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صالة البحث بيان 
ه : املوقعة أد أ

يت:االسم إميا عزيزة فجر

٠٠٠٤٠٢٠٣١٧: رقم القيد

: تدريس اللغة العربيةالشعبة

: الرتبية والعلوم التعليميةالكلية

تشهد الباحثة أن هذا البحث من نتائج عملي بيدي، فإذا وجد يف املستقبل أنه نتيجة من 
لتها تقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص اآلخر بكله أو بعضه فالبحث والش هادة اليت 

طل حكما. ا  الباحثة 

٢٠٢١أكتوبر ٤فالوفو، 
الباحثة

يت إميا عزيزة فجر

٠٠٠٤٠٢٠٣١٧رقم القيد: 



ه

العرفانكلمة التقدير و 

﷽

لقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على أشرف  الذي علم  األنبياء احلمد 
دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني. واملرسلني سيد

ت. ولكن بفضل الدعاء،  واجهت الباحثة يف إعداد هذا البحث العديد من العقبات والصعو
والعمل الشاق، واجلهد اجلاد، والدعم من خمتلف األطراف الذين جاهدوا يف إعطاء الدعم املعنوي، 

قبات لذلك أقدم كلمة الشكر على بعض األشخاص:والتغلب على احلواجز زالت تلك الع

املكرم رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، الربوفيسور الدكتور عبدول فريول املاجستري والنائب ١
جلامعة فالوفو. احلكوميةاإلسالميةاألول والنائب الثاين والنائب الثالث 

لدكتور نور الدين ك املاجستري والنائب األول والنائبة املكرم عميد كلية الرتبية والعلوم التعليمية ا٢
فالوفو. احلكوميةاإلسالميةالثانية والنائبة الثالثة كلية الرتبية والعلوم التعليمية اجلامعة

املكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيين املاجسترية وسكرتري شعبة تدريس اللغة ٣
الرتبية ومجيع حماضرى العربية األستاذ  مصطفى املاجستري وموظفة الشعبة السيدة روستينا سرجا

ئبيهم الكرام، الذين ساعدوين يف معرفة اللغة العربية والعلوم  اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو و
األخرى.

شرفة الثانية، املكرم املشرف األول، الدكتور احلاج رقمان عبد الرمحن سعيد الليسانس املاجستري وامل٤
احلاجة مبشرة بكري املاجسترية اللذان أعطيا الباحثة اإلشراف واإلهتمام الكبري حىت إمتام هذه 

الرسالة.
ميساجني املاجستري اللذان ٥ املكرم املناقش األول، ماوردي املاجستري واملناقش الثاين، أندي عارف 

ذه الرسالة.أعطيا الباحثة اإلشراف واإلهتمام الكبري حىت إمتام ه



و

املاجستري.املكرم مستشار أكادميي، الدكتورة مرضي تقومي ٦
املاجستري.٧ املكرم حماضر منهجية البحث، الدكتور أندي دمحم أجي غو
وإىل مجيع احملاضرين واحملاضرات واملوظفني واملوظفات للجامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو الذين ربوا ٨

جل امعة اإلسالمية احلكومية فالوفو والذين ساعدوين حىت إمتام هذه الرسالة.الباحثة يف أثناء إقامتها 
املكرم رئيس املكتبة احلاج مدهانج املاجستري وموظفني وموظفات مبكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية ٩

فالوفو، الذين ساعدوين يف مجع املواد واملراجع املتصلة هلذا البحث.
للتعاوناستعدادعلىكانواالذينفيها،أفضل واملدرسونرئيس املدرسة احلاج حسناملكرم١٠

تمصدرحيثمنواملساعدة البحثية.البيا
الذين قدموا ٢٠١٧العاميفأصدقائيوخباصةالعربيةاللغةتدريسبشعبةأصدقائىمجيعوإىل١١

دائما الدعم املعنوي والدعاء اخلالص للباحثة، شكرا جزيال لكم.
الدراسة حىتمواصلةيفساعدوينالذينأسريتومجيعوجومريةخمربينالكرمينيلوالديّ وخاصة١٢

.أمورهمكليفويساعدهميرمحهمأنتعاىلهللاوأسألاملستوى،هذاإىلبلغت
٢٠٢١أكتوبر٤فالوفو، 
الباحثة

يت إميا عزيزة فجر
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امللخص

يت،  لعبة وخز الكلمات لتنمية قدرة تركيب طريقةتطبيق . "٢٠٢٢إميا عزيزية فجر
ملدرسة الثانوية أوبو  داينج ريساجو اجلمل العربية لطلبة الصف السابع 

جلامعة كلية الرتبية و اللغة العربية". حبث شعبة تدريس فالوفو العلوم التعليمية 
ة فالوفو. حتت إشراف رقمان عبد الرمحن سعيد ومبشرة احلكومياإلسالمية

بكري.

لعبة وخز الكلمات لتنمية قدرة تركيب اجلمل العربية طريقةتطبيق عن تبحث هذا الرسالة
ملدرسة الثانوية أوبو داينج ريساجو فالوفولطلبة الصف  ملعرفة ما ) ١(هيالبحث. أهدافالسابع 

كيف تطبيق طريقة لعبة وخز الكلمات لتنمية قدرة ملعرفة   )٢(املقصود بطريقة وخز الكلمات. 
ملدرسة الثانوية أوبو داينج ريساجو فالوفوتركيب اجلمل العربية لطلبة ة ملعرف)٣(.الصف السابع 

هل طريقة لعبة وخز الكلمات تستطيع أن تنمي قدرة تركيب اجلمل العربية لطلبة الصف السابع 
ملدرسة الثانوية أوبو داينج ريساجو فالوفو. يستخدم هذا الرسالة نوع البحث الصفي اإلجرائي،

ملدرسة الثانوية أوبو داينج ريساجو فالوفو وعد ١٥د موضوع البحث هي طلبة يف الصف السابع 
ت هي املالحظة واملقابلة طالبات، أسلوب ٥طالب و١٠طلبة تتكون من  واإلختبار مجع البيا

ئق. الو  ت الكمية اليت مت احلصول عليها من خالل و ت النوعية إختبارات الكتابة يت البيا والبيا
الكلمات يف تعليم تطبيق طريقة لعبة وخز. يةأثناء عملية التعليمبةنتائج تعليم الطلةمن مالحظ

أن نتائج البحثظهر نتائجتتركيب اجلمل العربية يتكون من دورتني، كل دورة تتكون من جلستني.
لعبةتطبيق طريقة قبل أوبو داينج ريساجو فالوفو ملدرسة الثانوية السابع صفيف البةتعليم الطل

األوىل، زادت نسبة إجناز تعليم، بينما يف الدورة %٢٠الطلبةنسبة إجناز تعليموخز الكلمات 
وقد أثبت هذا أن . %٨٧الطلبة إىل يف الدورة الثانية، زادت نسبة إجناز تعليم%. ٦٠الطلبة إىل

أن تنمي قدرة تركيب مجل العربية لطلبة الصف السابع لعبة وخز الكلمات يستطيعطريقةتطبيق
ملدرسة الثانوية أوبو داينج ريساجو فالوفو.

تطبيق، طريقة لعبة وخز الكلمات، قدرة تركيب اجلمل العربية. أساسية:كلمات 
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األولاملبحث

املقدمة

خلفية البحث.أ

ا كل قوم عن مقاصدهماللغة هي أل يف احلياة اليومية، ال ميكن ١.فاظ يعرب 

فصل البشر عن استخدام اللغة. مع اللغة، ميكن ألي شخص استخدام أفكاره ورغباته 

٢واملعلومات.لنقل اآلراء

ذ القدم، اللغة العربية هي النظام الرمزي الصويت الذي اتفق عليه العرب منف

٣التواصل.ه أيضا يف االتصال و و مم، واستخدالتفاهه يف التفكري والتعبري و و مواستخد

ا كلغة القرآن سم لغة الدين بسبب ميزا قوله هللا يف سورة ٤.تعرف اللغة العربية أيضا 

٢:٥-١اآليتانيوسف 

ً َعرَبِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن ﴿١الر. تِْلَك ٰاٰيُت اْلِكِتاِب اْلُمِبْنيِ ﴿ َّ أَنـْزّْلٰنُه قـُْرٰا .﴾٢﴾ ِإ

)،١٩٧١وت: دار الكتب العلمية، بري (،١٥، ط. جامع الدروس العربيةلغالييين، الشيخ مصطفى ا١
.١ص.

2Arum Putri Rahayu, “Menumbuhkan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam
Pendidikan dan Pengajaran”, Jurnal Paradigma 2, no. 1 (November 2015): 2.

، ١ط. اللغة العربية مناهجها وطرائقها تدريسها،طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، ٣
.٥٩ص.)،٢٠٠٥غزة: دار الشروق، (

4Mustafa, Dinamika Pembelajaran Bahasa Arab, (Cet. I; Gowa Sulawesi Selatan: Aksara
Timur, 2021), 4.

١-١٢/٢القرآن الكرمي سورة يوسف: ٥
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لغة العربية مزية ال تتأتى لغريها النزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني، فكان هألن

ا ٦من اللغات. ت املسلمني يف مجيع أحناء العامل، فهي وأل لطبع لغة القرآن وهدى د

يف مجيع أحناء العامل، من العرب كربى ملئات املاليني من املسلمنياللغة ذات األمهية ال

٧وغري الوطنيني.

لغة العربية اللغة العربية والقرآن وحدة ال يقاس أحدمها اآلخر. يف تعلم القرآن، ال

ملثل فإن تعلم القرآن يعين تعلم اللغة العربية.مطلبا مطلقا  ٨جيب إتقانه، و

قال: "جيب أن تطمع يف تعليم  وكتب عكاوي أن املؤمنني عمر بن اخلطاب 

اللغة العربية ألن العربية جزء من دينك".

على ذلك، جيب على من يريد أن يفهم قوانني (تعاليم) الدين اإلسالمي استنادا 

على اللغات األخرى، مبا يف ذلك حياول تعلم اللغة العربية. ال ميكن اإلعتمادأن 

٩اإلندونيسية لتوفري اليقني للمعىن الصريح والضمين للمعىن الوارد يف القرآن.

ا من قبل العامل، لذلك ليس من  لقد أصبحت اللغة العربية لغة دولية ومعرتف 

املبالغة أن يكون تعلم اللغة العربية حباجة إىل الرتكيز واإلهتمام بدءا من مستوى املدرسة 

. ٢٣، ص. غريب)(دار العربية وعلم اللغة احلديث،داود، دمحم٦
7Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2003), 1.
8Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajara Bahasa Arab,” Jurnal Pendidikan

Islam 37, no. 1 (1 Januari-Juni 2012): 82.
9Muhammad Irfan Hasanuddin, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Palopo: LPS-

STAIN Palopo, 2010), 2.
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سها اإلبتدائية إىل مؤ سسات التعليم العايل العامة واخلاصة والعامية والدينية ليتم تدري

ليس هذا فقط، دراسة اللغة هي ١٠املشاركني.ووضعت حسب قدرات وتطور الطلبة

ب املعرة، سواء كانت دينية وإجتماعية وسياسية أيضا أحد املفاتيح الرئيسية لفتح 

١١وإقتصادية وثقافية.

