
 لطلبة الصف السابعيف إتقان خمارج احلروف العربية scrabble   ةبعلتطبيق 
 ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية بستان العلوم سوكاماجو لوووا الشمالية

 رسالة
 بعض الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجاان الًتبية لةالرساقدمت 

 ميةشعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كالعلـو التعلي
 ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

 
 

 
 

 

 

 

 

IAIN PALOPO 

 
 الباحثة

 رابعة العدكية
 ٙٔ ٖٕٓٓ ٔٔٓٓرقم القيد: 

 
 شعبة تدريس اللغة العربية

 كلية الرتبية والعلوم التعليمية
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

0202



ابدلدرسة الثانوية  السابع لبة الصفلط يف إتقان خمارج احلروف العربيةscrabble   ةعبلتطبيق 
 اإلسالمية بستان العلوم سوكاماجو لوووا الشمالية

 رسالة
 بعض الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجاان الًتبية  لةالرساقدمت 

 شعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كالعلـو التعليمية 
 ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

 
 
 

 

 

 

 

 

IAIN PALOPO 

 
 الباحثة

 رابعة العدكية
  ٙٔ ٖٕٓٓ ٔٔٓٓرقم القيد:  

 حتت إشراف
 ادلاجستريالدكتور مرضي تقوًن  .2
 ادلاجستري انيدين مشس الدين .0

 
 شعبة تدريس اللغة العربية

 كلية الرتبية والعلوم التعليمية
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

0202 
 



 





 

 
 

 موافقة ادلشرفني
 من الطالبة : رسالةالبعد اإلطالع على 

 : رابعة العدكية  اإلسم  
 ٚٔ ٖٕٓٓ ٔٔٓٓ:  رقم القيد  
 : تدريس اللغة العربية  الشعبة  

 كالعلـو التعليمية : الًتبية  الكلية
لطلبة الصف  العربيةيف إتقان خمارج   احلروف scrabble   ةبعلتطبيق  "بعنواف  

 " العلوم سوكاماجو لوووا الشماليةابدلدرسة الثانوية اإلسالمية بستان  السابع
ة قد استوفت ادلذكور  الحات الالزمة، نقرر ادلشرفاف أف الرسالةصبعد إجراء اإلك 

  ة لتقدديها للمناقشة. صاحلا أهنالشركط العلمية ادلطلوبة، ك 
 

 ٕٕٔٓأغوتوس  ٖٔفالوفو، 
 ادلشرؼ الثاين     ادلشرؼ األكؿ

 

 
 انيدين مشس الدين ادلاجستري          الدكتور مرضي تقوًن ادلاجستري

 264025220220202225 :التوظيفرقم     263522202665202222:التوظيف رقم



 

 
 

 



 

 د
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 العرفانكلمة التقدير و 

احلمد هلل الذم علم ابلقلم، علم اإلنساف ما مل يعلم، كالصالة كالسالـ على أشرؼ    
 كعلى آلو كصحبو أمجعُت. األنبياء كادلرسلُت سيدان دمحم

كاجهت الباحثة يف إعداد ىذا البحث العديد من العقبات كالصعوابت. كلكن    
بفضل الدعاء، كالعمل الشاؽ، كاجلهد اجلاد، كالدعم من سلتلف األطراؼ الذين جاىدكا يف 
إعطاء الدعم ادلعنوم، كالتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات لذلك أقدـ كلمة الشكر 

 ى بعض األشخاص:عل
ادلكـر رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، الربكفيسور الدكتور عبدكؿ فَتكؿ  .ٔ

 احلكومية اإلسالمية جلامعةادلاجستَت كالنائب األكؿ كالنائب الثاين كالنائب الثالث اب
 . فالوفو

كالنائب األكؿ  التعليمية الدكتور نور الدين ؾ ادلاجستَت ادلكـر عميد كلية الًتبية كالعلـو .ٕ
 احلكومية اإلسالمية كالنائبة الثانية كالنائبة الثالثة كلية الًتبية كالعلـو التعليمية اجلامعة

 فالوفو. 
كسكرتَت شعبة ادلاجستَتة  ادلكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيٍت .ٖ

سيدة ركستينا سرجاان يس اللغة العربية األستاذ مصطفى ادلاجستَت كموظفة الشعبة التدر 
كمجيع زلاضرل اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو كانئبيهم الكراـ، الذين الًتبية 

