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 امللخص

رتقية كفائة طلبة ل ملاجل puzzleعبة ل يلةوس ريتطو ."2022 نوكنج،اك ساري نوفيتا
يف املستوى  العربية اللغة تدريس شعبة فالوفو احلكومية اإلسالمية اجلامعة

 الرتبية كلية العربية اللغة تدريس شعبة حبث  "تركيب املبتدأ واخلرب الثاين يف
 الدكتورة أشرفت .فالوفو احلكومية اإلسالمية اجلامعة التعليمية والعلوم
 .الدين املاجستي حسن عرفان ودمحم املاجستية كارتيين

   
 اجلامعةرتقية كفائة طلبة ل ملاجل puzzleعبة ل يلةوس ريتطو  عن البحث اهذ تناقش

تركيب  يف املستوى الثاين يف العربية اللغة تدريس شعبة فالوفو احلكومية اإلسالمية
 دريست لبةلط جيدة puzzle لعبة تصميم معرفة (7 إىل البحث هذا يهدف .املبتدأ واخلرب

 يف واخلرب أاملبتد تركيب يف الثاين املستوى طلبة كفائة قيةلرت  تعليمية كوسيلة العربية غةالل
 يلةوس فعالية معرفة (0 .فالوفو احلكومية اإلسالمية جلامعةاب العربية اللغة دريست شعبة
 علم وخاصة العربية، اللغة تدريس من واخلرب أاملبتد تركيب يف اجلمل  puzzle لعبة يلةكوس
 البحث منوذج هو البحث اهذ يف املستخدم البحث تصميم .الثاين املستوى النحو

 منوذًجا هذه اجلمل puzzle لعبة يلةوس تطوير يستخدم .صوغيّيونو اقرتحه الذي والتطوير
 البحث إجراء مت .اإلنتشار( 3 التطوير (0 التصميم، (0 ،التحليل (7 وهي ،4D مبسطًا

 الثاين  املستوى طلبة البحث موضوع كان حيث فالوفو احلكومية اإلسالمية جلامعةةاب
 اختبار إجراء مت املطور، املنتج صالحية ملستوى ابلنسبة .العربية اللغة تدريس لشعبة

 التطبيق مدى لتحديد بينما ،الوسيلة ريخب ومصدق املادة مدقق بواسطة الصالحية
 نتائج تشري .ةبالطل على العملي التطبيق تبياانتاس بتوزيع ةباحثال فرقت للمنتج، العملي

 يف الستخدامها جًدا ةيفعالو  جًدا حيحص اجلمل puzzle لعبة يلةوس أن إىل البحث اهذ
 ريخب وتقييم جًدا، حيحص لفئةاب (%16) املادة ريخب تقييم من يُرى الذي النحو تعلم

صحيح لفئة اب( %18)املادة  ةدرسم ريخب وتقييم، جًدا صحيح لفئةاب (%13) الوسيلة
 ةنطاقالعلى  (%18)و (%11) ةصغري النطاق العلى  الطلبةتبلغ استجابة و  ،جًدا

 .ة جًدايمع فئة فعال ةواسعال
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 األول بحثامل

 ةاملقدم

 البحث خلفية . أ

 اللغة قسم يف اجلامعات أو هدااملع يف ميالتعل يف النحو علم ميتعل تطبيق مت لقد       

 هذا .الكتب مثل املطبوعة الوسيلة تستخدم تزال ال العربية اللغة وتدريس وآداهبا العربية

 من أيًضا كنول املعهد من فقط ليس الطلبة حال ورؤية .ةالباحث ةمالحظا على يعتمد

 يكون حبيث اجلامعة يف النحو علم ميتعل يف صعوابت هلم سببي مما العامة املدارس

 من جتعل اليت العوامل أحد .النحو علم ميتعل عند وملاًل  محاًسا أقل الطلبة من العديد

 كنمت ميالتعل يف يلةوس ألن .يلةالوس عامل هو النحو علم وفهم تعلم الطلبة على الصعب

 استخدام أن محاليك رأي يف .ميالتعل يف للتعلم والتحمس التفكري على الطلبة ساعدت أن

 ولدتو  ، جديدة ورغبة إرادة يولد أن ميكن والتعلم التعليم عملية يف التعليمية الوسيلة

    7.الطلبة على النفساين أتثريات لبجتو  بل ،ميالتعل أنشطة يف  والتهيج الدافع

 هذه أن من ابلرغم الوسيلة علجت ةالباحث اولحت ،املشكالت هذه لىع وبناءً        

 من العربية التعليمية وسيلة هذه علجت ةالباحث اولحت لكن ،جديدة طريقة ليست الطريقة
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 0.لفرحةل تمت ةممتع حركة هي اللعبة ،سانرتوك رأي يف .عبةللا وسيلة إىل املطبوعة يلةالوس

 ستخلق والتعلم التدريس يف تطبيقها عند اللعبة يلةوس إن قالت ،ةالباحث ههذ تكتب كما

 يف ابمللل يشعرون وال نشاطًا أكثر الطلبة يكون حبيث وإمتاًعا تشويًقا أكثر الفصل بيئة

 .ميالتعل عملية

 جلامعةاب العربية اللغة تدريس شعبة يف اخلاصة املادة من واحدة هي النحو علم       

 على بناءً  .واخلرب أبتدامل عن مادة وحالن علم يف ملوادا من .فالوفو احلكومية اإلسالمية

 جلامعةاب الثاين املستوى يف العربية اللغة تدريس طلبة من العديد مع املقابالت نتائج

 هناك يزال ال ، 0707 يناير 00 السبت يوم مع تتزامن اليت فالوفو احلكومية اإلسالمية

 املبتدأ مادة خاصة وحالن مدرسي من تقدميها مت اليت داملوا يفهمون ال منهم الكثري

 تساعدهم أن ميكن وسائل إىل حًقا حيتاجون إهنم قالوا فقد ،فحسب ذلك ليس .واخلرب

 أيًضا وهناك .الثاين املستوى يف التعلم لعملية متحمسني وجتعلهم وحالن علم فهم يف

 لكنهم ،النحو ىعل يدرسون الذين التقليدي املعهد يف خلفيات لديهم ممن هؤالء بعض

0.لابلفع لديهم اليت املعرفة تطبيق يف تساعدهم أن ميكن اليت يلةوسال ىلإ حباجة
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Dini Vol. 2, No. 2 (2020): 51 
 اجلامعة لإلجيار شقة يف ،0707 اينوواري 00 العربية، اللغة تدريس طالب بعض مع مقابلة 0

 فالوفو احلكومية اإلسالمية



3 

 
 

 ،اجلمل puzzle لعبة يلةوس لتطوير حالً  ةالباحث ختتار ،املذكورة املشكالت من إذا       

 .الثاين املستوى يف حيوية أكثر تعليمي بيئة خللق املدرسون هايستخدم الذي البحث وهو

 لعبة وسيلة استخدام .الطلبة لدى النحو علوم عن املعرفة لرتقية يلةالوس هذه غرض

puzzle ميالتعل عملية فعالية يف ستساعد اجلمل. puzzle قطع إىل مقسمة صورة عن عبارة 

 ميكن ،ذلك إىل ابإلضافة .الصرب وتدريب التفكري قوة صقل إىل هتدف اليت الصور من

 أيًضا ولكن ةللعب فقط ليست ألهنا الرتبية للعبةاب اجلمل puzzle لعبة يلةوس تسمية أيًضا

 .واليدين العقل سرعة بني والتدريب الدماغ لشحذ

 ذالك لتبحث الباحثة إهتمَّتف ، أعاله ةالباحث قدمتها اليت اخللفية على بناءً         

 اجلامعةرتقية كفائة طلبة ل ملاجل puzzleعبة ل يلةوس ريتطو " ابملوضوع يلةساأل

تركيب  يف املستوى الثاين يف العربية اللغة تدريس شعبة فالوفو احلكومية اإلسالمية

 "املبتدأ واخلرب

 البحث سئلةأ . ب

 : اييل كما البحث هذا يف فأسئلة السابقة البحث خلفية على بناءً 

 تعليمية كوسيلة العربية غةالل دريست لبةلط جيدة اجلمل puzzle لعبة تصميم كيف .7

يف  تدريس اللغة العربيةشعبة  فالوفواجلامعة اإلسالمية احلكومية طلبة  كفائة قيةلرت 

 ؟تركيب املبتدأ واخلرب املستوى الثاين يف



4 

 
 

