلروف املكشوفة لىل احلقيبة، وترج مع احلروف يلع
 األخرى حىت ختتلط.

 ه. على كل العب أن حيسب سبع حروف مث يضعها على رفه.
 املبحث الثالث: املفردات وتعليمها

 لن تعليم املفردات حيتاج لىل الطرائق املناسبة الفع الة لكي يستطيع أن يتحقق
املهارات  ئق تدريس اللغة العربية متنوعة وكلها تستخدم لتعليمهبا هدف التعليم. فطرا

اللغوية، ولكن لكل طريقة مزي ة خاصة ومناسبة مع مهارة معينة. لن فهم املفردات 
وأيضا أن أثر التعلم يبقى    أو اإلستيعاب يسهل اكتساهبما ابلفيلم أو احلاسوب.

  22احلر كي للمتعلم.يف الذاكرة مدة أطول لذا ارتبط اب النظام العصي 
 تعريف املفردات .أ

كما قال حممد كامل الناقة أن املفردات هي أدواة محل املعىن كما أهنا يف 
  ذات الوقت وسائل للتفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره لىل

                                                           
( ص.  2002) الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمي،  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،عبد العزيز بن لبراهيم العصلي، 22 

134 
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كلمات حتمل ما يريد. ويفضل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل موضوعات 
 23ا حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمة من حياهتم.يتكلمون فيه

 
 مفهوم املفردات .ب

جون  الإلندونيسية الذي ألفه –املفردات كما ذكرت يف القاموس اإلجنليزية 
ويف اللغة اإلجنيليزية مسيت  24م. ايقولس وحسن شاذىل هي قائمة الكلمة.

vocabulary دونيسية هي قائمة واملفردات يف اصطالح القاموس العام للغة اإلن
 25الكلمة.

( مجيع الكلمات 1يعرف املفردات كما يلي: ) 26أدى ويناات واحدية 
( الكلمات اليت استوعب عليه الشخص أو الكلمات اليت 2املضمونة يف اللغة )

( يف علم 4( الكلمات املستخدمة يف العلوم )3يستخدمها مجاعة يف نفس البيئة )
( قائمة الكلمات والعبارات واملصطالحات 5ات )اللغة، ليست مجيع الكلمات مفرد

 يف اللغة اليت تنظم هجائية ومعها حتديدها.
( 1رأيه أبن املفردات هي : ) 27وفقا لآلراء السابق ذكرها يقدم سوجيطا

( الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم 2مجيع الكلمات املضمونة يف اللغة )
( قائمة الكلمات املنظمة مع البيان 4م )( الكلمات املستخدمة يف العلو 3والكاتب )

                                                           

املكرمة:  طرق تدريسه، )مكه -مداخله -حممد كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: أسسه23 
 161(،  ص. 1985قرى، جامعة أم ال

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

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

1989) Hlm. 24 
26 Sabartu Akhdiah, Dkk, Pengajaran Kosakata, (Jakarta: Dikti) Hlm. 41. 
27Suedjito, Kosakata Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 1988) hlm. 35  
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 28املوجز مثل القاموس. يقسم هاري موكيت كريداالكساان ىف القاموس اللغوى
( عنصر من عناصر اللغة الشامل على املعارف 1املفردات لىل ثالثة معاين، هي: )
( الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم والكاتب 2عن املعىن واستخدامها يف اللغة )

( قائمة الكلمات املنظمة مع البيان املوجز مثل 3و لغة ما وقائمة الكلمات )أ
 القاموس.

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

من  إلندونيسيا بشكل زايدة. كل املورفم يركبيستطيع املورفم يف اللغة ا 29النحوية.
مور وألومورف. مورف وألومورف امسني لشكل تساو. مورف اسم شكل مل يعرف 

 مركزه و ألومورف يعرف مركزه.
جترب املفردات يف علم اللغة عملية الصرفية. عملية الصرفية هي كيفية 

 لزايدة مثل:عملية االتشكيل الكلمة يوصل مورفم مبورفم آخر. يف عملية الصرفية 

 = أفعل فعل + أ
 ت + فعل + ا = تفاعل

 يفعل + و +ن = يفعلون  
 

 تعليم املفردات   .ج
لن التعليم عامل من عوامل الرتبية وينحصر ليصال املعلومات لىل ذهن وصك 
حوافظ النشء مبسائل الفنون والعلوم. وعوامله ثالث : هي املعل م واملتعلم واملعلومات. 

                                                           
28Harimukti Kridalaksana, Kamus Linguistik,(Jakarta : PT Gramedia, 1982) Hlm. 114 
29 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 51. 
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الواسط بني العاملني اآلخرين وهو الذي خيتار من املعلومات املقدار الالزم واملعلم هو 
للمتعلم، فعمله يتضمن دراسة املتعلم والعلم التام ابملعلومات الدراسية وخباصة ما 

عضها يلقي منها على املتعلم حىت يسهل عليه ليصاهلا له مرتبة ترتيبا منطقيا ومرتبطا ب
 . 30ببعض

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

 البعض خيطئ قد ألنه املفردات تعليم مفهوم يؤكد أن للباحثة . مهم31لتغيري سلوكه
 يعين عربية كلمة معىن األجنىب الدارس التعليم هو أنه على املفردات فهم تعليم يف

 تعليم أن يظن اآلخر البعض و .هلا مقابل لُياد و لغته لىل الكلمة على ترمجه قدرته
 .العربية واملعاجم القوامس يف معناها حتديد على الدارس قدرة العربية يعين الكلمة
 .املفردات تعليم مفهوم املراد من هذا ليس كال،

نطق  على القدرة لديهم تكون ألن الطالب هتوجي هو املفردات تعليم أما
لغوي  تركيب يف ووصفها منها اإلشتقاق طرقة ومعرفة فهم معناها و املفردات حروف
 .32املناسب املكان يف املناسبة الكلمات استخدام على والقدرة صحيح

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

 

                                                           
)فونوروكو : دار السالم، بدون السنة( ص.  cالرتبية والتعليم اجلزء األولطلبة كلية املعلمني اإلسالمية كونتور،  30

3 
 1( ص. 2008 ,اإلسالمية كونتورللرتبية  :السالم دار ، )معهدوالتليم الرتبية أصول أمحد، سوترسنو 31
 والعلوم للرتبية اإلسالم املنظمة منشورات :، )مصرهبا ناطقنيال لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي 32

 193ص.  (1989والثقافة،
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 حفظ لذ كثريا يفيد ال ألنه السليم، اجلملة سياق يف املناسبة الكلمة على استخدام
 .اليومية حيات يف وابخلاصة استخدامها، على يقدر مل ولكن الكثرية التلميذ املفردات

 املفردات د. أمهية
 كانت منطقة شخص خريات و أفكار فهم يف هاما رادو  تلعب املفردات لن

 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

 ملفرداتا شرح أساليب ه.
  حمسوسة. )قلم( كانت هتا لن صور أو عينها إببراز الكلمة عليه تدل   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
 .ابلعربي ة الكلمة معىن شرح .ح
 .أكثر املعىن معرفة على يساعد وتعد دها القراءة لعادة .ط
 . املعجم يف البحث .ي
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 33 .لرتمجةا .ك
 املفردات أنواع .و

اللغوية،  املهارات حسب تقسيمها وهي أقسام، أربعة لىل املفردات تنقسم
  :34يلي بياهنا فيما االستخدام. أييت وحسب التخصص حسب و املعىن وحسب

 اللغوية املهارت حسب تقسيمها .1
 : منها أقسام، أربعة لىل املفردات تنقسم اللغوية، املهارات حسب

 قسمني لىل 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 لىل تنقسم وهي  (speaking vocobulary)الكالم  مفردات -ب

(informal)  وموقفية(formal) يتال الكلمات جمموعة هو ، فاألول 
 اليت الكلمات جمموعة هو الثاين أما .اليومية حياته يف يستخدمها، الفرد

 له تكون عندما أو معني موقف يف لال حيتفظ هبا الفرد وال يستخدمها
 .مناسبة

                                                           

 فهرسة :)الرايض األوىل الطبعة هبا، الناطقني لغري العربي ة الل غة ملعلمى لضاءات ، الفوزان لبراهيم الرمحن عبد 33 
 159ه( ص.  1432أثناء النشر الوطنية فهد امللك مكتبة

( 1986القرى،  أم جامعة :، )مكةاخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم يف املرجع مية،طعل امحد رشدي 34 
 618 -616ص. 
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 مها، قسمني لىل تنقسم هي  (writing vocabularies)للكتابة  املفردات - ت
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
 مها، تنقسم كذلك ، وهي (potential vocabularies)كامنة  مفردات - ث

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

 .أخرى بلغات اإلملام ضوء يف أو الصرفية، لىل خصائصها استينادا
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 منهج البحث .أ

خدمه الباحثة هي املدخل الكمي، ألن البياانت لن  مدخل البحث الذي تست
اليت حتتاج لليها الباحثة تكون على الصورة العديدة أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقدر 

لتجريب  35هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى
  .استيعاب املفرداتلرتقية   "Scrabbicفعالية استخدام وسيلة اللعب "

البحث هو البحث التجريب يعين شبه جتريبية  هذا يف املستخدم البحث ومنهج
(quasi eksperimental design ابلنوع )non equivalent control group design  نظرا.