 ساعدكين يف معرفة اللغة العربية كالعلـو األخرل.
الثاين، أندم عارؼ  ة كادلناقشادلاجستَت  ة كارتيٍتالدكتور  ادلكرمة ادلناقشة األكؿ، .ٗ

 الباحثة اإلشراؼ كاإلىتماـ الكبَت حىت إسباـ ىذه اللذاف أعطيا ادلاجستَتفامسائنج 
 .الرسالة

 



 

 ه
 

كادلشرؼ الثاين، األستاذ الدكتور مرضي تقوًن ادلاجستَت األستاذ ، ادلكـر ادلشرؼ األكؿ .٘
الباحثة اإلشراؼ كاإلىتماـ الكبَت حىت إسباـ  اللذاف أعطيا انيدين مشس الدين ادلاجستَت

 ىذه الرسالة.
 ادلاجستَت. ة كارتيٍت، الدكتور ةأكادديي ةر مستشا ةزلاضر  ةادلكرم .ٙ
 حث، الدكتور أندم دمحم أجي غوان ادلاجستَت.ادلكـر زلاضر منهجية الب .ٚ
لجامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ضرين كزلاضرات كموظفُت كموظفات لكإىل مجيع زلا .ٛ

لذين ساعدكين جلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو كاابالذين ربوا الباحثة يف أثناء إقامتها 
 حىت إسباـ ىذه الرسالة.

كموظفُت كموظفات دبكتبة اجلامعة ادلاجستَت  ادلكـر رئيس ادلكتبة احلاج مدىانج .ٜ
 اإلسالمية احلكومية فالوفو، الذين ساعدكين يف مجع ادلواد كادلراجع ادلتصلة ذلذا البحث.

 استعداد على كانوا الذين فيها، كادلدرسوف مؤسسة بيت فطرة اإلنسافرئيس  ادلكـر .ٓٔ
 البحثية.  البياانت مصدر حيث من ساعدةادلك  للتعاكف

 الدراسة مواصلة يف ساعدكين الذين أسريت كمجيع كجومَتة سلربين الكرديُت كالدمّ  فضيلة .ٔٔ
  .أمورىم كل يف كيساعدىم يرمحهم أف تعاىل هللا كأسأؿ ادلستول، ىذا إىل بلغت حىت

 ك ٕٚٔٓ العاـ يف يأصدقائ كخباصة العربية اللغة تدريس شعبةب أصدقائى مجيع كإىل .ٕٔ
 الذين قدموا دائما الدعم ادلعنوم كالدعاء اخلالص للباحثة، شكرا جزيال لكم.  ٕٙٔٓ
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 ادللخص
لطلبة يف إتقان خمارج   احلروف العربية  scrabble   ةعبلتطبيق . "0202رابعة العدوية 
ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية بستان العلوم سوكاماجو لوووا  السابع الصف

ث شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية ابجلامعة ". حب الشمالية
 .انيدين مشس الدين و مرضي تقوًناإلسالمية احلكومية فالوفو. حتت اإلشراف 

 لطلبة الصف السابعيف إتقاف سلارج   احلركؼ العربية  scrabble   ةعبلتطبيق لة الرسالبحث يف ىذه اقش ان

احلركؼ  جكيف تكوف قدرة سلار  (ٔ) سالمية بستاف العلـو سوكاماجو لوككا الشماليةابدلدرسة الثانوية اإل

يف  Scrabble   ( كيف يتم تطبيق لعبةٕ) ؟العلـو ببستاف  يف الصف السابع العربية  ابدلدرسة الثانوية

؟ )إتقاف     لعبة تطبيق( ىل ديكن ٖسلارج احلركؼ العربية  ابدلدرسة الثانوية السابعة بستاف العلـو

scrabble ؟ السابع سلارج احلركؼ العربية  ابدلدرسة الثانوية يف إتقاف ىذا البحث ىو البحث . بستاف العلـو

(. تلمذة ٛ تلمذ ٖالطالب ) ٔٔالصف السابع مع  طلبةالدراسة. ادلواد البحث ىي إجرائي يف الفصل 

يق. أتيت البياانت الكمية من البياانت تقنيات مجع البياانت يف ىذه الدراسة ىي ادلالحظة ك اختبار ك توث

اليت مت احلصوؿ عليها من خالؿ االختبارات الشفوية كالبياانت النوعية اليت مت احلصوؿ عليو من البياانت 

ادلدرسة الثانوية  يف  Scrabbelمت تنفيذ تطبيق لعبة من مالحظات نتائج تعليم الطالب أثناء عملية التعليم. 