يف العربية، وخاصة  اللغة ةوسيلة تعليماجلمل ك  puzzle يلة لعبةوسفعالية  كيف .0

 ؟ شعبة تدريس اللغة العربية يف املستوى الثاينيف  واخلرب أاملبتد تركيب

 البحث أهداف . ج

غة العربية كوسيلة تعليمية الل دريست لبةجيدة لطاجلمل  puzzle لعبة تصميمعرفة مل. 7

يف  تدريس اللغة العربيةشعبة  اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفوطلبة كفائة  قيةلرت 

 .تركيب املبتدأ واخلرب املستوى الثاين يف

يف  العربية، وخاصة اللغة ةيوسيلة تعليماجلمل ك  puzzle يلة لعبةوس عرفة فعاليةمل. 0

 .شعبة تدريس اللغة العربية يف املستوى الثاينيف  واخلرب أاملبتد تركيب

 البحث فوائد . د

 يلةأن تكون واحدة خيار الوس اجلمل puzzle عبةل يلةؤمل هذه وست، النظريةالفوائد  .7

 .اومفرح امؤثر و  م أجذابيالتعل كونيحبيث  املبتدإ واخلرب تركيب عن دةاامل ميتعل يف

 التطبقية الفوائد. 0

  درسنيمل . أ

 مبادئ تقدمي أو توفري يف درسنيامل ملساعدة كأداة لعبة البحث هذا ينتج أن ميكن

 .ميالتعل عمليةيف  درسنيامل يسهل حبيث العربية اللغة
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 طلبةل. ب

 عن الطلبة ميلتعليلة وسك مث لعبة مناسبة الستخدامهالبح هذاميكن أن ينتج     

 .احلصة خارجيف  مستقل بشكل ميالتعل من يتمكنوا حىت واخلرب املبتدأ تركيب
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 الثاين بحثامل

 اإلطار النظري

 ابلبحث تتعلق اليت السابقة الدراسات . أ

 دراسات الباحثة توجد .البحث يف التكرار إلدراك ةالسابق ثو البح تأخذ       

 .البحث هبذا صلة هناك ولكن خمتلفة

 .سيمارانج مدينة يف الرابع الصف لبةلط العربية كتاب puzzle قراءة مهارات تنمية .7

 برانمج ، سيمارانج احلكومية اجلامعة ،0771 عام يف احلمان عبادي كتبت ةالرسال

 يلةمع البحث السابق هو أن كالمها يطور وسلتشابه  3.العربية اللغة تعليم دراسة

Puzzle .مت . واملوقع وأهداف البحث يلةيكمن االختالف يف منوذج املادة والوس

اآلن  ةبينما الباحث. إجراء البحث السابق يف الدرجة الرابعة يف مدينة سيمارانج

 .جلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفواب

 األول الصف الفصل املفرادات ميلتعل الذكي التخطيطي الرسم puzzle يلةوس تطوير . 0

 إيفادا جوري كتب .ابنطول سالسابيال املتكاملة سالميةاإل اإلبتدائية املدرسة  طلبة

 يف ،يوجياكارات كاليجاغا سوانن اإلسالمية جلامعةاب ،0771 عام يف الرسالة هذه

                                                             
4
Ibadi Rohman, “Arabic Puzzle Book Pengembangan Keterampilan Membaca Bagi 

Siswa Kelas IV di Kota Semarang”, (Skripsi, Semarang: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Negeri Semarang, 2015), https://docplayer.info/151715824-Arabic-puzzle-book-

pengembangan-media-interaktif-untuk-keterampilan-membaca-bagi-siswa-kelas-iv-mi-di-kota-

semarang.html 
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 يلةالسابق على تطوير وسبني البحث تعمل أوجه التشابه  1.العربية اللغة تعليم قسم

puzzle  من خالل جتميعpuzzle .واملوقع  يلةالختالف يف منوذج املادة والوسيكمن ا

 كاليجاغا سوانن اإلسالميةجلامعة ابمت إجراء حبث سابق . داف البحثوأه

 .ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفواآلن  ةبينما الباحث. يوجياكارات

 عشر احلادي الصف بةلطل العربية املفردات ميتعل يف اإللكرتونية puzzle يلةوس تطوير  .0

بني البحث السابق تعمل أوجه التشابه  6.أمبولو يةدمحم 0 نيةامله الثانوية املدرسة من

الختالف يف منوذج يكمن ا. puzzleمن خالل جتميع  puzzle يلةعلى تطوير وس

املدرسة الثانوية مت إجراء حبث سابق يف . واملوقع وأهداف البحث يلةاملادة والوس

 .ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفواآلن  ةبينما الباحث. دمحمية أمبولو 0 املهنية

 

 

 

 

                                                             
5
Corry Ivada, “Pengembangan Media Smart Callygraphy Puzzle untuk Pembelajaran 

Mufrodat pada Siswa Kelas I SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul”, (Skripsi, Yogyakarta: 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 

http://digilib.uin-suka.ac.id/view/divisions/jur=5Fpba/2017.html 
6
Amalia Oktavia Yasmin, “Pengembangan Media Puzzle Elektronik dalam 

Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab pada Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah III Ambulu”, 

(Skripsi, Jember: Jurusan Sastra Arab Universitas Muhammadiyah Jember, 2015), 

http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/71903.html 
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 النظري اإلطار  . ب

 اجلمل puzzle لعبة وسيلة .7
 اللعبة تعريف . أ

      Game نشاط أهنا على تفسريها ميكن أو ،مباراة أو لعبة تعين إجنليزية مةكل هي 

 حبيث معينة بقواعد لعبه ميكن شيء هي اللعبة أو Game 1.لتفرح عادةً  عملت تركيب

 اللعبة أنواع .االنتعاش هبدف اجلدي عدم سياق يف عادةً  ،اسرونوخ راحبون هناك يكون

 ،األدوار تقمص لعبة ،إدارة ،بنا اعمال ،زائف شيئ ،حركة مغامرات ،أكشن ؛منها

 8.كلمات ولعبة puzzle ،رايضة سباقات، إسرتاتيجية،

 اجلمل puzzle تعريف  . ب

      puzzle عن ةاللعب طريقة تكون الصورة من قطع شكل على األلعاب من نوع هو 

1.الصرب تدريبل هبدف وذلك ،صورة تشكل حبيث ترتيبها طريق
 ملاجل puzzle ةلعب 

 و ،اإلمساء حمتوايهتا الورق من قطع شكل على فيها اللعبة شكل كونت لعبة هي العربية

 .متام مجل يف ترتب اليت واحلروف ،ألفعالا

                                                             
7
Ghea Putri Fatma Dewi, “Pengembangan Game Edukasi pengenalan Nama Hewan 

Dalam Bahasa Inggris Sebagai Media Pembelajaran Siswa SD Berbasis Micromedia Flash”, 

(Skripsi,  Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri 

Yogyakarta): 6, http://eprints.uny.ac.id/9505/ 
8
Dian Nurdiana, “Perancangan Game Budayaku Indonesiaku Menggunakan Metode 

MDLC”, Jurnal PETIK, Vol. 3, No. 2 (September, 2017): 36, 

https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/petik/article/view/149 
9
Nurul Husna, Sri Adelia Sari, dan A. Halim, ”Pengembangan Media Puzzle”, Jurnal 

Pendidikan Sains Indonesia, Vol. 05, No. 01 (2017): 67 
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 اجلمل puzzle لعبة يلةوس فوائد .ج

 توسيع ذلك يف مبا ميالتعل يف اجلمل puzzle لعبة يلةوس فوائد من العديد هناك       

 وترقية ،واليد العني بني التنسيق وتدريب ،املنطق وتدريب ،الصرب وتدريب ،املعرفة

 يستخدم 77.املعرفية املهارات وترقية ،الدقيقة احلركية املهارات وترقية ،االجتماعية املهارات

 لتزويد انفصلية، األنشطة يف واسعا جماال يعيت لكي اللغة، تعليم يف (ألعاب) اصتالح

 املهارات لتنمية احلوافز وتوفري اللغة، عناصر على للتدريب ومشوفة ممتعة والدراس املعلم

 77.املختلفة اللغوية

 األنشطة تنفيذ .د

 :يلي كما هي املراحل .ملاجل puzzle لعبة استخدام إجراءات بشرح القيادة إبتداء      

 .جمموعات يف لطلبةل بكتاب  السؤال puzzle مربعات مع املفردات قطع أعط (7

 .جمموعة كل من أعضاء 3 هناك (0

 يعطي املعلم إشارة (0

                                                             
10

Nita Wulandari, “Keefektivan Penggunaan Media Pembelajaran Puzzle Games 

dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Paragraf Deskriptif Bahasa Prancis Siswa Program 

Akomodasi Perhotelan Kelas XI SMK Wiyasa Magelang”, (Skripsi, Yogyakarta: Program Studi 

Pendidikan Bahasa Prancis Universitas Negeri Yogyakarta, 2014): 48-50 

https://docplayer.info/40430688-Keefektivan-penggunaan-media-pembelajaran-puzzle-games.html 
 70 .ص (ه 7377 السعودية، العربية احمللكة :الرايض) اللغوية، اللعاب صيىن، إمساعيل حممود77
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 puzzleرب يف إطار واخل إبتداملمجل  تركبدرجة يف الكتاب و األسئلة امل بةيقرأ الطل (3

ب عن األسئلة من خالل إقران قطع املفردات يف مربع جي. وفًقا للقواعد اجلمل

puzzle دئحسب القوا اجلمل. 