دف هذه املوضوعات إىل تشجيع  اللغة العرية هي إحدى املواد يف املدرسة. و

يف إتقان اللغة ١٢.وتوجيه وتطوير وبناء القدرات وتعزيز املواقف اإلجيابية جتاه اللغة العربية

فهم ة إىل وقت طويل. بدءا من دراسة استعمال اإلسم والفعل إىل العربية حنن حباج

.مبادئ علم النحو والصرف والتايل 

لفعل العثور على بنيتعليم اللغة العربية يف املدارس،  ة اجلمل القصرية ميكنك 

صعوبة يف جتميع هذه اجلمل وفهمها. ويواجه الطلبةالطويلة.  مث دور املعلم الطلبة أحيا

م مثرية يعملية تعلويصممواحقاونجيب أن ينتبه املعلم.عملية تعليمجدا يفمهم 

لالهتمام حبيث يكون الطلبة متحمسني للتعلم ويسهل عليهم فهم التعلم املقدم. واحد 

.الطريقة يف التعليممنهم هو استخدام 

10Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajara Bahasa Arab,” Jurnal Pendidikan
Islam 37, no. 1 (Januari-Juni 2012): 82.

11Asna Andriani, “Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Islam,”
Ta’allum 03, no. 01 (Juni 2015): 54.

12Mujahid, “Standar Isi Materi Pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Dalam Kurikulum 2013,Jurnal Pendidikan Agama Islam12, no. 2 (Desember 2015): 1-2.



١٦

ا يف حتقيق اهلدف  الرتبوي إن طريقة التعليم تعين اخلطة الشاملة اليت يستعان 

ا املعلم.اليت م يتعلاليف كل عملية ةكون الطريقة موجودتجيب أن ١٣املنشود. ال يقوم 

استثناء يف تعليم اللغات األجنبية مبا يف ذلك تعليم اللغة العربية. إذا مل يستخدم املعلم 

هيك عن إتقان املواد اليت سيتم تسليمها، فلن يكون التعلم يف الطريقة يف التعليم  ،

لذلك، فإن الطريقة ضرورية للغاية حىت ميكن تنفيذ .أقصى احلدود، بل ومييل إىل الفشل

بشكل صحيح.ليمعملية التع

مادة اللغة مع معلمعمل الباحثة نتائج املالحظات واملقابالت اليت لاستنادا 

جيد معظم فالوفوجو او داينج ريسوية أوبانم اللغة العربية يف املدرسة الثيالعربية، أنه يف تعل

هو أن الطريقة سباباألأحدطلبة الفصل السابع صعوبة يف تركيب اجلمل العربية. 

حىت يشعر حيث ينقل املعلمون املعرفة من خالل طريقة احملاضرة،املستخدمة أقل تنوعا، 

لتعلم يف الفصل.  مللل بسرعة يف التعليم ويصبح الطلبة يف النهاية أقل اهتماما  الطلبة 

م اللغة العربية على وجه التحديد يجديدة يف تعلةقيحلاجة إىل طر ةشعر الباحثتذلك، ل

.تركيب اجلمليف مادة 

"تطوير كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل السياقي يف املدرسة الثانوية يساجنيمأندي عارف ١٣
يونية -(يناير١، رقم ١٦جملة الدراسات الرتبويةية الثانية بفري فاري سوالويسي اجلنوبية"، اإلسالمية احلكوم

٩٢.١٣)، ص. ٢٠١٨



١٧

تركيب اجلملةم اللغة العربية خاصيستخدامها يف تعلإن الطرق اليت ميكومن

ميكن أن تزيد هذه الطريقة من محاس الطلبة . وخز الكلماتلعبة العربية هي طريقة 

مللل يف التعلم بسبب  للتعلم، وخلق حالة تعلم نشط، وجتنب احتمال شعور الطلبة 

عنصر اللعبة يف التعليم. 

لبحث على الوصف أعاله، استنادا  وخز لعبة تطبيق طريقة": عنتم الباحثة 

ملدرسة الثانوية صفالالعربية لطلبة تركيب اجلملقدرةلتنمية الكلمات السابع 

"جو فالوفوأوبو داينج ريسا

البحثأسئلة.ب

:التايلعلى النحو، قامت الباحثة بصياغة األسئلةحثعلى خلفية البااستناد

ما املقصود بطريقة لعبة وخز الكلمات؟ .١

لطلبةالعربيةاجلملتركيبقدرةلتنمية تطبيق طريقة لعبة وخز الكلماتكيف.٢

جو فالوفو؟ملدرسة الثانوية أوبو داينج ريساالسابع الصف

العربيةاجلمل تركيبقدرةتستطيع أن تنميوخز الكلماتتطبيق طريقة لعبة هل .٣

ملدرسة الثانوية أوبو داينج ريساصفاللطلبة جو فالوفو؟السابع 



١٨

ف البحثاأهدج.

املذكورة أعالها، وهي:من املشكلةحثأهداف الب

؟وخز الكلماتلعبة ما املقصود بطريقة عرفة مل.١

العربيةاجلملتركيبقدرةلتنمية وخز الكلماتتطبيق طريقة لعبة عرفة كيف مل.٢

ملدرسة الثانوية أوبو داينج ريساصفاللطلبة  ؟جو فالوفوالسابع 

العربيةاجلملتركيبقدرةتستطيع أن تنمىطريقة لعبة وخز الكلمات عرفة هلمل.٣

ملدرسة الثانوية أو صفاللطلبة ؟جو فالوفوو داينج ريسابالسابع 

فوائد البحثد.

نظريةوائد الفال. ١

على املسامهة  بشكل عام، من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة قادرة نظر

تركيبقدرة لتنمية وخز الكلماتتطبيق طريقة لعبة علم اللغة العربية، خاصة يف يف ت

العربية لطلبة.اجلمل

عمليةفوائد الال. ٢

م اللغة العربيةيجتارب جديدة يف تعل، تقدميللطلبةفوائدأ)

تطبيق طريقة لعبة وخز ، ميكن استخدام مادة اللغة العربيةللمعلمفوائدب)

لتوفري تعليم فعال ومبتكرالكلمات



١٩

تطوير كمواد وخز الكلماتيقة لعبة طر ، ميكن استخدامللمدرسةوائدفج) 

لتنفيذ التعلم

تطبيق اللغة العربية ميللباحثة، توفري التجربة والتزويد للتمكن من تعلفوائدد) 

الرتبويحثكشكل من تنفيذ العلمي يف جمال البطريقة لعبة وخز الكلمات  

ونطاق البحثلمتغرياتإجرائي لتعريف .ه

لمتغرياتإجرائي لتعريف .١

الكلماتوخزطريقة لعبة )أ

دف إىل متكن الطالب من تصنيف أنواع الكلماتوخزطريقة لعبة  هي طريقة 

، املثالالكلمات وإضافة املفردات. هذه اللعبة مناسبة لتعليم حتديد اهلواية والتجميع. 

ب وحروف اجلزم صوحروف النرصائص اجلملة ومتييز حروف اجلوخةحتديد أنواع اجلمل

. ميكن أن تكون القرطاسو وما إىل ذلك. األدوات الالزمة يف هذه اللعبة هي العصي 

١٤على شكل دائرة أو مربع به مفردات مكتوبة.قرطاسال

14Alif Chuntari, Skripsi: “Penerapan Permainan Bahasa Tusuk Kata Dalam Meningkatkan
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas IV Ma’rarif Singosaren Ponorogo” , (IAIN
Ponorogo, 2019), 36-37.



٢٠

ة تركيب اجلملقدرة)ب

ستخدامأياجلمل،تركيبقدرةيفاملادةنطاقالباحثةحددالبحث،هذايف

اجلمل هي أن الشخص ميكنه جتميع عدة كلمات يف ركيبتالقدرةفقط.اإلمسيةمجلة

تابة الكلمات ووضعها يف مجلة  مجلة من خالل االنتباه إىل األجزاء والقواعد وإجراءات ك

ليف وصياغة اجلمل واستخدامها بشكل صحيح.ككل ١٥، مبعىن فهم وإتقان كيفية 

إلسم احلالة، جيب ان يتوافق يف هذه .الضمريأومجلة اإلمسية هي مجل تبدأ 

١٦.بتدأ واخلرباكتمال عناصر اجلملة على األقل مع شيئني، ومها امل

نطاق البحث.٢

ملدرسة الثانوية أوبو داينج طلبة الصفهوالبحث هذانطاقأما السابع 

تعليم املطبقة هي ريساجو فالوفو هو تعليم اللغة العربية عن تركيب اجلملة العربية. طريقة ال

.اإلجرائيالصفييف شكل البحثالكلماتوخزطريقة لعبة 

15Ferawati Arsyad, Skripsi. “Meningkatkan Keterampilan Siswa Menyusun Kalimat
Sederhana Melalui Permainan Kartu Kata di Kelas III SDN 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango,”
(Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2014), 21.

16Fuad Ni’mah, Mulakhkhash Qawaid al-Lughah al-Arabiyah, (Bairut: Dar Al-Tsafaqah al-
Islamiyah), 30.



٢١

املبحث الثاين

الدراسة النظرية

ل.أ حثبالدراسات السابقة املتعلقة 

لفعل حبث أو كتابة اليت تبحث عن إجراءقبل  تطبيق هذا البحث، كان هناك 

، وهي:طريقة لعبة وخز الكلمات

اللغوية تطبيق وخز الكلمات"عنوان، الذي أليف جونتاريالبحث الذي أجراه .١

ملدر قان املفردات العربية لطلبة الصفلتنمية أت سة اإلبتدائية معارف سينجاسارين الرابع 

الرابع قان املفردات العربية لطلبة الصفأن إتتظهر النتائج البحث١٧ونوروغو".ب

اللغوية الكلماتلعبة وخزستخدام ونوروغوسة اإلبتدائية معارف سينجاسارين بملدر 

دة يف الدورة األوىل للطلميكن مالحظة هذهشهدا حتسنا جيدا.  ن الذين يكو بةالز

م للمفردات مرتفًعا جًدا،  ، اليتالثانيةدورةالويف%٣٥.٧فقط بنسبة بةطل٥إتقا

تقان كبري يف املفردات .%٧٨.٥طالًبا بنسبة مئوية من ١١، زادت إىلتتمتع 

محثمع هذا البألف جونتاري حبثالتشابه بني يطبقان طريقة لعبة اهو أ

البحث الصفي اإلجرائي، وهو أسلوب مع نفس النوع من البحثكلماتالوخز

17Alif Chuntari, Skripsi: “Penerapan Permainan Bahasa Tusuk Kata Dalam
Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas IV Ma’rarif Singosaren
Ponorogo” , (IAIN Ponorogo, 2019),1.



٢٢

)PTK(. تعلم هو ةنميالذي مت تألف جونتاري يف حني أن االختالف هو أن حبث

.هو مهارة تركيب اجلملنمية تذيالبحث ، بينما يهدف هذا الاملفردات

، الذي عنوان ويوين فخر الدين يوسف وليليات املسرورةالبحث الذي أجراه .٢

درسة الدينية مللعلوم التجويدالتحصيل التعليمنميةيف تالكلماتوخزطريقة لعبة "

ستخداميأن التعلبحثنتائج الظهرت١٨".سوروانتوتور مفتاح العلوم  طريقة لعبةم 

ملدرسة الدينية مفتاح ةلبللطتعلمالتحصيل التنميةميكن أن كلماتالوخز يف التجويد 

، حيث أصبح جو ةبم الطليميكن مالحظة ذلك من حالة تعل.سوروانتوتور العلوم

أكثر حتفيزًا ولعبوا دورًا نشطًا يف التعلم. وزادت ةبم اململ سابًقا ممتًعا وكان الطلالتعل

دة قدرها ٨٢.٥٥إىل ٧١.٣٣قيمة نتائج تقومي التعلم من متوسط  ، ما يعين ز

١١.٢٢%.