يف دكرتُت، كل دكرة ربتوم على اجتماعُت. أظهرت النتائج أف نتائج تعليم سابع بستاف العلـو الصف ال

ٝ ، 54مت تطبيقها دبعدؿ  Scrabbelالطالب يف الصف السابع ادلدرسة الثانوية بستاف العلـو قبل لعبة 

. بلغ Scrabbelبتنفيذ لعبة  ةالباحث تيف الدكرة األكىل قامكىذا يعٍت أهنم ال يزالوف دكف إتقاف الطالب. 

ٝ. كقد 81الطالب يف احللقة الثانية  درجةٝ. بلغ متوسط 63الطالب يف ىذه الدكرة  درجاتمتوسط 

ديكن أف حيسن من إتقاف سلارج احلركؼ يف تعليم اللغة العربية لطالب  Scrabbelأثبت ىذا أف تطبيق لعبة 

 .  الصف السابع يف بستاف العلـو
 .يف إتقاف سلارج احلركؼ، Scrabble: تطبيق، لعبة الكلمة الساسة
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 ادلبحث األول

 ادلقدمة
 البحثخلفية  . أ

إف التعليم كما ىو معركؼ عملية الًتبوية حيدث فيها تفاعال بُت ادلعلم  

أف حيدث كادلتعلم. كال يقتصر ىدؼ التعليم على نقل ادلعلومات فحسب كإمنا يرجى منو 

إىل اخلَت أك من النقص إىل الكماؿ أك من أم تغَّتا من الشّر  ،تغَّتا يف سلوؾ ادلتعّلم

 .طلبةحقيقة التعليم ىو اجلهد الواعي للمعلم لتعليم  ٔدرجة اجلودة إىل درجة االمتياز.

ادلة القرآف الكرًن سورة اجمل ككذلك اىتم اإلسالـ بتوفَت الًتبية كالتعليم. كما مت شرحو يف

 ا: ٔٔ اآلية

.                             

                                    

      ٕ 

                                                           
ملة يف مركز تطوير اكتعليم اللغة العربية ابستخداـ طريقة اإلستجابة اجلسدية ال" ،دمحم كامل رّما أنصار ٔ

جامعة أنتسارم : العدد األكؿ -لد التدريس السابعاجمل) "،اللغة جبامعة أنتسارم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
.ٔ .ص ،(ٜٕٔٓ، مية احلكومية بنجرماسُتإسالاال

  ٔٔسورة اجملادلة: كرًن، القرآف ال ٕ



 
 

 
 

 سلارج جائية أكم اللغة العربية من ادلهم جدا معرفة أصوات حركؼ اذليليف تع

احلركؼ احلركؼ ىو ادلكاف الذم تظهر فيو حركؼ اذلجائية عند نطق  ركؼ . سلارجاحل

در اإلمكاف جيب تعلمو يف سن احلركؼ مهم جدا, بق م سلارجيتعلاليف القرآف. إف 

 . امبكر 

غة العربية ابلنظر إىل دكر الل ٖ.ربة ادلراد ربقيقويتم دراسة اللغة العربية جملاؿ اخل 

حيتاج إىل اىتماـ جاد. ، فإف ربقيق تعلم اللغة العربية الذم حيتاج إىل ربسُت

ابإلضافة إىل كونو علمنا ، ألنو علمُت إتقاف طلبة اللغة العربية، يُطلب من ادللذلك

ا يف دعم صلاح ، فهو أيضنا كسيلة للتفكَت الديٍت حبيث يكوف مؤثرن أساسينا ا جدن

 .يف متابعة التعليم العايلطلبةتعلم 

عربية بُت مستخدمي يف تعلم اللغة ال طلبةجهها ث الصعوابت اليت يو غالبنا ما ربد 

، سواء يف ادلدارس الدينية كادلدارس الداخلية اإلسالمية كحىت يف اللغة العربية
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أف ىناؾ  ةالباحث مالحظتها, كجدت كبناء على نتائج ادلالحظات اليت سبت

فقط قادركف على  طلبة مخسةطلبة, ىناؾ  أحد عشرةقصورا يف سلارج احلركؼ. من بُت 

جيدكف يف سبييز احلركؼ العربية.  طلبةاحلركؼ. معظم  عن األسئلة ادلتعلقة دبخارج اإلجابة