 .ائقدق 1 هو املقدم الوقت (1

 .puzzleاجملموعة األوىل اليت تنتهي هي الفائز مبنح جائزة  (6

 .اجلمل puzzle لعبة أسئلة شرح إعادة (1
 

 .لماجل puzzle لعبة وسيلة الضعفاع فضولال .ه

  الفضول  (7

 .الطلبة ذاكرة تدريب (أ

 .الفصل يف ميالتعل أنشطة يف التورحية (ب

 .جمموعات يف معا العمل على قادرون الطلبة (ج

 .املعلم إببداع املطالبة هو الضعفاع (0
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 واخلرب املبتدأ تعريف .0

 املرفوع اإلسم هو واخلرب .اللفظية العوامل  عن العاري املرفوع اإلسم هو املبتدأ       

 .قائم   زيد   :حنو .ذكره ماتقدم فالظاهر .ومضمر ظاهر :قسمان واملبتدأ .إليه املسند

 وهم ومها وهي وهو وأنتَّ  وأنتم وأنتما وأنت   وأنت   وحنن أان :وهي عشر أثناء فاملضمر

 .مفرد غري مفرد :قسمان واخلرب .ذالك وماأشبه قائمون وحنن قائم   أان :قولك حنو .وهنَّ 

 :اإلسم املعرفة. املبتدأ جيب أن يكون اإلسم املعرفة 70.قائم زيد :قولك ننحو فاملفرد

 :وأنواع املعرفة. لى غري معني بذاتههو مادلَّ ع       

 ...(أان، أنت، هو: مثل: )الضمري ( أ

 ...(القاهرةدمحم، : مثل: )مالعل  ( ب

 ...(هذا، هؤالء: مثل: )سم اإلشارةاإل( ج

 ...(الذي، الذين: مثل: )اإلسم املوصول( د

 70...(كتاب الطالب، سور احلديقة: مثل: )املعرف أبل( ه

 (.اجلملة وشبه ملةاجلو  فردامل) :هي أقسام ثالثة للخرب       

                                                             
 77-77 (:اإلسالمية االرمحة دار) ،األجرومية مت الصنهاجي، داود بن دمحم 70
 07 (:بريوت اإلسالمية، الثقافة دار) العربية، اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد 70
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 ُمحَّد   :حنو .واجلمع املثىن فيه فيدخل مجلة، شبه وال مجلة ليس ما وهو :املفرد اخلرب ( أ

 .ر  اهِ م  

 :فعلية أو إمسية مجلة يكون :اجلملة اخلرب  ( ب

 (.ة  د  ي  ف  مح  هح لح و  صح فح  بُ اتِ الك  ) :إمسية مجلة يكون اخلرب فمثل

 (.ث  حْ الب   بح تح ك  ي   بُ الِ الط  ) :فعلية مجلة يكون اخلرب وفمثل

 :اجلملة شبه اخلرب (ج

 على داًل  وظرفا الزمان على داًل  ظرفا أيض يقع كما وجمرورا جار اخلرب يقع       

 :املكان

 هلل احلمد (:واجملرور اجلر) األول مثال

 .العصر قبل السرف :الزمان ظرف - :الثاين مثال

 11.الشجرة فوق العصور :املكان ظرف -
 

 والتطوير البحث تعريف .0

 االعتماد ميكن معني منتج إنتاج إىل يهدف الذي البحث هو والتطوير البحث       

 حبث منتج هو والتطوير البحث منتج .خمتلفة مستمرة تقييم عمليات عرب مير ألنه عليه

                                                             
 املتحدة العربية اإلمرات دولة :ديب) وتطبيقاته النحو سعيدالقللي، ودمحم احلافظ عبد دمحم املنعم عبد 73

 1-8 (:0707 الوصل، جامعة
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 هي تنفيذها يتم اليت األوىل املرحلة تكون حبيث ،امللعب يف االحتياجات تلبية إىل يهدف

 71.مكتبة أو ملعب مسح من لالحتياجات حتليل إجراء

 التطوير مناذج .3

 :ليي كما والتطوير البحث مناذج أمثلة عدة هناك       

 :التايل النحو على خطوات 77 من تتكون .وكاري ديك منوذج . أ

 .ميالتعل منتجات أو الربانمج أهداف حتديد إىل احلاجة حتليل  (7

 .ميالتعل ومهام وإجراءات حمددة مهارات لتحديد ميالتعل حتليل إجراء (0

 .وخصائصه الطلبة سلوك على التعرف (0

 األساسية واملؤشرات الكفاءات صياغة (3

 (املعيارية املرجعية االختبارات) التقييم أدوات تطوير (1

 ميالتعل اسرتاتيجيات تطوير (6

 التعليمية املواد واختيار تطوير (1

 التكويين التقومي وإجراء تصميم (8

 ميالتعل مراجعة (1

 76.النهائي التقييم وإجراء تصميم (77

                                                             
15

Avianti Vera Risti P., Penelitian Pendidikan, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Surya 

Cahya, 2018): 43 
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 :التايل النحو على خطوات 77 من تتكون .وجال برج منوذج  . ب

 املعلومات مجع (7

 التخطيط (0

 األويل املنتج منوذج (0

 األويل امليداين االختبار (3

 الرئيسي للمنتج التنقيحات (1

 الرئيسي امليداين االختبار (6

 التشغيلية املنتجات مراجعة (1

 التشغيلي امليداين االختبار (8

 النهائي املنتج مراجعة (1

 71والتنفيذ النشر (77
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Okara  Vol. II, No. 8 (November 2013): 104 
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 :التايل النحو على خطوات 1 من تتكون ADDI منوذج .ج

 التحليل (7

 التصميم (0

 التطوير (0

 التنفيذ (3

 78التقييم (1
 

 :كالتايل خطوات 3 من تتكون .4D منوذج .د

 (Define) التحليل مرحلة (7

 (Design) التصميم مرحلة (2

    (Develop) التطوير مرحلة (0

(Disseminate) االنتشار مرحلة (3
71 

 
 

                                                             
18

I Made Tegeh dan I Made Kirna, “Pengembangan Bahan Ajar Metode Penelitian 
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19
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Thiagarajan", (Jurnal Siliwangi, Vol. 3, No. 1, 2017), 216-217 
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 البحث هيكل  . ج

يف مادة  خاصة ،اللغة العربية مدرسو ستخدمت اليت طرق التعليم من العديد هناك 

أن  الباحثة حتاول ،بيد هذا .يف التعليم محاًسا أقل الطلبة لكن ،ميالتعل عملية يف النحو

 .ميصعوابت يف التعل بةحىت ال يواجه الطل ملاجل puzzle عبةل شكل على وسيلةتصنع ال

 :يلي كما البحث اهذ عملية يف املرحلة فأما 
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 البحث هيكل 2.1 الصورة 

 

  
 مرحلة التحليل .7

(Define) 

املشكلة  ةدد الباحثحت، األول واآلخرالتحليل  . أ
 من خالل إجراء املقابالت

بتحليل املواد  ةقوم الباحثتحتليل املواد،  . ب
 واملناهج املستخدمة

 
 التصميم مرحلة. 0

(Design) 

 يلةبتصميم الوس ةقوم الباحثتيف هذه املرحلة، 
 وجيمع مواد املنتج pixelLabابستخدام تطبيق 

 

 التطوير مرحلة. 0
(Develop) 

 تطوير املنتج . أ
 تقييم املنتج . ب

 تقييم خبري الوسيلة (7
 تقييم خبري املادة (0
 (مدرسة النحو)املمارس  (0
 جتربة املستخدم (3

 االنتشار مرحلة .3
(Disseminate 

طريقة ب االنتشارة الباحث تعمليف هذه املرحلة، 

 .ةبسبب حمدودية الباحثاحملدودة  انتشار
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الثالث بحثملا  