هو حثمع هذا البويوين فخر الدين يوسف وليليات املسرورةحبث التشابه بني

ما  االختالف هو أن نوع البحث الذي يف حني. كلماتالوخزيطبقان طريقة لعبة أ

، دراسة احلالةوه هو استخدام حبث وين فخر الدين يوسف وليليات املسرور وياستخدمه 

هو حتقيق نميةوما مت ت.)PTK(الصفي اإلجرائيالبحث هوبينما يستخدم هذا البحث

.تركيب اجلملقدرةنمية هو ذي تالتعلم التجويد، بينما يهدف هذا البحث 
18Wiwin Fachrudin Yusuf dan Layliyatul Masruroh, “Metode Permainan Tusuk Kata

Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Ilmu Tajwid Di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Tutur
Pasuruan”, Al-Murabbi 1, no. 2 (2016): 339-340.



٢٣

أساس النظري. ب

تعليم اللغة العربية.١

اللغة العربيةأ) 

ا كل  تعريفات كثرية ال حمل هلا اللغات ١٩دهم.صاقوم عن مقاللغة: ألفاظ يعرب 

إلسهاب القول فيها، إال أن التعريف الذي نقبله للغة هو أن اللغة: جمموعة عن الرموز 

ا، من الصوتية الىت حيكمها نظام معني، والىت بتعارف أفراد ذو ثقافة معينة على دالال

.٢٠ضأجل حتقيق االتصال بني بعضهم وبع

ذ القدم، الرمزي الصويت الذي اتفق عليه العرب منفاللغة العربية هي النظام 

٢١التواصل.ه أيضا يف االتصال و و مم، واستخدالتفاهه يف التفكري والتعبري و و مواستخد

العربيةاللغةاآلن. ستعداد لتطوير أشياء جديدةإيف العصر احلديث، العربية على 

التعليميةواملؤسساتاملدارسيفالتعليملغةوأصبح. البلدانمجيعيفالرمسيةاللغةتصبح

٢٢.والكليات

.٧ص.،دار الكتب العلمية):لبنان-، (بريوتجامع الدروس العربية،الشيخ مصطفى الغالييين١٩
لتعليم األساسيراشدى امحد طعيمة، ٢٠ (الطبعة األويل،دار الفكر العريب،  مناهج تدريس اللغة العربية 

.٢٦)، ص. ١٩٩٨
(الطبعة مناهجها وطرائق تدريسهااللغة العربية طه علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي، ٢١

.٥٩)، ص. ٢٠٠٥العربية األوىل: اإلصدار الثاىن، 
22Fathur Rahman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, Oktober

2015), 3.



٢٤

أهداف تعليم اللغة العربيةب)

ىلإدفعامة،هدافأ٢٣.ان من األهدافجمموعتالعربيةلغةالتعليم

وكلها مرتبطة بتكوين وتربوية،وسياسيةجتماعيةإاملقاصدحتقيقيةنالوطالقوميةبويةالرت 

م. م، على اتباع قيم معتقدا مواطنني صاحلني من الناس وجمتمعا

اللغة العربية، فهي األهداف اخلاصة التاىل موعة الثانية من أهداف التعليمأما ا

حية ما حيققه هذا التحصيل من عادات ومهارات  لتحصيل اللغوي من  تتعلق 

العربية.وقدرات مرببطة بفروع اللغة

ة وخز الكلماتطريقة لعب.٢

تعريف الطريقة التعليمية)أ

لتحفيظاملدرسيتبعهاحمددةخطواتعنعبارةالضيقمبعناهالطريقةإن

إن طريقة التعليم تعين اخلطة ٢٤.الدراسيةالعلميةاملادةمنممكنقدرأكرباملتعلمني

للغة العربية و طر ،فخر الدين عامر٢٣ ،الكتبعللة ، طبعة الثانية(ال،الرتبية اإلسالميةق تدريس اخلاصة 
.٣٣.ص، )٢٠٠٠

،)٢٠١٤،Read Institute Press:(فالوفو،١ط.اللغة العربية طرائقها ووسائل تعليمها،كارتيين،٢٤
.٤٣ص.



٢٥

ا يف حتقيق اهلدف الرتبوي  مرحلةيفطريقة التعليم هي٢٥املنشود.الشاملة اليت يستعان 

التصميم اإلمجال، الىت تتصل خبطوات تقدمي املواد. تعد هذه الطريقة جزءا مهما من 

ا مفيدة لتسهيل عملية التعليم. ٢٦التعليم للمساعدة يف جناح التعليم أل

واستخداموتنظيمهاللتعلماخلارجيةالظروفترتيب: تعىنالطريقةفإنوهكذا

اجليداإلتصالإىلذلكيؤديحبيثوالتنظيم،الرتتيبهلذااملالئمةالتعليميةاألساليب

٢٧.التعلممنلتمكينهماملتعلمنيمع

الكلماتوخزطريقة لعبة )ب

دف إىل متكن الطالب من تصنيف أنواع طريقة لعبة وخز الكلمات هي طريقة 

املثال، الكلمات وإضافة املفردات. هذه اللعبة مناسبة لتعليم حتديد اهلواية والتجميع. 

وخصائص اجلملة ومتييز حروف الربطمان وحروف النشاب وحروف ةحتديد أنواع اجلمل

. ميكن أن قرطاسالعصي والمة يف هذه اللعبة هي اجلزم وما إىل ذلك. األدوات الالز 

"تطوير كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل السياقي يف املدرسة الثانوية يساجنيمأندي عارف ٢٥
يونية -(يناير١، رقم ١٦جملة الدراسات الرتبويةاإلسالمية احلكومية الثانية بفري فاري سوالويسي اجلنوبية"، 

.٩٢)، ص. ٢٠١٨
لد التدريس السابع(رة الكالمفعالية استخدام الطريقة املباشرة لرتقية مهاأمحد فكرى أمر هللا,٢٦ العدد -ا

دراسة متعددة املواضع يف معهد بستان املتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان بليتار ومعهد : ٢٠١٩-األول
ن سرعات بليتار)احلكمة اإلسالمي السلف .٢٥.ص،ي الجنكا

،)٢٠١٤،Read Institute Press:(فالوفو،١ط.اللغة العربية طرائقها ووسائل تعليمها،كارتيين،٢٧
.٤٣ص.



٢٦

ميكن أن تزيد هذه ٢٨على شكل دائرة أو مربع به مفردات مكتوبة.قرطاستكون ال

وجتنب احتمال شعور الطلب نشطللتعلم وخلق جو تعليمالطريقة من محاس الطلب 

م.يمللل يف التعلم بسبب عنصر اللعبة يف عملية التعل

اتالكلموخزخطوات طريقة لعبة ج) 

:٢٩يليكمااتالكلموخزطوات طريقة لعبة خ

عداد اليقوم امل)١ قرطاسمانيال أو القرطاسالدائري أو املستطيل من قرطاسعلم 

السميك.

إىل عدة جمموعات.ةبيقسم املعلم الطل)٢

.طريقة لعبة وخز الكلماتيعطي املعلم تعليمات )٣

جتميعها مث جتميعها.تناقش كل جمموعة إجياد وفرز جمموعات املفردات اليت مت )٤

، أرسلت كل جمموعة ممثًال لعرض نتائج مناقشتها.بعد االنتهاء)٥

28Alif Chuntari, Skripsi: “Penerapan Permainan Bahasa Tusuk Kata Dalam Meningkatkan
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas IV Ma’rarif Singosaren Ponorogo” , (IAIN
Ponorogo, 2019), 36-37.

29Wa Muna, “Kartu Permainan: Media Pembelajaran Bahasa Arab Konstektual”, Jurnal Al-
Ta’dib 7, no. 1 (Januari-Juni): 2014.
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ت أو استنتاجات من خالل ذكر األخطاء أو رؤية عدد )٦ يعطي املعلم إجا

موعات  الكلمات اليت مت طعنها بشكل غري صحيح. ميكن أن يكون مبساعدة ا

موعة اليت لديها العديد من األخطاء.األخرى اليت تقدم التقييم وستتم معاقبة ا

الكماتوخزوالنقائص يف طريقة لعبةزا) املد

طريقة لعبة وخز الكلمات) مزا١(

٣٠، من بني أمور أخرى:إلستخدام طريقة لعبة وخز الكلماتاملزاهناك بعض 

جو تعليم أكثر متعة)أ(

الطلبة دورا نشطا)ب(

تريد الطلبة أن يكونوا قادرين على العمل مع الطلبة) ج(

طريقة لعبة وخز الكلمات) نقائص٢(

، من بني أمور أخرى: إلستخدام طريقة لعبة وخز الكلماتأما النقائص

يف بعض األحيان يركز الطلبة أكثر على اللعبة)أ(

يصعب توجيه الطلبة الكساىل)ب(

أدوات اللعبة ليست على املدى الطويل)ج(
30Wiwin Fachrudin Yusuf dan Layliyatul Masruroh, “Metode Permainan Tusuk Kata Dalam

Meningkatkan Prestasi Belajar Ilmu Tajwid Di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Tutur
Pasuruan”, Al-Murabbi 1, no. 2 (2016): 337-339.
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ذه الطريقة)د( ال ميكن تطبيق مجيع املواد 

العربيةملاجلتركيب قدرة.٣

تركيب اجلملقدرةتعريف )أ

املقصودفإنلذا. شيءفعلعلىالقدرةتعيناليت" قادر"كلمةمنالقدرةيت

هي القدرة على اجلملتكوينأوتركيب معىنمث. شيءفعلعلىالقدرةهولقدرة

جمموعة من الكلمات تتكون من مبتدأ وخرب ومفعول وظرف من خالل أو وضع ترتيب 

ركيبميكن استنتاج أن القدرة تلذلك ٣١.قواعد اليت تنطبق يف تكوين اجلملاإلمتثال لل

اجلمل هي أن الشخص ميكنه جتميع عدة كلمات يف مجلة من خالل االنتباه إىل األجزاء 

، مبعىن فهم وإتقان كيفية مجلة ككلتابة الكلمات ووضعها يف والقواعد وإجراءات ك

ليف وصياغة اجلمل واستخدامها بشكل صحيح.

مجل)ب

هو القول الدال على معىن حيسن السكوت العرب اجلملةةلغلالعلماءوقفا

لفعل مصطلحات الكلمة واجلملة. يف اللغة اإلجنليزية ٣٢عليه. يف اإلندونسية نعرف 

31Ferawati Arsyad, Skripsi. “Meningkatkan Keterampilan Siswa Menyusun Kalimat
Sederhana Melalui Permainan Kartu Kata di Kelas III SDN 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango” ,
(Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2014),  21.

جن١ط. حبث لغوي يف األلفاظ العربية،جنم الدين احلاج عبد الصفا، ٣٢ ين فريس، ، ( ريانج: ر
.٨٩ص. )،٢٠١٥
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كلمة بينما تسمى اللغة العربية تسمى "الكلمة"تسمى "الكلمة" وتسمى اجلملة. يف 

٣٣"اجلملة" مجلة.

