
 الفرقان لتعليمروضة  تالميذ املفردات ل عليميف ت الدومينو لعبةطريقة  تطبيق
 الشمالية وولو ، بونتاالقرآن الكرمي  ماريو، ابي 

 رسالة
قدمت الستكمال بعض الشروط املطلوبة للحصول على درحة سرجاان الرتبية شعبة 

 فالوفوجلامعة اإلسالمية احلكومية كلية الرتبية والعلوم التعليمية ابتدريس اللغة العربية  
 

 

 
 :ثةالباح

 ورداييتم
 2201000011: قيدرقم ال

  
 شعبة تدريس اللغة العربية

 كلية الرتبية والعلوم التعليمية  
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو
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 روضة الفرقان لتعليم   ينو يف تعليم املفردات لتالميذالدوم لعبةتطبيق طريقة  
 الشمالية ولوو ، القرآن الكرمي  ماريو، ابيبونتا

 رسالة
 

قدمت الستكمال بعض الشروط املطلوبة للحصول على درحة سرجاان الرتبية شعبة 
 فالوفوجلامعة اإلسالمية احلكومية كلية الرتبية والعلوم التعليمية ابتدريس اللغة العربية  

 

 

 :ثةالباح
 مورداييت

 2201000011: رقم القيد

 إشرافحتت 
 .M.HIالدكتور مرضي تقومي،  .2

 .Lc.,M.Th.Iاحلاج رقمان عبد الرمحن سعيد،  .1
 شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو
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 موافقة ادلشرفني

 من الطالبة : رسالةبعد اإلطالع على ال

 مورداييت:   اإلسم  

 ٙٔ ٖٕٓٓ ٕٕٓٓ:  رقم القيد  

 : تدريس اللغة العربية  الشعبة  

 والعلوم التعليمية : الًتبية  الكلية

تالميذ  روضة الفرقان لتعليم ادلفردات ل عليميف ت الدومينو طريقة لعبة تطبيق "بعنوان 
الحات الالزمة، نقرر حنن صبعد إجراء اإلو  الشمالية " والقرآن الكرمي  ماريو، ابيبونتا، لوو 

 ة لتقدميهاصاحل ا أهنة قد استوفت الشروط العلمية ادلطلوبة، و ادلذكور  ادلشرفان أن الرسالة
 للمناقشة. 

 
  ٕٕٓٓ  سبتمبريفالوفو،     

 ادلشرف الثاين      ادلشرف األول

 

 .Lc.,M.Th.Iرقمان عبد الرمحن سعيد،  الدكتور                 M.HIالدكتور مرضي تقوًن،  
 993 3 299932 30739793 :التوظيف رقم      996 3 300091 30509691: التوظيف رقم
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 بيان أبصالة البحث
 أان ادلوقعة أدانه :

 : مورداييت  االسم 
 ٕٕٖٕٓٓٓٓٙٔرقم القيد         :  
 : تدريس اللغة العربية  الشعبة 
 : الًتبية والعلوم التعليمية  الكلية 

 
تشهد الباحثة أن ىذا البحث من نتائج عملي بيدي، فإذا وجد يف ادلستقبل أنو نتيجة من 
تقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص اآلخر بكلو أو بعضو فالبحث والشهادة اليت انلتها 

 الباحثة هبا ابطل حكما.
 

 ٕٕٓٓ ُأْكُتوبر    فو، فالو  
 الباحثة 

 
 

 مورداييت 
 ٕٕٖٕٓٓٓٓٙٔرقم القيد : 
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 بسم هللا الرمحان الرحيم

 كلمة التقدير و العرفان

احلمد هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، و الصالة و السالم على  
 أشرف األنبياء وادلرسلني سيدان دمحم و على آلو وصحبو أمجعني.

الباحثة يف إعداد ىذا الرسالة العديد من العقبات والصعوابت. ولكن واجهت  
بفضل الدعاء، والعمل الشاق، واجلهد اجلاد، والدعم من خمتلف األطراف الذين جاىدوا يف 
إعطاء الدعم ادلعنوي، والتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات هلل لذلك أقدم كلمة 

 الشكر على بعض األشخاص:

، M.Agاجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، األستاذ الدكتور عبد الفريول، ادلكرم رئيس  .ٔ
 والنائب األول والنائب الثاين والنائب الثالث الذين قد رقوا على درجة جودة اجلامعة.

والنائب األول  .M.Pdادلكرم عميد كلية الًتبية والعلوم التعليمية الدكتور نور الدين ك،  .ٕ
 ائبة الثالثة كلية الًتبية والعلوم التعليمية.والنائبة الثانية والن

وسكرتري شعبة  .M.Pdادلكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيين،  .ٖ
ومجيع حماضرى اجلامعة  .S.Pd.I., M.Pd.Iتدريس اللغة العربية األستاذ مصطفى، 

رفة اللغة العربية اإلسالمية احلكومية فالوفو وانئبيهم الكرام، الذين ساعدوين يف مع
 والعلوم األخرى.
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رقمان  الدكتوروادلشرف الثاين،  .M.HIادلكرم ادلشرف األول، الدكتور مرضي تقوًن،  .ٗ
الذين أعطوا الباحثة اإلشراف واإلىتمام الكبري حىت   .Lc.,M.Th.Iعبد الرمحن سعيد، 

 إمتام ىذه الرسالة.
، دمحم بكرياحلاجة مبشرة  ةالثاني ةوادلناقش MAادلكرم ادلناقش األول، الدكتور مهيمن،  .٘

M.Pd .اللذان أعطيا الباحثة اإلشراف واإلىتمام الكبري حىت إمتام ىذه الرسالة 
 .M.Aادلكرم حماضر مستشار أكادميي، الدكتور مهيمن،  .ٙ
 .M.Pdادلكرم حماضر منهجية البحث، الدكتور أندي دمحم أجي غوان،  .ٚ
اإلسالمية احلكومية فالوفو  وإىل مجيع حماضرين وحماضرات وموظفني وموظفات اجلامعة .ٛ

الذين ربوا الباحثة يف أثناء إقامتها اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو والذين ساعدوين 
 حىت إمتام ىذه الرسالة.

وموظفني وموظفات مبكتبة اجلامعة  .S.Ag., M.Pd س ادلكتبة احلاج مدىانج،ادلكرم رئي .ٜ
 اإلسالمية احلكومية فالوفو، الذين ساعدوين يف مجع ادلواد وادلراجع ادلتصلة ذلذا البحث.

 لوو الشمالية، روضة الفرقان لتعليم القرآن الكرًن  ماريو، ابيبونتا ادلكرمة رئيسة  .ٓٔ
ومدرس فيها، الذين كانوا على استعداد للتعاون  .S.Pd.Iاألستاذة احلاجة راتناوايت، 

 ومساعدة من حيث مصدر البياانت البحثية.
فضيلة والدّي الكرميني ضرب سوفو و حادنية إميان و أخي موانوير و أختاين نور حائيدا  .ٔٔ

غت إىل ىذا ادلستوى، وأستويت  ومجيع أسريت الذين ساعدوين يف مواصلة الدراسة حىت بل
 وأسأل هللا تعاىل أن يرمحهم ويساعدىم يف كل أمورىم.



 ح
 

و  ٕٙٔٓوإىل مجيع أصدقائي شعبة تدريس اللغة العربية وخباصة صديقايت يف العام  .ٕٔ
الذين قدموا دائما الدعم ادلعنوي الدعاء اخلالص للباحثة، شكرا جزيال لكم  ٕ٘ٔٓ

 طوال ىذا الوقت.
ووحيوين  وإندري ىرداينيتإىل أصدقائي مذدليفة وأم ادلرأة الصاحلة ونور لينا وساتريياين  .ٖٔ

وإندر وإىل مجيع أصدقائي يف سبيل هللا أقول لكم شكرا كثريا على  فراتيوي وأنغريين
 حسن إىتمامكم ومساعدتكم وجزاكم هللا خريا كثريا وأحسن اجلزاء.

 
 ٕٕٓٓ ُأْكُتوبرفالوفو،      

 الباحثة      
 

 مورداييت         
 ٕٕٖٕٓٓٓٓٙٔ:قيدرقم ال 
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 حمتوايت البحث

 أ ..................................................... صفحة غالف البحث

 ب ................................................... صفحة عنوان البحث

 ج .................................................... اإلعتماد على البحث

 د .......................................................... موافقة ادلشرفني

 ه ...................................................... بيان أبصالة البحث

 و .................................................... كلمة التقدير والعرفان

 ط .......................................................... حمتوايت البحث

 ل ......................................................... فهرس القائمات

 م ............................................................ فهرس الصورة

  ن ................................................................. ادللخص

 ادلبحث األول: ادلقدمة

 ٔ .............................................. خلفية البحث.أ 
 ٖ .............................................. أسئلة البحث.ب 
 ٗ ............................................ أىداف البحث.ج 
 ٗ ............................................... فوائد البحث.د 
 ٘ .............................. تعريف ادلتغريات و التشكيليات.ه 



 ي
 

 ادلبحث الثاين: الدراسة النظرية

 ٚ ........................ الدراسات السابقة ذات صلة ابلبحث.أ 
 ٜ ............................................. الدراسة النظرية.ب 

 ٜ .......................................... طريقة التعليم  .ٔ
 ٖٔ ....................................... بطاقة الدومينو  .ٕ
 ٙٔ ...................................... مفاىيم ادلفردات .ٖ
 ٖٕ ................................ تعليم الغة العربيةجوىر  .ٗ

 ٕٛ ............................................. إطار التفكري.ج 

 ادلبحث الثالث: مناهج البحث

 ٜٕ ............................................. نوع البحث .أ 
 ٖٓ ....................... ادلوقف وموضوعات وموضوع البحث.ب 
 ٕٖ ............................. تقنيات وأدوات مجع البياانت .ج 
 ٖٗ .................................... تقنيات حتليل البياانت.د 
 ٖ٘ .......................................... مؤشرات النجاح.ه 
 ٖٙ ........................................... تصميم البحث.و 

 ادلبحث الرابع: البحث و الدراسة

 ٔٗ ..............................عامة علي موقع البحث نظرة .أ 
روضة الفرقان لتعليم القرآن الكرًن  ماريو، نبذة اترخيية عن  .ٔ

 ٔٗ ............................................... ابيبونتا
 ٔٗ  ......................................... الرؤية وادلهمة .ٕ



 ك
 

 ٕٗ ........................................ منهاج دراسي .ٖ
 ٗٗ ...................................... وصف نتائج البحث.ب 

 ٗٗ .......................... كشف بياانت ما قبل اإلجراء .ٔ
 ٙٗ ......................................... الدورة األويل .ٕ
 ٜٗ .......................................... الدورة الثانية .ٖ
 ٖ٘ ................................نتائج البياانت ادلالحظة .ٗ

 ٖ٘ .................... نتائج مالحظات نشاط التالميذ. أ
 ٘٘ .......................... نتائج مالحظات ادلدرسة . ب

 ٚ٘ .................................................. مناقشة. ج
 ادلبحث اخلامس: اخلامتة

 ٜ٘ .......................................... خالصة البحث. أ
 ٓٙ .................................................. اإلقًتاح. ب

 ٔٙ ................................................................ ادلراجع

 ٗٙ ............................................................... ادلالحق

 

 

 

 
 



 ل
 

 فهرس القائمات

 ٕٗ ............................................ اذليكل التنظيمي ٔ.ٗالقائمة 

 ٖٗ ......................................... ادلرافق والبنية التحتية ٕ.ٗالقائمة 

 ٗٗ ..................................... نتائج التقيم قبل اإلختبارٖ.ٗالقائمة 

 ٚٗ ..................................... التقيم الدورة األويلنتائج ٗ.ٗالقائمة  

 ٔ٘ ...................................... نتائج التقيم الدورة الثانية٘.ٗالقائمة 

 ٕ٘ ........... نتائج التقيم قبل اإلختبار، الدورة األويل والدورة الثانية ٙ.ٗالقائمة 

 ٖ٘ ............................... نتائج مالحظات نشاط التالميذٚ.ٗالقائمة 

 ٙ٘ ..................................... نتائج مالحظات ادلدرسةٛ.ٗالقائمة 
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 فهرس الصورة