البحث مناهج  

 ونوعه البحث منهج . أ

 هو والتطوير البحث .4D  نموذجب والتطوير البحث نوع مع البحث هذ ستخدمي       

 مت الذي تجاملن 07.صحتها من والتحقق البحث منتجات لتطوير تستخدم حبث عملية

 بةطل حنو علم رتقيةل ةمؤثّر و  وعملية صحيح ملاجل puzzle لعبة يلةوس عن عبارة تطويره

 .فالوفو احلكومية اإلسالمية جلامعةاب العربية اللغة تدريس

 هوموضوع البحث وقعم .ب

 قريةال أغاتيس، شارعال يف فالوفو احلكومية اإلسالمية جلامعةاب البحث هذا عملي       

 الثاين املستوى طلبة هم البحث اهذ وموضوع .فالوفو مدينة ابرا، منطقة دون ابالنداي،

 .العربية اللغة تدريس شعبة يف

 

 

 

                                                             
20

Neni Hasnunidah, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta, Media Akademi 

Cet. 1 2017), 59, 

http://www.academia.edu/36763788/fifu_media_akademi_Metodologi_Penelitian_Pendidikan_r_5

?show_app_store_popup=true 
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 البحث وعينته تمعجم .ج

 البحث جمتمع .7

 .اللغة العربية تدريسمجعية طلبة  البحث اكان اجملتمع املستخدم يف هذ       

 البحث عينة .0

من خالل   simple random samplingعينة  ةالباحث تيف حتديد السكان استخدم       

 .اللغة العربية تدريسالثاين من  املستوى بةاختيار طل

 بيانةال مصادر . د

 تدريس طلبة يف البحث هدف من الباحثة أخذت ةالبيان من نيلت اليت ةالبيان       

 .خمتلفة مراجع من الثانوية ةلبيانا أما .فالوفو احلكومية اإلسالمية جلامعةاب العربية اللغة

 .اإللكرتونية والكتب والكتب اجملالت وهي

 التطوير إجراءات . ه

 النحو على مراحل 3 على اجلمل puzzle لعبة يلةلوس والتطوير البحث إجراء عمل       

 :التايل
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 التحليل مرحلة .7

 يف .االحتياجات وحتليل املناهج ومراجعات املقابالت إجراء مت ،املرحلة هذه يف       

 وسيتم ،املواد وحتليل ،األول واآلخر التحليل :ومها رئيسيتان، خطواتن هناك املرحلة ذهه

 يف ملاجل puzzle لعبة يلةوس تصميم يف االعتبار كعنصر املرحلة هذه نتائج استخدام

 .واخلرب املبتدأ تركيب

 املنتج تصميم .0

 مؤشرات طريق عن اجلمل  puzzle لعبة وسيلة تنسيق تصميم مت ،املرحلة هذه يف       

 .واخلرب أاملبتد ميتعل يف املنهج أساس على التحميل

 التطوير مرحلة .0

 وسيلة صحة من التحقق مت .اجلمل  puzzle لعبة وسيلة تطوير مت ،املرحلة هذه يف       

 (أ) :املرحلة هذه تتضمن .اخلرباء املدققني من فريق بواسطة تطويرها مت اليت ميالتعل

 ،الطلبة مع حمدودة جتربة (ب) ،ابملراجعة اخلرباء قبل نم اجلهاز صحة من التحقق

  .م نتيجة التحقق كأساسي املراجعةتستخد  (ب) و (أ) املرحلتني من والنتائج
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 (Disseminate) االنتشار مرحلة .3

 تطوير ، فإن اخلطوة التالية هي نشر نتائجبعد إجراء التجارب واملراجعات 

اجلمل   puzzleلعبة  وسيلة املنتج النهائي على ةالباحث تنشر. اجلمل  puzzleلعبة  وسيلة

 .اللغة العربيةتدريس  شعبةرب يف اخلو  أبتدامل ةعلى ماد

 البياانت مجع تقنيات . و

 قابلةامل .7

 الالزمة واملعلوم البحث يف األوىل ةالبيان ملعرفة ةالباحث تعمل اليت املقابلة كانت       

 .ميالتعل يف الطلبة معوقات عن

 التحقق ورقة .0

 على  تقدر اليت العناصر عن وحتتوي املنتج جودة ملعرفة التحقق ورقة ُتستخدم       

 (ج ،الصحيحة اللغة استخدام (ب ،يلةالوس مالءمة (أ :وهي املصادر فأما .املدقق

 املطلوبة التحقق ورقة .العربية اللغة تدريس طلبة لقدرات التعليمية املواد حمتوى مطابقة

  :هي

 خبري املادة تقييم صحة من التحقق ورقة (أ

 الوسيلة خبري تقييم صحة من التحقق ورقة (ب

 مدرسة النحو خبري تقييم صحة من التحقق ورقة( ج



22 

 
 

 التوثيق .0

 . cheklistهي مالحظة  ةالبيان جلمع التوثيقالباحثة  عملت 

 انتالبيا حتليل تقنيات . ز

 ومصادر املستجيبني مجيع من ةالبيان مجع بعد تنفيذه مت نشاط هو ةالبيان حتليل       

 باراخت هي البحث اهذ يف تنفيذها مت اليت ةالبيان حتليل تقنية .األخرى انتالبيا

 مت .النوعية ةوالبيان الكمية ةالبيان :نوعني يف ستخدمةامل ةالبيان جتميع يتم .الصالحية

 تعليقات كلش يف النوعية البياانت من املعلومات جتميع من ةالبيان هذه حتليل تقنية تنفيذ

 بناءً  التعلم وحدة تطوير مت ،االستقصاء جملة يف آقورينطى تعريف .ومراجعات واقرتاحات

 :البياانت حتليل يف املستخدمة االفرتاضية املخترب صيغ على

  
  

   
  ٠١١

   

 

 :التقرير

p =املبحوثة  املئوية النسبة 

∑X  = واحد بند يف املستجيبني إجاابت عدد 

∑X1  = واحد عنصر يف املثالية الدرجات عدد 

 اثبتة أعداد = 777
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 جدول على بناءً  املدقق من التقييم استبيان بياانت صحة معايري حتليل مت مث 

 .7 اجلدول يف التقييم معايري

 21معايي التحقق من صحة اخلرباء 1.1القائمة 

 مستوى اإلجناز فئة اإلجناز
%07>%7 غري فعالية/ غري عملي /  حيحغري ص  

%37-%07 أقل فعالية/  أقل عملي/  حيحصأقل   

/ عملي جدا / مبا فيه الكفاية  حيحص
 جدا يةفعال

37%-67%  

%87-%67 يةفعال/ عملي /  حيحص  

%777-%87 جدا يةفعال/ عملي جدا / جدا  حيحص  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

الرابع المبحث
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 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004): 112 
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 املبحث الرابع

 تواملناقشا البحث جائنت

 البحث قعمو  على عامة نظرة . أ
 كان .فالوفو احلكومية اإلسالمية امعةاجل هو ةالباحث هتاختار  الذي البحث موقع       

 .فالوفو احلكومية اإلسالمية امعةاجل

 اإلسالمية امعةاجليف األصل من فرع  فالوفو احلكومية اإلسالمية امعةت اجلكان       

 فري الفري جامعةغري الوضع إىل  7111مث يف عام  ماكاسارعالء الدين  احلكومية

. فالوفو احلكومية اإلسالمية امعةاجلتغري إىل  0773ويف عام  فالوفو احلكومية اإلسالمية

شعبةها  أحد .دراسًيا برانجًما 76و  3كليات  فالوفو احلكومية اإلسالمية امعةاجللدى 

 .هي شعبة تدريس اللغة العربية

يف علوم التعليمية داخل كلية الرتبية و شعبة أحد شعبة تدريس اللغة العربية هي  

بناًء على قرار املدير العام للرتبية اإلسالمية  تولد يتال فالوفو احلكومية اإلسالمية امعةاجل

شعبة تدريس إنشاء  عن حول 0771، أكتوبر 00بتاريخ   I 673/0771/دي جي 

ووفًقا  فالوفو احلكومية اإلسالمية امعةاجليف علوم التعليمية كلية الرتبية و يف  اللغة العربية 

بشأن حتديد جمال العلوم  0771لسنة  06قانون رقم . لسلطة النقد الفلسطينية رقم



 

 
 

تدريس اللغة العربية هي شعبة يرأس  .الدينية اإلسالمية ةيف اجلامع درسيةوالدرجات ال

  .املاجستري ،كارتيين كتورةد ال

 