لىل موضوع البحث الذي قمات الباحثة يف دراسته هو فعالية استخدام وسيلة لعب 
"Scrabbic"   المية املتوسطة اإلس أشعرييف مدرسة هاشم املفردات  عابياستلرتقية

 ابتو. 
مسيت ابلتجريي ألن الباحثة ما للتزمت حبدود الواقع حتلول لعلدة تشكيلة 
طريقة ادخال تغيريات عليه وقياس أثر هذه التغيريات وما حدثت من نتائج. جرى هذا 

الضابطة،  ةالبحث ابستخدام جمموعني، تكوين هااتن من اجملموعة التجربية واجملموع
اجملموعة التجريبية هي اجملموعة اليت تستخدم السلوك اخلاصة وهي ابستخدام وسيلة 

 ، وأما اجملموعة الضابطة هي اجملموعة اليت ال تستخدم السلوك   "Scrabbicاللعب "
 

                                                           
35 Arikunto Suharsismi. “Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998) 
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". وبعد ذلك، تقارن الباحثة بني Scrabbicاخلاصة وهي بدون استخدام وسيلة اللعب "
 36على اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. بارالختاجملموعتني اب

استخدام الباحثة يف هذا البحث تصميم اختبار القبلي والبعدي يف كل من 
اجملموعتني. ويف هذا التصميم اختبارت الباحثة جمموعتني مكافئتني خمتار غري عشوائي 

 nonصلوب ( ابألquasi eksperimental designابلتكبيق لىل نوع هذا البحث يعين )

equivalent control group design . 
 

 عينتهجمتمع البحث و  .ب
 جمتمع البحث .1

موضوع  الذين يكونون األشياء أو األشخاص أو األفراد مجيع هو البحث جمتمع لن
وأم ا جمتمع هذا البحث هم الطالب يف الفصل الثامن يف  37البحث. مشكالت

 املتوسطة اإلسالمية ابتو أشعريمدرسة هاشم 
 ينة البحث ع .2

 آ( و)وعينته بعض من جمتمع البحث. ختتار الباحثة الطالب يف الفصل الثامن 
. وختتار الباحثة هذين فصلني ألن كفاءة كعينة البحث  الفصل الثامن )ف(

الطالب متساواين يف تعليم املفردات. ولذلك تبحث الباحثة هذين فصلني لتكون 
 جمموعة جتريبية و جمموعة ضابطا.

 البحث متغريات .ج
 أن  املنهج التجريي يف هذا البحث يتكون من متغرياتن، مها كما يلي:

                                                           
36 Sumardi Suryabrata. “Metodologi Penelitian”. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006) hal: 88 

 152( ص. 1978)القاهرة: دار املهضة العربية،  النفس، علم و الرتبية يف البحث مناهج واآلخرون، احلميد عبد جابر37 
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 املتغري املستقل .1
هو العامل الذي يقيس مدى فعالية على  (variabel independent)املتغري املستقل 

لى عاملتغري املستقل يف هذا البحث هو  38املوقف ويسمى أيضا ابلتغيري التجريي.
 .  "Scrabbicوسيلة لعب "

 املتغري التابع .2
هو العامل الذي ينتاج عن فعالية العامل  (Variabel Dependent)املتغري التابع 

 39املستقبل. يسمى بعامل التابع هو تعليم املفردات.
 هو تعليم املفردات.املتغري التابع يف هذا البحث 

 (1دول )اجل
 متغريات البحث

 املتغري التابع املتغري املستقل

 تعليم املفردات "Scrabbicلة لعب "استخدام وسي

 
 البياانت ومصادرها .د

، واالستبانة ختباراالالبياانت اليت حتتاج لليها الباحثة يف هذا البحث هي نتاج 
 . "Scrabbicعن فعالية استخدام وسيلة لعب "

                                                           
 312املرجع السابق ص  38
 312املرجع السابق ص  39
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تصميم البحث التجريي حيتاج لىل البياانت الكمية. والبياانت الكمية هي 
 لطالب و نتاج االستبانة من الطالب.من ا االختبارنتاج 

 (2دول )اجل

 البياانت ومصادرها

 املصادر البياانت أسئلة البحث رقم

استخدام وسيلة لعب تطبيق  .1
"Scrabbic" 

 الطالب تسجيالت امليدان
 

وسيلة لعب فعالية استخدام  .2
"Scrabbic" 

  االختبارنتائج 

 

 . منهما :تستخدم الباحثة مصادر البحث يف هذا البحث

 البياانت األساسية .1
البياانت اليت مجعها وعاجلها وعرضها الباحثة من املصادر األوىل.  
كاألشخاص املتعلقة ابلتعليم كاملدرس والطالب وورقة األسئلة واإلجابة 

 .االختباريف 
 املصادر الثانوية .2

البياانت اليت مجعها ومعاجلها وعرضها الباحثة من اآلخرين كاملعلومات 
 املدرسة من املالحظة والكتب واجمللة.لىل 
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 طريقة مجع البياانت .ه
وللحصول على البياانت احملتاجة، تستخدم الباحثة يف هذا البحث األساليب 

 اآلتية :
 االختبار .1

هو أداة الن شاطات املعقدة لتقدير سلوك الش خص ال يت تصور  االختبار
 40ة.الكفاءة ال يت ميلكها يف املاد ة الد راسي ة املعي ن

، يعين القبلي االختباراملستخدم يف هذا البحث هو  االختبار
تبار يعطى البعدي، يعين اخ االختباراختبار يعطي قبل لجراء الت جربة، و 

 بعد لجراء الت جربة.
 (3دول )اجل

 41هي كما الرسم البياين اآليت: االختبارمعايري جناح الطالب يف 
 التقدير فئة النتائج الرقم

 ممتاز 90-100   1

 جيد جدا 80-89 2

 جيد 70-79 3

 مقبول 60-69 4

 ضعيف 0-59 5

                                                           
40 .M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengaaran, (Bandung: ITB,1996) hal: 1 
41 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2010) hal: 226 
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 االستبانة .2
االستبانة هي أداة للحصول على احلقائق وجتميع البياانت عن الظروف 
واألساليب القائمة ابلفعل، وتعتمد االستبانة على لعداد جمموعة من 

سئلة عادة األاألسئلة ترسل لعدد كبري من أفراد اجملتمع )حيث ترسل هذه 
  42لعينة ممثلة جلميع فئات اجملتمع املراد فحص أرائها(.

لكشف خلفية الطالب يف تعليم  الطريقة هذه الباحثة وتستخدم
 .املتوسطة اإلسالمية بباتو أشعرياملفردات مبدرسة هاشم 

 حتليل البياانت .و
حتليل البياانت هو تغيري من املعلومات اليت ميكن الكشف عنها أبي شكل 

ن األشكال قبل املراقب. وجتهيز البياانت لتكون لعالما أو لخبارا لتجيب أسئلة م
 43البحث.

حلصول على البياانت الصادقة، تستخدم الباحثة التحليل اإلحصائي 
(. كما قال أمحد بدر : التحليل Analysis Statistic Inferensialاإلستداليل )

واليت سبقت اإلشارة  (Samplingة )االحصائي اإلستداليل فهو يتضمن عملية املعين
املختارة  (Population or Universe)لليها، أي اختبار مجاعة صغرية متثل اجملتمع الكبري 

  44منه
البياانت يف هذا البحث هي البياانت عن نتيجة تعلم الطالب اليت تتجلى من 

 املائة. يففروق املقياس املعديل حىت ختترب فروض البحث تؤخذ مستوى داللة الفروق 

                                                           
 347(. ص: 1982أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، )الكويت: جامعة الكويت، 42 

43 Muslich Anshori. “Metodologi Penelitian Kuantitatif”.(Surabaya: Airlangga University Press, 2009) hal. 

113 
44 Sukardi. “Metodologi Penelitian Pendidikan”. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal 88 
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املفردات. وحتليل  استيعابلرتقية   "Scrabbicو ملعرفة فعالية استخدام وسيلة لعب "
 45اإلحصائي وهو ما يلي: Tمستوى فروق نتيجة التعلم من اجملموعتني تقوم ابلرموز 

𝐌𝐱 −  𝐌𝐲

√(
∑ 2 + ∑ 2𝑦𝑥

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2
) (

1
𝑁𝑥

+  
1

𝑁𝑦
)

 

𝑀𝑥   املقياس معديل من اجملموعة التجريبة : 

𝑀𝑦   املقياس معديل من اجملموعة الضابطة : 

∑ 2 𝑥  عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبية : 

∑ 2𝑦   عدد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة : 

𝑁𝑥   عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبة : 

 𝑁𝑦        :عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة 

𝑁  عدد الطالب لكل الفصل : 
 

  

                                                           
45 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal: 

311-312 
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 الفصل الرابع

 وحتليلها عرض البياانت

 املتوسطة اإلسالمية ابتو أشعرياملبحث األول: حملة عن املدرسة هاشة 

 املوقع اجلعرايف .أ
مدرسة هاشم أشعري املتوسطة اإلسالمية ابتو وضع يف شارع مسريو رقم 

 رية سيسري ابتو.يف الق 22
 

 املتوسطة اإلسالمية ابتو أشعرياتريخ املدرسة هاشم  .ب
الرتبية الدينية هي تربية أساسية لكل لنسان اليت وجي اهتمامها وَّنوها 
لصون اإلميان والتقوى لرب العاملني. وهي حنو حاجة املطلقة املهمة لكل شعب 

 اخلمسة، حىتاإلندنيسي الذين أكثرهم مسلمون  ومتمسكون بفلسفة أساس 
م املدرسة اخلاصة لرتبية املعلمني الدينية  1956أغسطس  17ظهرت ألول مرة يف 

اليت أساسها جملس مجعية هنضة العلماء يف منطقة   (PGAP NU)هنضة العلماء 
ابتو. وغرض األول يف لنشاء هذه املدرسة هو إلمالء حاجة املسلمني على تربية 

 .الدينية اإلسالمية حنو سكان ابتو
تغري اسم هذه املدرسة لىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية  1973مث يف سنة 

ابتو ابستعمال املنهج الدراسية "مدرسة املتوسطة اإلسالمية  أشعريهاشم 
 31على دستور الوزارة الشؤون الدينية رقم  1973سنة   MTs AINاحلكومية" 

 اخلكومية. يف مسألة تغري اإلسم و منهج الدراسية املدرسة 1973سنة 
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وأما َّنو هذه املدرسة، لقد تغري درجتها بطيئا بسبب عدم النظام من 
احلكومة على اعتماد املدرسة، وقبل نيل الدرجة من احلكومة، انلت هذه املدرسة 
شهادة من جلنة الرتبوية املعارف والية جاوى الشرقية. فمنذ ذلك، هذه املدرسة هلا 