يف لكنلية. عالفمجلةاإلمسية و مجلةمن اجلمل، ومها يف اللغة العربية ، هناك نوعان

إلسمية فقط.اإلمسة، سيتم مناقشة مجلبحثهذه ال أومجلة اإلمسية هي مجل تبدأ 

اكتمال عناصر اجلملة على األقل مع شيئني، يف هذه احلالة، جيب ان يتوافق . الضمري

ومها املبتدأ واخلرب. مبتدأ هو اإلسم يف بداية اجلملة اليت يتم وضعها كفاعل يف اجلملة، يف 

حني أن اخلرب هو اإلسم أو ظرف يتم وضعه كمسند يف اجلملة حبيث تصبح اجلملة  

٣٤كاملة.

إطار التفكري.ج

املعلمني يف ملساعدةوخز الكلماتلعبةوتطبيق طريقة إنشاء ةحياول الباحث

جلملة العربية.تركيب اقدرة، خصوصا يف تنمية للطلبةتقدمي العلوم

التايل: ريفكتيف إطار التطبيق من الطريقة يف العملية املنفذة يتم وصف 

33Ahmad Thib Raya,العربية األساسية: Bahasa Arab Elementer, (Qaf Academy, 2016), 53.
34Fuad Ni’mah, Mulakhkhash Qawaid al-Lughah al-Arabiyah, (Bairut: Dar Al-Tsafaqah al-

Islamiyah), 30.
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التفكريإطار٢.١صورة 

ملدرسة الثانوية أوبو الالطلبة صف السابع 
جو فالوفوداينج ريسا

العربيةاملوضوعات 

تطبيق طريقة لعبة وخز الكلمات

دورة أول

.التخطيط١
.العمل٢
.املالحظة٣
.انعكاس٤

تركيب اجلمل قدرةتنمية

العربية

نتائج

.التخطيط١
.العمل٢
.املالحظة٣
.انعكاس٤

نية دورة 

تركيب اجلمل قدرةتنمية

العربية
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فرضية البحث.د

ا إجابة أو ختمني مؤقت ملشكلة الب حىت يتم حثميكن تفسري الفرضية على أ

ت اليت مت مجعها. ا من خالل البيا تطبيق هي "إذا مت يف هذه البحثالفرضية إثبا

السابع صفالالعربية لطلبةاجلملتركيب فقدرةيف درس،طريقة لعبة وخز الكلمات

جو فالوفو سيزداد".ملدرسة الثانوية أوبو داينج ريسا
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املبحث الثالث

منهج البحث

نوع البحث.أ

هو البحث الصفي اإلجرائي. البحث الصفي حثيف هذا البحثنوع الب

اإلجرائي هو عملية من الدراسات البحثية حول التعلم يف الفصول الدراسية من خالل 

ت  التفكري الذايت يف حماوليت حلل املشكلة مع كيفية القيام مبجموعة متنوعة من اإلجرا

ثري العالج. ٣٥املخططة يف الوضع احلقيقي وحتليل كل 

. إذا كان ستخدم منوذج دوامه من كيميس وتغغرات، والباحثة تحثالبيف هذا

ميكن مشاهده عمليه اجراء الفئة املوصوفة على الصفحة التالية:

35Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Penerbit Kencana, 2009), 26.
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٣٦موديل كيميس وتغغرات.البحث الصفي اإلجرائيدورة 

Kemmis& Taggartشكل ٣.١صورة 

36Suharsini Arikunto, dkk., Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 16.

ختطيط

إنعكاس الدورة األوىلإجراء

مالحظة

ختطيط

إنعكاس الدورة األوىلإجراء

مالحظة

?
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ت مهمة يف كل دورة تتكون من استنادا على الصورة،  ا أربعة مكو هناك دورة 

. (Reflect)، وانعكاس(Observe)ة ، ومالحظ(Action)وإجراء، (Plan)التخطيط

لتتابع من دورة إىل أخرى وتستمر يف الدوران حنو ستستمر هذه  ت يف التدوير  املكو

الدورة التالية حىت ميكن حتقيق اهلدف املنشود.

البحثوحدة.ب

و جملدرسة الثانوية أوبو داينج ريساالسابع طلبة يف الصفهو حثالبوحدة

. طالبات٥طالب و١٠تتكون من طلبة١٥فالوفو وعدد

البحثوفرتةموقع.ج

، جو فالوفوو داينج ريسابملدرسة الثانوية أو السابع يف الصفحثذا البموقع ه

وفرتة البحث مدينة فالوفو.٠سببمفارو،، دائرة القرية IIناارميوهو يف الشارع سوجناي ف

.٢٠٢١عامسبتمرب٢س حىت أغسط٢شهر واحد من 

ت .د مصادر البيا

ت  إىل قسمني، ومها:تنقسمحثيف هذا البهاملستخدممصادر البيا

ت مأخوذة مباشرة من موضوع الب.١ ت أساسية، هو البيا وهي: معلمنيحثبيا

جو فالوفو.السابع املدرسة الثانوية أوبو داينج ريسالصفااللغة العربية وطلبة



٣٥

نوية، هو .٢ ت  ت دعم الببيا اليت مت احلصول عليها من إدارة املدرسةحثالبيا

ت أيضا من جو فالوفوالثانوية أوبو داينج ريسا . غري ذلك، يتم احلصول على البيا

الت والرسالةمراجع خمتلف ئقحثوالقارير البة مثل الكتب وا واملنشورات األخرى والو

.حثاليت هلا صلة مبشاكل الب

تأسلو .ه ب مجع البيا

ت املستخدمة يف هذا البب مجعأسلو  كما يلي:حثالبيا

املالحظة.١

ت عن طريق املالحظة املباشرة والتسجيل املنتظم  املالحظة هي طريقة جلمع البيا

م.ييتم عمل مالحظات ملراقبة أنشطة الطلبة أثناء عملية التعل٣٧للمادة اليت سيتم حبثها.

)Interview(املقابلة.٢

شفهيا املقابلة هي وسيلة جلمع املعلومات عن طريق طرح عدد من األسئلة 

معملالباحثة إجراء مقابالت وجها لوجه قبل البحث مع ٣٨لألجابة عليها شفهيا أيضا.

سيتم يتلاللغة العربية يف املدار احلصول على معلومات أولية عن الطلبة واملشكالت ا

.حبثها

37Ahsan Fahrudin, Skrispi: “Peningkatan Kemandirian dan Prestasi Belajar Bahasa
Jawa Melalui Blog Sebagai Media Pembelajaran pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Candimulyo
Magelang” , (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), 35.

38Amirul Hadi dan Haryono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: CV Pustaka Setia,
2005), 129.
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اإلختبار.٣

ا و من األسئلة اليت جيب اإلجابة والرداإلختبار عن جمموعة مهمة جيب أن يقوم 

يف ٣٩يتم اختباره. يستخدم لقياس مدى إتقان الطالب للدرس املقدم.الشخص الذي 

هذا البحث، كان اإلختبار املقدم للطلبة اختبارا كتابيا. 

ئق.٤ الو

ئ ت واملعلومات يف شكل كتالو ب ق هو طريقة تستخدم للحصول على البيا

ئق وأرقام مكتوبة وصور يف شكل تقارير ومعلومات ميكن أن تدعم  وأرشيفات وو

ئق من أنشطة عملية التعليم عن اجلملة العربية. وغري ذلك، مت ٤٠البحث. وتستمد الو

ئق أخرى من خالل السجالت امليدانية، وتنفيذ خطة التعليم، والصور  احلصول علي و

أثناء عملية التعليم.

ت معاجلة و أسلوب.ر حتليل البيا

ت اليت مت احلصول عليها من اإلختبار واملراقبات اليت مت إجراؤها على  البيا

واليت مت مجعها منذ إجراء املراقبة األولية حبيث م اليت أجراها املعلمون والطلبةيعلعملية الت

39Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo,
2013), 67.

40Septi Dewi Susanti, Skripsi: “Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran IPS
di SMP Negeri 13 Yogyakarta” , (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 11.



٣٧

ت اليت مت احلصول عليها ت املالحظة نوعيا، تتم معاجلة البيا وحتليلها. مت حتليل بيا

ستخدام التحليل الوصفي. ت نتائج تعلم الطلبة كميا  بينما مت حتليل بيا

حتليل نتائج املراقبة.١

ا الطلبةمت حتليل نتائج مرا من حيث الكيفية، وهي قبات األنشطة اليت قام 

ت يف شكل مجل توفر يف عملية التعليم.نظرة عامة على مجيع أنشطة الطلبةبيا

حتليل اإلختبار.٢

كما يلي:العربيةعن اجلململعرفة مستوى فهم الطلبة

١٠٠–٨٦= ممتاز

٨٥–٧٦=جيد

٧٥–٦٠= مقبول

٥٩–٠= راسب

. دورة البحثح

اجتماعني. تتكون  يتكون هذا البحث من دورتني حيث يتم تنفيذ كل دورة يف 

ستثناء احللقة الثانيةكل دورة من عدة مراحل وف ، ًقا ملراحل البحث الصفي اإلجرائي، 

يتم إجراء التحسينات وفًقا لنتائج التفكري يف الدورة األوىل.
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، فإن وصف املراحل يف هذا البحث اإلجرائي الصفي لكل عالوة على ذلك

:كما يليدورة موصوف

الدورة األوىل. نظرة عامة على ١

تخطيطالأ. 

، يشرح الباحث ماذا وملاذا ومىت وأين ومن قبل من وكيف يتم يف هذه املرحلة

تنفيذ اإلجراء. يتم إجراء البحث اإلجرائي املثايل يف الواقع يف أزواج بني أولئك الذين 

إلجراء وأولئك الذين يراقبون عملية مسار العمل. مصطلح هذه الطريقة هو  يقومون 

البحث التعاوين. يقال أن هذه الطريقة مثالية بسبب اجلهد املبذول لتقليل عنصر ذاتية 

٤١املراقب من حيث جودة املالحظات اليت يتم إجراؤها.

تطبيقال.ب

، أي استخدام اإلجراءات يف الفصل. الشيء تنفيذ أو تطبيق حمتوى التصميم

، جيب على املعلم أن يتذكر فيذهذه املرحلة الثانية من التنالذي جيب تذكره هو أنه يف

، ولكن جيب أيًضا أن يتصرف بنزاهة وليس إطاعة ما متت صياغته يف التصميموحياول

41Suharsini Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Cet. X; Jakarta: PT Bumi Aksara
2011), 17.
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، من الضروري االنتباه يف العالقة بني التنفيذ والتخطيطبشكل مصطنع. عند التفكري 

٤٢إليها عن كثب حبيث تكون متزامنة مع النية األصلية.

ج. املالحظة

ا املراقبون: يف الواقعاملراقبة اليتأنشطة  ، يكون األمر أقل دقة إذا مت فصل يقوم 

املراقب عن تنفيذ اإلجراء ألن املراقب جيب أن يتم القيام به عند تنفيذ اإلجراء. لذلك  

كالمها حيدث يف نفس الوقت.

نعكاسالد. ا

كيد ما مت إجنازه. يكون نشاط االنعكاس هذا أك ثر مالءمة إنه نشاط إلعادة 

عندما ينتهي املعلم املنفذ من اختاذ اإلجراء ، مث التعامل مع الباحث ملناقشة تنفيذ خطة 

العمل.