 فالوفو احلكومية اإلسالمية امعةاجلالرؤية ورسالة  . 7

 الرؤية( أ

 الرايدة يف التكامل العلمي املتميز ابحلكمة احمللية       

 الرسالة (ب

 .ابحلكمة احملليةتنظيم التعليم العايل وتطوير اجلودة والتكامل العلمي املهين املتميز (   1)

 .تطوير مواد تعليمية قائمة على البحث تكون مفيدة للمصاحل األكادميية واجملتمعية( 0)

زايدة دور املؤسسات يف تطوير جودة التنوع اجملتمعي وحل املشكالت االجتماعية ( 0)

 .من خالل إعطاء األولوية للنموذجية وإعالء قيم احلكمة احمللية

جودة تنفيذ الضارمات الثالثة  رتقيةالقطاعات واحمللي واألجنيب لتطوير التعاون عرب ( 3)

 .للتعليم العايل
 

 الرؤية ورسالة شعبة تدريس اللغة العربية. 0

 الرؤية( أ



 

 
 

اللغة العربية اليت تتفوق يف دمج املنح الدراسية تدريس صبح أحد مراكز تأن        

 .0707حبلول عام املعتدلة يف شرق إندونيسيا 

 الرسالة (ب

 .وتعلم اللغة العربية املتكاملتدريس تنفيذ وتطوير ( 7)

 .(interdisipliner) ث يف تعلم اللغة العربية مبجموعة متنوعة من األساليبالبحتنفيذ ( 0)

 .تنفيذ خدمة اجملتمع يف سياق نشر دراسات الرتبية العربية( 0)

اللغة  دريسالثالثة للربانمج الدراسي لت تنفيذ املظاهر التعاون مع اجلهات املختلفة يف( 3)

   .العربية

 العربية اللغة تدريس شعبةل دائم درسوم. 0
 

 املدرسني أمساء 1.1 القائمة
 املدرسني أمساء رقم
 ، املاجستريتقومي رضيالدكتور م .7
 الدكتورة كارتيين، املاجسترية .0
 ي، املاجستريوردام .0
 حسن الدين، املاجستريدمحم عرفان  .3
 أندي عاريف فامساجني، املاجستري .1
 مصطفى، املاجستري .6
 ة، املاجستري دمحم جة مبشرة بكريااحل .1



 

 
 

 الطلبة حالة .7

 الطلبة حالة 1.2 القائمة

 قدر  مرأة رجل فصل رقم
 06 01 7 أ 0 العربية اللغة تدريس .7
 00 78 1 ب 0 العربية اللغة تدريس .0

 31 30 6 كلهم
 البحث تائجن .ب

 املنتج تطوير نتائج .7

 شعبة يف واخلرب أاملبتد تركيب يف ملاجل  puzzle لعبة وسيلة البحث هذا ينتج       

 والتطوير البحث هذا ستخدمي .فالوفو احلكومية اإلسالمية امعةابجل العربية اللغة تدريس

 النموذج هذا ولكن خطوات 3 من يتكون والذي 4D منوذج تطوير منوذج إىل يشري الذي

4D وصف يتم .نواإلنتشا والتطوير موالتصمي التحليل وهي  مراحل 3 من يتكون 

 :التايل النحو على الرابعة املراحل

 التحليل  . أ

كمرجع   ةهبا الباحث إستخدامت اليتهي عملية التحليل األول  التحليلرحلة م       

 :ومها رئيسيتني خطوتني املرحلة هذه تتضمن .لتطوير نتائج البحث املطلوب تطويرها

 



 

 
 

 األول واآلخر تحليلال (7

 تدريس شعبة يف الواردة املشاكل لتحديد ةالباحث قبل من األوىل التحليل إجراء مت       

 .النحو مادة ميلتعل فالوفو احلكومية اإلسالمية ابجلامعة الثاين املستوى يف العربية اللغة

 اليت املقابالت نتائج على بناءً  .ةقابلامل إجراء هو به القيام مت الذي األول النشاط كان

 يف مبا النحو مواد استخدام يف بثقلهم منهم الكثري يشعر ، مصطفى األستاذ مع أجريت

 الفهم سهل بعضها القدرة، من خمتلفة مستوايت لديهم ألن ربواخل أبتدامل مادة ذلك

 .ميالتعل عملية يف محاًسا أقل منهم البعض جيعل هذا .فهمه يصعب اآلخر والبعض

 أبتدامل جانب يف النحو ميتعل كأسلوب استخدامها كنمت اليت الوسيلة دإح فإن ،لذلك

 اجلمل  puzzle لعبة ميتعل وسيلة وجود يشجع .اجلمل  puzzle لعبة وسيلة هي ربواخل

 أثناء ةاللعب يف الدقيقة الفروق خالل من ميالتعل يف النشطة املشاركة من مزيد على بةالطل

 .التعلم

 املادة حتليل (0

 املستخدم املنهج .املستخدم املنهج مراجعة هي املادة حتليل يف األنشطة إستخدام       

 .اإلندونيسي الوطين املؤهالت إطار منهج هو فالوفو احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف

 أساسيات تناقش اليت وكتب مراجع إىل النحو لتعليم اجلمل  puzzle لعبة وسيلة تصميم



 

 
 

  .الثاين املستوى يف العربية اللغة تدريس طلبة قدرات مع تكييفها مت واليت اخلرب أاملبتد

 :يلي كما هي اجلمل  puzzle لعبة كل يف تضمينها سيتم اليت املواد

 (اللمفرد اخلرب) واخلرب ااملبتدأ ( أ

 (اإلمسية اجلملة – املفرد غري اخلرب) واخلرب ااملبتدأ  ( ب

 (الفعلية اجلملة – املفرد غري اخلرب) واخلرب ااملبتدأ (ج

 (واجملرور اجلر – املفرد غري اخلرب) واخلرب ااملبتدأ (د

 (واملظروف الظرف – املفرد غري اخلرب) واخلرب ااملبتدأ (ه

 الصميم مرحلة . ب

 لوحة وقطع Pixel Lab تطبيق ابستخدام الوسيلة تصميم من بدءًا .املرحلة هذه يف       

mdf امللصقات وورق واملسطرة الغراء مثل أخرى مواد امجع ،املنشار ابستخدام 

 املواد بتجميع ةالباحث تركب ،ذلك بعد .مانيال وورق hvs وورق الرقائقي والبالستيك

 مراحل من مرحلة آخر .كتاب شكل يف جتميعها سيتم اليت واألسئلة اللعبة وتعليمات

 :ةالباحث هتصمم يتال يلةالوس تصميم يلي فيما .األدوات اختيار هي التصميم

 

 

 



 

 
 

 

      

 

  
   puzzle لعبة وسيلة صندوق تصميم 1.1 الصورة

 
 
 

 
      

 
 puzzle مربع تصميم 1.2 الصورة

 
 

 
 املفردات صندوق تصميم 1.1 الصورة

 
 
 
 
 

   puzzle إطار مربع
  

 حيتوي على صناديق مفردات  puzzleصندوق 
 

 صندوق املفردات



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 الكتاب غالف تصميم 1.1 الصورة
 

 

 

 

 احملتوايت وجدول املقدمة تصميم 1.5 الصورة
 

 

 

 

 

 0و 7 صفحة تصميم 1.4 الصورة
 

 
 Cara bermain dan soal-soal 

PUZZLE 

 

  اجلمل

 

Buku ini terisi tata cara 

bermain puzzle game 

kalimat bahasa Arab dan 

pernyataan-pernyataan 

kalimat bahasa Indonesia 

yang menjadi soal dalam 

menyusun mubtada khabar 
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APA ITU PUZZLE GAME 

KALIMAT? 
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 3و 0 صفحة تصميم 1.4 الصورة
  

 

 

 

 
 6و 1 صفحة تصميم 1.4 الصورة

 

 

 

 
 

 8و 1 صفحة تصميم 1.9 الصورة
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SOAL 

MUBTADA KHABAR 
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LANGKAH-LANGKAH 

PENGGUNAAN PUZZLE 
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SOAL 

MUBTADA KHABAR 

(Khabar Ghairu Mufrad - 

Jumlah Fi’liyah) 

 

1......................... 
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3......................... 
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SOAL 

MUBTADA KHABAR 

(Khabar Ghairu Mufrad - 

Jumlah Ismiyah) 
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3.................................. 