 ٕٛ .............................................. : إطار التفكرئ.ٕالشكل 

 ٓٗ .................................... إطار دلراحل ىذا البحث: ٔ.ٖالشكل 
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 ادللخص

تالميذ روضة الفرقان ادلفردات ل عليميف ت الدومينو طريقة لعبة  تطبيق،0202مورداييت 
شعبة . البحث لوو الشماليةلتعليم القرآن الكرمي  ماريو، ابيبونتا، 

اجلامعة اإلسالمية ، كلية الرتبية والعلوم التعليمية  ،تدريس اللغة العربية
،  .M.HI. ادلشرف األول الدكتور مرضي تقومي، احلكومية فالوفو

 .Lc.,M.Th.Iادلشرف الثاين احلاج رقمان عبد الرمحن سعيد، 
 ، ادلفردات، نتائج التعلمالدومينو طريقة لعبة تطبيق : األساسية مالكال

صل. تتكون كل دورة من استخدمت ىذه الدراسة دورتني من البحث العملي يف الف 
ىذا البحث ىو  . اذلدف منالحظة  واإلنعكاسوالتنفيذ وادل ةأربع مراحل، وىي اخلط

الذين يشاركون بنشاط يف التعلم وميكنهم قراءة القرآن يف موضوعات تكميلية ابللغة  تالميذال
استخدمت تقنيات مجع البياانت االختبارات وادلقابالت أدوات ادلدرسية.العربية حول 

العربية ، وادلالحظة والتوثيق. يستخدم االختبار للحصول على بياانت حول نتائج تعلم اللغة 
بينما يتم استخدام ادلالحظة والتوثيق وادلقابالت للعثور على بياانت إضافية ميكن أن تدعم 

، ت حول نتائج تعلم اللغة العربيةيستخدم االختبار للحصول على بياان  نتائج ىذه الدراسة.
أن تدعم بينما يتم استخدام ادلالحظة والتوثيق وادلقابالت للعثور على بياانت إضافية ميكن 

للمادة إىل  تالميذذا وصل إتقان النتائج ىذه الدراسة. مؤشرات النجاح يف ىذه الدراسة ، إ
 .ٓٙاحلد األدىن من قيمة معايري االكتمال ، وىي 

قبل  تًتاوح من  تالميذدراسة زايدة يف نتائج تعلم الأظهرت نتائج الدراسة يف ىذه ال
ميكن مالحظة ذلك من  .الثانيةنتائج التقيم الدورة و  ،نتائج التقيم الدورة األويل ، ختبار اإل

نتائج التقيم الدورة األويل ٝ )ٕٛ.ٗ٘( ، يقبل اإلختبارٝ )ٕٗ.ٕٔ تالميذقيمة المتوسط 
  (.نتائج التقيم الدورة الثانيةٝ )ٗٔ.ٚٙ، و (ٔ
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 لاملبحث األو 

 املقدمة

 خلفيةالبحث .أ

يفعصرالعودلةاحلايل،ادلهارةاللغويةاألجنبيةىيقيمةمضافةمهمةللغاية،

غةاألجنبيةؽلكنللشخصالتفاعلمعاألخر.إيلجانب،لألنمنخاللإتقانال

 إتقانالغةاألجنبيةؽلكنأنتزيدمنفرصالنجاحيفالتفاعالتالعادلية.

  يتعلقابللغةاألجنبية،وابلتأكيدليستمنفصلةعنادلفردات.ادلفرداتفيما

العربية. لغة وكذلكأيضا العام، لغة ادلفرداتٔىيأساسلتعليم ؽلكنأنتدعم

ابإلضافةإىلذلك،معإتقان الكافيةقدرةالشخصعلىالتواصلابللغةالعربية.

وىيمهاراتالكتابة،مهاراتلغويةٗاأتثَتجيدعلى،سيكونذلاأيضًادلفردات

.كالمستماعوالوالقراءةواإل

إتقانخاللعمليةالتعلم،فإنةدلالحظاتاليتأدىلهباالباحث،مناومعذلك 
ل العربية ابيبونتايفتالميذادلفردات ماريو،  الكرمي القرآن لتعليم الفرقان روضة

ألنوالتوجدحىتاآلنطمنخفضنسبًيا. نأنريقةتعليميةشلتعةمتاحةؽلكىذا
ال العربيةابلتعلمتالميذجتذباىتمام اللغة يفتعلم خاصة لذلكليسمنغَت .،

أن الادلألوف يشعر التعلم عملية يف بعضهمتالميذنرى أن وحىت والنعاس ابدللل
ماخلاصة.تِِيَدَتَن ْئمُشِّنَي ُ

                                                           
1
 Nik Hanan M. and Rabiatul Aribah M. I., “Arabic Vocabulary Learning Strategies 
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  ال التدريس، ادلتيف ادلةدرسقوم بشرح علىفقط غلب ولكن وتقدؽلها واد

التعلم.ةدرسادل ووسائل والتقنيات األساليب من العديد إتقان يفأيًضا ألنو

الةاألساس ؽليل علىتالميذ، اثبًتا اجللوس من بداًل النشطة احلركات تفضيل إىل

الكرسي.

السبب يتطلببذلجهدللتغلبعلىذلكأساليبتعلممناسبةيفذلذا ،

ا تعلم ادلفردات.سياق احتياجات تلبية ؽلكن حبيث ىييالتعلةقيطر دلفردات م

ٕ.منظمةوسلتربةبشكلجيدلتحقيقأىدافوغايتالتعلمةقيطر

ىيتالميذيفتعلمادلفرداتالعربيةللإحدىطرقالتعلماليتؽلكناستخدامها

تعل الدومينو.ياستخدامطريقة الدومينوىيبديلؽلكنمبطاقة أنيتغلبطريقة

عةؽلكنأنتزيدعلىالعقباتيفالتعلمألنألعابالدومينوىيطريقةتعليميةشلت

ال إىلذلكابلتعلم.تالميذمناىتمام ىيألعابذاتنظامابإلضافة الدومينو ،

األوسع للمجتمع جيًدا ومعروف سيتمسهل الذي الدومينو أن من الرغم على ،

لكنطريقة  .لضبطنفسالدومينوبشكلعاماستخدامويفىذهالدراسةليساب

اللعبةىينفسهادتاًمامثلطريقةاللعبةادلعتادةوالفرقالوحيديكمنيفزلتويت

إذاكانتالدومينوادلوزعةعلىنطاقواسعيفاجملتمعتتكونمنصور .الدومينو
                                                           

2
 Kamsinah Kamsinah, “Metode dalam proses pembelajaran: Study tentang ragam dan 
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ٖ 
 

اليتستستخدمبينماتتكونالدومينو ،هرقيًمارقميةعلىكلاجلانبُتمستديرةتظ

لغتُت من تتكون مفردات من الدراسة ىذه كليف على سلتلفة ومعا ي سلتلفتُت

ػلتوياجلانبالعلويعلىادلفرداتابللغةاإلندونيسيةواجلانبالسفلي .اجلانبُت

 ػلتويعلىادلفرداتابللغةالعربية.

ىتيتمكنإىلإغلادحلولحابحلاجةةثشعرالباحتبناًءعلىىذهاألوصاف، 

تعلتالميذال فهم بسهولةيمن العربية ادلفردات القرآنيفم لتعليم الفرقان روضة

  الكرمي

 أسئلةالبحث .ب

:البحثعلىالنحوالتايلأسئلة،ؽلكنصياغةأعالهالبحثخلفيةبناًءعلى

قبل  روضةالفرقانلتعليمالقرآنالكرمييفتالميذفهمادلفرداتالعربيةلكيف .ٔ

 ؟الدومينولعبةقطريقةتطبي

بعد  روضةالفرقانلتعليمالقرآنالكرمييفتالميذفهمادلفرداتالعربيةلكيف .ٕ

 ؟الدومينولعبةتطبيقطريقة





 



 
 

ٗ 
 

 أىدافالبحث .ج

الفرقانلتعليمالقرآنالكرمييفتالميذل دلعرفةكيفيةفهمادلفرداتالعربية .ٔ   روضة

 بطاقةالدومينولعبةقبلتطبيق

ٕ.  ادلفرداتدلعرفة فهم القرآنالكرمييفتالميذلكيفية الفرقانلتعليم بعد  روضة

 الدومينولعبةتطبيقطريقة

 فوائدالبحث .د

 الفوائدالنظرية .ٔ

النظرية الناحية البحثمن ىذا يكون اللغةأن تعلم طرق تطوير يف ،مفيًدا

 وخاصةطرقتعلماللغةالعربية.

 الفوائدالعملية .ٕ

 الفوائدالنظرية .ٔ

مفيًدايفتطويرطرقتعلمأنيكونىذاالبحثنالناحيةالنظريةم 

 ،وخاصةطرقتعلماللغةالعربية.اللغة

 الفوائدالعملية .ٕ

 أنتكوننتائجىذهالدراسةمفيدةدلايلي:بعدإجراءالبحث 

 للمعلمُت (ٔ



 
 

٘ 
 

 أنشطةؽلكن يف التعلم لطرق بدياًل استخداًما البحث ىذا يوفر أن

 فصلالدراسي،خاصًةيفتعلمادلفرداتالعربية.التدريسيفال

 للتالميذ (ٕ

أنيزيدىذاالبحثمنالدافعيةواالىتمامبتعلماللغةالعربيةمنؽلكن

 خاللتطبيقطريقةتعلمبطاقةالدومينو.

 للباحثة (ٖ

ؽلكنأنتضيفرؤىجديدةؽلكنأنتكونمادةمرجعيةدلزيدمن 

 التحسُتيفطرقالتعلم

 اتالتشغيليةللمتغَتاتونطاقالبحثالتعريف .ه

يهدفالتعريفالتشغيليونطاقالدراسةإىلمعرفةالصورةاليتسيتمفحصها 

 يفىذهالدراسة.وادلقصودكمايلي:

حيث الدومينوىيطريقةتعليميةشلتعةوشلتعةخللقجوتعلمنشط. لعبةطريقة .ٔ

ةالدومينواليتحتتويعلىكتابةإبعدادبطاقدرسةقومادلتطريقةالتعلم،ىذه يف

ػلتوي اجلانبُت.لسلتلفتُتومعا يسلتلفةعلىكادلفرداتاليتتتكونمنلغتُت

 اجلانب ابإلندونيسية مفردات على العلوي السو اجلانب علىػلتوي فلي

 اللعبمثللعبالدومينوبشكلعام.تالميذ،مثؽلكنللادلفرداتابللغةالعربية



 
 

ٙ 
 

يفاللغةادلفرداتى .ٕ للغاية مهًما اليتتلعبدورًا ألن   يأحدمكوانتاللغة

أفكارشخصماوأفكارهلنتكونمفهومةجيًداإالمنقبلاألطرافاألخرى

 .مامليتمالتعبَتعنالفكرةمعادلفرداتادلختارةبشكلمناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 

ٚ 
 

 املبحث  الثاين

 الدراسة النظرية

 لبحثصلةابذاتالدراساتالسابقة .أ

يفقضايتتعلقابستخدامالدومينويفالتعلمالقائمالمنالبحوثاليتكانتتثَت

 :تعليمالعربيةمنها

يديس .ٔ نوجراىا، البحثهاسسميتا   عنوان " الوسائىو التعليميةلاستخدام

لطلب البيولوجي التعلم نتائج لتحسُت كجهد الدومينو العاشرالصفةأللعاب

.ٕٙٔٓيفعام"النباتعلىمادةاترواننوساحارفارسةالثانويةدادليف.ه.