سنة بتلك الدرجة،  14و بعد  .PW/7/300-ب/IV/81درجة مسجل برقم 
انلت هذه  2008حتق  نظام املسجل من الوزارة الشؤون الدينية حىت يف سنة 

 .2019املدرسة الدرجة " أ " اليت صحت لىل سنة 
 

 املتوسطة اإلسالمية ابتو أشعريالصورة اجلانبية املدرسة هاشم  .ج

 يلي: مية ابتو، كماأما من الصورة اجلانبية املدرسة هاشم أشعري املتوسطة اإلسال

 املتوسطة اإلسالمية ابتو أشعرياملدرسة هاشم :   اسم املدرسة  .1
 1957:  سنة من وجودها .2
 : ممتازة  االعتماد  .3
 سيسري ابتو 22: يف شارع مسرو    العنوان  .4
 (0341)592393:    رقم اهلاتف .5
 admin@hasyimasyaribatu.sch.id :  الربيد اإلليكرتوين .6
 MM: حممد حميد،  اسم رئيس املدرسة .7
 58:   عدد األستاذ .8
 805:   عدد اطالب .9

 

 

mailto:admin@hasyimasyaribatu.sch.id
mailto:admin@hasyimasyaribatu.sch.id
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 اخلريطة

 (1الصورة )
 خريطة مدرسة هاشم أشعري املتوسطة اإلسالمية ابتو

 
 

 املتوسطة اإلسالمية ابتو أشعريرؤية مستقبلة ورسالة مدرسة هاشم  .د
 :رؤية مستقبلة املدرسة

ان حتقيق انسان امياان تقيا على اساس اهل السنة واجلامعه, واسعا يف العلوم "
 ".وتكنولوجيا وابسق األخالق

 عالمة

 رجيح يف اقامة الشريعةاالسالمية على اساس اهل السنة واجلامعة .1
 رجيح فىي تعاظم منجز االمتحان الوطين االخرية .2
 رجيح يف  تعاظم منجز اللغة العربية واالجنليس .3
 جيح يف  تعاظم منجز الرايضيةر  .4
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 رجيح يف تعاظم منجز الفنية .5
 رجيح يف عيشة االجتماعي .6
 رجيح يف العلوم وتكنولوجيا .7
 متلك بيئة املدرسة الرحة الشأنية للدراسة  .8
 

 رسالة املدرسة:
تعاظم عملية االسالمية على مؤسس اهل السنة واجلماعة, على طريق قرأة  .1

 ةاالستغاثة وسورة يس كل يوم اجلمع
اقامة التدريس والتوجيه مؤثرا, حيث تكون الطالب مرتعرعا غاية موافقا لقوة  .2

 نفسهم بزايدة الدراسة وتكثري التدريب
تعاظم نشاط التفوقية الكثيفة على كل سكان املدرسة من حيث دراسي وغري  .3

 غة اجنليس يف مكان معنيدراسي على ممارسة اللغة العربية و الل
 

 املتوسطة اإلسالمية ابتو أشعريدرسة هاشم هيكل املنظمة جلان امل .ه
-2016أما هيكل املنظمة جلان املدرسة هاشم أشعري املتوسطة اإلسالمية ابتو

2017 
 MM: حممد مديد،  رئيس املدرسة .1
 : سييت سودريين قسم املنهجية .2
 : احلج. مسلحة قسم الطالية .3
 : خري األنوار قسم الوسائلية .4
 S.Komي، : حممد نزر رشيد أمنية الصندوقية .5
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 األنشطة األساسية .و
لن األنشطة التعليمية يف مدرسة هاشم هشعري املتوسطة اإلسالمية ابتو 
جتري من يوم اإلثنني لىل يةم السبت، وأما املواد التعليمية تتكون من املواد العامة 

 واملواد الدينية. 
ة غأحد عشر املواد العامة : اجلنسية، الرايضيات، اللغة اإلندونيسيا، الل .1

اإلجنليزية، اللغة اجلاوية، الرايضة، العلوم، علم االجتماع، الفنون 
 والثقافة، علم التكنولوجيا، التعليم البيئ.

: القرآن احلديث، عقيدة األخالق، فقه، اللغة  ستة املواد الدينية .2
 العربية، اهل الستة واجلامعة، اتريخ الثقافة اإلسالمية.

 
 األنشطة اإلضافية .ز

ضافة خمتلفة يف مدرسة هاشم أشعري املتوسطة اإلسالمية هناك أنشطة ل
ابتو، وميكن للطلبة اختار األنشطة املناسبة برغباهنم. جتري هذه األنشطة بعد 

 ساعات الدراسة . وأما أنواع األنشطة اإلضافية يف املدرسة كما يلي:
 األنشطة اإلضافية حاسب .1
 األنشطة تعليم القرآن .2
 األنشطة مناسك احلج .3
 ة الرايضةاألنشط .4
 drum bandاألنشطة  .5
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 عدد الطالب يف مدرسة هاشم أشعري املتوسطة اإلسالمية ابتو .ح
انطالقا من البياانت احملصولة عليها يعرف أن عدد الطلبة ملدرسة هاشم 
أشعري املتوسطة اإلسالمية ابتو فيما يلي جدول عدد الطلبة هلذه املدرسة سنة 

 :2017-2016الدراسة 
 (4جدول )

 2017-2016الطلبة هلذه املدرسة سنة الدراسة عدد  
 مجلة فصل فصل الثامن فصل السابع سنة الدراسية

2016-
2017 

275 328 202 805 

 

 يف تعليم املفردات "scrabbic" استخدام وسيلة لعب املبحث الثاين:

 " يف تعليم املفرداتscrabbic"استعداد استخدام وسيلة لعب  .أ

 
 " هي:scrabbicاألدوات للعبة " .1
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 "scrabbic"لوحة لعبة  (1
 حروف اهلجائية (2
 ورقة اإلجابة (3

 املواد الدراسي .2
تستخدمت الباحثة املواد الدراسي للفصل الثامن حتت املوضوع 
 الالعبون الرابضيون، املهنة الطبية، التداوي يعين املفردات يف كتاب تعليميهم.

املرمى  –لناديني بني ا –النادي  –فريق  –العب  –مبارة كرة القدام  –مبارة 
 –لسهال  –سعال  –زكام  –صداع  –نتيجة املبارة  –شوط  –اهلدف  –

جبة  –دواء  –عندي أمل  –عندي جرح  –عندي مغص  –وجع األسنان 
عاف سيارة اإلس –الصيديل  –الصيدلية  –ملعقة  –دواء السائل  –قرص  –

 سقط الرجل على األرض.
 

 عليم املفردات" يف تscrabbic"استخدام وسيلة لعب  .ب
عقدت الباحثة املقابلة مع مدرس اللغة العربية يف اإلدارة املدرسني، 
وحصلت الباحثة من هذه املقابلة هي نوع من أنواع تستخدم وسيلة التعليمية 
يف الفصل،وطريقة املدرس يف التعليم والتعل م، طريقة املستخدمة يف تعليم 

استخدام  اضرة. ولكن ال جتد الباحثةاملفردات هي ابلطريقة املباشرة وطريقة احمل
" و لعبة األخر يف هذه املدرسة. وهناك مشكالت بغض scrabbicاللعبة "

 36التلميذ من التالميذ يف تعليم املفردات، وعدد التالميذ يف الفصل جتريبة 
 تلميذا. 36تلميذا وفصل ضابطة 
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عة و ، قامت الباحثة ابالختبار القبلي يف اجملميف اللقاء األول
التجريبية. وقامت الباحثة ابالختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة. فتخت 
الباحثة التعليم ابلسالم وتقرأ البسملة وسألت الباحثة احلالة، التعارف مث سألت 
عن املادة اليت علمت يف الفصل مع مدرسهم، مث أعطت الباحثة السؤال وأمر 

 احثة حيت انتهاء الوقت، وختمتأن يفعلوا االختبار. انتظرت البالتالميذ 
 46اللقاء ابلسالم وقراءة احلمدلة.

" يف scrabbic، قامت الباحثة بتطبيق اللعبة "يف اللقاء الثاين
 وأنشطة يف الفصل كما يلي: 47اجملموعة التجريبية،

بدأت الباحثة ابلسالم والبسملة وسألت احلالة، مث قرأت الباخثة   -1
فردات عن املادة اليت قد كشف احلضور وسألت الباحثة من امل

 تعليم من املدرس.
 قبل تبدأ الدراسة قسمت الباحثة لىل أربع جمموعات. -2
 " .scrabbicوأمرت الباحثة رئيس اجملموعة ليأخذ اللعبة " -3
 لوح اللعبة وضعت أمام السبورة -4
 أحضر قلما لتسجيل النقاط -5
 على كل العب أن أيخذ رفا لتنظيم حروفه عليه -6
أحروف، والعب الذي يكون حرفه يسحب كل العب سبع  -7

 أقرب لىل بداية احلروف اهلجائية يلعب أوال.
 تبدأ اللعبة، وشارفت الباحثة اللعبة. -8

                                                           
 في الفصل التجريبة 36عدد التالميذ  08.20حتى 07.00الساعة في  2017ابريل  13يوم الخميس، في التاريخ 46 

 في الفصل الضابطة 36عدد التالميذ  12.20حتى 11.20في الساعة  2017ابريل  13يوم الخميس، في التاريخ    
 في الفصل التجريبة 36عدد التالميذ  08.20حتى 07.00في الساعة  2017ابريل  27يوم الخميس، في التاريخ 47 
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عندما اللعبة، هنا ال يستطيع بعض التالميذ أن يكتسف املفردات  -9
 عن املادة، مث أمرت الباحثة أن ينظر لىل الكتاب.

اللعبة  دقايق، حلصة الباحثة هن 10وقبل اختتام يف حصة  -10
 ابلسؤال وُيب التالميذ يف كل جمموعة.

 وختمت الباحثة الدراسة ابلسالم وقراءة احلمدلة. -11
 48ة، قامت الباحثة اختبار البعدي يف جمموعة التجريبيف اللقاء الثالث

ملعرفة كفاءة التالميذ يف تعليم املفردات بعد أن وصلت  49واجملموعة الضابطة
 الباحثة مادة الدراسة.