4................................. 
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 77و 1 صفحة تصميم 1.10 الصورة
  
    
    
   

 املراجع ةصفح تصميم 1.11 الصورة

 التطوير مرحلة .ج

 املنتج تطوير (7

 املواد من والعديد pixelLab تطبيق ابستخدام إنشاؤها مت اليت التصميمات       

 :املنتج تطوير نتائج يلي فيما .األخرى

  

 

SOAL 

MUBTADA KHABAR 

(Khabar Ghairu Mufrad – 

Dzorof 

 

1......................... 

2......................... 

3......................... 

4......................... 

5......................... 
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SOAL 

MUBTADA KHABAR 

(Khabar Ghairu Mufrad – Jar 

Majrur) 
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2.................................. 

3.................................. 

4................................. 

5.................................. 

 

 

 

9 
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 املنتج مكوانت 1.1 القائمة

الر 
 قم

 معلومة املنتج مكوانت

7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 لوحةعرض  تصميم
puzzle. 

0.  
 
 
 
 
 

  .puzzle إطار تصميم



 

 
 

0.  
 
 
 
 
 

 تصميم علب املفردات 

3.  
 
 
 
 
 
 

 .puzzleعرض مربع 

1. 

 
 
 

 لوحة صندوق سيحتوي

puzzle إطارات على هذا 

puzzle مفردات وصناديق 

 .وكتب



 

 
 

 
 

6.  
 
 
 

 الداخلي الغطاء

1.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 احملتوايت وجدول مقدمة

8. 

 

 

 

  puzzle لعبة شرح مادة

 ربواخل أبتداملو  اجلمل



 

 
 

1. 

 
 

 

 
 
 

عن املبتدأ جيب أن  مادة
 نكون املعرفة 

77 

 
 

 
 

 
عن املبتدأ جيب أن  مادة

 نكون املعرفة



 

 
 

 
 

77 
 

 

 
 

 
 
 

تقسيم املبتدأ من حيث  

 الكمية

  

70 

 
 
 
 

 

 

 اخلرب شرحه

 
   

 
 



 

 
 

70 

 
 

 
خطوات إستخدام لعبة 

puzzle   سؤالاجلمل و 
 رباخل) ربواخل أبتدامل عن

 (فردامل

 

 

 
 ربواخل أبتدامل عن سؤال

اجلملة  - مفرد غريرب اخل)
 (اإلمسية و اجلملة الفعبية

 
 

73 

 

 
 

 ربواخل أبتدامل عن سؤال

اجلر  -مفرد غري رباخل)

 الظرفوااجملرور و 

  (واملطروف



 

 
 

 

 املنتج تقييم (0

 املبتدأ تركيب يف اجلمل  puzzle لعبة يلةوس منتج لتقييم املنتج تقييم ءإجرا يتم       

 واملواد ميالتعل يلةوس جمال يف أكفاء خرباء قبل من يلةالوس حيث من التقييم يتم .واخلرب

 املواد يف اءاخلرب  وكذلك ميالتعل يلةوس جدوى لتقييم ستبيانإلا اءاخلرب  إعطاء مت .ةالتعليم

 املواد رباءوخ الوسيلة ريخب أحباث من عليها احلصول مت اليت البياانت يلي فيما .التعليمية

 :ملمارسوا

 الوسيلة ريخب تفييم ( أ

 بفاصل درجة سؤااًل  73 إبمجايل استبيان ابستخدام لوسيلةا خبري تقييم منح مت       

 األقصى احلد أن مالحظة ميكن يلةوسال بريخ من مث ، 1 إىل 7 من ليكرت مقياس

 درجة من مئوية كنسبة التقييم حساب ميكن يلةوسال خبري مث .17 هو األسئلة جلميع

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 املراجع
 



 

 
 

 يف وضوًحا أكثر بشكل يلةوسال خبري تقييم بياانت حتليل على العثور ميكن .اجلدوى

 .أدانه اجلدول

 يلةالوسبري خ صحة من التحقق نتائج 1.1 القائمة

 ة، املاجستي يأندي عارف فامساجن

  البيان الرقم
 

x 

 
 

xi 
 

P(%) 
مستوى 
 الصحيح

 صحيح جدا 777% 1 1 اللعبة هذه سهلة االستخدام يلةوس .7

 صحيح جدا 777% 1 1 اللعبة يلةوسعرض لوحة  .0

 صحيح جدا 777% 1 1 سهل الفهمإشارة اللعبة  .0

 صحيح 87% 1 3 املفردات صندوقلون املفردات على  .3

 صحيح جدا puzzle   1 1 %777اختيار اللون على لوحة  .1

 صحيح جدا 777% 1 1 التصميم ترتيب .6

 صحيح جدا 777% 1 1 صرحيةاملفرودات على الصندوق  .1

 صحيح جدا 777% 1 1 املفرودات واخللفية التوافق مع لون .8

 حجم املفرودات مع صندوق .1
 املفرودات

 صحيح %87 1 3

 صحيح box puzzle game 3 1 %87 حجم .77



 

 
 

 صحيح جدا puzzle game 1 1 %777كتاب   حجم .77

 صحيح جدا 777% 1 1 تركيب شخنة الكتاب .70

 صحيح 87% 1 3 الكتابشخنة حجم خط  .70

 صحيح جدا 777% 1 1 متانة الوسيلة .73

 صحيح جدا 91% 40 44 مبعدل

  
  

   
  ٠١١

   

  
66

71
  111   

P = %13  

ميكن القول ، الوسلةخرباء  يحاملأخوذة من نتائج التحقق من صح إىل البياانت بناءً      

 أثبت. هو صحيح جدا حيحليت مت تطويرها مبستوى صا اجلمل  puzzleلعبة  يلةأن وس

 خرباءيف االستبيان الذي قدمه  73-7عدد الدرجات على عناصر البيان من بهذا 

 .جًدا صحيح إىل أن يظهر 13%مع نسبة صالحية  اجلمل  puzzle يلةوس
 

 املادةبري خ تقييم ( ب



 

 
 

 بفاصل جةدر  إعطاء مع أسئلة 1 إبمجايل استبياانً  املادة بريخ تقييم يستخدم       

 األقصى احلد أن مالحظة ميكن املادةبري خ من لذلك ،1 إىل 7 من ليكرت مقياس

 .01 هو األسئلة جلميع للدرجة

 بري املادةخ صحة من التحقق نتائج 1.5 القائمة

 مصطفى، املاجستي
مستوى  (%)x xi P البيان الرقم

 الصحيح
 صحيح جدا 777% 1 1 لبةقدرة الطباللغة املستخدمة حسب  .7

 صحيح جدا 87% 1 3 حسب مع املنهج املستخدم وادامل .0

 صحيح جدا 777% 1 1 لبةقدرة الطباملستخدمة حسب واد امل .0

أن اجلمل   puzzle لعبة يلةوس ميكن .3
 مييف عملية التعل بةالطلتساعد 

 صحيح %87 1 3

البياانت املدرجة يسهل / األسئلة  .1
 فهمها

 صحيح جدا %777 1 1

 صحيح جدا 94% 25 21 مبعدل

  
  

   
  ٠١١

   

  
24

25
  111   

P = %16  



 

 
 

، ميكن املادةبري خ يحاملأخوذة من نتائج التحقق من صح إىل البياانت بناءً  

صحيح هو  حيحليت مت تطويرها مبستوى صا اجلمل  puzzleلعبة  يلةوس ادةم القول أن

يف االستبيان الذي قدمه  1-7عدد الدرجات على عناصر البيان من بهذا  أثبت. جدا

 صحيح إىل أن يظهر 16%مع نسبة صالحية  اجلمل  puzzle لعبة يلةوس مادةبري خ

 .جًدا

صحيح  " أهنا عن اإلعالن مت حبيث %16 هي اخلرب قبل من املادة تقييم تائجن 

 ".جدا

 بري املادةخ من املصادقة مراجعة نتائج 1.4 القائمة
 املراجعة بعد املراجعة قبل التنقيحات إجراء مت رقم

 يف مادة توجد ال املادة إضافة متت .7
 من إاملبتد تقسيم

 الكمية حيث

 تتعلق املضافة املادة
 من املبتدإ بتقسيم
 الكمية حيث

 الكتابة حتسني .0
 االندونيسية

 األحرف بعض هناك
 الكلمة يف املفقودة
 كلمة مثل اخلطأ
"Muteri" 

 مجيع تصحيح
 كتابة يف األخطاء
 كلمة مثل الكلمات

"muteri" املنقحة 
 "materi" إىل

 
 
 



 

 
 

 (النحو مدرسة) املمارس (ج
 مت .ميالتعل يلةوس وكذلك املواد من كل جدوى يملتقيرباء اخل املمارس اختبار       