. نظرة عامة على الدورة الثانية٢

، اخلطوات املتخذة يف الدورة الثانية هي نفسها نسبًيا مثل الدورة بشكل أساسي

الاألوىل من خالل إجراء بعض التحسينات وفًقا للحقائق  .املوجودة يف ا

42Suharsini Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Cet. X; Jakarta: PT Bumi Aksara
2011), 18.
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املبحث الرابع

نتائج البحث واملناقشة

نظرة عامة على موقع البحث.أ

.موقع البحث الذي إختارت الباحثة هو املدرسة الثانوية أوبو داينج ريساجو فالوفو

رخيية .١ نبذة 

لوبو اسم٢٠٠٣يف عام  تمع يف مدينة  احلج مشس علم ، أطلق أحد قادة ا

.DMداية إنشاء هذه ، يف بسامبفاروقرية ، ٢رميان شريع سوجناي أسس مدرسة تقع يف

، خضعت املدرسة لتغيري ٢٠٠٣يف بداية عام كانت مدرسة داخلية.املؤسسة التعليم

لس املدرسة الداخلية حبيث مت تغيريها الحقً  ا إىل بسبب االفتقار إىل اإلدارة القصوى 

طالًبا مع ٤٠، حيث كانت هذه املدرسة يف البداية تضم ما يقرب من مدرسة التسناوية

جو يف ذلك الوقت كان ناويه أوبو داينج ريساثمتطوعني من املعلمني. مدرسة ١٠

، مث غري القيادة بواسطةوات فقطسن٣يقودها الدكاترة. عبد القادر لكنه خدم ملدة 

٤٣.اآلنإىل٢٠٠٦، من عام Iالرتبيةسرجااحلج حسن أفضل 

افتتاح . يف وقت االفتتاح، جوأوبو داينج ريساهذه املدرسة حتت رعاية مؤسسة

املاجستري.تينري أجينجHPA، وهو السيدفالوفوهذه املدرسة لبلدية رئيس ا

43Madrasah Tsanawiyah Opu Daeng Risaju, “Kementerian Agama Kota Palopo Madrasah
Tsanawiyah Opu Daeng Risaju Palopo” , 2021, 17.



٤١

هوية املدرسة.٢

بو داينج ريساجوو : املدرسة الثانوية أاسم املدرسة)أ

١٢١٢٧٣٧٣٠٠٠٢: NSM)ب

٤٠٣٢٠٣٣٥:NPSN)ج

٢ارميان : سوجناي ف: شارععنوان)د
RT/RW:٠٧/٠٣

: سامبفاروقرية

: وارا الشماليةمنطقة

: مدينة فالوفومنطقة

: سوالويسي اجلنوبيةافظةحم

٩١٩١٣: الربيدشفرة

: أوبو داينج ريساجومؤسسة)ه

٢ارميان : سوجناي ف: شارععنوان
RT/RW:٠٧/٠٣

: سامبفاروقرية

: وارا الشماليةمنطقة

: مدينة فالوفومنطقة



٤٢

: سوالويسي اجلنوبيةافظةحم

٩١٩١٣: الربيدشفرة

رسالةالرؤية و ال.٣

رؤيةال)أ

عمال "حتقيق جيل من املسلمني ملمارسة ويقومون  الذين هم على دراية 

ولديهم حساسية اجتماعية وأتقياءازات ولديهم إميان ولديهم إجنعلمية

عالية"

رسالة ال)ب

، حسن اخللق يف السلوك اإلسالمي كل يومتكوين جيل تقي)١

إدراك األشخاص املطلعني والقادرين على ممارسة معارفهم والقادرين على )٢

التواصل االجتماعي بشكل جيد

تعزيز وحتقيق بيئة مدرسة نظيفة ومجيلة ومرحية ومواتية)٣



٤٣

ت .٤ نياملعلمبيا

٤.١القائمة 

مساء املعلمني  وية أوبو داينج ريساجو فالوفو ملدرسة الثانقائمة 

٢٠٢٠/٢٠٢١

الوظيفةسماإلرقم
الرتبيةج حسن أفضلا احل١ رئيس املدرسة سرجا
ة الرتبيةمارلييا آمني٢ املدرسةةئب رئيسسرجا
ة الرتبيةألدى٣ أمينة الصندوقسرجا
ة الرتبيةيساترييام٤ املعلمةسرجا
املعلماملاجسترييل آمنيدمحم عق٥
ة الرتبيةأمريية٦ املعلمةسرجا
ة الرتبيةأيو نورميالساري٧ املعلمةسرجا
ة الرتبيةريرين أندريياين٨ املعلمةسرجا
ة الرتبيةيتار هادي٩ املعلمةسرجا
املعلمةاملاجستريةالدكتورة احلاجة سيت أتيكا١٠
املعلمةاملاجستريةأندي نور جهاد١١
ة الرتبيةديفييانيت١٢ املعلمةسرجا
اإلجتماعيةمالك قادر١٣ املعلمسرجا



٤٤

ة اإلقتصاديةمساعيلدا إيمح١٤ املعلمةسرجا
املعلمديبلوماراعزمه هللا أسر ١٥
املدرسةحارس دارسام١٦

٢٠٢٠/٢٠٢١وية أوبو داينج ريساجو فالوفو املدرسة الثانمصدر: السجالت

ت الطلبة.٥ بيا

٤.٢القائمة 

٢٠٢٠/٢٠٢١فهرس عدد الطلبة يف عام

عدد طالبة طالب فص رقم

١٥ ٥ ١٠ سابعالصفال ١

٢٠ ١١ ٩ ثامنالصفال ٢

٣٤ ٢١ ١٣ تاسعالصفال ٣

٦٩ ٣٧ ٣٢ موع ا

٢٠٢٠/٢٠٢١أوبو داينج ريساجو فالوفو وية املدرسة الثانمصدر: السجالت



٤٥

املرافق والبنية التحتية.٦

٤.٣القائمة 

وية أوبو داينج ريساجو فالوفومدرسة الثانفق والبنية التحتية للاملرا

بيان بنايةنوع ال رقم
حسن غرفة رئيس املدرسة ١
حسن املدرسةئب رئيسة غرفة  ٢
قص الفصل ٣
حسن مستوصف املدرسة غرفة  ٤
حسن خترب امل ٥
حسن اإلستشارة غرفة  ٦
حسن املكتبة ٧
قص ياهدورة امل ٨
حسن غرفة جملس الطلبة ٩

حمتاج إىل األعمال  امللعب ١٠
حمتاج إىل األعمال ورالس ١١
حمتاج إىل األعمال موقف السيارة ١٢

٢٠٢٠/٢٠٢١ريساجو فالوفو وية أوبو داينج املدرسة الثانالسجالتمصدر: 



٤٦

نتائج البحث.ب

تركيب اجلمل قدرةلتنمية طريقة لعبة وخز الكلمات"تطبيق عننتائج البحث 

يف وية أوبو داينج ريساجو فالوفو" موصوفة ملدرسة الثانالسابع العربية لطلبة الصف

كما دورتني. سيتم شرح نتائج هذه الدراسة من مرحلة ما قبل الدورة إىل الدورة الثانية  

ي:يل

نتائج البحث قبل الدورة.١

من ٢٠٢١سسطأغ٢، ثننيمت إجراء هذا البحث التمهيدي للعمل يوم اإل

فالوفو.أوبو داينج ريساجويف املدرسة الثانوية ، ١١.٣٠اىل الساعة ١٠.٣٠الساعة 

، مث ةم ملعرفة حالة الطلبيأثناء عملية التعلةقبل إعطاء إجراء التعليم، أوال مراقبة الطلب

م ياألولية يف تعلةالباحثة اختبارًا مكتوً للحصول على حملة عامة عن قدرات الطلبتأجر 

ه هو جدول نتائج ما قبل الدالعربية. رتكيب اجلملة اإلمسيةباللغة العربية املتعلقة  ورة.أد



٤٧

٤.٤القائمة 

النتائج قبل الدورة

نتيجةال سماإل رقم
٣٠ د يعبد احلم ١
٧٠ سا أسراريلاعائشة نور خ ٢
٣٠ يلاالغين أمحد غز  ٣
٢٥ آريل ٤
٢٥ يو ٥
٢٠ عليفاحتة  ٦
٦٣ حامينا ٧
٧٠ مارشاميدا  ٨
٣٠ د يدمحم مح ٩
٣٥ نور النساء  ١٠
٧٠ رافلي  ١١
٣٥ ريسكال  ١٢
٣٠ مارزق ي فرا ١٣
٣٥ ليمان س ١٤
٣٠ خري السكي ١٥
٥٩٨ موع ا



٤٨

األوىلدورة النتائج البحث على .٢

تخطيطال)أ

. يف اإلجرائيالصفيلتنفيذ البحثىجر الذي أالتخطيط هو التحضري

، ل االستعدادات، من بني أمور أخرىهذه مرحلة التخطيط، تقوم الباحثة بعم

التايل:على النحو 

) حتديد املوضوع١

لعبة وخز الكلمات) إنشاء طريقة ٢

) تطوير خطة تنفيذ التعليم ٣

املراقبةقرطاس) إعداد ٤

الكلماتقرطاسالكتب وقلم جاف والعصى و ، وهيعليمإعداد أدوات الت) ٥

) إعداد األسئلة للعبة وتقييم٦

تنفيذالب) 

ءعقدت الدورة األوىل يوم ال من الساعة ٢٠٢١س سطأغ١٠و٣ثال

ستخدام طريقة لعبة يف تنفيذ الت، ١١.٣٠إىل الساعة ١٠.٣٠ ، وخز الكلماتعلم 

ملواد اليت يشرح املعلم أوالً املوضوع اجلملة اإلمسية، مث توفري اللطلبة لطرح األسئلة املتعلقة 

م إدخاله يف اللعبة مث يقسم الذي سيتالطلبة،مل يتم فهمهم. بعد كتابة املواد من قبل



٤٩

الذي قرطاس الكلماتالعصي و املعلم يوزع ، وبعد ذلك جمموعات٣إىل ةبالطلاملعلم 

. بعد طريقة لعبة وخز الكلماتتعليمات اليف كل جمموعة مث يعطي العربية يقرأ املفردات

م معةبيناقش الطلذلك،  البحث و الرتتيب جمموعات املفردات اليت مت خلطها جمموعا

، ترسل كل جمموعة ممثًال واحًدا لعرض نتائج املناقشة. مث بعد انتهاء املناقشةمث تركيبها. 

ت أو تقييمات بذكر األخطاء أو عدد الكلمات اليت طعنت بشكل يعطي املعلم إجا

التقييمات للمجموعات للمساعدة يف تقدميةبغري صحيح. كما يدعو املعلم الطل

ت علي ا العديد من األخطاء يتم فرض عقو موعات اليت  ها. بعد ذلك، األخرى وا

مًعا مبراجعة املواد اليت مت شرحها.ةبيقوم املعلم والطل

الحظةاملج) 

دة يف فهم الطيف مرحلة املراقبة،  لبة، يتم ذلك من اليت متت مراقبتها ملعرفة الز

الذين ةبوالطل،املواد اليت قدمها املعلميف تدوين املراقبات على ةبالطلخالل أنشطة 

رتكيز وال،اتالكلموخزرسة لعبة النشطني عند اةبالطليطرحون األسئلة وإجابة بنشاط، 

ةبوقدرة الطلةبوحضور الطلمسني يف قبول الدروساملتحةبعلى املواد املقدمة، والطل

اليت تصنعها األلعاب، وقدرة الطلبة على عرض نتائج املناقشة اإلمسية تركيب اجلملة على 

.وخز الكلماتللعبةاجلماعية



٥٠

نعكاساإلد) 

مرحلة اإلنعكاس، وجدت الباحثة الضعف يف تعليم الدورة األوىل:يف

ال تويل إهتماما للباحثة عند وصف املوادةببعض الطل)١

ت ألصدقائهمةبال يزال هناك طليف وقت اإلختبار، )٢ يسألون ويعطون إجا

دة نتائج التعليم )٣ ةقانعالطلبة يف فيئة ز

من بعض نتائج املراقبة خالل البحث، خلصت الباحثة إىل أن تنفيذ العمل خالل 

جحاالدورة األوىل  دة نتائج التعلم الطلبة.، مل يكن  ا جمرد أن تفعل الدورة التالية لز أ

نيةنتائج البحث على دورة .٣

تخطيطال)أ

يف هذه مرحلة مت إجراء دورة التخطيط الثانية وفًقا للدورة األوىل. 