تعليمالدومينوؽلكنحتسُتليفىذهالدراسة،ؽلكنأننستنتجأنتطبيقوسائ

.األمخصية علىمادةلعاشر.ه.اترواننوساحارفااصفيفالةنتائجتعلمالطلب

زيدةإىلٖ٘.ٚٗكانٔورةيفالدادلتوسطةأظهرتالنتائجأناجلانبادلعرفي

ٚٔ.ٚٛ الدورة ٕيف الدورة يف العاطفية اجلوانب أن حُت يف ،ٔ ٕوالدورة

 ٓٓٔبلغت الدورة يف النفسية احلركية واجلوانب بنسبةٔٝ، زيدة كانت

ٕٛ.ٔٗ ل الزيدةٓٓٔٝ ىذه حتدث الثانية. الدورة يف ٝ ادلعلمألن

وسائ التلاستخدم تناسب اليت الطالبعلم حىتو احتياجات الدومينو ىي



 
 

ٛ 
 

الوسائ ىذه خالل من التعلم. أثناء اللعب من الطالب يتحمسليتمكن ،

ٖ.الطالبدلتابعةالتعلم
 

ىو" .ٕ عنوانحبثها عيٍت، بتعلم شريفة االىتمام ظلاذجالدومينولزيدة استخدام

نادلدرسةةالصفالثالثمبتعلملبناءالدرجاتادلسطحةللطلالريضياتيفال

كامفار"يفعامادلناطق  دتبنخ  منطقةفرعيةفولولوس،ٖٔٓاإلبتدائيةدمحمية

الدومينو  .ٕٓٔٓ ؽلكنأنطللصإىلأناستخدام الدراسة لذلكيفىذه

ؽلكنأنيزيداالىتمامبتعلمالريضياتيفالتعلمللحصولعلىشقةيفطالب

 دتبنخ  منطقةفرعيةفولولوس،ٖٔٓيةالثالثمنادلدرسةاإلبتدئيةدمحم الصف

وؽلكنمالحظةذلكمننتائجادلشاىداتقبلاإلجراءبنسبة .كامفارادلناطق 

 ٗ.ٜٝٚٝونتائجادلشاىداتبعداإلجراءٓ٘

ٖ.  " ىو حبثو عنوان روسينو، وسائرو ي مهاراتاللاستخدم لتحسُت دومينو

لطل اإلبتةباحلساب ادلدرسة من الثالث االصف احلكومية كالنخنٕدائية يف

ؽلكناستنتاجأناستخ.ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓكالنت"يفعام الدراسة داميفىذه

مهار ػلسن أن ؽلكن منالكسوراحلسابةالدومينو الثالث الصف لطلبة
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ٜ 
 

.ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓكالنخنكالنتيفعامالدراسيٕادلدرسةاإلبتدائيةاحلكومية

 من ذلك إثبات اؽلكن نتائج خإلخالل تبلغ اليت األولية معٕٙ.ٙٗتبار

إ بنسبة الكالسيكية ٖ٘.ٖٕكتمال الدورة يف .ٝٔ إ، متوسط قيمةرتفع

ٝ.اإلجراءاتٜٗ.ٕ٘كتمالالكالسيكيةزيدةإىلإمعٗٚ.٘٘الفصلإىل

كتمالالكالسيكيةبنسبةإمعٖ٘.ٖٙالقيمةإىلرتفعمتوسطإ،ٕيفالدورة

ٜٗ.ٕٚقيمةالفصلإىلرتفعمتوسطإ،ٖيفالدورةٝ.واإلجراءاتٜ٘.ٓٚ

 ٘ٝ.ٖٙ.ٕٛكتمالالكالسيكيةمنإزيدةمع

الدومينو استخدام ىو إجراؤه سيتم الذي البحث مع البحث ىذا تشابو

البحث ومواقع التعلم يف حتقيقها غلب اليت اجلوانب يف االختالف يكمن بينما

 ادلختلفة.

 الدراسةالنظرية .ب

 تعليمطريقةال .ٔ

 تعريفطريقةالتعليم .أ
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ٔٓ 
 

بينما ٙورالطريقمبعٍتاألسلوبأوادلذىبأواحلالة.يفقاموسادلن 

 معاجلةيف يف خاصة طريقة لو ىي الطريقة ادلعاصرة العربية اللغة  معجم

 األمور.
يفحُتأنالتعلمىوعمليةتنظيم،وتنظيمالبيئةحولالطالب7

الطالب تشجيع من يتمكنوا التعلم.حىت بعملية القيام على وتشجيعهم

إجراء يف للطالب ادلساعدة أو التوجيو تقدمي عملية ىو التعلم أن يقال

 ٛعمليةالتعلم.

وابلتايلؽلكناستنتاجأنطريقةالتعلمىيالطريقةاليتيستخدمهاادلعلميف

 .عمليةالتعلميفحتقيقأىدافالتعلماليتمتحتديدىا

 ميالتعلموقعادلنهجيف .ب

الطريقةذلاموقعاسًتاتيجيللغايةيفدعمصلاحالتعلم.موقفمنهج 

.ٜالتعلمحسبسيفحبريحبريمجرة،منبُتأمورأخرى
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ٔٔ 
 

 كأداةحتفيزيةخارجية .ٔ

سيتمتنفيذالتعلمبشكلأفضلوفًقاللتخطيطوسيؤديالطالبأيًضا

علىالدافعمناخلارج.ست حصلوا إذا نشطًا التعلمدورًا تطورإمكانية

الطالب انتباه إاثرة على قادرة التدريس طريقة كانت إذا وتتقدم

لدى التعلم دافعية يف جًدا مؤثرًا جزًءا التعلم طريقة تعد وحتفيزىم.

 الطالبيفادلشاركةيفالتعلم.

 ميكاسًتاتيجيةالتعل .ٕ

التعل نسبيًامييف طويل وقت يف الًتكيز الطالب مجيع يستطيع ال ،.

بع يتأثرىذا لكلطالبؼلتلفاستيعابالطالبللتعلم. املالذكاء

 ىناك لذلك، إسلتلف. يف يتطلبإختالف الطالب ستيعاب

 .سًتاتيجيةالصحيحةاإل

 ميكأداةلتحقيقأىدافالتعل .ٖ

مطلًقا التعلم أنشطة أىداف تتحقق ادلكوانتلن جتاىل مت طادلا

،لاستخدامالطريقةبدقةن.منخال،أحدىاىوطريقةادلكواألخرى

م.يمنحتقيقأىدافالتعلدرسةتمكنادلتس



 
 

ٕٔ 
 

ميعتباراتالختيارطريقةالتعلإج.

 ختيارطرقالتعلمادلناسبةإىلإنشاءعمليةتعلمفعالة.إيهدف

ميختيارطريقةللتعلإعتبارعندإلتتضمنبعضادلعايَتاليتغلبأخذىايفا

ٓٔمنبُتأمروأخرى: الفعال

الطالب .ٔ اىتمام إاثرة على قادرة ادلستخدمة الطريقة تكون أن غلب

للتعلممْهِعِافِوَودَ

ةالطالبيفمعرفةادلزيدبَغَزرَفِالطريقةادلستخدمةؽلكنأنحتَْ .ٕ

ت َ .ٖ على قادرة ادلستخدمة الطريقة تكون أن للطالبصِرَالفَُْتِفِوْغلب

لتحقيقعملهم

ادلستخ .ٗ الطريقة تكون أن ومواقفغلب قيم تطوير على قادرة دمة

الطالب

علىتثقيفالطالب قادرة ادلستخدمة كتسابادلعرفةألغلبأنتكونالطريقة

 .منخاللجهودىماخلاصة
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ٖٔ 
 

 بطاقةالدومينو .ٕ

 تعريفبطاقةالدومينو .أ

الكبَت اإلندونيسي للقاموس وفًقا بطاق، ىي مستديرةةالدومينو

العددية تعتربالدومينوبين .تشَتإىلالقيم يفالقاموسالعلميالعملي، ما

للعبالقمارةبطاق ليسومعذلكٔٔ.صغَتة ىنا الدومينو فإنبطاقة ت،

للمقامرة الناس يستخدمها بطاقة مصنوعة تعليمية وسيلة ولكنها بشكل،

 حتتويعلىقيمةتعليمية.الدومينو

ؽلك تويعلىشلتعةوحتلناالستنتاجأنالدومينوىيوسائوىكذا

 م.يالقيمالتعليميةاليتؽلكنأنجتذباىتمامادلتعلمُتيفالتعل

 تطبيقطريقةبطاقةالدومينويفتعلمادلفرداتالعربية .ب

الدومينويف طريقة إذاتنفيذ سابًقا. موضح ىو كما البطاقة أواًل يلزم ،

،كانتىناكنقاطعلىالدومينوُتظهرعدداألرقامعلىاليمُتواليسار

يتم ، ادلفردات ىذه تعلم يف استخدامها سيتم اليت الدومينو يف بينما

على سلتلفة. ومعا ي سلتلفتُت لغتُت من تتكون مفردات بكتابة استبداذلا
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ٔٗ 
 

اجلانب وعلى ابإلندونيسية مفردات على البطاقة حتتوي العلوي اجلانب

 السفليحتتويالبطاقةعلىمفرداتابللغةالعربية.

 ،مبايفذلك:ومينو،اخلطواتالالزمةللعبهادللعبال

 التحضَت (أ

حتديدادلوادالتعليميةاليتسيتماستخدامهاكمادةتعليميةيفأنشطة .ٔ

 التدريس.

علىورقمسيكػلتويعلىمفرداتسلتلفةلوسائتصنعادلدرسة .ٕ

 منحيثاللغةوادلعٌتعلىكلجانب

 تممناقشتهايفاللعبةيكتبادلعلمعلىالسبورةادلفرداتاليتسي .ٖ

 تنفيذاللعبة (ب

 يشرحادلفرداتادلوجودةعلىالسبورة.علموتدرسةادل .ٔ

ادلفرداتاليتقَتالميذيُطلبمنال .ٕ ادلمَد أنيتذكروا خاللَدرسةها


َ
لَهْادل

ُ
 ة.دَد حَةادل

 إىلعدةرلموعاتتالميذنقسمالت .ٖ

أبد .ٗ
ُ
 ة.ادَتَعَاللعبةكماىواحلاليفبطاقاتالدومينوادل



 
 

ٔ٘ 
 

ونادلفرداتالعربيةوفًقاؽلكنلالعبُتالذينالؽللكونأواليتذكر .٘

 الالعبوناآلخرون.رُمِتَسْأنيقولوا"صوااًب"حبيثيُكتابةلل

عَ .ٙ إذا نَرَث َتنتهياللعبة أو أودَفِتعلىفائز، الالعبأواًل بطاقة

 لمعلم.لُمَعُِتٌالوقتالذيدَفِنَ

التفسَتات، ىذه اإلمن شلتعؽلكن نشاط ىي الدومينو بطاقة أن ستنتاج

.ومثَتوجتعلمناخالتعلمغَتشلل

الدومينوبطاقةميتعلطريقةيفن قاِئصال وَفاِئضالاطُقَج.نِ

ٕٔبطاقةالدومينو:طريقةن قاِئصوالَفاِئضاللَم شَتَ

َفائضال .ٔ

 شيءشلتعللغايةىياللعبة .ب

 الفعالةمنالطالبللتعلمتسمحاللعبةابدلشاركة .ت

 ىوأكثربروزاتالميذالتفاعلبُتال .ج
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ٔٙ 
 

اخلجولُتتالميذشاركةاجلميع،وىذايساعداليتطلبىذاالنشاطم .ح
 علىادلشاركةعالنية.

النقائص .ٕ

 يتطلبوقتاطويال .أ

 الؽلكنتقدميمجيعادلواضيععربالدومينو .ب

يقاطعسالمالتعلممنالفصولاألخرى .ج

،ؽلكنتوقعذلكمنخاللإقناعطريقةيفىذهاللنقائصابعدمعرفة

.شرحمراحلالعمليةمسبًقاالطالبأبنيكونوامنظمُتيفالتعلمو

 مفاىيمادلفردات .ٖ

 تعريفادلفردات .أ

معٌت.  وتظهر أكثر أو حرفُت من تتكون كلمة ىي ادلفردات

البسيطةابإلضافةإىلذلك،فإنادلفرداتعبارةعنرلموعةمناألصوات

 ٖٔ.تتكونمنحرفُتأوأكثرتشَتإىلمعٌت

                                                           
ٖٔ  أندري ي, اتمي ابادلدرسة“. الثامن الفصل يف قوةاإلثنُت ظلوذج على ادلفردات تعليم فعالية

حبثاجلامعة.ٕٗٔٓ ,حبثاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةفالوف”ووابسرقية,الثانويةالفرقانلندوريانحيةيورول
ٕٔ،ه.ٕٗٔٓاإلسالميةاحلكوميةفالوف.
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ا .يف ادلفردات تعٍت العلمي، بتعلٗٔلقاموس يتعلق اللغةيفيما م

ماللغة،ألنادلفرداتتعمليالعربية،فإنمعرفةادلفرداتذلادوررئيسييفتعل

٘ٔالتواصلأبيلغة. الكتابةو كأساسللقراءةو

إ أيًضا منالكلماتيشَتمصطلح"ادلفردات" أورلموعة ىلقائمة

سالمةأمأوقائمةأوجهازيستخدموادلتحدثونبلغةما،ويقوللغةمعينةل

مجيعأ على ػلتوي الذي اللغة مكون أواًل، معاٍن. عدة ذلا ادلفردات ن

استخدامهايفاللغة،واثنياً،ثروةالكلماتادلعلوماتحولمعٌتالكلماتو

الكاتبأواللغة،اثلثًا،يتمترتيبقائمةالكلماتبناًءادلملوكةللمتحدثأو

ٙٔعلىقاموس،ولكنمعشرحعملي.