رباء اخل تقييم يستخدم .الثاين املستوى يف النهج مقررمدرسو  قبل من االختبار هذا إجراء

 القصوى الدرجة أن املعروف من .1 إىل 7 من زمنية بفواصل ليكرت مقياس استبيان

  :التايل القائكة يف مدرجة املادةبري خ اختبار نتائج .17 هي األسئلة جلميع

 مدرسة النحونتائج التحقق من صحة  1.4 القائمة

 تياملاجس، دمحم احلاجة مبشرة بكري
 مستوى (%)x xi P البيان الرقم

 الصحيح
على أسئلة حسب قدرة  الوسيلةحتتوي  .7

 ةبالطل
 صحيح جدا %18 1 3

ملموسة الستخدامها املطورة  الوسيلة .0
 مييف التعل

 صحيح جدا %777 1 1

 صحيح جدا 777% 1 1 سهل الفهمإشارة اللعبة  .0

م على حماضري يالتعل وسيلةتسهل  .3
 التقدير يف إعطاء النحو

 صحيح %87 1 1

اجلمل   puzzle لعبة يلةستوفت وسإ .1
 تعليمالكوسيلة   املعيار

 صحيح جدا %777 1 1

 صحيح جدا 777% 1 1 قوية ودائمة يلةوسال .6



 

 
 

ستخدام إسهلة االستخدام أو  يلةالوس .1
 بةالطل

 صحيح جدا %777 1 1

 صحيح جدا 777% 1 1 برتيب يلةميكن استخدام الوس .8

اليت اجلمل  puzzle لعبة يلةميكن لوس .1
يف  الطلبةمت تطويرها أن تسهل على 

 تركيب املبتدأ واخلرب

 صحيح %87 1 1

عل جتم هذه يالتعل يلةإن استخدام وس .77
 ميمتحمسني للتعل بةالطل

 صحيح %87 1 1

 صحيح جدا 94% 50 19 مبعدل

  
  

   
  ٠١١

   

  
49

51
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P = %18  

، ميكن القول الوسلةبري خ يحاملأخوذة من نتائج التحقق من صح إىل البياانت بناءً      

. هو صحيح جدا حيحليت مت تطويرها مبستوى صا    ٨٩اجلمل  puzzleلعبة  يلةأن وس

 خرباءيف االستبيان الذي قدمه  73-7عدد الدرجات على عناصر البيان من بهذا  أثبت

 .جًدا صحيح إىل أن يظهر 13% حيح جداص املائوية نسبةلاب اجلمل  puzzle يلةوس

 املستخدم جتربة (د



 

 
 

  puzzle لعبة وسيلةمت إجراء جتارب على املستخدمني لتحديد مدى فعالية منتج        

اللغة  تدريسالثاين من  املستوى بةمستخدمو هذا املنتج طل. ةه الباحثتالذي طور  اجلمل

جيب على مستخدم هذا املنتج استخدام أداة يف شكل استبيان مت إعداده . العربية

سؤااًل ويتم منحها  70عدد األسئلة يف االستبيان املقدم هو . واختبار صالحيته من قبل

ميكن رؤية حتليل البياانت من احلصول . 1إىل  7درجة وفًقا لفاصل مقياس ليكرت من 

 .القائمة على درجات املستخدم يف

 األول املستخدم جتربة نتائج1.4 القائمة

 

P 

(%)   

 
 

 

   
 موضوع نواحي التقييم

 الطلبة

 

 11 12 11 10 9 4 4 4 5 1 1 0 7  

18 61 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 ٠  

777 61 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

18 61 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 

777 61 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 

777 61 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

11 61 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 6 

117 011 081 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 01 07    

677 011 011 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07     

 



 

 
 

 الثاين املستخدم جتربة نتائج1.9 القائمة
 

P 

(%)   

 
 

 
   

 موضوع نواحي التقييم
 الطلبة

 

 11 12 11 10 9 4 4 4 5 1 1 0 7  

13 61 67 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 0 1 1 ٠  

18 61 63 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

777 61 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

11 61 60 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 

777 61 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

11 61 60 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 6 

11 61 60 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 7 

11 61 60 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 ٩ 

18 61 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 ٨ 

11 61 60 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٠١ 

777 61 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٠٠ 

13 61 67 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 ٠2 

777 61 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٠3 

7068 831 803 61 60 61 67 67 60 61 63 63 67 60 61 61    

7077 831 831 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61     

 :اإليضاح

 اللعبة هذه سهلة االستخدام يلةوس: األوىل ةحيانال



 

 
 

 سهل الفهمإشارة اللعبة : ة الثاينحيانال

 غة سهلة الفهمللا :ة الثالثةحيانال

 األسئلة السهلة إحتواء: ة الرابعةحيانال

 جازباختيار األلوان على لوحة اللعبة : ة اخلامسةحيانال

 جازبللعبة  وسيلة عرض لوحة:  السادسةة حيانال

 صريحصندوق العرض املفردات على : الناحية السابعة
  

 جازبة الوسيلةشكال وألوان األ: ثامنةة الحيانال

 التصميم ترتيب: ة التاسعة حيانال

 تركيب املبتدأ واخلربيف  النحودروس  أفهمذكر و أأجد أنه من األسهل :  ة العاشرةحيانال

 الوسيلةم أكثر متعة ابستخدام يالتعل نشاط: ة احلادية عشرةحيانال
 

يف الفصل ابستخدام  النحوم يأن أكون متحمًسا لتعل أسهل أان : ة الثانية عشرةحيانال

 اجلمل  puzzleلعبة وسيلة 

 م اللغة العربيةيلتعل دافعي تنهضهذه الوسيلة : ة الثالثة عشرة حيانال



 

 
 

البياانت الكمية اليت تواجدت عليها من التجارب الصغرية والكبرية يف القائمة 

التايل نتائج النسبة املائوية لفعالية اخلطوة التالية هي حتليل البينات، . 3.1و 3.8

 .اجلمل  puzzle يلةوساالستبيان على 

 :نتائج النسبة املائوية من التجارب الصغرية
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P = %11  

 :نتائج النسبة املائوية من التجارب الكبرية

  
  

   
  111   

  
1268

1311
  111   

P = %18  

 ةامليداني تجربةالضح أن و ، 3.8يف القائمة بناًء على احلساابت املذكورة  

لعبة  يلةجًدا ملنتج تطوير وس الفعالية املعيارضمني النتيجة يف مت ت .11%هو  ةالصغري 

puzzle  3.1يف القائمة بناًء على احلساابت املذكورة و  .تركيب املبتدأ واخلربيف  اجلمل ،



 

 
 

جًدا  الفعالية املعيارضمني النتيجة يف مت ت. 18%هو  ةالصغري  ةامليداني تجربةالضح أن و 

 .تركيب املبتدأ واخلربيف  اجلمل  puzzleلعبة  يلةملنتج تطوير وس

، كان ذلك ممكًنا ومن التجربتني ج التجارب اليت مت إجراؤها مرتنيمن نتائ 

 .ميتعلال يلةمت استخدامه كوس" ة جًدايفعال"اللتني مت إجراؤمها بفئة 

 مرحلة اإلنتشار. ه

بسبب حمدودية احملدودة  انتشارطريقة ب االنتشارة الباحث عملتيف هذه املرحلة  

 أبتدامل ةعلى ماداجلمل   puzzleلعبة  وسيلة املنتج النهائي على ةالباحث تنشر. ةالباحث

 لشعبة ةتعليميال يلةوسالكيسستخدم  هذا املنتج و  .اللغة العربيةتدريس  شعبةرب يف اخلو 

 .عربية لألطفالال اللغة مبواد  puzzleلعبة  وسيلةكمثال على تدريس روضة األطفال  

 اتناقشامل .ج

 تكييف طريق عن اإلخبارية التقارير جتميع يف اجلمل  puzzle لعبة وسيلة تطوير .7

 املرحلة هو التحليل .(واإلنتشار والتطوير والتصميم التحليل) 4D مبسط تطوير منوذج

 مرحلة هي الثانية املرحلة .األول واآلخر وحتليل املواد حتليل شكل يف التطوير يف األوىل

 .اجلمل  puzzle لعبة بوسيلة املتعلقة أو ابلكامل احملتوى تصميم تتضمن اليت التصميم

 إجراؤه مت الذي للتصميم وفًقا التطوير مرحلة هي التطوير، مرحلة وهي ، الثالثة املرحلة

 قبل من االختبار إجراء يتم ، املرحلة هذه يف .mdf ولوحة PixelLab تطبيق مبساعدة



 

 
 