، على النحو ل االستعدادات، من بني أمور أخرىالتخطيط، تقوم الباحثة بعم

التايل:

) حتديد املوضوع١

لعبة وخز الكلمات) إنشاء طريقة ٢

) تطوير خطة تنفيذ التعليم ٣

املراقبةقرطاس) إعداد ٤



٥١

الكلماتالكتب وقلم جاف والعصى وقرطاس، وهيعليمإعداد أدوات الت) ٥

) إعداد األسئلة للعبة وتقييم٦

تنفيذالب) 

ء عقدت الدورة األوىل يوم  من الساعة ٢٠٢١س سطأغ٣١و٢٤الثال

ستخدام طريقة لعبة يف تنفيذ الت، ١١.٣٠إىل الساعة ١٠.٣٠ ، وخز الكلماتعلم 

ملواد اليت أوالً املوضوعيشرح املعلم  اجلملة اإلمسية، مث توفري اللطلبة لطرح األسئلة املتعلقة 

م إدخاله يف اللعبة مث يقسم الذي سيتمل يتم فهمهم. بعد كتابة املواد من قبل الطلبة، 

الذي قرطاس الكلماتالعصي و املعلم يوزع ، وبعد ذلك جمموعات٣إىل ةبالطلاملعلم 

. بعد طريقة لعبة وخز الكلماتتعليمات اليف كل جمموعة مث يعطي ربية العيقرأ املفردات

م معةبيناقش الطلذلك،  مث مت خلطها الرتتيب جمموعات املفردات اليت البحث و جمموعا

، ترسل كل جمموعة ممثًال واحًدا لعرض نتائج املناقشة. مث بعد انتهاء املناقشةتركيبها.

ت أو تقييمات بذكر األخطاء أو عدد الكلمات اليت طعنت بشكليعطي املعلم إجا

للمساعدة يف تقدمي التقييمات للمجموعات ةبغري صحيح. كما يدعو املعلم الطل

ا العديد من األخطا موعات اليت  ت عليها. بعد ذلك، األخرى وا ء يتم فرض عقو

لم املعلم أن هناك جائزة يعوأخرياً مًعا مبراجعة املواد اليت مت شرحها.ةبيقوم املعلم والطل

ا.ةبللطل الذين يستحقو



٥٢

الحظةاملج) 

دة يف فهم الطيف مرحلة املراقبة،  لبة، يتم ذلك من اليت متت مراقبتها ملعرفة الز

الذين ةبوالطل،املواد اليت قدمها املعلميف تدوين املراقبات على ةبخالل أنشطة الطل

وخزند املناقشة أو ممارسة لعبة النشطني عةبالطليطرحون األسئلة وإجابة بنشاط، 

مسني يف قبول الدروس، وحضور املتحةبرتكيز على املواد املقدمة، والطلوال، اتالكلم

اليت تصنعها األلعاب، وقدرة الطلبة على اإلمسية تركيب اجلملةعلى ةب، وقدرة الطلةبالطل

.وخز الكلماتبةللععرض نتائج املناقشة اجلماعية

نعكاساإلد) 

إستنادا إىل مراقبة التعليم يف الدورة الثانية، وقد زادت عملية التعليم ونتائج 

التعليم، يتم احلصول على نتائج اإلنعكاس على النحو التاىل:

ةبة قادر على جذب إنتباه مجيع الطلالباحث)١

ُمستقلّ بصدق و ةبيف وقت اإلختبار، أجاب الطل)٢

دة نتائج التعليم)٣ جداجيدةيف فيئة الطلبةز



٥٣

ت نتائج املراقبة.٤ بيا

ةبنتائج مراقبة نشاط الطل)أ

٤.٥القائمة 

ت لعبة وخزطريقةتطبيق بالعربية الرتكيب اجلمليف تعليم العمليةأثناءةبالطلنشطةألمراقبةعنبيا

اتالكلم

٢الدورة ١الدورة البحثمؤشراترقم
١٢٣٤١٢٣٤

√√حضور الطلبة١

√√الفصليبدأماعندة بالطلبة منظمون الطل٢

√√إىل شرح الباحثةوانتبهمعتاسعلى الطلبة يركز ٣

√√يقوم الطلبة بتدوين مالحظات على املواد املوّجه٤

√√الطلبة متحمسون يف اإلجابة غلى األسإلة ٥

√√فهميملماحولأسئلةبنشاطة بيسأل الطل٦

√√اتالكلمينشط الطلبة يف مناقشة لعبة وخز٧

العربية اليت الطلبة قادرون على تركيب مجلة اإلمسية٨
تصنعها األلعاب 

√√

ائج املناقشة اجلماعية للعبة الطلبة قادرون على عرض نت٩
اتالكلموخز

√√



٥٤

موع ٢٥٣٢ا

٢،٧٣،٥متوسط
%٨٨،٨%٦٩،٤املئويةالنسبة

وضوح: 

راسب= ١= مقبول،٢= جيد،٣= جيد جدا،٤

،ةبالطلميتعلأنشطةعلىالباحثةأجراهااليتاألوىلالدورةمراقبةنتائجمن

لتايل. ٣٦القصوىوالنتيجة٢٥عليهااحلصولمتاليتاإلمجاليةالنتيجةكانت و

.%٦٩،٤املئويةالنسبةنتائجكانت

كانت،ةبالطلميتعلأنشطةعلىالباحثةأجراهااليتالثانيةالدورةمراقبةنتائجمن

لتايل. ٣٦القصوىوالنتيجة٣٢عليهااحلصولمتاليتاإلمجاليةالنتيجة نتائجكانتو

مؤشراتتنفيذيتمحيثة بالطلأنشطةزادتالثانية،الدورةيف.%٨،٨٨املئويةالنسبة

وتكون يف فيئة جيدة جدا.جيدبشكلالتقييم



٥٥

الباحثةنشاطمراقبةنتائج)ب

٤.٦القائمة 

ت العربية الرتكيب اجلمليف تعليم العمليةأثناءالباحثةنشطةألمراقبةعنبيا

لعبة وخز الكلماتطريقةتطبيق ب

البحثمؤشراترقم
٢الدورة ١الدورة 

١٢٣٤١٢٣٤
√√الباحثة تصورنقلت١

√√يمالتعلأهدافالباحثةنقلت٢

√√ةبجلميع الطللباحثةالشامل اهتماماإل٣

ة بالطلقبلمنتنفيذهاسيتماليتالتعليماتالباحثةعطيت٤
طريقةستخدامالعربية اإلمسية الرتكيب اجلملة ميتعليف

لعبة وخز الكلمات

√√

تلديهمالذينة بالطلالباحثةوجهت٥ √√صعو

ة بالطلعلىيسهلوواضحةبسيطةلغةالباحثةستخدمت٦
فهمها

√√

√√ةبالطلمعوأجوبةأسئلةجراءالباحثةقومت٧



٥٦

√√ةبالباحثة التعزيزات للطلوفرت٨

√√الباحثةتقييم٩

√√ةبالطلعملمنالباحثة تحققت١٠

ت أو استنتاجات من نت١١ ائج املناقشة يقدم الباحثة إجا
اتالكلموخزاجلماعية للعبة 

√√

√√حدثتاليتاملوادالباحثة ستنتجت١٢

√√جتماعاإلايةيفة بالباحثة الطلشجعت١٣

موع ٤١٤٧ا

٣،١٣،٦متوسط

%٩٠،٣%٧٨،٨املئويةالنسبة

وضوح: 

راسب= ١= مقبول،٢= جيد،٣= جيد جدا،٤

كلتايف  األوىلالدورةيفميوالتعلأنشطةيفالباحثةأنشطةمراقبةنتائجتضمنييتم

.٥٢هياملثاليةالدرجةأنحنييف،٪٧٨،٨أو٤١درجةعلىاحلصولمعالفئتني

فئةيفالثانيةالدورةيفميوالتعلأنشطةيفالباحثةأنشطةمراقبةنتائجتضمنييتم

يدلهذا.٥٢القصوىوالنتيجة٪٩٠،٣أو ٤٧درجةعلىاحلصولمعجيدة جدا
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دةعلى لعبة وخز طريقةستخدامية مادة تركيب اجلملة العربية ميتعليفكبريةز

.الكلمات

ةبج) نتائج التعليم الطل

ت من التعليم عن  ستخدام اإلمسية تركيب اجلملة مرحلة تقدمي نتائج البيا

ت وفقا لإلجراء، اخلطوة التالية هو عرض طريقة لعبة وخز الكلمات بعد مجع البيا

ت البحث وفقا لإلختبارات اليت يئديها كما يلي: بيا

٤.٧القائمة

النتائج قبل والدورة األوىل والدورة الثانية

الدورة الثانية الدورة األوىل قبل الدورة سمإلا رقم
٨٥ ٧٠ ٣٠ د يعبد احلم ١

٩٥ ٨٥ ٧٠ سا أسراريلاعائشة نور خ ٢

٧٥ ٦٥ ٣٠ يلاالغين أمحد غز  ٣

٦٠ ٥٠ ٢٥ آريل ٤

٧٠ ٦٠ ٢٥ يو ٥

٦٠ ٥٣ ٢٠ عليفاحتة  ٦

٩٢ ٨٠ ٦٣ حامينا ٧
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٩٥ ٨٥ ٧٠ مارشاميدا  ٨

٨٥ ٧٠ ٣٠ د يدمحم مح ٩

٨٠ ٧٠ ٣٥ نور النساء  ١٠

٩٥ ٨٥ ٧٠ رافلي  ١١

٨٥ ٧٠ ٣٥ ريسكال  ١٢

٧٠ ٦٠ ٣٠ مارزق ي فرا ١٣

٨٥ ٧٠ ٣٥ ليمان س ١٤

٧٠ ٦٠ ٣٠ خري السكي ١٥

١.٢٠٢ ١.٠٣٣ ٥٩٨ موع ا

٨٠،١ ٦٨،٨ ٣٩،٨ متوسط

٨٦،٦% ٦٠% ٢٠% النسبة املؤوية

الدورة الثانية الدورة األوىل الدورةقبل  معايري اكتمال احلد 
األدىن

درجة رقم

١٣ ٩ ٣ ≥٧٠ كمل ١
٢ ٦ ١٢ <٧٠ غري كمل ٢

١٥ موع ا
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:حلساب متوسط الصيغة املستخدمة

X= ∑
وضوح:

X=متوسط

∑x =املبلغ اإلمجايل للقيمة

N=العديد من املواضيع

متوسط نتائج اإلختبار يف الدورة األوىل:

X =
∑

X=
١.٠٣٣

١٥

= X٦٨،٨

يف الدورة لعبة وخز الكلماتالذين يستخدمون طريقة ةبقيمة الطللذا فإن متوسط 

.٦٩األوىل هو
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بينما متوسط نتائج اإلختبار يف الدورة الثانية:

X =
∑

X=
١.٢٠٢

١٥

= X٨٠،١

يف الدورة لعبة وخز الكلماتالذين يستخدمون طريقة ةبقيمة الطللذا فإن متوسط 

٨٠هوثانيةال

:املستخدمةم الصيغةيحلساب إجناز التعل

P = x 100%

وضوح:

= Pالنسبة املئوية اليت ستبحث عنها

= Fعدد الطلبة الكامل

= Nالطلبة الكلي

:النسبة املئوية إلجناز التعلم يف الدورة األوىل

P = x 100%

١٠٠%P =
٩
١٥x
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٦٠ %P =

املئوية إلجناز التعلم يف الدورة الثانية:النسبة 

P = x 100%

٨١٠٠%P =
١٣
١٥

x

٨٦،٦ %P =

٦٩قيمة الطلبة من احلساب أعاله، من املعروف أنه يف الدورة األوىل بلغ متوسط 

قيمة الطلبة إىل . يف الدورة الثانية، ارتفع متوسط %٦٠ونسبة اإلكتمال وصلت إىل 

.%٨٧وصلت إىلونسبة اإلكتمال %٨٠

مناقشةج. 