ؽلكنأننستنتجأنادلفرداتىيو يفاعنالإحديمنىكذا صر

اللغةيتكونمنحرفُتأوثالثةأحرفذلامعٌتوذلاأتثَتكبَتعلىادلهارات

اللغويةللشخص.
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مادلفرداتليب.أىدافتع

ٚٔفرداتاللغةالعربيةىيكمايلي:ادلميىدافالعامةلتعلاأل

 فهمادلصمو.تقدميمفرداتجديدةللطالب،منخاللالقراءةو .ٔ

تدريبالطالبليكونواقادرينعلىنطقادلفرداتبشكلصحيح،ألن .ٕ

 القراءة.الصحيحيؤديإىلمهاراتجيدةيفالتحدثوالنطقاجليدو

عنداستخدامهايفسواءكانتداللةأومعجميةوفهممعٌتادلفردات، .ٖ

 سياقمجلةمعينة.

و .ٗ تقدير على والقدرة الشفوي التعبَت يف ادلفردات وفقاعمل الكتايب

 للسياق.

ج.أنواعادلفردات

HatchوBrownعلاادلفرداتادلستقبلةو،تظهرنوعُتمنادلفردات،و

ٛٔادلفرداتادلنتجة.

                                                           
12

 Widi Astuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab,” Jurnal 

Komunikasi Dan Pendidikan Islam, 2016.h.123 
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قبلةادلست.ادلفردات ٔ

و الطالب عليها يتعرف اليت الكلمات ىي ادلستقبلة ادلفردات

عنداستخدامهايفالسياق،ولكنهااليستطيعونإنتاجها.ىذ هيفهموهنا

مايرونأوغلتمعونيفقراءةادلفرداتاليتيتعرفعليهاالطالبعنديى

 الكتابة.النصوصولكناليستخدموهنايفالتحدثو

تجةادلفرداتادلن .ٕ

و الطالببشكلادلفرداتادلنتجةىيالكلماتاليتيفهمها يتعلمها

الكتابة.وىذاينطويعلىماتستخدمبشكلبناءيفالتحدثوصحيحو

علىالتحدثأو إىلالقدرة ىومطلوبمنادلفرداتاالستقباليةابإلضافة

ادلفردات على التغلب ؽلكن لذلك، ادلناسب. الوقت يف نتجةادلالكتابة

ال ألن نشطة، أفكارىمتالميذكعملية عن للتعبَت كلمات إنتاج ؽلكنهم

 لآلخرين.
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مادلفرداتيد.تقنياتتعل

 وEffendiيبُت مراحل عن تعلابلتفصيل أوياسًتاتيجيات ادلفردات م

ٜٔاحلصولعليهاكمايلي:جتاربالطالبيفالتعرفعلىمعا يالكلماتو

 ستمعللكلمةإ .ٔ

لالستماعإىلالكلماتادلرحلةيفىذه  منحالطالبالفرصة يتم ،

هبا يتحدث األخرىاليت اإلعالم وسائل أو ويفادلعلم مستقل بشكل ،

متإتقانالعنا ،فسيتمكنصرالصوتيةللكلمةمنقبلالطالبمجل.إذا

 الطالبمناالستماعبشكلصحيح.

 قلالكلمة .ٕ

لطالبلقولالكلماتاليتمت،يعطيادلعلمالفرصةليفىذهادلرحلة 

مساعها.إننطقكلمةجديدةسيساعدالطالبعلىتذكرالكلمةلفًتة

 أطول.

 احلصولعلىمعٌتالكلمات .ٖ

ادلرحلة  ىذه الًتمجيف جتنب ادلعلم على غلب معٌت، إعطاء يف ة

يفللكلماتللطالب متذلكفلنيكونىناكاتصالمباشر إذا ألنو ،
                                                           

1.
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ق الدراسةاللغة قبليد من بسرعة الكلمات معٌت نسيان أن حُت يف ،

 الطالب.

لتجنب  ىناكالعديدمنالتقنياتاليتؽلكنللمعلمُتاستخدامها

َتسياقاجلملة،،أيمنخاللتوفًتمجةيفاحلصولعلىمعٌتالكلمةال

وادلتضادات وادلرادفات، الصور، / الصور واستخدام بسيطة، ،وتعريفات

وإ األشياء ادلقلدةظهار أو كبديلاألصلية والًتمجة اجلسم وعرضحركة ،

 أخَتإذاكلمةصعبةحقاللطالبلفهمها.

قرأالكلمةإ .ٗ

 مبراحل ادلرور الكلماتبعد معٌت وفهم وقول ادلعلماالستماع يكتب ،

 ادلفرداتادلوجودةعلىالسبورةويقرأىاالطالببصوتعاٍل.

كتبكلمةأ .٘

مفيًداجًداعندماُيطلبمنوكتابةسيكونإتقانمفرداتالطالب

افهم قل، )امسع، للتو تعلمها اليت خلصائصالكلمات نظرًا اقرأ( ،

 الكلماتاليتالتزالحديثةيفذكريتالطالب
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جعلاجلملة .ٙ

مالكلماتاجلديدةادلرحلةاألخَتةمننشاطتعلمادلفرداتىياستخدا

يكونادلعلممبدعاًيفإعطاءأمثلة،شفهًياوكتابًيا.غلبأنيفمجلةكاملة

،غلبالطالبتقليدىا.عندجتميعاجلملعلىمجلمتنوعةويطلبمن

فهمها من الطالب يتمكن حىت واحلقيقية ادلنتجة الكلمات استخدام

 واستخدامهاأبنفسهم.

 ذلك، إىل ابإلضافة عناصرٕٔٓٓ)Al-shuwairekh قال ثالثة )

ٕٓارعندتعلمادلفرداتالعربية،مبايفذلك:مهمةغلبأخذىايفاالعتب

(وزنادلعرفةاألساسيةللمفرداتأوادلفرداتادلرجعية).ٔ

النظمادلورفولوجية.ادلفاىيموٕ

تشكيل((.نظامالتشكيلالصويتأوالصويتالقصَتٖ
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 Zunita Mohamad Maskor et al., “Teaching and Learning Arabic Vocabulary: From a 
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 ماللغةالعربيةيجوىرتعل .ٗ

 ماللغةالعربيةيتعل .أ

القر   لغة ىي العربية خاللاللغة من ملسو هيلع هللا ىلص دمحم النيب على نزلت اليت آن

نووتعاىليفسورةالبقرةادلالكجربائيلكدليلللمسلمُت.كمايفكلمةهللاسبحا

 ٕ-ٔاآلية

                           

ذلك إىل ابإلضافة اللغة تعترب يف، الرئيسية اللغات من واحدة العربية

 من أكثر هبا يتحدث اليت يتمٓٓٓ.ٓٓٓ.ٕٓٓالعامل واليت البشر من

 ٕٔدولةتقريًبا.ٕٓاستخدامهارمسًيامنِقبل

،اللغةالعربيةىيلغةأجنبيةيتمتضمينهايفمناىجبتعلماللغةالعربيةفيمايتعلق

يمحتترعايةوزارةالًتبيةوالتعليمأوحتتمؤسساتالتعليمالرمسيسواءيفالتعل

.ٕٕإشرافقسمالدين

                                                           
%%

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, Cet.I (Makassar: Pustaka 

Pelajar, %223).h.% 
%%

 Mawardi, Sistem Pembelajaran Bahasa Arab, Cet.I (Palopo: LPK-STAIN Palopo, 

%2%%).h.%6 
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العربيةىوتعليابلتايل،فإنتعلو ممهمللغايةغلبتعلمومنيماللغة

و اإلندونيسية مثل األخرى اللغة موضوعات ادلوادبُت ألن ذلك اإلصلليزية.

تست اليت الكتب مجيع الستكشاف للغاية مهمة أدوات ىي اللغةالعربية خدم

و الكتبالدينية.العربية، العربية،ؽلكنأليشخصأنٖٕخاصة اللغة اتمبا

يتعلمالعلمفقطمنخاللكتبالًتمجةاليتتعدزلدودةللغايةمقارنةابلكتب

 اليتتستخدماللغةالعربية.

العربيةالغةب.خصائص

لكنحىتاآلنالاللغةالعربيةلغةسلتلفةعنغَتىا،إهنالغةقدؽلةجًدا،

بالدفارسإفريقياويزالادلسلمونيستخدموناللغةالعربيةيفالشرقاألوسطو

وو األرخبيل يف اجلمعيةاذلند يف الدولية اللغات كإحدى مدرجُت زالوا ما

 األمم.

مثلاللغاتاألخرى،تتمتعالعربيةابلعديدمنادلزاياليتالدتتلكهالغاتأخرى

ٕٗ،مبايفذلك:يفالعامل

 

                                                           
%3

 Mawardi.h.4 
%4
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 اللغةالعربيةىيلغةأبدية .ٔ

يف و الكتب، يف و القرآن، يف وادلستخدمة ادلستخدمة العربية اللغة

العلماء بعض حىت السنُت. آالف عمرىا لغة ىي األخبار يف و الصحف

يعتقدونأنأسالفالنيبآدمكانوايتحدثونالعربيةأيًضا.

علىاستيعابادلعٌتاللغةالعربيةلديهاقدرةمذىلة .ٕ

من كلغة العربية أنأحدأسباباختيارهللااللغة العلماء يعتقدعلماء

ادلعٌت شرح على قدرة األكثر اللغة ىي العربية اللغة أن ىو الكرمي القرآن

 الواسعمعالنطقالقصَت.

الكلماتالعربيةالقصَتةذلامعا يواسعةوعديدةعندترمجتهابلغات

ذا،تصبحاللغةالعربيةلغةموجزةولكنيفمعناىا.القرآنىوأخرى.وىك

أعظممعجزةالنيبدمحمصلىعليووسلمىودليلواضحعلىكيفالقرآن

كان إذا و رقيقة. الصفحة ىذه يف ادلعا ي من الكثَت استيعاب على قادر

 القرآنمكتواًبابللغةاإلندونيسية،فسوفصلدالقرآنمسيًكاجًدا.
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 مجالالصوتواألدب 32

أطوالسلتلفةأويدق وخاصةألهنا العربيةىيفريدةمننوعها اللغة

قصَتة.ؽلكننامساعطولىذهالرسالةبوضوحيفىتافالقرآن.

"بسمميحرلا نمحرلا هللا ".كلحرفشلتديؤديإىلمجالسليمالمثيللومع

صلعلىاللحنالذياللغاتاألخرى.لذلكعندمانسمعىتافالقرآنضل

تغٌتيسببراحةالبالوراحةالبال.

اللغةالعربيةذلامجالأديباليعلىعليو.يتضحمجالاألدببوضوحيف

 القرآن.أمثلةقصَتةىيالكلمات

"َقدأَفَلَحَمنزَكاََىاوَقدَخاَبَمنَدَساَىا"

تلوثالناس".وىذايعٍت:"الناساحملظوظُتالذينيطهرونوؼلفقونيف

حىتيفاإلندونيسيةالعبارةذلاقيمةأدبيةقوية.ولكنابللغةالعربية،مبعناىا،

والًتتيبادلتماثلللكلماتغلعلادلستمعمستنَتًاويفنفسالوقتمستمتًعا

بًتتيباحلروف.
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 ج.وظيفةوأىدافالتدريساللغةالعربية

 أيإعطاء ادلعلم، يبذلو منادلوادجملموعةالتدريسىوجهد عدد

منالطالبأوالطالبيفوقتمعُتوفًقاجلدولزلددمسبًقا.