راءات االختبار القبلي يف اللقاء األول حيت اللقاء األخري وكانت لج
للمجموعتني، أوجب التالميذ اجملموعة الضابطة أن الدراستهم جنعلهم انعسا 
ملل لكن يف جمموعة التجريبة أجب التالميذ أهنم فرجا وسرورا يف تعليم 

 " .scrabbicاملفردات ابستخدام وسيلة لعة "

 " يف تعليم املفرداتscrabbicستخدام وسيلة لعب "افعالية  املبحث الثالث :

 البياانت من نتائج اإلختنار وحتليلهاعرض  .أ

وفيما يلي ستعرض الباحثة البياانت اليت تتعلق بنتائج البحث. وعرض 
ضابطة القبلي والبعدي من اجملموعتني ال االختبارالباحثة يف هذا البحث نتائج 

 . t-testوز اإلحصائي والتجربية، مث حللتها ابستخدام الرم

 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة االختبارنتائج  .1
 

                                                           
  36عدد التالميذ  08.20حتى 07.00في الساعة  2017مايو  11م الخميس، في التاريخ يو48 

 36عدد التالميذ  12.20حتى  11.00في الساعة  2017مايو  11يوم الخميس، في التاريخ 49 
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 أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي:
 

 (5) اجلدول
 القبلي للمجموعة الضابطة االختبارنتائج 

 التقدير االختبار القبلي أمساء التالميذ الرقم

 مقبول 60 امحد زكراي انديسين 1

 ضعيف 50 فوترا فرااتماافندي  2

 مقبول 65 افردا مفته حسنة 3

 ضعيف 55 الفرس فيسل موالان 4

 مقبول 60 انديكا هندرا  5

 ضعيف 50 افريل ليال عزيزة  6

 ضعيف 55 ارييا تري انديكا 7

 ضعيف 50 ايو يوليا  8

 مقبول 60 ابغوس فاموجي راهرجو 9

 مقبول 65 ديتا وهيو انده ساري 10

 ضعيف 55 ا بليتا جسيكا فوتريالس 11

 ضعيف 40 اندي انندا اليسديتيا 12
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 مقبول 60 اردا خري نساء 13

 ضعيف 50 فراسيفا ووالن رماداين 14

 ضعيف 45 فراينزا مرديكا اغاات 15

 ضعيف 50 فرنسسكا داي فرنندا 16

 ضعيف 55 امساويت 17

 جيد 70 ليال دييه  18

 لمقبو  60 ليليس وتول عزيزة 19

 ضعيف 55 حممد وهيو فرمنشه 20

 ضعيف 55 حممد حبتيار هدي  21

 ضعيف 50 حممد رزقي ارداان  22

 ضعيف 50 نزوا حلوا 23

 ضعيف 50 نيزا فاتيا  24

 مقبول 60 نوفيتا ساري صاحلة 25

 جيد 70 فوتري نور عيين 26

 ضعيف 55 راديتا دوي فراسنييو 27

 مقبول 60 رغكا اردي فرمنشة 28

 ضعيف 50 رزقي اميليا نور رمحة 29
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 ضعيف 50 رائس اليف ارداان 30

 جيد 70 سورا هادي وُيااي 31

 مقبول 60 فهرا ديفنتا  32

 ضعيف 55 فليسكا رتنو فالويف 33

 ضعيف 55 يوسف هامل 34

 مقبول 60 زاليا امانيار جهيا الفا 35

 جيد جدا 80 زهرة املفيدة 36

 2040 العدد

 56,7 املعدل

 
 (1 )البياينرسم 

 القبلي للمجموعة ضابطة االختبارنتائج 
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فمن نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ انلوا الدراجة املعدلة 
ويف  1ويف مستوى جيد جدا =  0وأما التالميذ يف مستوى ممتاز =  56,7

ومن  21ويف مستوى ضعيف =  11ويف مستوى مقبول =  3مستوى جيد = 
من نتائج االختبار القبلي من  إن قدرهتم على تعليم املفردات بصفة ضعيفة.هنا ف

ضعيف  اجملموعة الضابطة هناك بعض الطالب الذين حيصلون على الدرجات 
ألن قلة استيعاب املفردات و محاسة الطالب منخفض يف عملية التعليم اللغة 

 العربية. 
 أما نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 (6) جلدولا
 البعدي للمجموعة الضابطة االختبارنتائج 

 التقدير االختبار البعدي أمساء التالميذ الرقم

 مقبول 65 امحد زكراي انديسين 1

 ضعيف 50 افندي فوترا فرااتما 2

 جيد 70 افردا مفته حسنة 3

 مقبول 65 الفرس فيسل موالان 4

 مقبول 65 انديكا هندرا  5

 مقبول 60 ة افريل ليال عزيز  6

 مقبول 65 ارييا تري انديكا 7
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 ضعيف 55 ايو يوليا  8

 جيد 75 ابغوس فاموجي راهرجو 9

 جيد 75 ديتا وهيو انده ساري 10

 مقبول 65 السا بليتا جسيكا فوتري 11

 ضعيف 55 اندي انندا اليسديتيا 12

 مقبول 60 اردا خري نساء 13

 مقبول 65 فراسيفا ووالن رماداين 14

 ضعيف 55 فراينزا مرديكا اغاات 15

 مقبول 60 فرنسسكا داي فرنندا 16

 مقبول 65 امساويت 17

 جيد 75 ليال دييه  18

 مقبول 65 ليليس وتول عزيزة 19

 ضعيف 50 حممد وهيو فرمنشه 20

 ضعيف 50 حممد حبتيار هدي  21

 ضعيف 55 حممد رزقي ارداان  22

 مقبول 60 نزوا حلوا 23

 مقبول 60 فاتيا  نيزا 24
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 مقبول 60 نوفيتا ساري صاحلة 25

 جيد 75 فوتري نور عيين 26

 مقبول 65 راديتا دوي فراسنييو 27

 مقبول 65 رغكا اردي فرمنشة 28

 مقبول 60 رزقي اميليا نور رمحة 29

 ضعيف 55 رائس اليف ارداان 30

 جيد 75 سورا هاجي وُيااي 31

 مقبول 65 فهرا ديفنتا  32

 مقبول 65 فليسكا رتنو فالويف 33

 ضعيف 50 يوسف هامل 34

 مقبول 65 زاليا امانيار جهيا الفا 35

 جيد جدا 85 زهرة املفيدة 36

 2270 العدد

 63 املعدل
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 (2 )البياينرسم 

 البعدي للمجموعة الضابطة االختبارنتائج 

 
 

ملعدلة لدراجة افمن نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أن التالميذ انلوا ا
ويف مستوى  1ويف مستوى جيد جدا =  0وأما التالميذ يف مستوى ممتاز =  63

ومن هنا فإن  9ويف مستوى ضعيف =  20ويف مستوى مقبول =  6جيد = 
قدرهتم على تعليم املفردات بصفة مقبولة. يف االختبار البعدي هناك زايدة درجة 

 فرحية.ألن معظمهم يشعرون ابحلماسة، ويشعرون ابل
 
 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة االختبارنتائج  .2

 أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبة كما يلي:
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 (7) اجلدول
 نتائج اإلهتبار القبلي للمجموعة التجريبة

 التقدير االختبار القبلي أمساء التالميذ الرقم

 ضعيف 40 ادي فراستييو  1

 مقبول 60 انديكا اينوار اكرب 2

 ضعيف 50 انيسا رمجة هاروم مياليت 3

 ضعيف 50 اركا انات فوترا نورجهيا 4

 مقبول 60 سيندي رينامااي افديلة 5

 ضعيف 45 سيفوترا ديوا فرماان  6

 ضعيف 50 دانندرا موالان اردي 7

 مقبول 60 ديفا فوتري 8

 مقبول 60 دوي وهيونعسيه 9

 ضعيف 55 املا سلفياان فريندا 10

 ضعيف 55 فضيلة ايكا نور رماضن 11

 ضعيف 50 فهرزل اريسندي 12

 ضعيف 55 هيدية االتيفة 13

 جيد جدا 80 افة صلحه 14
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 مقبول 60 انتان موليدا 15

 ضعيف 55 ايرا ويداي وايت 16

 مقبول 60 خريد اوكتافيان 17

 ضعيف 55 كرياان فوتري 18

 ضعيف 50 كرسنا فرداان 19

 ضعيف 30 رداانكورنيا سندي ف 20

 مقبول 60 لولؤ نور حممودة 21

 ضعيف 50 مهموال نور عزيزة 22

 ضعيف 40 مرسيال افريليا  23

 جيد 75 مغا نور اليتا  24

 مقبول 60 مفتح اإلسنني 25

 مقبول 60 نوفيتا ازارا  26

 ضعيف 55 فولوغ ارديتيا 27

 مقبول 60 راديتيا دوي انديكا 28

 ضعيف 40 رمضان اردينشة  29

 ضعيف 45 رمضان ردينشة 30

 مقبول 60 رفينا انده فراتيوي 31
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 مقبول 60 ريسا نديلة  32

 ضعيف 55 راهان سافيرتي 33

 مقبول 60 سلوا سافيكا الكرمية 34

 ضعيف   50 صاعل مهاجر  35

 مقبول 60 امسا سافيرتي 36

 1970 العدد

 54,8 املعدل

 (3)ينرسم البيا
 القبلي للمجموعة التجريبة نتائج اإلهتبار

 
فمن نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ انلوا الدراجة املعدلة 

ويف  1ويف مستوى جيد جدا =  0وأما التالميذ يف مستوى ممتاز =  54,8
ومن  20ويف مستوى ضعيف =  14ويف مستوى مقبول =  1مستوى جيد = 

القبلي من  فة ضعيفة. من نتائج االختبارهنا فإن قدرهتم على تعليم املفردات بص
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ضعيف  اجملموعة التجريبة هناك بعض الطالب الذين حيصلون على الدرجات 
ألن قلة استيعاب املفردات و محاسة الطالب منخفض يف عملية التعليم اللغة 