ليم. طرقة دـ تطبيق الطريقة يف التعىو ع طلبةإحدل أسباب ىذا االفتقار إىل فهم 

ا، حيث ينقل ادلعلموف ادلعرفة من خالؿ طريقة عو قل تنأالتعليم شائعة اإلستخداـ 

ابدللل يف التعليم. لذلك تشعر الباحثة ابحلاجة إىل لعبة  طلبةاحملاضرة، حبيث يشعر 

 احلركؼ العربية. يم اللغة العربية كخاصة يف سلارججديدة يف تعل

بسبب عنصر اللعبة   طلبةم من يكاجلو للتعلىذه اللعبة موجهة ضلو خلق الظركؼ 

م سلارج احلركؼ بسرعة, ألف ىذه يتعل طلبة, سيتقن scrabble م. مع لعبةييف عملية التعل

 طلبةعلى قراءة كفهم ادلواد بسرعة كأيضا تدرب  طلبةاللعبة عبارة عن لعبة تعليمية تدرب 

من نطق حركؼ  على التحدث,ليس فقط النطق, كلكن سيفهموف بشكل أفضل جزء

 العربية.

 عن: لبحثكفيما يتعلق ابدلشكلة ادلذكورة أعاله، هتتم الباحثة اب

 لطلبة الصف السابعاحلروف العربية  يف إتقان خمارجscrabble ة بعلتطبيق ‘‘

 .‘‘ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية بستان العلوم سوكاماجو لووو الشمالية

 أسئلة البحث . ب



 
 

 
 

عاله، قامت الباحثة بصياغة ادلشكلة على النحو التاىل:بناء على خلفية ادلشكلة أ  

 يف الصف السابع احلركؼ العربية  ابدلدرسة الثانوية جكيف تكوف قدرة سلار  .ٔ

 ؟ علـوبستاف ال

ة سلارج احلركؼ العربية  ابدلدرس يف إتقاف scrabble  كيف يتم تطبيق لعبة .ٕ

 ؟ علـوالثانوية السابع بستاف ال

 ركؼ العربية  ابدلدرسة الثانويةسلارج احليف إتقاف scrabble  تطبيق لعبةىل ديكن  .ٖ

 ؟ علـوبستاف ال  السابع

 أهداف البحث . ج

 ىو: البحثبناء على صياغة ادلشكلة أعاله, األىداؼ الىت جيب ربقيقها ىف ىذا 

مدرسة الصف السابع يف  لطلبة سلارج احلركؼم مدل مقدرة أعرفة إىل ادل .ٔ

 علـوالثانوية بستاف ال

  علـوالثانوية السابع بستاف ال مدرسةالصف السابع يف  طلبةفة كيفية إتقاف ادلعر  .ٕ

 . scrabbleسلارج احلركؼ بعد تطبيق لعبة

الصف السابع يف  لطلبةسلارج احلركؼ  ا كانت ىناؾ زايدة يف إتقافادلعرفة ما إذ .ٖ

 . scrabble بعد تنفيذ لعبة علـومدرسة الثانوية بستاف ال

 د. فوائد البحث



 
 

 
 

 ما يلي: البحثل فوائد ىذا كتشم

 للطالب .ٔ

م اللغة العربية من خالؿ سلارج ييف عملية تعل لطلبةتقدًن خربات جديدة ل( أ

 احلركؼ.

       سلارج  إتقافم اللغة العربية يف يالية تعلأثناء عم طلبةزايدة مستول تركيز  ( ب

 احلركؼ.

  للمعلم .ٕ

 تطوير مناذج من ادلتوقع أف تستخدـ نتائج ىذه الدراسة كإطار مرجعى يف( أ

 م اللغة العربية.يكأساليب تعل

م اللغة يمن ادلتوقع أف تستخدـ نتائج ىذه الدراسة كمواد تطويرية لتطبيق تعل ( ب

 العربية.

 للمدارس  .ٖ

م اللغة العربية من خالؿ ي, السيما يف تعللطلبةم ايجودة كاكتماؿ نتائج تعلإتقاف ( أ

 سلارج احلركؼ.