عندالنظرإليهامنانحيةالتدريس،اللغةالعربيةكأداةأوأىداف،

 ٕ٘فإهناتعملأساًساكأداةلفهمالعلومالدينيةادلكتوبةابللغةالعربية.

تدريساللغةالعربيةىو:األىدافمنتدريساللغةالعربيةوفًقادلناىج

وٕٓٓٓحبيثيتقنالطالببنشاطوبشكلسليبمفردات عربية كلمة

استخدامها ؽلكن حبيث العربية، ابللغة األولية النماذج من متنوعة رلموعة

القرآنو وخاصة بسيطة منها الكتبالدينية تواصلوكأساسلفهم كأداة

 احلديث.

ستنتاجأناألىدافادلرادحتقيقهايفبناًءعلىىذهاألوصاف،ؽلكناال

 ٕٙتعليماللغةالعربيةىيكمايلي:
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األخرى. .ٔ الكتبالعربية القرآنواحلديثو حىتيتمكنالطالبمنفهم

 اليتتنصعلىمايلي:ٕكلمةهللايفسورةيوسفاآلية

                   

 لتستخدمكأداةأووسيلةلإلتصال. 22

التعليقات .ٖ مثلالفقو،احلديث، العربية الدينية العلوم لفهم لتستخدمكأداة

 وغَتذلك.

 ريفكتإطار ال . د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

روضة الفرقان لتعليم القرآن 
  الكرمي  ماريو، ابيبونتا

 تطبيق طريقة الدومينو

  لعربيةاملفردات الغة ازايدة 

 طريقة الدومينو تعليم املفردات الغة العربية
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 املبحث الثالث

 مناهج البحث
 نوع البحث . أ

 حبث ىو الدراسة ىذه يف البحث الدراسينوع الفصل يف حبث .إجرائي

وزلاولةللتغلبعلىأوجوالقصوراخلاصةهبممنخاللعمليةحتقيقاإلجرائيى

أنالبحثاإلجرائيىوطريقةجملموعةKemmisمنهجية.ابإلضافةإىلذلك،قال

 اخلاصة. جتارهبم من التعلم ؽلكنهم حيث الظروف لتهيئة األشخاص  ٕٚمن

للب ؽلكن اإلجرائي، البحث إجراء خالل من ، ذلك إىل حتسُتابإلضافة احثُت

 ٕٛأدائهمشلايؤديإىلمدارسومؤسساتأفضل.

حبثحبثاإلجرائيإىلخاصةيفشلارسةالتدريس،يتطوريفرلالالتعليم،و 

حبثاإلجرائياإلجرائييفالفصلالدراسيىوحبثإجرائييفالفصلالدراسي.

البحثاإلجرائيالذييتمإجراؤهيفالفصلالدراسيعندمايتمالتعلم.يتمإجراء

يفالفصلالدراسيهبدفحتسُتجودةالتعليمأوحتسينها.يركزالبحثاإلجرائي

 يفالفصلالدراسيعلىالفصلأوعمليةالتعلماليتحتدثيفالفصلالدراسي.
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أنيتمMc TaggartوKemmisيفإجراءحبثالعملاجلماعي،اقًتح 

 اجلماعي العمل يف البحث عنصر خطةتنفيذ من بدًءا األنشطة من بسلسلة

ببحثالدورة.إىلاألخَتةالعمل يسمىأيًضا ما وىذا التفكَت. وىيعملية ،

أخرى أمور بُت من مراحل، أربع من دورة كل  تنفيذ، خطة، ٜٕ:تتكون

 اإلنعكاس. ادلالحظة،

صلالدراسيىويفالفإجرائي،ؽلكناستنتاجأنحبثمنالوصفأعاله  

ادلعلميفىذاابدلعلمحبثمرتبط اليتيعا يمنها والذييثَتادلشاكلالفعلية ،

 اجملال.

 املوقع و املوضوعات البحث . ب

 موقعالبحث .ٔ

البحثيف روضةالفرقانلتعليمالقرآنالكرميماريو،متإجراءىذا

متاختيارىذاادلوقعكموقعحبثيمعمراعاةاالعتباراتالتالية:ابيبونتا

                                                           
2.

 Sukardi, Metodologi Penelitian Tindakan Kelas, Cet.I (Yogyakarta: Bumi Aksara, 

%223).h.%%3 
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روضةالفرقانلتعليمالقرآنالكرميماريو،ابيبونتادلدرساتيفادلديرةوا .أ

يف التعلم عملية يف وخاصة التعليم، رلال يف التحديثات لتلقي مفتوح

الفصولالدراسية.

،ملتستخدمأبًداروضةالفرقانلتعليمالقرآنالكرميماريو،ابيبونتايف .ب

 عربية.طريقةبطاقةالدومينويفتعليمادلفرداتال

ينظرالتالميذبشكلعامأنتعلماللغةالعربيةأمرصعبوشلل،حبيث .ج

يكونلوأتثَتعلىضعفإتقانادلفرداتالعربية.

 ادلوضوعاتواألشياءالبحثية .ٕ

روضةالفرقانلتعليمالقرآنالكرميتالميذيفكانموضوعىذهالدراسةال 

 .روسإضافيةويتقنقراءةالقرآنالذينيشاركونبنشاطيفد ماريو،ابيبونتا

يفحُتأناذلدفمنىذهالدراسةىواستخدامطريقةبطاقةالدومينو 

 .يفتعليمادلفرداتالعربية
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 تقنيات وأدوات مجع البياانت . ج

تقنياتمجعالبياانت .ٔ

مجع تقنيات البحث. لنجاح مهم عامل ىي البياانت مجع تقنيات

عامل ىي البياانت لنجاح احلالةمهم ىذه يف الباحثالبحث. استخدم  ة،

 :،منبُتأمورأخرىتقنياتمجعالبياانتيفالفحص

مالحظة .أ

الذي البحث موضوع على مباشرة مالحظات تقدمي ىي ادلالحظة تقنية

يزيدمنادلفرداتالعربية.

 توثيق .ب

التوثيقىوتقنيةجلمعالبياانتيفشكلصورأوصورتتعلقمبشاكل

البحث.
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 ختبارإ .ج

.بعديختبارإو قبلياختبار توفرىذهالتقنيةنوعُتمناالختباراتعلا

 إيتم قبليختبار االختبار ويتم اإلجراء تنفيذ تطبيقبعديقبل بعد

 ٖٓاإلجراء.

 ادلقابلة .د

بشكلعام،ماادلقصودابدلقابلةىووسيلةجلمعادلواداإلعالميةاليتيتم

منخاللإجراءسؤال وجوابشفهيمنجانبواحد،وجهاًإجراؤىا

 ٖٔىدفزلددمسبًقا.بتوجيوولوجو،و

 أدواتالبحث .ٕ

لتسهيلعملمجعبياانتةأدواتالبحثىيأدواتيستخدمهاالباحث

األدوات فإن حتديدىا، مت اليت البياانت مجع تقنيات على بناًء البحث.

أثناءالبحثىيكمايلي:ةادلستخدمةمنقبلالباحث
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رقةادلالحظةو .ٔ

 ةدليلادلقابل .ٕ

 الكامَتا .ٖ

 ختبارإلاأسئلة .ٗ

 بطاقةالدومينو .٘

 تقنيات حتليل البياانت . د

عل احلصول مت اليت للبياانت سيتمابلنسبة والتوثيق، ادلالحظات نتائج من يها

،بينماسيتمحتليلالبياانتاليتمتاحلصولعليهامنخاللحتليلهاوصفًيانوعًيا

ابستخدامحتليلالبياانتالوصفيوسيتمحتليلالبياانتاليتمتاالختباراتكمًيا

نوعياً ادلقابالت من عليها احلصول النتيجة. على احلصول مراحلعملية تكون

 النهائيةمنالبياانتمنعدةمراحل،منها:

 مجعالبياانت .ٔ

 احلدمنالبياانت .ٕ

 عرضالبياانت .ٖ

االستنتاجات .ٗ
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 مؤشرات النجاح . ه

ىيمؤشراتالنجاحيفىذهالدراسةىيكمايلي:ادلكوانتاليت

إذاأظهرتالبياانتاليتمتاحلصولعليهايفهنايةكلدورةزيدةيفسلرجات .ٔ

ال تالميذتعلم منمستوىقياسيبلغ العربية مفرداتاللغة الدورةٓٙأو من

السابقة.

يتبعدائًمادلتوسطيفهنايةكلدورة،تظهرالبياانتاليتمتاحلصولعليهاأنا .ٕ

 (.KKMمعايَتاحلداألدىنلالكتمال)

مت  ابيبونتا، ماريو،  الكرمي القرآن لتعليم الفرقان روضة أجريتيف يفدراسة

اللغةةنفسومبوافقةمدرسةحتديدمعيارقيمةاحلداألدىنلالكتمالمنقبلالباحث

في ال.هاالعربية العربية اللغة ألنتعلم الفرقانػلدثىذا ذييتمإجراؤهيفروضة

التعليمغَت مدرجيففئة الرمسيولكنو غَتمدرجيفالتعليم القرآنالكرمي لتعليم

ػلتوي ال حبيث االكتمالالرمسي معايَت من أدىن حد على وأما زيدةأيقال ن

مؤشراتالنجاحتزدادإذاأظهرتالبياانتأنمؤشرالنجاحيفالدورةالثانيةأكرب

ماإىلذلك.منمؤشرالنجاحيفالدورةاألوىلو
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 تصميم البحث .و

(.إذاملتتمكنىااتنالدوراتنمنٕمنادلقررإجراءىذاالبحثيفدورتُت)

الدورةالثالثةحىتيُعرفأنىناكتالميذسُتمفرداتاللغةالعربيةللحت ،فتابعوا

ةكمدرسةعملالباحثتذهالدراسة،يفى.تالميذلعربيةللزيدةيفمفرداتاللغةا

 .ةقومابلعملوالنظَتكمراقبت

ال ىذه يف أجريت اليت البحثية اإلجراءات أوالبحثكانت مرحلتُت. على

ادلرحلةالثانيةمنتنفيذاإلجراء.مرحلةماقبلاإلجراءو

 ىيكمايلي:بحثتفاصيلادلراحليفىذهال

 قبلاإلجراءما .ٔ

لاإلجراءكخطوةأوىلالكتشافوإغلادمعلوماتحوليتمإجراءماقب

ةنعكاساألويل،األنشطةاليتقامهباالباحثماللغةالعربية.يفاإليمشاكلتعل

 ىيكمايلي:

 إلجراءحبثيفادلدرسةةاطلباإلذنمنادلدير .أ

إجراءادلالحظاتيفعمليةالتعلمدلعرفةادلشكالتاليتدتتمواجهتها .ب

 ةالتعلمأثناءعملي
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 ادلتمرسُتيفقراءةالقرآنتالميذحتديدموضوعاتالبحثمنال .ج

 درالبياانتاحتديدمص .د

ختبارأولالقيامإب .ه

 اإلجراءأثناء .ٕ

ال على ادلسبقبناًء اإلجراء يف الواردة عملنتائج خطة وضع يتم ،

ادلرحلة،يفىذه تصحيحيةللمشكالتاليتدتتمواجهتهايفعمليةالتعلم.

تتبعادلراحلاليتمت.وادلتعاونبتحديدوجتميعخطةحتسُتالدرسةالباحثقومت

 بواسطة تطويره مت ظلوذًجا الدراسة ىذه يف Mc Taggart و Kemmisتنفيذىا

:والذييتكونمنأربعةمراحلوىي

خطة .أ

علىالنحوالتايل:ة،تكونأنشطةالباحثطةيفمرحلةاخل

 إعدادادلوادالتعليمية .ٔ

الكتبادلدرسية،،الدروس،ادلنهجةيفشكلخطميادأدواتالتعلإعد .ٕ

ال عمل النصتالميذأوراق أسئلة التصرف، قبل ما أسئلة الدرجات، ،

 النهائيلكلدورة
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و .ٖ وتطوير الباحث ألنشطة ادلالحظة أوراق ادلالحظةأو إعداد راق

 تالميذدلشاركةتعلمال

 زمةلإلسراعبعمليةالتعلمإعدادالوسائلالتعليميةالالوجعل .ٗ

التنفيذ .ب

خطة.مرحلةالتنفيذادلعنيةىيتنفيذتعلماللغةالعربيةبتصميمتعليمي

 العمليفعمليةالتعلمىذهىيكمايلي:

ادل .ٔ يف الدومينو بطاقة لطريقة وفًقا والتعلم التعليم أبنشطة الغةالقيام ادة

 لتالميذروضةالعليمالقرآنالفرقانالعربية

وأسئلةماإلجراءأسئلةقبلاالختبارحولأنشطةماقبلاةقدمالباحثت .ٕ

 بعداالختباريفكلدورةيفأنشطةالتعليموالتعلم.