 العربية.
 أما نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبة كما يلي:

 (8) اجلدول

 البعدي للمجموعة التجريبة باراالختنتائج 

 التقدير االختبار البعدي أمساء التالميذ الرقم

 جيد 75 ادي فراستييو  1

 جيد 75 انديكا اينوار اكرب 2

 جيد جدا 85 انيسا رمجة هاروم مياليت 3

 جيد 75 اركا انات فوترا نورجهيا 4

 جيد جدا 85 سيندي رينامااي افديلة 5

 جيد جدا 80  سيفوترا ديوا فرماان 6

 جيد جدا 85 دانندرا موالان اردي 7

 جيد جدا 80 ديفا فوتري 8

 ممتاز 95 دوي وهيونعسيه 9

 ممتاز 90 املا سلفياان فريندا 10
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 ممتاز 95 فضيلة ايكا نور رماضن 11

 جيد 70 فهرزل اريسندي 12

 ممتاز 90 هيدية االتيفة 13

 ممتاز 95 افة صلحه 14

 جيد جدا 85 انتان موليدا 15

 مقبول 65 ايرا ويداي وايت 16

 جيد جدا 80 خريد اوكتافيان 17

 جيد جدا 80 كرياان فوتري 18

 جيد جدا 80 كرسنا فرداان 19

 جيد جدا 80 كورنيا سندي فرداان 20

 جيد جدا 85 لولؤ نور حممودة 21

 جيد جدا 85 مهموال نور عزيزة 22

 جيد 75 مرسيال افريليا  23

 ممتاز 90 غا نور اليتا م 24

 جيد جدا 85 مفتح اإلسنني 25

 ممتاز 90 نوفيتا ازارا  26

 جيد جدا 80 فولوغ ارديتيا 27
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 جيد جدا 85 راديتيا دوي انديكا 28

 جيد جدا 80 رمضان اردينشة  29

 جيد جدا 80 رمضان ردينشة 30

 جيد جدا 85 رفينا انده فراتيوي 31

 جداجيد  80 ريسا نديلة  32

 جيد جدا 80 راهان سافيرتي 33

 جيد جدا 85 سلوا سافيكا الكرمية 34

 مقبول 65 صاعل مهاجر  35

 جيد جدا 80 امسا سافيرتي 36

 2950 العدد

 82 املعدل
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 (4رسم البياين )
 البعدي للمجموعة التجريبة االختبارنتائج 

 
 

دلة ذ انلوا الدراجة املعفمن نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أن التالمي
ويف  22ويف مستوى جيد جدا =  7وأما التالميذ يف مستوى ممتاز =  82

ومن هنا  0ويف مستوى ضعيف =  2ويف مستوى مقبول =  5مستوى جيد = 
فإن قدرهتم على تعليم املفردات بصفة جيد جدا. يف االختبار البعدي هناك زايدة 

يشعرون ابلفرحية. كثريا من الطالب قد درجة ألن معظمهم يشعرون ابحلماسة، و 
يعرفون املفردات بدون النظر لىل كتاب تعليمهم. ومعظمهم أيضا قد يعرف معىن 

 املفردات. 
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 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .3
وبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 

 قارنة بني اختبار القبلي والبعدي لتلكالضابطة، فقدم الباحثة امل
 احملموعة. واملقارنة كما يلي:
 (9) اجلدول

 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة االختبارمقارنة نتائج 

 التقدير النتيجة الرقم

 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

 %0 - %0 - زممتا 90-100 1

 %2,77 1 %2,77 1 جيد جدا 80-89 2

 %16,66 6 %8,33 3 جيد 70-79 3

 %55,55 20 %30,55 11 مقبول 60-69 4

 %25 9 %58,33 21 ضعيف 0-59 5

 %100 36 %100 36 العدد

 
لىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 

من الطالب يف  %58,33الضابطة فظهر أن يف اإلخنبار القبلي 
يف مستوى  %8,33يف مستوى مقبول،  %30,55مستوى ضعيف، 
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يف مستوى ممتاز. وأما  %0يف مستوى جيد جدا،  %2,77جيد، و 
 %55,55يف مستوى ضعيف،  %25يف االختبار البعدي ظهر أن 

يف مستوى  %2,77يف مستوى جيد،  % 16,66يف مستوى مقبول، 
ر وهذا البيان يعين أن نتيجة االختبايف مستوى ممتاز.  %0جيد جدا، 

 البعدي أكرب من نتيحة القبلي
 القبلي والبعدي للمحموعة التجريبة االختبارمقارنة نتائج  .4

وبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 
التجريبة، فقدم الباحثة املقارنة بني اختبار القبلي والبعدي لتلك 

 ة كما يلي:احملموعة. واملقارن
 (10) اجلدول

 القبلي والبعدي للمحموعة التجريبة االختبارمقارنة نتائج 

 التقدير النتيجة الرقم

 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

 %19,44 7 %0 - ممتاز 90-100 1

 %61,11 22 %2,77 1 جيد جدا 80-89 2

 %13,88 5 %2,77 1 جيد 70-79 3

 %5,55 2 %38,88 14 مقبول 60-69 4

 - - %55,55 20 ضعيف 0-59 5
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 %100 36 %100 36 العدد

 
لىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة فظهر أن يف 

يف مستوى  %38,88من الطالب يف مستوى ضعيف،  %55,55اإلخنبار القبلي 
يف مستوى  %0يف مستوى جيد جدا،  %2,77يف مستوى جيد، و  %2,77، مقبول

يف مستوى  %5,55يف مستوى ضعيف،  %0ممتاز. وأما يف االختبار البعدي ظهر أن 
يف  %19,44يف مستوى جيد جدا،  %61,11يف مستوى جيد،  % 13,88مقبول، 

 القبلي. ن نتيحةمستوى ممتاز. وهذا البيان يعين أن نتيجة االختبار البعدي أكرب م
كانت البياانت بينهما ومضة متساويتان فقام الباخثة املالحظة اليت جتري عند 

ة عملية التعليم يف اجملموعتني املذكورتني، وفيما وجد الباحثة الفرق بينهما .وأما يف اجملموع
الضابطة، كان التعليم ُيري مملة وال تظهر محاسة لدى الطالب، وبعض منهم انئمون عند 
التعليم. وأما يف اجملموعة التجريبة، كان التعليم ملون بنشاط الطالب عند التعليم والسؤال، 
هم يهتمون مبا شرح املعلم عن املادة يف خرئط املفاهم املوزع، هذه البيان ظن مؤقت،ألن 

 تركيز هذا البحث يف البياانت الرقيمة من االختبار كما ستذكر بعدها. 
احثة القبلي والبعدي للمجموعتني فشرح الب االختبارئج وبعد معرفة مقارنة نتا

 عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني السابقتني. وهي كما يف اجلدول التايل:
 (11) اجلدول

 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني

 الرقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبة

1X 2X (X) 2X 1Y 2Y (Y) 2Y 
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1 40 75 35 1225 60 65 5 25 

2 60 75 15 225 50 50 0 0 

3 50 85 35 1225 65 70 5 25 

4 50 75 25 625 55 65 10 100 

5 60 80 20 400 60 65 5 25 

6 45 85 40 1600 50 60 10 100 

7 50 85 35 1225 55 65 10 100 

8 60 80 20 400 50 55 5 25 

9 60 95 35 1225 60 75 15 225 

10 55 90 35 1225 65 75 10 100 

11 55 95 40 1600 55 65 10 100 

12 50 70 20 400 40 55 15 225 

13 55 90 35 1225 60 60 0 0 

14 80 95 15 225 50 65 15 225 

15 60 85 25 625 45 55 10 100 

16 55 65 10 100 50 60 10 100 

17 60 80 20 400 55 65 10 100 
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18 55 80 25 625 70 75 5 25 

19 50 80 30 900 60 65 5 25 

20 30 80 50 2500 55 50 5 25 

21 60 85 25 625 55 50 5 25 

22 50 85 35 1225 50 55 5 25 

23 40 75 35 1225 50 60 10 100 

24 75 90 15 225 50 60 10 100 

25 60 85 25 625 60 60 0 0 

26 60 90 30 900 70 75 5 25 

27 55 80 25 625 55 65 10 100 

28 60 85 25 625 60 65 5 25 

29 40 80 40 1600 50 60 10 100 

30 45 80 35 1225 50 55 5 25 

31 60 85 25 625 70 75 5 25 

32 60 80 20 400 60 65 5 25 

33 55 80 25 625 55 65 10 100 

34 60 85 20 625 55 50 5 25 
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35 50 65 15 225 60 65 5 25 

36 60 80 20 400 80 85 5 25 

 2400 230 2270 2040 29775 985 2950 1970 اجملموع

N   ∑𝑥 ∑𝑥2   ∑𝑦 ∑𝑦2 
 

 وفيما يلي توضح ما يف اجلدول السابق:

1X نتائج االختبار القبلي من اجملموعة النجريبة : 

2X نتائج االختبار البعدي من اجملموعة النجريبة : 

(X) الخنراف من نتائج اجملموعة التجريبة: عدد ا 
2X عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبة : 

X∑  :جمموع عدد االحنراف من من نتائج اجملموعة التجريبة 
2X∑ : جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبة 

1Y نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة : 

2Y ج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة: نتائ 

(Y) عدد االخنراف من نتائج اجملموعة الضابطة : 
2Y عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة : 

y∑: جمموع عدد االحنراف من من نتائج اجملموعة الضابطة 
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2y∑:  جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

 (12اجلدول )

 اجملموعتني من ربعامل االحنراف عدد و االحنراف جمموع عدد

 اجملموعة التجريبة اجملموعة الضابطة
حمموع عدد 

 (∑yاالحنراف )
جمموع عدد 

االحنراف املربع 
(2y∑ ) 

جمموع عدد 
 (∑Xاالحنراف )

جمموع عدد 
االحنراف املربع 

(2X∑) 
230 2400 985 29775 

 