 م اللغة العربية.يتقدًن مدخالت لتخطيط تنفيذ تعل ( ب

 ةللباحث .ٗ



 
 

 
 

 الًتبوم. البحثكشكل من أشكاؿ التنفيذ العلمى للباحثُت كخاصة يف رلاؿ ( أ

م اللغة العربية يف ينفيذ تعلليكونوا قادرين على ت ةتوفَت اخلربة كاألحكاـ للباحث  ( ب

 سلارج احلركؼ. إتقاف 

 تعريف ادلتغريات التشغيلية ونطاق البحث . ه

 تعريف ادلتغَتات التشغيلية .ٔ

من أجل ذبنب سوء الفهم يف ىذا البحث، من الضركرم الباحثة ادلهاـ اليت ىي 

 :مناقشة للمصطلحات اليت ربتاج إىل كضوح علي النحو التايل

 scrabbleألعاب  . أ

Scrabbe   ىو نوع من ألعاب الطاكلة اليت تستخدمها العديد من ادلدارس كمنهج

كوسيط يف تطوير ادلهارات   Scrabble. يستخدـ لطلبةلدعم األنشطة األ كادديية ل

 ٘.اللغوية

 Scrabble.ىذه اللعبة  ىي لعبة يلعبها أثناف أك ثالثة أشخاص يف كقت معُت

صفا ابستخداـ  ٘ٔعمودا  ٘ٔعن لعبة ترتيب الكلمات على شبكة من  عبارة
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قطع سلارج احلركؼ الكلمات, أفقيا كألسفل  طلبةبالطة حرؼ. يستخدـ  ٓٓٔ

 ٙز الكلمات ادلتقاطعة.سباما مثل لعب لغ

 كلعبة لوحية تعليمية ، دبا يف ذلك:Scrabbleبعض فوائد  Hinebaughيقًتح 

 أ. ربسُت مهارات القراءة

 ب. تطوير ادلفردات

 ج. تطوير القواعد

 د. شلارسة مهارات التهجئة

 

 ج. سلارج احلركؼ

ق من قبل سلارج احلركؼ ىي ادلواقع اليت تظهر فيها احلركؼ اذلجائية عندما تنط 

البشر. عادةن ما ُيصدر شخص ما صوًتن أك شيئنا ال جيب أف يفعلو عندما يقوؿ 

 ٚ.احلرؼ اذلجائية دكف معرفة مكاف ظهور الرسالة

 نطاؽ البحث .ٕ
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ىو  لـوعبستاف المن ادلدرسة الثانوية  طلبة الصف السابعيف البحثةنطاؽ 

ىي طريقة تقليد التحفيظ يف  تعليم اللغة العربية عن القراءة. طريقة التعليم ادلطبقة

 .اإلجرائي البحثشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ادلبحث الثاىن

 الدراسات النظرية

 لبحثابالدراسات السابقة ادلتعلقة  . أ

لتجنب التكرار يف البحث، كذبد الباحثة األمهية إلستقراء بعض البحوث  

 السابقة ذات الصلة ابلبحث، على النحو التايل:

( بعنواف "تطوير مواد ادلزيج ٕٛٔٓسيدات احلكمة . )رسالة كتبها يويوؾ ٔ

لألعماؿ التجارية عرب اإلنًتنت كالتسويق  خربشةالتسويقي للوسائط التعليمية من 

". هتدؼ ىذه الدراسة إىل إنتاج SMK Negeri 10 Surabayaعرب اإلنًتنت يف 

منتج تطويرم يف شكل لعبة تعليمية مناسبة لالستخداـ كوسيط تعليمي. مت 

طالبنا من  ٕٓ، كمت اختباره على  Surabaya 10SMK Negeriيف البحثةراء ىذا إج

  خربشةعرب اإلنًتنت لألعماؿ كالتسويق. أظهرت النتائج أف لعبة  Xالفصل 

كانت مناسبة لالستخداـ كوسيط تعليمي دلواد مزيج السوؽ ، كيتضح ذلك من 

ٝ, ٓٛضوعية البالغة خالؿ النسبة ادلئوية جلودة احملتول كصحة البياانت ادلو 

ٝ. حصلت الصالحية اإلمجالية ٗ.ٜٔٝ, كاجلودة الفنية ٛٙكاجلودة التعليمية 



 
 

 
 