متاليتلعبة وخز الكلماتبطريقةالعربية يف تركيب اجلملميالتعلأنشطةنتائجمن

:التاليةالنتائجعلىاحلصوليتملدورتني،تنفيذها

الطلبة عليهاحلصولمتالذيالنجاحمعدلكاناألوىل،للدورةالتعليمعمليةيف.١

، مت تضمني حجم هذه النسبة يف كال %٦٠ونسبة اإلكتمال وصلت إىل ٦٩هي 

أنهواألوىلالدورةيفلعبة وخز الكلماتطريقةتطبيقيفالباحثة ضعف. قبولامل

إىلة بالطلتدفعمما،ةبللطلالعامالطابعتتقنالتزالوالالفصلإتقانإىلتفتقرالباحثة 

متالذيالنجاحمعدلكانالثانية،التعليمعمليةدورةيف.للباحثةأقلاهتمامإيالء

، وقد مت تضمني %٨٧ونسبة اإلكتمال وصلت إىل.٨٠الطلبة ترتفع أىل عليهاحلصول
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خطواتبتطبيقالباحثة قامتالثانية،الدورةهذهيفهذه النسبة يف الفئة املمتازة.حجم 

ممتًعاالفصلجويصبحهتمام،لإلومثريللغايةجيدبشكللعبة وخز الكلماتطريقة

.ةبالطلعليهاحيصلاليتالتعلم نتائجتتحسنكما

مشاركةألنوذلك.%٦٩،٤نسبةتظهر لدورة األوىل يف األنشطة الطلبة ا.٢

لعبة وخز طريقةبتطبيقبعددرايةعلىليسواة بالطلألنالتعلمإىلتفتقرة بالطل

وإزعاجلدردشةحىتاليهتمونة بطلهناكاملواد،الباحثةشرحتعندمامث. الكلمات

ثبت.%٨٨،٨ألنشطة الطلبة أىللنسبة تظهر تزداد يف الدورة الثانية . آخرينأصدقاء

،الكلماتلعبة وخزطريقةعمليةأفضلبشكليفهمونالذينة بالطلقبلمنهذا

.ميالتعلعمليةأثناءللغايةمتحمسونة بالطل

دةمع هوالعربيةاللغةميتعلأنتفسريميكن،ةبللطلالعلميالتحصيليفالز

ملدرسة السابعالصفلطلبةلعبة وخز الكلماتبطريقةالعربية قدرة اجلملموضوع

.احملددةالبحثمؤشراتإىلوصلألنهجنحوقدأوبو داينج ريساجو فالوفو الثانوية 
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املبحث اخلامس

اخلامتة

الصةاخلأ.

تحتليلنتائجعلىبناءً  ،لعبة وخز الكلماتطريقةعن هذا البحثيفالبيا

:تنقل الباحثة

دف إىل متكن الطالب من تصنيف أنواع .١ طريقة لعبة وخز الكلمات هي طريقة 

، املثالالكلمات وإضافة املفردات. هذه اللعبة مناسبة لتعليم حتديد اهلواية والتجميع. 

ب وحروف اجلزم صوحروف النرومتييز حروف اجلةصائص اجلملوخةحتديد أنواع اجلمل

. ميكن أن تكون قرطاسمة يف هذه اللعبة هي العصي والوما إىل ذلك. األدوات الالز 

٤٤على شكل دائرة أو مربع به مفردات مكتوبة.قرطاسال

احثة قبل تطبيق طريقة لعبة وخز الكلماتبالا كانت املرحلة األوىل اليت قام .٢

العربية يتكون يف تعليم اجلملة وخز الكلماتلعب. تطبيق طريقةهي إجراء اختبار أول

حيث قدم الباحثة يف اجللسة األول مواد من دورتني، كل دورة تتكون من جلستني. 

44Alif Chuntari, Skripsi: “Penerapan Permainan Bahasa Tusuk Kata Dalam Meningkatkan
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas IV Ma’rarif Singosaren Ponorogo” , (IAIN
Ponorogo, 2019), 36-37.
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ين تطبيق الباحثة طريقة لعبة وخز مث يف اجللسة الثاالعربيةتعليمية لتأليف اجلمل

.الكلمات

العربية هي تركيب اجلمليف تعليملعبة وخز الكلماتخطوات تطبيق طريقة أما 

ستخدام طريقة لعبة يف تنفيذ الت ةاجلمل، يشرح املعلم أوًال املوضوعوخز الكلماتعلم 

ملواد اليت مل يتم فهمهم.  بعد كتابة املواد اإلمسية، مث توفري اللطلبة لطرح األسئلة املتعلقة 

، جمموعات٣إىل ةبالطلاملعلم م إدخاله يف اللعبة مث يقسم الذي سيتمن قبل الطلبة،

يف كل جمموعة مث الذي يقرأ املفردات قرطاس الكلماتالعصي و املعلم يوزع وبعد ذلك 

م معةبيناقش الطل. بعد ذلك، طريقة لعبة وخز الكلماتتعليمات اليعطي  جمموعا

، ترسلبعد انتهاء املناقشةالرتتيب جمموعات املفردات اليت مت خلطها مث تركيبها. البحث و 

ت أو تقييمات احثةبض نتائج املناقشة. مث يعطي الكل جمموعة ممثًال واحًدا لعر  إجا

حثةغري صحيح. كما يدعو االبذكر األخطاء أو عدد الكلمات اليت طعنت بشكل

ا العديد ةبالطل موعات اليت  للمساعدة يف تقدمي التقييمات للمجموعات األخرى وا

ت عل مًعا مبراجعة املواد ةبوالطلباحثةها. بعد ذلك، يقوم اليمن األخطاء يتم فرض عقو

اليت مت شرحها.

دةلعبة وخز الكلماتطريقة.٣ ثري كبري لز العربية التمكن يف تركيب مجلهلا 

ملدرسة الثانوية أوبو داينج ريساجوالصفلطلبة دة فالوفوالسابع  . ويتجلى ذلك يف ز



٦٥

نسبة يف مرحلة ما قبل اإلجراء، . للطلبة بعد دورتني مقارنة قبل اإلجراءالتحصيل التعليم

الطلبة إىلتعليمنسبة إجناز ، زادتبينما يف الدورة األوىل، %٢٠الطلبةتعليمإجناز 

%٨٧الطلبة إىلتعليمنسبة إجناز زادتيف الدورة الثانية، . ومشلت يف الفئة اجليدة%٦٠

.ومشلت يف الفئة املمتازة

قرتاحاتاإل. ب

:يليكماهيذا البحث هلة الباحثاقرتاحات

العربية،اللغةميتعليفلعبة وخز الكلماتطريقةاستخداماملعلمنيعلىجيب.١

ملللة بالطلاليشعرحىت. املعلمإلبداعوفًقاتطويرهاميكناليتاأللعاباختالفمع

.ميالتعلعمليةمتابعةأثناء

. يف املدرسةيف عملية التعليملعبة وخز الكلماتريقةاستخدام طميكن للمعلم .٢

دة أنشطة تعليمألن تعليم بطريقة لعبة وخز الكلمات الطلبة لتحصيل التعليم الطلبة لز

د العربية. تركيب اجلملقدرةة خاصة لتنمية ز
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املراجع

القرآن الكرمي

اللغة العربية مناهجها وطرائقها .طه علي حسني وسعاد عبد الكرمي الوائلي،الدليمي
.١.٢٠٠٥ط. .تدريسها

ين .١ط. . حبث لغوي يف األلفاظ العربية.جنم الدين احلاج عبدالصفا، جنريانج: ر
.٢٠١٥فريس، 

العلمية، بريوت: دار الكتب .١٥ط. .جامع الدروس العربية. الشيخ مصطفى، الغالييين
١٩٧١.

دراسة بليتار: .فعالية استخدام الطريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم. ىأمحد فكر ،أمر هللا
متعددة املواضع يف معهد بستان املتعلمني اإلسالمي السلفي داووهان بليتار 

ن سرعات بليتار لد التدريسومعهد احلكمة اإلسالمي السلفي الجنكا .ا
.٢٠١٩العدد األول: -السابع

أندي عارف "تطوير كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل السياقي يف ،يساجنيم
جملة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية بفري فاري سوالويسي اجلنوبية"، 

.)٢٠١٨يونية - (يناير١، رقم ١٦الدراسات الرتبوية

.دار الغريب.وعلم اللغة احلديثالعربية .دمحمداود،

لتعليم األساسي.راشدى أمحدطعيمة، دار الفكر .١ط. .مناهج تدريس اللغة العربية 
.١٩٩٨العريب، 
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للغة العربية و الرتبية اإلسالميةءطرق تدر . فخرالدين،عامر عللة . ٢، ط.يس اخلاصة 
.٢٠٠٠،الكتب
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املالحق
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Gambar 1. wawancara bersama guru mata pelajaran

Gambar 2. observasi di dalam kelas
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Gambar 3. penerapan metode permainan tusuk kata
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Gambar 4. presentasi hasil diskusi permainan tusuk kata



٧٣

Gambar 5. Media permainan tusuk kata
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana penguasaan kosa-kata siswa di kelas 7?

2. Apakah siswa sudah pernah mempelajari materi menyusun kata menjadi

sebuah kalimat?

3. Bagaimana  tingkat keterampilan siswa dalam menyusun atau membuat

kalimat sederhana?

4. Apa metode atau media pembelajaran yang biasa diterapkan dalam

pembelajaran bahasa Arab?

5. Dalam pembelajaran menyusun atau membuat kalimat sederhana,

bagaimana metode pembelajarannya?