 السابق لىل الرمز اإلحصائي اآليت:مث قام الباحثة إبدخال النتائج 

𝑀𝑥 =
∑𝑥

𝑁
 

=
985

36
  

= 27,36 

∑𝑥2  = ∑𝑥2− 
(∑𝑥)2

𝑁
 

= 29775 –  
(985)2

36
 

= 29775 −  
970225

36
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= 29775 – 26950 = 2824,4 

 

𝑀𝑦 =
∑𝑦

𝑁
 

=  
230

36
  

= 6,4 

∑𝑦2  = ∑𝑦2− 
(∑𝑦)2

𝑁
 

= 2400 − 
(230)2

36
 

=  2400 −  
52900

36
 

= 2400 −  1469,4 = 930,4 

 

 

𝒕  =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑𝑥2 + ∑𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁𝑥
+

1
𝑁𝑦)

 

=  
27,36 − 6,4

√(
2824,4 + 930,4

36 + 36 − 2 ) (
1

36
+

1
36)

 

=  
20,96

√(
3754,8

70 ) (
1

36
+

1
36)

 

=
20,96

√2,682
 

=
20,96

1,637
 

𝑡 =  12,80 
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𝐷𝑓 =  ( 𝑁𝑥 +  𝑁𝑦 –  2 ) 

=  36 +  36 –  2  =  70 

𝑡. 𝑠0,05 =1,68830 

𝑡. 𝑠0,10
50 = 1,30551  

  

1,30551 < 1,68830 <  12,80 

 تقام مث12,80 = اإلحصائي t نتيجة أن ةالباحث توجد السابق، اجلدول من

 من (degree of freedom) احلرية القائمة يف نتيجة أن الباحثة وحبثت t-table بتعيني ةالباحث

t-table 10 املعنوي التقدير يف ونتيجة 1,68830=  %5 املعنوي التقدير يف نتيجة أن% 

= 1,30551. 

 (13دول )اجل

 تقرير "ت"

t.test (احلسايب t)< t.table  (t  = )حصلت التجريبة = مقبولجدوايل 

t.test (احلسايب t)> t.table  (t  = )قبولمغري فشلت التجريبة = جدوايل 

 

 1,68830=  %5املعنوي  التقدير نتيجة من أكرب 12,80=  اإلحصائي ونتيجة
  أن أو مقبول Ha أن مبعىن 1,30551=  %10 املعنوي تقدير نتيجة من أكرب وكذلك

                                                           
50 Anonim. https://sjsu.edu/t-tabels.xls/.يوم األربعاء في الساعة 08:15 في التاريخ 10 مايو 2017 م    

https://sjsu.edu/t-tabels.xls/
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" scrabbic" وسيلة لعباستخدام  أن هذا دليل و .مردود Hoو  مقبول البحث هذا فروض
 الختبارا. وهذا احلصيل معزز ابلبياانت من لطالبعند ا لرتقية كفاءة املفردات فعالية

لتعليم املفردات ا، وغالبا منهم حيبون طالبواإلستبانة اليت تتكون ابألسئلة املوافقة لل
. وخالصة هلذا البحث جبميع البياانت اليت مجعتها "scrabbic" وسيلة لعب ابستخدام 

 نميةوت لرتقية استيعاب املفردات فعالية" scrabbic" وسيلة لعب ابستخدام ، أن  ةالباحث

املدرسة هاشم  يف العربية تعليم املفردات اللغةاللغة العربية خاصة يف  تعليم يف الطالب رغبة
 أشعري املتوسطة اإلسالمية.

 نتائج االستبانة وحتليلها .ب
طريقة اإلستبانة هي جدوال األسئلة ليجيبها عينة البحث حتت رعاية 

أما جدوال األسئلة أواإلستبانة ونتائجها . 51ملتعلمة ابلبحثالباحثة لنيل البياانت ا
 اليت أعطت الباحثة لىل التلميذات فهي:

 (14)اجلدول 
 نتائج االستبانة للمجموعة التجريبية

 بنود اإلستبانة رقم

 اإلستجابة

موافق 
 جدا

قليل  موافق
 املوافق

غري 
 موافق

غري 
موافق 

 جدا

جمموع 
 لطالبا

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

                                                           
51 Nasution, Metodologi Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 128 
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1 

شعرت فرحاان يف 
 تعليم اللغة العربية

بعد اشرتك تعلم 
 املفردات

4 29 2 1 - 36 

 املئوية النسبة
11,1

1% 
80,5

5% 
5,55

% 
2,8
% 

- 100% 

 

2 

شعرت سهولة لفهم 
املادة اجلدُية هبذه 

 اللعبة 

4 29 2 - - 36 

11,1 املئوية النسبة
1% 

80,5
% 

5,55
% 

- - 100% 

  

3 

ما جيدا فهمت فه
ربية يف تعليم اللفة الع

ورغبت فيها بعج 
اشرتك تعليم اللغة 
العربية ابستخدام 

 هذه اللعبة

4 28 4 - - 36 

11,1 النسبة املئوية
1% 

77,8
% 

11,1
1% 

- - 100% 
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4 

 تعليم اللغة العربية
ابستخدام اللعبة 

 جذاب

12 24 - - - 36 

33,3 النسبة املئوية
3% 

66,7
% 

- - - 100% 

 

5 

 تعليم اللغة العربية
ابستخدام هذه 

 ةاللعبة ُيعلين سهول

6 30 - - - 36 

 16,7
% 

15،1
5% 

- - - 100% 

 

6 

ابستخدام هذه 
  اللعبة متكن أن ترقي

كفاءيت يف لتفان 
 املفردات

7 26 3 - - 36 

 النسبة املئوية

 

19,4
4% 

72,2
2% 

8,33
% 

- - 100% 
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7 

شعرت دافعا التقان 
ك بعد اشرت  املفردات

 تعليم اللغة العربية

4 30 2 - - 36 

11,1 النسبة املئوية
1% 

83,3
3% 

5,55
% 

- - 100% 

 

8 

هذه اللعبة متباينة 
 وجذابة

14 22 - - - 36 

38,9 النسبة املئوية
0% 

61,1
1% 

- - - 100% 

 

 
 (15)اجلدول 

 “Likert”52مقياس املعيار ليكريت 

 النتيجة االستجابة

 5 موافق جدا

 4 موافق

                                                           
52 _Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta, 2012). Hlm.136 



71 
 

 3 مرتدد

 2 غري موافق

 1 غري موافق جدا

 
 ”Likert“فقدمت الباحثة اجلدول عن احلساب نتائج االستبانة مبقياس املعيار ليكريت 

 :كما يلى
 

 (16) اجلدول

 طالبة استبانة للنتيج

 إسم املستجيبات رقم
جمموع  نتيجة اإلجابة

 النتيجة
نتيجة 
 8 7 6 5 4 3 2 1 اإلمجالية

 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 ادي فراستييو  .1

 3،75 30 4 4 4 4 4 4 4 3 انديكا اينوار اكرب .2

انيسا رمجة هاروم  .3
 مياليت

4 4 4 4 4 3 4 4 
31 

3،9 

 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 اركا انات فوترا نورجهيا .4

 4،25 34 5 4 5 4 4 4 4 4 سيندي رينامااي افديلة .5

 3،9 31 4 3 4 4 4 4 4 4 اان مسيفوترا ديوا فر  .6
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 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 دانندرا موالان اردي .7

 3،9 31 4 4 3 4 4 4 4 4 ديفا فوتري .8

 4،8 38 5 4 5 5 5 5 5 4 دوي وهيونعسيه .9

 4،25 34 5 4 4 4 5 4 4 4 املا سلفياان فريندا .10

فضيلة ايكا نور  .11
 رماضن

4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 

 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 رزل اريسنديفه .12

 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 هيدية االتيفة .13

 4،25 34 5 4 4 4 5 4 4 4 افة صلحه .14

 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 انتان موليدا .15

 4،25 34 5 4 4 4 5 4 4 4 ايرا ويداي وايت .16

 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 خريد اوكتافيان .17

 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 كرياان فوتري .18

 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 كرسنا فرداان .19

 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 كورنيا سندي فرداان .20

 4،7 37 5 5 4 5 5 4 5 4 لولؤ نور حممودة .21

 4،12 33 5 4 5 4 4 3 4 4 مهموال نور عزيزة .22
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 4،4 35 5 3 4 5 5 5 4 4 مرسيال افريليا  .23

 4،25 34 5 4 4 4 5 4 4 4 مغا نور اليتا  .24

 4،12 33 4 4 4 4 5 4 4 4 مفتح اإلسنني .25

 3،75 30 4 4 4 4 4 3 3 4 نوفيتا ازارا  .26

 4 32 5 4 3 4 4 4 4 4 فولوغ ارديتيا .27

 3،75 30 4 4 4 4 4 4 4 2 راديتيا دوي انديكا .28

 4،12 33 4 4 4 4 5 4 4 4 رمضان اردينشة  .29

 4،25 34 5 4 5 4 5 3 4 4 نشةرمضان ردي .30

 4،5 36 5 5 5 5 4 4 4 4 رفينا انده فراتيوي .31

 4،12 33 4 4 4 4 4 4 4 5 ريسا نديلة  .32

 3،9 31 4 4 4 4 4 4 3 4 راهان سافيرتي .33

 3،9 31 4 4 4 4 4 4 4 3 سلوا سافيكا الكرمية .34

 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 صاعل مهاجر  .35

 4،12 33 4 4 4 4 4 4 4 5 فيرتيامسا سا .36

 149 1192 جمموع
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 جمموع املستجيبات X النتيجة مقياس األعلى Xالنتيجة األعلى = جمموع األسئلة 

8 X 5 X  36  =1440 )النتيجة األعلى( 

 جمموع املستجيبات  X النتيجة مقياس األقل Xالنتيجة األقل = جمموع األسئلة 

8 X 1 X 36  =288  األقل()النتيجة 

 النتيجة األخرية = 

 ∑جمموعة النتيجة املقياس         

100 %   X      قيمة = 

 ∑النتيجة األعلى          

1192

1140
 X 100 % = 82,7 % 

 