مالحظة .ج

ادلالحظاتاليتأبديتأثناءتنفيذاإلجراءيفزلاولةدلعرفةمسارعملية

التعلم.تشملأنشطةادلراقبةمايلي:

 وضعأنشطةالتعليموالتعلم .ٔ
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 تالميذنشاطال .ٕ

 علىفهمادلفرداتتالميذقدرةال .ٖ

 يفالفصلتلميذسلوكال .ٗ

إنعكاس .د

ىذهادلرحلةىينشاطلتكرارمامتالقيامبو.التأملىوحتليللتقييم

ما ادلنفذة األنشطة تشمل ادلقدمة. وادلالحظات والتنفيذ التخطيط نتائج

يلي:

 تالميذحتليلنتائجعملال .ٔ

 قابلةحتليلنتائجادل .ٕ

 ةحتليلورقةادلالحظةالباحث .ٖ

تالميذحتليلأوراقادلالحظةال  .ٗ

 التحليل، نتائج الباحثتمن استخداموةقوم سيتم الذي ابلتفكَت

كاعتبارماديسواءمتالوصولإىلادلعايَتاحملددةأمال.إذامتحتقيقذلك
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دورةةالباحثكررتورةاإلجراء،ولكنإذاملتنجح،وكانانجًحا،فستتوقفد

 العملعنطريقحتسُتأداءاإلجراءيفاإلجراءالتايل.

ٕٖ:ىوكمايليرسالةاإلطاردلراحلىذاال
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Asdi 
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ٔدورة  

 مالحظة

 خطة

ٕالدورة  

 مالحظة

 التنفيذ إنعكاس

 إنعكاس التنفيذ

? 
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 حث الرابعاملب

 البحث والدراسة

 نظرةعامةعلىموقعالبحث .أ

 ،لوووالشماليةروضةالفرقانلتعليمالقرآنالكرميماريو،ابيبونتانبذةاترؼليةعن .ٔ

الفرقانلتعلي ملنغكي،مالقرآنالكرميروضة تقعيفسبيلفوروسمامسبا

يمالقرآنالكرميروضةالفرقانلتعل.يةالشمالويبونتامنطقةلووئبانحية،قريةماريو

أتسستيفعامو ماريويفىيتكمنورشاداألسعديةترعايةمؤسسةاإلحت

 /S.Pd.Iاحلاجةرتناويت،  بقيادةالسيدةٕٕٔٓ

 الرؤيةوادلهمة .ٕ

الرؤية .أ

 ضلواجليلالقرآ ي

 ادلهمة .ب

علموااألبناءليصبحواأجياالًتقيةوتقوى
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 منهاجدراسي .ٖ

ادلنهجعبارةعنخطةمصممةلتسهيلعمليةالتعلمحتتإشرافومسؤولية

ٖٖ.ادلدارسأوادلؤسساتالتعليميةوأعضاءىيئةالتدريسهبا
ابإلضافةإىلذلك، 

ػلتويادلنهجعلىموادعلىشكلسلسلةمنادلوادالتعليميةاليتسيتماستخدامها

 .يفأنشطةالتعلملتحقيقأىدافالتعلم
34

دلوادالتعليميةادلستخدمةيفتعلماللغةا 

يعٍتكتابالغةالعربيةلصفالرابعالقرآنالكرميروضةالفرقانلتعليميف العربية

.ٖٕٔٓاليتمتجتميعهابناًءعلىمنهجادلدرسةاإلبتدائية

بروضةالتعليمالقرآنالفرقان: فيمايليحملةعامةعنعدةأمورتتعلق 

 التنظيميأ.اذليكل
ٔ.ٗقائمة

اإلسم موضع  رقم

S.HI.S.Pd.i،ارسانعقيب رئيسادلؤسسة % 

رئيسةروضةالتعليمالقرآن
الفرقان/مدرسةالغةالربية

 S.Pd.i،راتناوايتاحلاجة

 % 

 3 حسمييت احلاجة سكرتَت

 4 حسناوايتاحلاجة امينةصندوق
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 5 احلجةنورجنة ادلريب

 6 احلجةداي ادلريب

 7 جوىاان ادلريب

 9 سارنيتاساري ادلريب

 
 تالميذحالةال .ٕ

التعليمالقرآنإىلرئيسةالتمنالباحثمننتائجادلقاب أنةروضة

شخًصا،ولكنالذينينشطون٘ٙمايصلإىلفيهاادلسجلُتتالميذعددال

تلميذا.٘ٗحوايلهافي

 ادلرافقوالبنيةالتحتية .ٖ
 ٕ.ٗقائمة

 رقم فقوالبنيةالتحتيةادلرا رلموع

 ٔ غرفةالدراسة ٕ

 ٕ احلمام ٔ

 ٖ مروحة ٖ

رفكتب ٖ ٗ 
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 وصفنتائجالبحث .ب

 كشفبياانتماقبلاإلجراء .ٔ

اتأوليةحولعمليةأواًلمالحظةالباحثتقبلاختاذأيإجراء،قدم

لل روضةالتعلم يف الفرقانتالميذ اتريخالكرميالقرآنلتعليم ليويوٓٔ يف

ٕٖٓٔ ادلالحظات. ىذه نتائج الباحثيف رأى عملة، كانتأن التعلم ية

الدرسةتتمحورحولادل التعلمكانتأقلتالميذحبيثأنمشاركة يفعملية

،انقًصاتالميذلدىالإىلجانبذلك،اليزالاحلماسواحلماس مناألمثل.

حبيثتؤثرعلىضعفيةكماأناألساليبادلستخدمةيفالتعلمالتزالتقليد

ؽلكنإثبات .،وخاصةعلىإتقانادلفرداتيفتعلماللغةالعربيةتالميذفهمال

تشملنتائج .ٕٕٓٓيوليؤٖاليتأجريتيفقبليختبارإلذلكيفنتائجا

 يمايلي:قبلختبارإلا

 ٖ.ٗقائمة
 قبليختباراإلنتائجالتقييم

اإلسم أحرزىدفا اكتمال غَتمكتمل  رقم

مزدلفةأ ٕٓ  √ ٔ 

 ٕ فطري ٕٓ  √
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 ٖ حسنا ٕٓ  √

 ٗ حسناتنغ ٕٓ  √

 ٘ جسمييايت ٓٔ  √

 ٙ نبيلة ٖٓ  √

 ٚ نورآيلةالسورة ٕٓ  √

 ٛ نورعزيزة ٕٓ  √

 ٜ راسيتأاننتا ٖٓ  √

 ٓٔ سلسبيال ٓٔ  √

 ٔٔ شهرة ٕٓ  √

 ٕٔ تيٍت ٕٓ  √

 ٖٔ واندا ٖٓ  √

 ٗٔ زىَتةاحلمَتة ٖٓ  √

 رلموع ٖٓٓ  
 معدل %ٕٗ,ٕٔ  
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الدورةاألوايل .ٕ

خطة .أ

 إعدادموادالتعلم .ٔ

 الدروس،وعالماتوكتبمدرسيةةإعدادأدواتالتعلميفشكلخط .ٕ

شطةالباحثوأوراقمالحظاتتطويروإعدادأوراقادلالحظاتألن .ٖ

 تالميذال

 إنشاءوجتهيزالوسائلالتعليميةالالزمةلتسريععمليةالتعلم .ٗ

 التنفيذ .ب

يفعمليةالتعلم، .ٕٕٓٓيوليوٕٚيفىذهادلرحلةمتعقدهيف

ةقدمالباحثت،مثتابستخدامطريقةاحملاضرةأواًلمادةادلفرداةشرحالباحثت

لتعلمادلفرداتابستخدامطريقةلعبةتالميذئلةادلمارسةمنخاللدعوةالأس

يفعملية.رلموعاتٗتالميذ،يتمتقسيمالىذهاللعبةيف بطاقةالدومينو.

الالتعلم يبدو ذلكبوضوحيفاللعبةتالميذ، رؤية ؽلكن متحمسُتللعب.

 .ابلتعاونمعكلعضويفاجملموعة
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 مالحظة .ج

ادلرحلة ىذه يف الباحثت، الذيتالميذالةالحظ الشيء التعلم. عملية أثناء

اللو فهم بتحسُت مرتبطًا كان التعلمتالميذحظ عملية وخاصيف فهم، ة

 ادلفرداتالعربية.

إنعكاس .د

 ادلرحلة، الباحثتيفىذه النتائجيفمراحلاخلإبعادةقوم حتليل تنفيذوالةطة

قام .الحظةوادل احلالة وأوراقتالميذبتحليلنتائجعملالةالباحثتيفىذه

،مت.مثبناًءعلىنتائجالتحليلتالميذوأوراقمالحظاتالةمالحظاتادلعلم

خطإعد الاد فهم لتحسُت تعليمية ابألجهزةتالميذة اخلاصة اللغة دلفردات

 ادلدرسيةمنخاللطريقةلعبةبطاقةالدومينو.

ٗ.ٗقائمة

 تقييمالدورةاألوىلالنتائج

اإلسم أحرزىدفا اكتمال غَتمكتمل  رقم

أ.مزدلفة 52 - √ ٔ 

 ٕ فطري 52 - √
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 ٖ حسنا 52 - √

 ٗ حسناتنغ 62 √ -

مييايتجس 42 - √  ٘ 

 ٙ نبيلة 52 - √

 ٚ نورآيلةالسورة 62 √ -

 ٛ نورعزيزة 62 √ -

 ٜ راسيتأاننتا 62 √ -

 ٓٔ سلسبيال 52 - √

 ٔٔ شهرة 52 - √

 ٕٔ تيٍت 52 - √

 ٖٔ واندا 62 √ -

 ٗٔ زىَتةاحلمَتة 72 √ -
 رلموع 762  
 معدل 542%98  


متوسط  الدومينوبطاقةطريقةدمونيستخالذينتالميذالقيمةإًذا

 .ٕٝٛ.ٗ٘ىواألوىلالدورةيف
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 الدورةالثانية .ٕ

خطة .أ

 إعدادموادالتعلم .ٔ

 الدروس،وعالماتوكتبمدرسيةةإعدادأدواتالتعلميفشكلخط .ٕ

وأوراقمالحظاتةشطةالباحثتطويروإعدادأوراقادلالحظاتألن .٘

 تالميذال

 ةلتسريععمليةالتعلمإنشاءوجتهيزالوسائلالتعليميةالالزم .ٙ

 التنفيذ .ب

،ومتتنفيذالعمليةالتعليميةٕٕٓٓيوليوٕٛحلةمتتنفيذىايفيفىذهادلر

وضعها. مت اليت التعلم خلطة الباحث وفًقا أوضح ادلتعلقةةمث التعليمية ادلواد

ب احملاضرة. بطريقة ادلدرسية اللوازم بدعوةمبفردات الباحثة قامت ذلك عد

لعبالورقالذيػلتويعلىمفرداتادلستلزماتادلدرسيةاليتمتلتالميذال

وصفهاسابقاً.
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 مالحظة .ج

ادلرحلة الباحثيفىذه بدا تالميذالذييراقبالة، شلامتحمًسا للعبأكثر

ال يف عليو مالدورةكان ؽلكن ؽلكناألوىل. عندما بوضوح ذلك حظة

.اآلخرينتالميذكنأنتزمالياتاللعباليتؽلاستخداماسًتاتيجتالميذلل

إنعكاس .د

ال يف التفكَت نتائج الدورةأظهرت فهم يف زيدة للمفرداتتالميذالثانية

الثانيةدورةةذلكمننتائجالتقييميفالمقارنةابلدورةاألوىل.وؽلكنمالحظ

علىالنحوالتايل:

٘.ٗقائمة

 تقييمالدورةالثانيةالنتائج

اإلسم حرزىدفاأ اكتمال غَتمكتمل No 

أ.مزدلفة 62 √ - % 

 % فطري 72 √ -

 3 حسنا 92 √ -

 4 حسناتنغ 92 √ -

 5 جسمييايت 62 √ -



 
 

٘ٔ 
 

 6 نبيلة 72 √ -

 7 نورآيلةالسورة 62 √ -

 9 نورعزيزة 92 √ -

 8 راسيتأاننتا 62 √ -

 2% سلسبيال 62 √ -

 %% شهرا 62 √ -

 %% تيٍت 62 √ -

 3% واندا 72 √ -

 4% زىَتةاحلمَتة 72 √ 

 رلموع 842  
 معدل 672%48  

 

بطاقةلعبةطريقةيستخدمونالذينتالميذالقيمة،كانمتوسطلذلك 

 .ٖٖٝ.ٚٙالثانيةالدورةيفالدومينو

قبلالدورةتالميذاخلاصةبنتائجتطويرتعلمالالبياانت  منمرحلةما بدءًا

انيةىيكمايلي:والدورةاألوىلوالدورةالث
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ٙ.ٗقائمة

 ،الدورةاألوىلوالدورةالثانيةقبلاالختبارئجالتقييمنتا

اإلسم قبلاالختبار الدورةاألوىل الدورةالثانية No 

أ.مزدلفة ٕٓ ٓ٘ ٓٙ % 

 % فطري ٕٓ ٓ٘ ٓٚ

 3 حسنا ٕٓ ٓ٘ ٓٛ

 4 حسناتنغ ٕٓ ٓٙ ٓٛ

 5 جسمييايت ٓٔ ٓٗ ٓٙ

 6 نبيلة ٖٓ ٓ٘ ٓٚ

 7 نورآيلةالسورة ٕٓ ٓٙ ٓٙ

 9 نورعزيزة ٕٓ ٓٙ ٓٛ

 8 راسيتأاننتا ٖٓ ٓٙ ٓٙ

 2% سلسبيال ٓٔ ٓ٘ ٓٙ

 %% ةشهر ٕٓ ٓ٘ ٓٙ

 %% تيٍت ٕٓ ٓ٘ ٓٙ

 3% واندا ٖٓ ٓٙ ٓٚ

 4% زىَتةاحلمَتة ٖٓ ٓٚ ٓٚ
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 رلموع ٖٓٓ ٓٙٚ ٜٓٗ
 معدل %ٕٗ,ٕٔ ٕٛ،ٗ٘ ٝٗٔ,ٚٙ

 

تطب  أن استنتاج ؽلكن البياانت ىذه تعلممن يف الدومينو بطاقة طريقة يق

 للمفردات.تالميذادلفرداتؽلكنأنػلسنفهمال

 نتائجبياانتادلالحظة.ٗ

 تالميذنتائجمالحظاتنشاطال .أ

 .،متإجراءادلالحظاتمنقبلالباحثُتأنفسهميفىذاالنشاط

ٚ.ٗقائمة

وازمادلدرسيةأثناءعمليةالتعلم،مفرداتحولاللبياانتنشاطالطالبالحظةم

 ابستخدامطريقةبطاقةالدومينو

 مؤشرالتقييمرقم


 الدورةالثانية الدورةاألوىل
ٕٖٕٖٔٗٔٗ

  √  √ تالميذحضورالٔ

  √   √دلتابعةالعمليةالتعليميةتالميذاستعدادالٕ

   √  √ منظمونعندبدءالفصلتالميذالٖ

  √   √ وانتبوإليودرسةاستمعإىلشرحادلٗ

  √   √ درسةوجهوادلتدلاتالميذيستجيبال٘

  √  √ ويشاركوايفرلموعاتتالميذيناقشالٙ
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فهمادلادةجيًداعندماتالميذؽلكنللٚ
  √   √يكونونيفرلموعات

متحمسونللعبالدومينوتالميذالٛ
 √   √ عندماتبدأاللعبة

 بنشاطعماىوغَتتالميذسألاليٜ
  √   √مفهوم

علىاألسئلةاليتطرحهاتالميذيعملالٓٔ
  √   √درسةادل

 8% 3%رلموع

 28% 23% معدل

 258%7 57258 النسبةادلئوية

:معلومات

جيدجدا = ٗ

جيد = ٖ

كفى = ٕ

 =أقلٔ

أثناءتالميذالعلىأنشطةةادلالحظاتاليتقامهباالباحثمننتائج

التعلميفال عملية األوىل،كانإمجايلالدرجاتاليتمتاحلصولعليهادورة

بينمايف ٝ.٘.ٚ٘وبذلكتكوننتيجةالنسبةادلئوية.ٓٗوأقصىدرجةٖٕ
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الثانية الدورة عليها احلصول مت اليت الدرجات إمجايل يكون والدرجةٜٕ،

يفالدورةاألوىل، ٝ.٘.ٕٚادلئويةوبذلكتكوننتيجةالنسبة .ٓٗالقصوى

بشكلأكربعلىالتفاعلمعاألصدقاءولعبالدومينو،بينماتالميذيركزال

حيثيتمتنفيذمجيعمؤشراتالتقييمتالميذدورةالثانية،زادتأنشطةاليفال

.بشكلجيد

درسةب.نتائجمالحظاتادل

انلتسهيلالبحثليكونمنقبلاألقردرسةيتممساعدةأنشطةمالحظةادل

.أكثرموضوعية

ٛ.ٗقائمة

أثناءعمليةتعلمادلفرداتابستخدامطريقةبطاقةدرسةأنشطةادلالحظةبياانتمنم

 الدومينو

 الدورةالثانية الدورةاألوىلمؤشراتالتقييمرقم
ٕٖٕٖٔٗٔٗ

  √   √أىدافالتعلمدرسةنقلادلتٔ

  √   √.تالميذالتامجبميعالةدرساىتمامادلٕ

ادلتٖ الدرسةقوم تالميذبتزويد
 اليت جتابلتعليمات أن هباتب قوم

ابستخدامتالميذال ادلفردات تعلم يف
 √   √ 
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طريقةلعبةبطاقةالدومينو.
للموادٗ اإلعالم وسائل مالءمة

وشخصيةالتعلي التعلم ومؤشرات مية
.تالميذال

 √  √  

ادلت٘ الدرسةقوم يفتالميذبتشكيل
مفردات قدرات ذات رلموعات

سلتلفة.
 √  √  

الذينيواجهونتالميذالدرسةيوجوادلٙ
  √  √ صعوابت.

لغةبسيطةوواضحةدرسةستخدمادلتٚ
  √  √ فهمهاتالميذسهلعلىالت

جراءاألسئلةواألجوبةإبدرسةقومادلتٛ
  √   √.تالميذمعال

  √   √تالميذمعادلةاألسئلةللٜ

واضحةوموجهةوالدرسةأسئلةادلٓٔ
  √  √ .تالميذربكالت

التعزيزادلناسبتوفرادلدرسةٔٔ
  √  √ .تالميذلل

 √  √  بتقييم.درسةقومادلتٕٔ

  √  √ مهامفردية.درسةعطيادلتٖٔ

 √  √  لالتالميذ.تقومادلدرسةبفحصعمٗٔ

ادلادةاليتكانتدرسةستنتجادلت٘ٔ
  √   √جتري.
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ادلتٙٔ علىتالميذالدرسةشجع
هناية يف العمل يف االستمرار

االجتماع.
√ √  √  

 %5 45رلموع

 %32 29%معدل

 782698 8%7223 النسبةادلئوية)ٝ(

 

ادل  أنشطة مالحظة نتائج األندرسةكانت يفيف التدريسية شطة

دورةال األوىليففئةجيدةجًدا ،ٖٝٔ.ٓٚأو٘ٗمعاحلصولعلىدرجة

ٔ٘الثانيةيففئةجيدةحبصوذلاعلىدورة،بينماكانتيفالٗٙةمثاليبدرجة

 لعبة ٝ.ٛٙ.ٜٚأو طريقة ابستخدام التعلم يف كبَتة زيدة على يدل ىذا

 بطاقةالدومينو.

 مناقشة .ج

أنشط  نتائج الدومن بطاقة طريقة ابستخدام ادلفردات تعلم متة اليت مينو

 ،متاحلصولعلىالعديدمنالنتائجلإلجراءاتالتالية:تنفيذىاعلىدورتُت

منخاللنتائجىذهالدراسةأنطريقةبطاقةتالميذتبُتالنسبةادلئويةلتعلمال  .ٔ

باتذلكمنخاللنإث.ؽلكتالميذثَتإغلايبعلىفهممفرداتالالدومينوذلاأت



 
 

٘ٛ 
 

ال فهم التالميذزيدة يف وحتديدًا ، دورة كل متدورةيف عليهااألوىل احلصول

 ٝ.ٗٔ.ٚٙالثانيةكانتدورةٝويفالٕٛ.ٗ٘

ٕ.  أنشطة األدورةالتالميذأظهرت نسبة ال٘.ٚ٘وىل ألن وذلك ليسواتالميذٝ.

الدو بطاقة طريقة ابستخدام دراية بيعلى ، التعلم يف المينو يف الثانيةدورةنما

 زيدة تظهر السابقة الدورة محاس٘.ٕٚيعٍتعن خالل من ىذا يتضح .ٝ

 يفاللعبابستخداماسًتاتيجياتؽلكنهاالتغلبعلىخصومهم.تالميذال

ٝوأدرجيفٖٔ.ٓٚيفدورةالعمليةالتعليميةاألولحصلعلىدرسةنشاطادل .ٖ

األوىلدورةتعلمبطاقةالدومينويفالقةيفتطبيقطريدرسةفئةجيدة.ضعفادل

يتقن ادلدرسمل أن الىو شخصية يعرفبعد وال ككلحىتأنتالميذالفصل

الثانيةزيدةيفنشاطدورة.يفحُتأظهريفالدرسةاليهتمونابدلتالميذالبعض

دورةيفالدرسةادل بنسبة متإنشاءعالقةجيدةوذلكألن ٝ.ٛٙ.ٜٚالسابقة و

وتزداتالميذوالدرسةدلبُتا إمتاًعا أكثر التعلم عملية تكون النتائجاليتحبيث د

 أيًضا.تالميذػلصلعليهاال

،يظهرأنتعلمادلفرداتالعربيةحولاللوازمتالميذتعلمالمعزيدةسلرجات 

ابست للادلدرسية الدومينو بطاقة طريقة القرآنيفتالميذخدام لتعليم الفرقان روضة

 ألنووصلإىلمؤشراتالبحثاحملددةسلًفا.كانانجًحاميماريو،ابيبونتاالكر
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 املبحث اخلامس

 اخلامت

 خالصةالبحث .أ

لنتائ  البياانت تعرض على وصفهابناًء مت اليت وادلناقشة البحث ؽلكنج ،

 استنتاجهاعلىالنحوالتايل:

حتسُت .ٔ ؽلكنها تعليمية طريقة ىي الدومينو بطاقة بشكلطريقة التعلم قدرات

الفرديأو الذينيعتقدونأنادلوادالعربيةتالميذمجاعيوؽلكنأنتغَتعقلية

ت أن وؽلكن تعلمها اليصعب لدى ابألخوة الشعور من خاللتالميذزيد من

 إقامةتعاونيفاأللعاب.

تع .ٕ نتائج صلاح معدل الزاد بشكلتالميذلم الدومينو بطاقة طريقة ابستخدام

األوىلاليتدورةيفالتالميذظةذلكمنخاللنتائجتعلمالد.وؽلكنمالحجي

 الثانية.دورةٝيفالٗٔ.ٚٙٝمثارتفعتإىلٕٛ.ٗ٘وصلتإىلقيمة
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 قًتاحاإل .ب

 فيمايلياقًتاحاتالباحثُتذلذاالبحث:

عةؽلكندائًمايفكلعمليةتعلمأساليبتعليميةشلتدارسادلغلبأنيستخدم .ٔ

ابدلللمنادلشاركةيفتالميذابلتعلمحىتاليشعرالتالميذنتزيدمناىتمامالأ

 التعلم.