6. Buku apa yang dipakai mengajar di kelas?

7. Kurikulum apa yang diterapkan di sekolah?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/Semester : VII / Ganjil

Alokasi Waktu : Pertemuan 1 (75 menit)

KD : 3.1 dan 4.1

Materi : تركيب اجلملة اإلمسية
A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah melakukan pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat

bahasa Arab yang baik secara lisan maupun tertulis dan mampu mendemonstrasikan ungkapan sederhana

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Langkah

Pembelajaran
Deskripsi

Alokasi

Waktu

Pendahuluan Fase menyampaikan tujuan dan memotivasi

1. Guru memberi salam, selanjutnya menanyakan kabar siswa

2. Salah satu siswa memimpin berdoa sebelum memulai pelajaran

3. Guru mengabsen siswa

4. Guru meminta siswa untuk memerhatikan kerapian dan

kebersihan kelas

5. Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan

tentang kegiatan yang akan dilakukan siswa

10

menit
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Kegiatan Inti 1. Guru menyampaikan materi tentang jumlah ismiyah

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait

materi yang belum difahami

3. Setelah materi selesai ditulis oleh siswa, guru membagi siswa

menjadi 3 kelompok sekaligus membagikan kertas kata dan lidi

4. Guru memberikan intruksi tentang mekanisme permainan sate

kata kepada siswa

5. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi mencari dan

mengurutkan kelompok kosa kata yang telah diacak kemudian

menyusunnya

6. Setelah game selesai, tiap kelompok mengirim satu perwakilan

untuk mempresentasikan hasil diskusinya

7. Guru memberikan jawaban atau penilaian dengan menyebutkan

kesalahan atau jumlah kata yang salah tusuk. Dalam hal ini guru

juga mempersilahkan siswa untuk membantu memberikan

penilaian untuk kelompok lain

55

menit

Kegiatan

Penutup

1. Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah

dilaksanakan

2. Guru memberi pesan dan penguatan kepada siswa

3. Guru memberi tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya

4. Salah satu siswa memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran

5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam

10

menit
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/Semester : VII / Ganjil

Alokasi Waktu : Pertemuan 2 (75 menit)

KD : 3.1 dan 4.1

Materi : تركيب اجلملة اإلمسية
A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah melakukan pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat

bahasa Arab yang baik secara lisan maupun tertulis dan mampu mendemonstrasikan ungkapan sederhana

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Langkah

Pembelajaran
Deskripsi

Alokasi

Waktu

Pendahuluan Fase menyampaikan tujuan dan memotivasi

1. Guru memberi salam, selanjutnya  menanyakan kabar siswa

2. Salah satu siswa memimpin berdoa sebelum memulai pelajaran

3. Guru mengabsen siswa

4. Guru meminta siswa untuk memerhatikan kerapian dan

kebersihan kelas

5. Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan

tentang kegiatan yang akan dilakukan siswa

10

menit

Kegiatan Inti 1. Guru menyampaikan materi tentang jumlah ismiyah 55
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2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait

materi yang belum difahami

3. Setelah materi selesai ditulis oleh siswa, guru membagi siswa

menjadi 3 kelompok sekaligus membagikan kertas kata dan lidi

4. Guru memberikan intruksi tentang mekanisme permainan sate

kata kepada siswa

5. Siswa bersama kelompoknya berdiskusi mencari dan

mengurutkan kelompok kosa kata yang telah diacak kemudian

menyusunnya

6. Setelah game selesai, tiap kelompok mengirim satu perwakilan

untuk mempresentasikan hasil diskusinya

7. Guru memberikan jawaban atau penilaian dengan menyebutkan

kesalahan atau jumlah kata yang salah tusuk. Dalam hal ini

guru juga mempersilahkan siswa untuk membantu memberikan

penilaian untuk kelompok lain

menit

Kegiatan

Penutup

1. Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah

dilaksanakan

2. Guru memberi pesan dan penguatan kepada siswa

3. Guru mengapresiasi dengan memberikan hadiah kepada siswa

yang berprestasi

4. Salah satu siswa memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran

5. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam

10

menit
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MATERI PEMBELAJARAN

Isim Dhamir Munfashil (Kata Ganti)

Mubtada’ dan Khabar

Mubtada’ adalah kata benda (isim) yang berada di awal kalimat dan berkedudukan

sebagai subyek. Sedangkan khabar adalah kata yang pasti jatuh setelah mubtada’

dan berkedudukan sebagai predikat sehingga kalimat itu menjadi sempurna.

Perhatikan contoh berikut!

ِحْلَية
طَالَِبة
ُمَدّرَِسة

Saya أ
Kamu (perempuan) أنتِ 
Dia (perempuan) ِهيَ 

َعزَّام
طَاِلب
ُمَدرِّس

Saya أ
Kamu (laki-laki) أنتَ 
Dia (laki-laki) وَ هُ 

No. Kalimat Arti
Penjelasan

1 امُھوَ  َعزَّ Dia Azzam Khabar dan mubtada’ harus saling
menyesuaikan dengan perincian sebagai
berikut:
 Jika mubtada’ berbentuk mudzakkar

maka khabar harus mudzakkar
 Jika mubtada’ berbentuk muannats

maka khabar harus muannats

2 ِهَي ِحْلَية Dia Hilyah

3 ُعَمرأ Saya Umar

4 طَاِلبأنتَ  Kamu Siswa

5 ُمَدّرَِسةأنتِ  Kamu Guru Perempuan

Subyek

PredikatKhabar (اخلرب)

Mubtada’ (املبتدأ)
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Mudzakkar dan muannats

 Semua kata di dalam bahasa Arab dianggap berjenis kelamin laki-laki dan

perempuan

 Kata yang berjenis kelamin laki-laki disebut isim mudzakkar, sedangkan kata

yang berjenis kelamin perempuan disebut isim muannats

Jenis kelamin kata

Mudzakkar Muannats

- Tidak berakhiran ta’ marbuthah - Akhiran ta’ marbuthah

- Nama yang menunjukkan laki-laki - Nama yang menunjukkan

perempuan

Contoh:

Mudzakkar Muannats

Tidak berakhiran ta’

marbuthah
بيت، حجر، قط،  

كتاب
Nama menunjukkan

laki-laki
أمحد، عمر،عزام،

يوسف، محزة، هريرة

Berakhiran ta’ marbuthah عائشة، سيارة، شجرة،
مدرسة 

Nama menunjukkan

perempuan
هند، خدجية،حلية،

مرمي، حائض، حامل
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SOAL PRE TEST DAN POST TEST

Lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang benar!

فَاِطَمُة ....١
طَاِلٌب ب. طَالَِبةٌ .أ

َمرِْيَضةٌ ....٢
اَْلِقطُّ ب. َزرَاَفةٌ .أ

... اَلذََّهبُ .٣
َغِليٌّ ب. َغِليَّةٌ .أ

ْيلٌ .٤ اَْلبَـْيُت ... مجَِ
َفُة ب. اَلنَِّظْيفُ .أ اَلنَِّظيـْ

َأْمحَُد ... ِيفْ اَْلَمْدَرَسةِ .٥
ُمَدرٌِّس ب. ُمَدّرَِسةٌ .أ

Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar!

دُ ْسجِ اَْلمَ -ٌة رَ يْـ بِ كَ –رٌ يْـ بِ كَ .١
َمْكُسْوَرةٌ - اَْلُكْرِسيُّ –َمْكُسْوٌر .٢
َرٌة –طَائٌِر .٣ ٌر - َصِغيـْ اَْلَمْصُفْورُ –َصِغيـْ
ِجرٌَة –ُعَمُر .٤ ِجرٌ –اَلسُّْوِق –ِيف -َ َ
اَلنَّاِشطَةُ –اَلنَّاِشطُ -َماِهَرٌة –اَلطَّاِلُب –َماِهٌر .٥



٨٥

SOAL GAME

ِجَرٌة –ُعَمر –ِيف .١ ِجرٌ - اَلسُّْوِق –َ َ
طَالَِبةٌ -َحمُمْود –اَلسََّالمِ - ِيف –َمْعَهِد - طَاِلٌب .٢
ْبِتَدائِيَِّة –َمْدَرَسٌة .٣ ُمَدّرَِسٌة -ُمَدرٌِّس –ِيف –َعزِيـَْزة –َاْإلِ
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SOAL EVALUASI

Lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang benar!

َخِدْجيَُة ....١

طَاِلٌب ب. طَالَِبةٌ أ.

َمرِْيضٌ ... .٢

اَْلِقطُّ ب. َزرَاَفةٌ أ.

اَْلَمْحَفظَُة ... .٣

َغِليٌَّة ب. َغِليٌّ أ.

ْيلٌ .٤ اَْلَفْصُل ... مجَِ

َفُة ب. اَلنَِّظْيفُ أ. اَلنَِّظيـْ

َحاِمد ... ِيفْ اَْلَمْدَرَسةِ .٥

ُمَدرٌِّس ب. ُمَدّرَِسٌة أ.
Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar!

َكرِميٌْ –اَْلُمَدّرَِسُة –َكرِْميٌَة .١
َفٌة .٢ اَْلَقْريَةُ -َنِظْيٌف –َنِظيـْ
َمرِْيضٌ –َمرِْيَضٌة -اَْلِقطُّ .٣
ِجرٌَة –ُعَمُر .٤ ِجرٌ –اَلسُّْوِق –ِيف -َ َ
ُمَوظََّفةٌ –اَْلَمْكتَـَبِة –َعاِئَشةُ –ِيف - ُمَوظٌَّف .٥
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املعىن 

ْيلٌ  Indah/ cantikمجَِ

Muliaَكرِْميَةٌ 

Pasarاَلسُّْوق

Guruاَْلُمَدّرَِسةُ 

ِجرٌ  َPedagang

Pintarَماِهرٌ 

Siswaاَلطَّاِلبُ / اَلطَّاِلبُ 

Perpustakaanاَْلَمْكتَـَبةُ 

Kelasاَْلَفْصلُ 

Kucingاَْلِقطُّ 

Baruَاْجلَِدْيدُ 

Pegawaiُمَوظََّفةُ 

Rajinاَلنَّاِشطُ 

Polpenاَْلَقَلمُ 

Sekolahاَْلَمْدَرَسةُ 

Tasاَْلَمْحَفَظةُ 

َفةٌ  Bersihاَلنَِّظْيُف / اَلنَِّظيـْ

Mahalَغِليٌّ /  َغِليَّةٌ 

Sakitَمرِْيضٌ 

Jerapahَزرَاَفةٌ 
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RUBRIK PENILAIAN

no. nama siswa

Indikator Keterampilan
Nilai
total

Menyusun
kata-kata

acak

Melengkapi
kalimat yang

rumpang Keaktifan
1
2
3
4
5

Petunjuk penskoran:

kolom aspek penilaian diisi dengan angka 0 – 100 yang sesuai dengan kriteria
berikut:

indikator rentang nilai Keterangan
A 86-100 Sangat  Baik
B 76-85 Baik
C 60-75 Cukup
D ≤60 Kurang

no. keterampilan Indikator penilaian Skor

1.

Menyusun
kata-kata
acak

Kalimat yang disusun benar 35

Kalimat yang disusun salah 0

2.

Melengkapi
kalimat yang
rumpang

Kalimat yang dilengkapi benar 35

Kalimat yang dilengkapi salah 0

3. Keaktifan

Siswa aktif dalam kegiatan tanya jawab maupun
diskusi kelompok 30
Siswa tidak aktif dalam kegiatan tanya jawab
maupun diskusi kelompok 0
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سرية ذاتية

، ولدت يف إميا عزيزة فجرية،  الباحثة . ١٩٩٩ديسمرب ٢٨برا
هي بنت الثانية من أربعة إخوة من أب امسه خري اجلهادي و أم 
يت الباحثة من قرية بينتينج اليت تقع يف منطقة لووو  امسها عني. 
الشرقية. اكملت الباحثة دراستها اإلبتدائية يف املدرسة اإلبتداءية 

ودراستها الثانوية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية أسوة ٢٠١٠بوين فويت سنة ١٠٨
ودراستها العالية يف املدرسة العالية أسوة حسنة سنة ووتو ٢٠١٣حسنة ووتو سنة 

واآلن استمرت دراستها يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو كلية الرتبية ٢٠١٦
.للغة العرابيةوالعلوم التعليمية شعبة تدريس ا

Contact person penulis : emaazizahfajriati07@gmail.com