كمله أبيؤديها التجربة املبدائية / احملدودة بناء على احلساب السابق، فاملالحظة اليت 
، فهذه النتيجة ”Likert“املعيار ليكريت . لذا انسب جدول مقياس %82،7حصل على 
" scrabbic" وسيلة لعب  وغالبا منهن حتنب التعليم ابستخدامفق بشّدة. امو من املعيار 

ة، أن . وخالصة هلذا البحث جبميع البياانت اليت مجعتها الباحثلرتقية استيعاب املفردات
 الطالب رغبة وتنمية رداتلرتقية استيعاب املف فعالية" scrabbic" وسيلة لعب  استخدام

 .مدرسة هاشم أشعري املتوسطة اإلسالمية ابتو يف  اللغة العربية تعليم يف
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 الفصل اخلامس

 مناقشة البحث

حبثت الباحثة مناقشة البحث بعد انتهاء عملية التعليم والبحث العلمي عن فعالية  
ري درسة هاشم أشعمب " لرتقية استيعاب املفردات الطالبscrabbicاستخدام وسيلة لعب "

 فحصلت الباحثة على اإلستنتاج األخري، كما يلي:، املتوسطة اإلسالمية بباتو

م درسة هاشمبعاب املفردات ي" لرتقية استscrabbicاستخدام وسيلة لعب " .أ
 املتوسطة اإلسالمية بباتو. أشعري

" لرتقية استيعاب املفردات يف الفصل scrabbicوسيلة لعب "استخدام 
ة درسة هاشم أشعري املتوسطة اإلسالمية بباتو فهي الوسيلة التعليميمب)آ( الثامن 

 تستخدمت الباحثة لرتقية استيعاب املفردات التالميذ.
هذه الوسيلة متلك الفوائد الكثرية لتالميذ يف الفصل الثامن )آ( منها: 

الرتميذ يشعرون ابحلماسة والسعادة عند  "scrabbicوسيلة لعب "( ابستخدام 1
 "scrabbicوسيلة لعب "ابستخدام ( تعليم املفردات 2عملية التعلم يف الفصل، 

( وسيلة وسيلة لعب 3، املفردات استيعابلرتقية تستطيع أن يسهل التالميذ 
"scrabbic تستطيع لزالة امللل عند عملية التعلم وتستطيع أن أتكيد فهم "

 التالميذ على املواد التعليمية.
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رسة دمبعاب املفردات ي" لرتقية استscrabbicوسيلة لعب "فعالية استخدام   .ب
 املتوسطة اإلسالمية بباتو. أشعريهاشم 

سة در مباملفردات  استيعاب" لرتقية scrabbicوسيلة لعب "استخدام لن 
(" بني tن نتيجة "ت )أعلة. بدليل اف املتوسطة اإلسالمية بباتو أشعريهاشم 

=  %5املعنوي  التقدير جةنتي من أكرب 12,80 فصلني أوجمموعتني
  1,30551=  %10 املعنوي تقدير نتيجة من أكرب وكذلك 1,68830

و  مقبول Ha أن مبعىنوذلك مبعين أن فروض هذا البحث مقبول أومبعىن أن 
Ho وسيلة لعب "استخدام أن  ةالصاخلو  .مردودscrabbic"  استيعابلرتقية 

عليم تللغة العربية خاصة ب يف عملية تعليم اودافع للطال اعلفاملفردات 
 . املفردات

ة البعدي للمجموع االختبارالقبلي و  االختباراعتمادا على نتائج 
 احثة، وقد وجدت البالبالط هايبية وللمجموعة الضابطة اليت حصلالتجر 

أثر كبري " scrabbicوسيلة لعب "استخدام أن فرقا وضحا. وهذا يدل على 
 .املفردات استيعابيف 

عاب ي" لرتقية استscrabbicاستخدام وسيلة لعب "ب عن الطال استيجابةج. 
 املتوسطة اإلسالمية بباتو. أشعريدرسة هاشم مباملفردات 

االستباانت املستخدمة يف هذا البحث هي االستباانت املعلقة. هي 
اإلجابة املصممة من جمموعات األجوبة اليت تقدمت لىل  االختبار

سئلة. عملت أ مثانيةاالستبانة تكونت من  املستجيبات. وأعطت الباحثة هذه
سيلة لعب و الباحثة لعطاء االستبانة بعد عملية التعليم أوبعد كفاية تطبيق 
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"scrabbic"  ة املتوسطة اإلسالمي أشعريدرسة هاشم مبالثامن )آ( يف الفصل
  .بباتو

ن املعيار هي ماستيجابة املستجيبات أوالطالبات بناء على اإلستبانة أن 
كمله أب ق بشد ة بدليل أن مالحظة اليت تؤديها التجربة املبدائية / احملدودةمواف

. ”Likert“، لذا انسب جدول مقياس املعيار ليكريت %82,7حصل على 
" لرتقية scrabbicوسيلة لعب "وغالبا منهم يوافقون الدراسة ابستخدام 

 .املفردات استيعاب
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 الفصل السادس

 ختتاماال
 اخلالصة .أ

تضمن استخلصت الباحثة مما ت ،احثة شرحا واضحا يف الفصل السابقالب قد شرحت
 يف هذا البحث من نتائج البحث كمايلي :

 : "scrabbic"وسيلة لعب  استخدام .1

بدأت الباحثة ابلسالم والبسملة وسألت احلالة، مث قرأت الباخثة   (1
كشف احلضور وسألت الباحثة من املفردات عن املادة اليت قد تعليم 

 ملدرس.من ا
 قبل تبدأ الدراسة قسمت الباحثة لىل أربع جمموعات. (2
 " .scrabbicوأمرت الباحثة رئيس اجملموعة ليأخذ اللعبة " (3
 لوح اللعبة وضعت أمام السبورة (4
 أحضر قلما لتسجيل النقاط (5
 على كل العب أن أيخذ رفا لتنظيم حروفه عليه (6
يسحب كل العب سبع أحروف، والعب الذي يكون حرفه أقرب  (7

  بداية احلروف اهلجائية يلعب أوال.لىل
 تبدأ اللعبة، وشارفت الباحثة اللعبة. (8
عندما اللعبة، هنا ال يستطيع بعض التالميذ أن يكتسف املفردات عن  (9

 املادة، مث أمرت الباحثة أن ينظر لىل الكتاب.
دقايق، حلصة الباحثة هن اللعبة ابلسؤال  10وقبل اختتام يف حصة  (10

 جمموعة. وُيب التالميذ يف كل
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 وختمت الباحثة الدراسة ابلسالم وقراءة احلمدلة. (11
 يف لرتقية استيعاب املفردات الطالب scrabbicوسيلة لعب " استخدامن ل .2

ة "ت ج. بدليل نتياعلف مدرسة هاشم أشعري املتوسطة اإلسالمية بباتو
(t)" من االختبار )االختبار القبلى والبعدي( بني اجملتمعتني   اإلحصائي

املعنوي  التقدير نتيجة من أكرب 12,80 يعين موعة الضابطة والتجربية()اجمل
=  %10 املعنوي تقدير نتيجة من أكرب وكذلك 1,68830=  5%

 عىنمبوذلك مبعين أن فروض هذا البحث مقبول أومبعىن أن   1,30551

  .مردود Hoو  مقبول Ha أن

 اإلقرتاحات .ب
حث لباحثة بعض املقرتدات البمن البياانت هن نتائج البحث السابق، قدمت ا

 : األتية

ينبغي على املدرس اللغة العربية أن تطبيق الوسائل التعليمية يف تعليم   .1
 املفردات لرتقية استيعاب التالميذ عاى املفردتن.

لرتقية  "scrabbic"وسيلة لعب  استخدامترجو الباحثة  على الطالبات  .2
 .وفهم املادة اللغة العربية استيعاب املفردات

 وسيلة لعب استخدامبحث عن ي الذي على الباحث التايلو يرجى  .3
"scrabbic  إلكمال وحتسني وتعميقاملفردات الطالب  استيعابلرتقية 

 .البحث اآلن
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 "Scrabbic"عملية التغليم ابستخدام وسائل لعب 

 
 "Scrabbic"عملية التغليم ابستخدام وسائل لعب 



 

 
 "Scrabbic"لعب شرح الباحثة 

 
 "Scrabbic"لعب يلعبون الطالب 



 

 
 "Scrabbic"لعب يلعبون الطالب 

 
 "Scrabbic"لعب يلعبون الطالب 

 



 

INSTRUMEN ANGKET UNTUK SISWA 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Tulislah nama, kelas dan nomor absen 

2. Jawablah sesuai pendapatmu dari pernyataan yang ada dalam 

angketdengan memberi tanda (√) pada kotak yang telah tersedia 

3. Keterangan dari masing-masing jawaban adalah sebagai berikut: 

 

SS Sangat Setuju 

S Setuju  

KS Kurang Setuju 

TS Tidak Setuju 

STS Sangat Tidak setuju 

 

Nama   : 

Kelas  : 

No. Absen : 

 

Berilah tanda (√) sesuai pilihn anda! 