قةبطاقةغلبتطبيقاستخدامطريقةبطاقةالدومينويفالتعلمألناستخدامطري .ٕ

ال تعلم يف حتديدتالميذالدومينو يف لديهم التفكَت مهارات ػلسن أن ؽلكن

 .تالميذروحادلنافسةالعاليةلدىالوتعزيزاسًتاتيجياتالفوزيفاأللعاب
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Lampiran 21 

2. Dokumentasi pada saat observasi sebelum melakukan tindakan 

   

 

 

 



 

 

1. Dokumentasi pada saat melaksanakan pre-test 

     

 

 

 

 



3. Dokumentasi kegiatan pada siklus I 

   

    

 



  

4. Dokumantasi kegiatan pada siklus II 

   

 

 

 

 



      

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 

JADWAL PERTEMUAN PENELITIAN 

NO Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 13 juli 2020 Pre-test 

Pre-test dilaksanakan 

dengan memberikan soal 

isian kepada santri yang 

aktif mengikuti 

pembelajaran bahasa arab 

dan dapat membaca Al-

Qur’an sebanyak 16 santri 

2 27 juli 2020 Siklus 1 

- Penyampaian materi 

dan penerapan metode 

domino  

- Post test I 

 

3 28 juli 2020 Siklus 2 

- Penyampaian materi 

dan penerapan metode 

domino  

- Post test II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

DAFTAR NAMA SANTRI 

Nama tempat : Taman pendidikan Al-Qur’an 

Kelas  : santri yang aktif mengikuti pembelajaran dan pandai membaca Al-Qur’an 

Tahun pembelajaran 2020-2021 

No Nama Jenis kelamin 

1 A.Musdalifah P 

2 Efa cesania P 

3 Fitri P 

4 Hasna P 

5 Hasnatang P 

6 Jusmiati P 

7 Nabila P 

8 Nur ayla as-surah P 

9 Nur azizah P 

10 Rasti ananta P 

11 Salsabila P 

12 Zahra P 

13 Tini P 

14 Wanda P 

15 Zahirahtul humairah P 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Nama  : 

Soal pre-test 

1. Terjemahkanlah kata di bawah ini ke dalam bahasa arab 

- Buku 

- Pulpen 

- Kursi 

- Pintu 

- Kelas 

2. Terjemahkanlah kata di bawah ini ke dalam bahasa indonesia 

ةَ سَ رَ دَْمَ  -  
 ُصْور ةَ  -
رَ  - ِبي ْ  ك 
بَ تَ كَْمَ  -  
ةَ ي َِلَدَ يَْصَ  -  



Lampiran 4  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) Siklus 1 

Hari/ Tanggal  : 

Tempat   : Taman Pendidikan Al-Qur,an 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi Pokok  : املدرسيةَاألدوات  

Kelas   : bisa membaca al-qur’an 

Alokasi waktu  : 2 x 35 menit (1 kali pertemuan) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan 

salam dan dilanjutkan dengan 

membaca doa 

2. Mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan 

dipelajari 

3. Memberikan gambaran tentang 

manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

10 Menit 

 Pembelajaran dengan metode 

permainan kartu domino 

 

Inti  1. Guru mengajar dan  menjelaskan 

kosakata  yang  ada di papan tulis. 

2. Peserta didik diminta mengingat 

kosakata yang telah dipaparkan 

oleh guru dalam batas waktu yang 

telah ditentukan. 

3. Peserta didik dibagi dalam 

beberapa kelompok 

4. Memulai permainan seperti pada 

permainan kartu domino pada 

umumnya. 

5. Pemain yang tidak memiliki atau 

tidak mengingat  kosakata bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Menit 



arab sesuai dengan tulisan yang 

tertera dalam kartu dapat 

mengatakan “pas” sehingga 

dilanjutkan ke pemain lainnya. 

6. Permainan selesai jika telah 

menemukan pemenang yaitu 

pemain yang kartunya habis 

terlebih dahulu atau waktu yang 

ditentukan guru habis. 

 

Penutup 1. Guru memberikan penguatan 

terhadap materi yang telah 

disampaikan melalui soal tanya 

jawab kepada peserta didik 

2. Guru mengajak peserta didik 

mengakhiri pembelajaran dengan 

membaca hamdala 

 

 

15 Menit 

 

Mengetahui : 

Kepala TPA Al-Furqon     Guru bidang studi 

 

 

 

       Hj.Ratnawati,S.Pd.I            Murdiati



Lampiran 5 

Kosakata tentang perlengkapan sekolah 

 األدواتَاملدرسية

 رقم املفردات املعىن رقم املفردات املعىن

Kertas  َ9 ِقْرط اس Buku  َ1 ِكت اب 

Buku 

catatan 
 2 ق  ل مَ  Pulpen 01 ُكرّاس ةَ 

Pensil  َ00 ِمْرَس  ة Meja  َ3 م ْكت ب 

Kamus  َ01 ق اُمْوس Kursi  َ4 ُكْرِسي 

Bangku  َ02 م ْقع د Papan tulis  َب ُّْور ة  5 س 

Tas  َ03 ش ْنط ة Penghapus  َ6 ط ال س ة 

Majallah  َ04 َم  ّلة Penggaris  َ7 ِمْسط ر ة 

Laci  َ05 ُدرْج Gambar  َ8 ُصْور ة 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 
Nama  : 

Soal post test siklus I 

1. Terjemahkanlah kosakata di bawah ini kedalam bahasa indonesia 

 ُدرْجَ  -

 ُصْور ةَ  -

ب ُّْور ةَ  -  س 

 ش ْنط ةَ  -

 ِمْسط ر ةَ  -

2. Terjemahkanlah kosakata di bawah ini ke dalam bahasa arab 

- Kamus 

- Pensil 

- Kursi 

- Penghapus  

- Kertas  



Lampiran 7 

Lembar obsevasi aktivitas siswa 

No 
Indikator peniaian Siklus I Siklus II 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Kehadiran siswa         

2 
Kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

        

3 
Siswa tertib pada waktu pelajaran akan 

dimulai 

        

4 
Mendengar dan memperhatikan 

penjelasaan guru 

        

5 
Siswa tanggap dengan apa yang di 

perintahkan guru 

        

6 
Siswa berdiskusi dan berpartisipasi dalam 

kelompok 

        

7 
Siswa dapat memahami materi dengan baik 

ketika dalam kelompok 

        

8 
Siswa antusias dalam bermain kartu 

domino pada saat permaianan dimulai  

        

9 
Siswa aktif bertanya tentang apa yang 

belum dipahami 

        

10 
Siswa mengerjakan soal yang diberikan 

oleh guru 

        

Jumlah   

Rata-rara   

Presentase(%)   

 

 



Keterangan: 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 

Lembar observasi guru 

No  Indikator penilaian Siklus I Siklus II 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.         

2 Perhatian guru menyeluruh untuk semua 

siswa. 

        

3 Guru memberikan petunjuk-petunjuk yang 

akan dilakukan oleh siswa dalam 

pembelajaran mufrodaat (kosakata) dengan 

menggunakan metode permainan kartu 

domino 

        

4 Kesesuaian media dengan materi ajar, 

indikator pemebelajaran dan karakter 

peserta didik. 

        

5 Guru membentuk siswa menjadi kelompok 

dengan kemampuan kosakata siswa yang 

beragam. 

        

6 Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan. 

        

7 Guru menggunakan bahasa yang sederhana 

dan jelas yang mudah dipahami oleh siswa. 

        

8 Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa. 

        

9 Pemerataan pertanyaan pada siswa.         

10 Pertanyaan guru jelas, terarah dan tidak 

membingungkan siswa. 

        

11 Guru memberikan penguatan yang tepat 

kepada siswa. 

        

12 Guru melakukan evaluasi.         



13 Guru memberikan tugas perorangan.         

14 Guru memeriksa hasil kerja siswa.         

15 Guru menyimpulkan materi yang telah 

berlangsung. 

        

16 Guru memberikan dorongan kepada siswa 

untuk tetap rajin belajar di akhir 

pertemuan. 

        

Jumlah   

Rata-rata   

Presentase(%)   

Keterangan: 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang 

 



Lampiran : 9 

Pedoman Wawancara Guru 

1. Bagaimana sejarah  terbentuknya TPA Al-Furqon? 

2. Apa visi dan misi TPA Al-Furqon? 

3. Siapa pimpinan TPA Al-Furqon sat ini? 

4. Berapa jumlah tenaga pengajar di TPA Al-Furqon? 

5. Berapa jumlah santri yang terdaftar di TPA Al-Furqon? 

 



Lampiran  10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) Siklus 2 

Hari/ Tanggal  : 

Tempat   : Taman Pendidikan Al-Qur,an 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi Pokok  : األدواتَاملدرسية 

Kelas   : bisa membaca al-qur’an 

Alokasi waktu  : 2 × 35 menit (1 kali pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Melafalkan teks kosakata tentang األدواتَاملدرسية dengan baik 

2. Menerjemahkan teks kosakata tentang األدواتَاملدرسية dengan benar 

3. Mempraktekkan teks kosakata tentang  األدواتَاملدرسية dengan benar 

4. Menyebutkan perlengkapan sekolah dalam bahasa arab dengan benar 

B. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 4. Melakukan pembukaan dengan 

salam dan dilanjutkan dengan 

membaca doa 

5. Mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan 

dipelajari 

6. Memberikan gambaran tentang 

manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

10 Menit 

 Pembelajaran dengan metode 

permainan kartu domino 

 

Inti  7. Guru mengajar dan  menjelaskan  

 



kosakata  yang  ada di papan tulis. 

8. Peserta didik diminta mengingat 

kosakata yang telah dipaparkan 

oleh guru dalam batas waktu yang 

telah ditentukan. 

9. Peserta didik dibagi dalam 

beberapa kelompok 

10. Memulai permainan seperti pada 

permainan kartu domino pada 

umumnya. 

11. Pemain yang tidak memiliki atau 

tidak mengingat  kosakata bahasa 

arab sesuai dengan tulisan yang 

tertera dalam kartu dapat 

mengatakan “pas” sehingga 

dilanjutkan ke pemain lainnya. 

12. Permainan selesai jika telah 

menemukan pemenang yaitu 

pemain yang kartunya habis 

terlebih dahulu atau waktu yang 

ditentukan guru habis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Menit 

Penutup 1. Guru memberikan penguatan 

terhadap materi yang telah 

disampaikan melalui soal tanya 

 

 



jawab kepada peserta didik 

2. Guru mengajak peserta didik 

mengakhiri pembelajaran dengan 

membaca hamdala 

15 Menit 

 

Mengetahui : 

Kepala TPA Al-Furqon     Guru bidang studi 

 

 

 

    Hj.Ratnawati,S.Pd.I            Murdiati 



Lampiran 11 

Soal post-test siklus 2 

1. Terjemahkanlah kosakata di bawah ini kedalam bahasa indonesia 

 ُدرْجَ  -

 ُصْور ةَ  -

ب ُّْور ةَ  -  س 

 ش ْنط ةَ  -

 ِمْسط ر ةَ  -

2. Terjemahkanlah kosakata di bawah ini ke dalam bahasa arab 

- Kamus 

- Pensil 

- Kursi 

- Penghapus  

- Kertas  

 



 











 ذاتية  سرية

لباحثة هي بنت . 6991يوليو  4مورداييت، ولدت يف ماليزاي، 

حادنية  أم امسهاو صرب سوفو من أب امسه  إخوان رابعةأوىل من 

مامسبا، لووو  منطقة يف تقعمامسبا اليت  من أتيت الباحثة .إميان

 0220سنة  ماطوطوالباحثة دراستها االبتدائية يف املدرسة االبتدائية احلكومية الشمالية. 

ودراستها العالية يف  0266سنة مامسبا  4ودراستها الثانوية يف املدرسة الثانوية احلكومية 

واآلن استمرت دراستها يف اجلامعة   0263سنة مسبا ما 0املدرسة العالية احلكومية 

 ية.اإلسالمية احلكومية فالوفو كلية الرتبية والعلوم التعليمية شعبة تدريس اللغة العرب

 

  

 