يف ، مرحلة الرابعة، وهي تطوير اإلنتشارو  .لبةوالط درسوامل املادة بريخو  الوسيلة بريخ

بسبب احملدودة  انتشارطريقة ب االنتشارة الباحث عملتيف هذه املرحلة هذه املرحلة، 

 ةعلى ماداجلمل   puzzleلعبة  وسيلة املنتج النهائي على ةالباحث نشرت. ةحمدودية الباحث

 لشعبة ةتعليمي يلةكوسستخدم  يهذا املنتج و  .اللغة العربيةتدريس  شعبةرب يف اخلو  أبتدامل

 .عربية لألطفالال اللغة مبواد  puzzleلعبة  وسيلةكمثال على تدريس روضة األطفال  

 بريخو  ادةامل ريبخ تقييمات نتائج من اجلمل  puzzle لعبة وسيلة جدوى رؤية ميكن .0

 العربية اللغة تدريس شعبة يف طلبة 77 يف املنتج اختبار إجراء مت .النحو ةدرسوم الوسيلة

 عن عبارة املستخدمة األداة .فالوفو احلكومية اإلسالمية ابجلامعة الثاين املستوى يف

 لعبة وسيلة تقييم نتائج التايل القائمة يوضح .1 إىل 7 من يرتاوح ليكرت مبقياس استبيان

puzzle  اجلمل. 

 نتيجة البحث 1.10 القائمة

 الفئة اإلمكانية مائوية نسبة التقييم رقم
 جدا صحيح ٨4% الوسيلةبري خ .7
 جداصحيح  16% ادةاملبري خ .0
 جداصحيح  18% النحو درسةم .0
 جدا فعالية 11% األول املستخدم جتربة .3
 فعالية جدا 18% الثاين املستخدم جتربة .1
 



 

 
 

 وسيلةال ريخب من صحيح مائوية نسبة أن املعروف من ،قائمةال نتائج على بناءً        

 نسبةلاب دوىجباملادة بري خصحيح  %.13 املائوية نسبةلاب أظهرت الباحثة صحيح جدا

 نسبةلاب للغاية جداصحيح  يكون العملي التطبيق أن على التأكيد مت .%16 املائوية

 نسبةوال. أن فعالية املنتج املطور كانت جمدية للغاية ومت تنفيذها مرتنيو  ،%18 املائوية

النطاق  الكبريةللمحاكمات  املائوية نسبةوال %11للمحاكمات الصغرية هي  املائوية

18%. 
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 املبحث اخلامس
 اخلامتة

 اخلالصة . أ

 :يلي ما استنتاج ميكن عليها احلصول مت اليت البحث نتائج على بناءً        

 (أ :وهي 4D تطوير منوذج إىل تشري ، ربواخل املبتدأ تركيب يف ملاجل  puzzle لعبة .7

 (ب ،املواد وحتليل األول واآلخر حتليل من تتكوانن رئيسيتني خبطوتني التحليل

 mdf لوح وقطع البكسل معمل تطبيق ابستخدام الوسيلة تصميم من التصميم يتكون

 والبالستيك امللصقات وورق واملسطرة الغراء مثل أخرى مواد امجع ،املنشار ابستخدام

 وتعليمات املواد بتجميع ةالباحث تركب ،ذلك دبع .مانيال وورق hvs وورق الرقائقي

 التخطيط مراحل من مرحلة آخر .كتاب شكل يف جتميعها سيتم اليت واألسئلة اللعبة

 تطوير تقييم من تتكوانن رئيسيتني خبطوتني التطوير (ج و .األدوات اختيار هي

 احاط تطوير اإلنتشار( د .املنتج تطوير وجتارب خرباء مدققني بواسطة املنتج

 نتشارإطريقة ب االنتشار ةبسبب حمدودية الباحثاحملدودة  انتشارطريقة ب االنتشار

لعبة  وسيلة املنتج النهائي على ةالباحث نشرت. ةبسبب حمدودية الباحثاحملدودة 

puzzle   هذا املنتج و  .اللغة العربيةتدريس  شعبةرب يف اخلو  أبتدامل ةعلى ماداجلمل



 

 
 

لعبة  وسيلةكمثال على تدريس روضة األطفال   لشعبة ةتعليميال يلةوسالكيسستخدم  

puzzle  لألطفالعربية ال اللغة مبواد.  

 بةلطل مادي شكل يف ربواخل أبتدامل تركيب يف اجلمل  puzzle لعبة وسيلة اختبار مت .0

 الوسيلةبري خ قبل من فالوفو احلكومية اإلسالمية جلامعةاب العربية اللغة تدريس شعبة

 من االختبار نتائج حصلت بينما ".جًداصحيح  " فئة من %13 على حصلوا الذين

 االختبار نتائج على احلصول مت ".جًداصحيح  " فئة يف %18 على املادةبري خ قبل

مت إجراء نتائج اختبار الفعالية  ".جًداصحيح  " الفئة مع %18 يف املادة ةدرسم من

من خالل جتربتني ، ومها التجارب الصغرية اليت مت احلصول عليها  الطلبةمن قبل 

واليت مت تضمينها يف فئة  %18النطاق بنسبة  كبريةوالتجارب   %11 املائوية نسبةلاب

 مت اليت ملاجل  puzzle لعبة يلةوس أن نستنتج عام بشكل ميكن حبيث. "ة جًدايفعال"

 .للغاية ممكنة كانت تطويرها

 قرتاحاال . ب

 صاحلة .ابلكتب حوبةمص اجلمل  puzzle لعبة وسيلة البحث هذا أنتج ،درسنيللم .7

 اجلمل  puzzle لعبة وسيلة هذه استخدام حونال درسيم على يُقرتح ،لذلك .وعملية

 .ميالتعل عملية يف



 

 
 

 اجلمل  puzzle لعبة وسيلة هذه استخدام يتم أن املأمول من ،نيالقادم نيلباحثل .0

 .فصول أو مستوايت عدة على استخدامه ميكن لذلك .البحث من املزيد لتطوير
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DOSEN MATA KULIAH 

I. Tujuan: 

 Untuk mengetahui informasi dan data baik mengenai kondisi fisik 

maupun nonfisik yang berkaitan dengan Pengembangan Media Puzzle 

Game Kalimat dalam Menyusun Mubtada Khabar untuk Meningkatkan 

Kemampuan Mahasiswa Semester II Pendidikan Bahasa Arab di 

Institut Agama Islam Palopo. 

II. Pernyataan Panduan: 

A. Identitas 

Nama  : Mustafa, S.Pd.I, M.Pd.I  

Jabatan : Dosen pendidikan bahasa Arab sekretaris prodi PBA 

Alamat  : Karetan, Luwu 

B. Daftar Pertanyaan: 

1. Kurikulum apa yang digunakan? 

2. Materi apa saja yang diberikan? 

3. Metode apa yang digunakan? 

4. Bagaimana antusias mahasiswa dalam proses pembelajaran khususnya 

pada mata kuliah nahwu tentang Mubtada Khabar? 

5. Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menyusun mubtada khabar? 

6. Apa saja kendala yang dihadapi para mahasiswa dalam pembelajaran 

nahwu tentang mubtada khabar? 

7. Adakah media yang digunakan selain media cetak? 

8. Jika ada, apakah media tersebut membantu mahasiswa memahami 

materi mubtada khabar? 
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 سية ذاتية

أغسطس  70، ولدت يف ماسامبا يف نوفيتا ساري كانوكونغ

الباحثة هي األكرب لثالثة أطفال من أب يدعى . 7118

تعيش الباحثة حالًيا يف قرية . جوميايت أميإراوان كانوكونغ و 

، منطقة مافيدجينج الفرعية ، مشال لووو 7جنداان فويت 

يف املدرسة الثانوية  0777مت االنتهاء من التعليم األساسي للباحثة يف عام . الشمالية

مث يف نفس العام، درس يف املدرسة  الثانوية احلكومية سقف واحد . احلكومية رماايان

يف عام . مقيدجينج 7ىت الصف الثاين، واستمر يف املدرسة  الثانوية احلكومية ح مااتقا

مقيدجينج والذي تغري اآلن إىل  7، واصل تعليمه يف املدرسة  االعالية احلكومية 0770

واصلت الباحثة . 0776لووو الشمالية وخترج يف عام  1املدرسة  االعالية احلكومية 

ل فيه، وابلتحديد يف شعبة تدريس اللغة العربية، كلية تعليمه يف اجملال الذي كان تعم

 .الرتبية والعلوم التعليمية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

 

 novitasarikanukung51@gmail.com: إتصال الباحثة 
 

 