No  Pertanyaan  

Jawaban  

1 2 3 4 5 

SS S KS TS STS 

1. Saya senang belajar bahasa 

Arab setelah mengikuti 

pembelajaran ini 

     

2.  Dengan permainan baru 

ini, saya lebih mudah 

untuk memahami materi 

baru 

     

3.  Setelah mengikuti 

pelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan 

permainan ini saya lebih 

paham terhadap 

     



 

pembelajaran bahasa Arab 

dan lebih menyukainya 

4. Pembelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan 

permainan ini lebih lebih 

menyenangkan 

     

5. Pembelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan 

permainan ini membuat 

saya lebih mudah 

menguasai kosakata baru 

bahasa Arab 

     

6. Dengan menggunakan 

permainan ini mampu 

meningkatkan kemampuan 

saya dalam menguasai 

kosakata baru bahasa Arab 

     

7. Setelah mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan 

permainan ini saya lebih 

termotivasi untuk 

mengusai kosakata bahasa 

Arab 

     

8. Media permainan ini lebih 

variatif dan lebih menarik 

     

 

 شكرا جزيال  
 

 
 

  



 

 



 

  



 

 



 

Ilustrasi 
Pemain bola mencetak gol 

 

Ilustrasi 
Pemain bola terjatuh 

Ilustrasi 
Wasit sedang meniup pluit 

 
 
 
 

 احَلَكم يجَصفِ ر َوَقَع َعَلى اأَلْرض َصاَب الالمِعب اهلََدفأَ 
 

Ilustrasi 
Sepak bola 

 

Ilustrasi 
Pemain bola nomor 10 

Ilustrasi 
Gawang 

 
 
 
 
 
 

 ال َمْرَمى 10اَلِعب َرقم  كجَرة الَقَدم
 

 ت والعباراتاملفردا

  -َفرِيْ َقنْي  البَ نْيَ  -َفرِْيق   -اَلِعب   -الَقَدم  كجرَةِ مباراة يف   -مجَبارَاة  * 
َ
َدف    َشْوط  اهلَ   -ْرَمى امل

 اثْ نَ نْي  × النمِتْيَجة َواِحد -نَِتْيَجة    -الشمْوطج الثماين  -الشمْوطج اأَلومل  -

 بََدأَ الشمْوطج الثماين  -اأَلومل اِنْ تَ َهى الشمْوطج * 

َر رج الكجرة    -* الالمِعب َُيْرِْي ِبسجْرَعة   ْرَمى  يَ ْقرَتِب   -ميج
َ
 لكجرَة بِقجومة َيْضِربج ا  -ِمَن امل

 احَلَكم يجَصفِ ر  -َوَقَع َعَلى اأَلْرِض   -َأَصاَب الالمِعب اهلََدف  

 تدريبات على املفردات

   (1تدريب )



 

 لسادسالدرس ا

 المهنة الطبية

 ! انظر واقرأ

Ilustrasi 
Sedang batuk 

 
 
 
 
 
 

Ilustrasi 
Sedang flu 

Ilustrasi 
Sedang pusing 

 اعدَ صج  ْنِديعِ  امكَ زج  ِعْنِدي ِعْنِدي سجَعال
 

Ilustrasi 
Sedang sakit perut 

 
 
 
 
 
 

Ilustrasi 
Sedang sakit gigi 

Ilustrasi 
Sedang sakit tenggorokan 

 قلْ احلَ  ابج هَ التِ  اننَ سْ األَ  عج جَ وَ ِعْنِدي  صغَ مَ ِعْنِدي 
 

Ilustrasi 
Kaki pegal-pegal 

 
 
 
 
 
 

Ilustrasi 
Luka berdarah 

Ilustrasi 
Sakit diare 

 ْنِدي ِلْسَهالعِ  حرْ جج ِعْنِدي  يرِْجلِ  ِعْنِدي أمََل يِف 
  



 

 ت والعباراتاملفردا
  -  اننَ سْ األَ  عج جَ وَ  - قلْ احلَ  ابج هَ التِ  -  ِلْسَهال – سجَعال  -  امكَ زج  - اعدَ صج * 

 َأاَن مجَصاٌب اِبلصَُّداع –ِعْنِدي أمََل  - حرْ جج ِعْنِدي   - صغَ مَ ِعْنِدي 

ا غَ  –اِبأَلْمس  -َشْكَوى ال - ةيم بِ  ة طِ فَ صْ وَ  -الطمِبْيب  * ِعَياَدةج   دا

سمن، احلَْمدج َأحتََ  -–َشَفاَك هللا  –اَل أَبَس َعَلْيَك  -و؟ ِممم َتْشكج  -* َماَذا ِبك؟ 
 هلل

 َناَول يَ تَ َناَولج ت َ  –َشَعَر َيْشعجر  –َفَحَص يَ ْفَحَص  –* األفعال : َسَأَل َيْسَألج 

 

 تدريبات على املفردات

 ِصْل! :  (1تدريب )

 نانَ سْ األَ  عج جَ وَ ِعْنِدي 

 Ilustrasi 
Sedang flu 

 
 
 
 
 

 اعدَ صج  ِعْنِدي

 Ilustrasi 
Sedang sakit perut 

 
 
 
 
 

 امكَ زج  ِعْنِدي
 Ilustrasi 

Terluka berdarah 
 
 
 

 



 

 سابعالدرس ال

 العيادة

 اْنُظْر ِإىلى الصُّوىر اآلتِيىة!
Ilustrasi 

Pil dan kapsul 
Ilustrasi 

Obat cair dan sendok 
 
 
 
 

Ilustrasi 
Apoteker di apotik 

 يمةيَ ْعَمل الصمْيَديل يف الَصْيَدلِ  َدَواء َساِئل َوِمْلَعَقة بمات َوأَقْ رَاصحَ 
 

Ilustrasi 
Obat 3 kali 1 hari 

Ilustrasi 
Penumpang naik tangga 

bis 
 
 
 
 
 

Ilustrasi 
Penumpang terjatuh 

َواء  ذج خج أيَْ   َسَقَط َراِكب َعَلى اأَلْرض ةيَِقفج الرُّكماب َعَلى سجلمم احلَاِفلَ  موْ الي َ  ات يف رم ث مَ الَ ثَ الدم
 

Ilustrasi 
Ambulance mengangkut 

orang sakit 

Ilustrasi 
Siswa sedang main bola 

basket 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrasi 
Pemain terkena bola 

 
 



 

 

َسيمارَةج اإِلْسَعاف  َأَخَذتْ 
َصاب

ج
 امل

 َبةَأَصاَبْت الكجَرة َعنْيَ الالمعِ  لمةتَ ْلَعبج الطمالَِبات كجَرَة السم 

 

  ت والعبارات املفردا

 -ة قَ عَ لْ مِ   -  لائِ اء س     َ وَ دَ   –ق جْرص ج أَق ْرَاص    –ج َحبمات  ة بم حَ   -* َدَواء ج أَْدِويَة  
  م وْ ي َ  الات يف رم ث مَ الَ ثَ    - اف عَ سْ اإلِ  ةج ارَ يم سَ   -  َصْيَديل    –الَصْيَدلِيمة  

َواء ف آسِ *  َواء   ذ خج آ   -   دوْ جج وْ  مَ رْي غَ ، الدم  يماَرة السم م لم ى سج لَ عَ  فَ قَ وَ    -الدم

َصاب   - ض رْ ى األَ لَ عَ الرمججل  طَ قَ سَ 
ج
 ىَل لِ أَتْخجذج امل

ج
  - اهَ نِ يْ  عَ ة يف رَ الكج  تْ ابَ ص َ أَ    - ىفَ شْ تَ سْ  امل

 !! االا اء حَ فَ الشِ  دج يْ رِ أج 

 

 تدريبات على املفردات

 ِصْل! : 

 لِيمةيَ ْعَمل الَصْيَديل  يف الصمْيدَ 
 Ilustrasi 

Obat 3 kali 1 hari 
 
 
 

َواء  ذج خج آ  موْ الي َ  ات يف رم ث مَ الَ ثَ الدم
 Ilustrasi 

Penumpang naik tangga bis 
 
 
 
 

الرُّكماب َعَلى سجلمِم يَِقفج 
 احلَاِفَلة

 Ilustrasi 
Pemain terkena bola 

 
 

 



 

 اختبار القبلي
 : ________________ اسم

 : ______ فصل

 ركب هذه أحرف االتية لكي تكون الكلمة املفيدة! .أ
(Susunlah huruf-huruf berikut menjadi kata yang sempurna) 

 :    ق –ة  -ل –ع  –م  .1
 :     ع -ص –ا  –د  .2
 :   ة  –ر  –ا  –م  -ب  .3
 :    م  –ر  –ى  –م  .4
 :   س  –ل  –ا  –ه  –ل  .5
 :    ء  –د  –ا  –و  .6
 :    ق –ر  –ص  .7
 :     ج –ر  –ح  .8
 :  ق –م  –د  –ل  –ا  –ك  –ر  –ة  .9

 :  ل –ي  –ة  –ي  –د  –ص  .10
 

 صل العبارة التالية ابلصورة املناسبة!  .ب
 َصْيَديلْ 

 



 

 ِعْنِدي َوَجعج اأَلْسَنان

 
 ِعْنِدي سجَعال

  
 َحبمةٌ 

 
 ِعْنِدي َمَغص

 
 

 ترجم إىل اللغة اإلندونيسية!  .ت
 : ..........................  َدَواء السماِئل .1
 : ..........................  َسيماَرة اإِلْسَعاف .2
 : ..........................   ِعْنِدي زجَكام .3
 : .......................... ِعْنِدي ِلْسَهال .4
 ......: ....................  كجَرة الَقَدم .5

 
 
 



 

 اختبار البعدي
 : ________________ اسم

 : ______ فصل

 ركب هذه أحرف االتية لكي تكون الكلمة املفيدة! .ث
(Susunlah huruf-huruf berikut menjadi kata yang sempurna) 

 :  ا –ك  –ز  –م  .1
 :  ة  –ح  –ب  .2
 :  ال –ع  –ب  .3
 :  ص  –م  –غ  .4
 :  آ –ف  –س  .5
 : ق  –ر  –ي  –ف  .6
 :  ع -ص –ا  –د  .7
 : ق –ة  -ل –ع  –م  .8
 : ة –ر  –ا  –م  -ب  .9

  : س –ع  –ا  –ل  .10
 

 صل العبارة التالية ابلصورة املناسبة! .ج
 َدَواَء السماِئل

 



 

 َوَقَع َعَلى اأَلْرض

 
 ِعْنِدي َمَغص

 
َصاب

ج
 َأَخَذ َسيمارَةج اإِلْسَعاف امل

 
 ِعْنِدي ِلْسَهال

 
 

 ترجم إىل اللغة اإلندونيسية!  .ح
 : ................................  مجَباَرة كجرمة الَقَدم .1
 : ................................  ِعْنِدي أمََل يف رِْجِلي .2
 : ................................ ِعْنِدي َوَجعج اأَلْسَنان .3
 : ................................   الصمْيَدلِيمة .4
 .......................: .........   ق جْرصٌ  .5
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