ٝ دبعايَت مناسبة. بينما حصلت نتائج ٛ.ٜٚعلى نسبة  scrabbelللعبة 

 ٛٝ دبعايَت الئقة جدنا.ٖ.ٜٛعلى نسبة  طلبةاستجاابت 

رآف من خالؿ اءة الق. رسالة كتبها أسواتوف حسنة بعنواف "زايدة القدرة على قر ٕ

يف األطفاؿ بطريقة السوركصلاف". هتدؼ ىذه الدراسة إىل   ركؼ احل سلارج إدخاؿ

كيفية تطبيق طريقة يشق يف تعلم قراءة احلركؼ كما إذا كانت ىناؾ زايدة يف 

القدرة على قراءة سلارج احلركؼ بعد استخداـ طريقة يشق. كانت نتائج ىذه 

زايدة  طلبةركصلاف اليت نفذت يف رلموعات كشهد الدراسة ىي تطبيق طريقة السو 

بطريقة سوركصلاف.  ركؼاحل سلارج رآف من خالؿ إدخاؿيف القدرة على قراءة الق

قراءة القرآف  م طلبةيعلى قراءة القرآف. يتعلطلبةلو أتثَت يف زايدة قدرة البحثةىذا 

 ٜمن خالؿ طريقة اذلتاؼ. بسهولة
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 حتديد تعليم اللغة العربية . ب

 تعريف اللغة العربية  .ٔ

ذلا تعريفات كثَتة ال زلل  ةاللغ ٓٔألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقصودىم. اللغة

رلموعة عن الرموز  يف الذم نقبلو للغة ىو أف اللغةإلسهاب القوؿ فيها، إال أف التعر 

الصوتية الىت حيكمها نظاـ معُت، كالىت بتعارؼ أفراد ذك ثقافة معينة على دالالهتا، من 

 ٔٔل ربقيق االتصاؿ بُت بعضهم كبعض.أج

فاللغة العربية ىي النظاـ الرمزم الصويت الذم اتفق عليو العرب منذ القدـ، 

 ٕٔكاستخدامو يف التفكَت كالتعبَت كالتفاىم، كاستخدامو أيضا يف االتصاؿ كالتواصل.

تصبح  . اآلف اللغة العربيةيف العصر احلديث، العربية على إستعداد لتطوير أشياء جديدة

اللغة الرمسية يف مجيع البلداف. كأصبح لغة التعليم يف ادلدارس كادلؤسسات التعليمية 

 ٖٔكالكليات.

 
                                                           

  .ٚ .ص ،كتب العلمية(دار ال :نافبل-بَتكت)، جامع الدركس العربية ،الشيخ مصطفى الغالييٍت ٓٔ 
 ،دار الفكر العريب، )الطبعة األكيل، ابلتعليم األساسيمناىج تدريس اللغة العربية  ،محد طعيمةأراشدل  ٔٔ

.ٕٙ .ص ،(ٜٜٛٔ
)الطبعة  ،هااللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسطو علي حسُت الدليمي كسعاد عبد الكرًن الوائلي،   ٕٔ

 .ٜ٘(، ص. ٕ٘ٓٓالعربية األكىل: اإلصدار الثاىن، 
13 Fathur Rahman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 5102), h. 3. 



 
 

 
 

 خمارج احلروف . ج

دبخارج أييت من فعل ماض َخرََج أم اخلركج, مث يدخل كازف َمْفَعله يف شكل 

 أماكن زلتول أكل.مث يصبح سَلْرَجه أم مكاف خيرج منو. الصورة سَلَارِج احلركؼ شلا يعٍت

 ٗٔاخلركج. لذا فإف سلارج احلركؼ يعٍت األماكن اليت تظهر فيها احلركؼ.

 . تقسيم سلارج احلركؼٔ

 يف راْييؿ توزيع رسائل سلارج احلركؼ. زبتلف آراء العديد من العلماء حو 

سلرج. بينما حسب اإلماـ  ٙٔأبف سلارج احلركؼ مقسم إىل  اإلماماف السيابويو 

سلرج, لكن الرأم األكثر شهرة ىو أف سلارج احلركؼ  ٗٔالفراع ينقسم إىل 

سلرج. اإلماـ خليد بن أمحد أف ىذا الرأم كاف عند كثَت من قراء  ٚٔينقسم إىل 

القرآف كمنهم اإلماـ ابن اجلزرم كعلماء النهو. يتم تصنيف ىذه ادلاكرك السبعة 

 :عشر إىل مخسة أماكن ىي موقع ادلاكرك لكل حركؼ. األمخسة ىي كمايلي

 اجلوؼ : فتحة احللق .ٔ

   احللق .ٕ

 اللساف  .ٖ

 الشفتاف  .ٗ
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 اخليسيم جسر األنف .٘

 التفاصيل حيث تظهر سلارج احلركؼ كما يلي:

 اجلوؼ  .ٔ

اجلوؼ احللق كذبويف الفم. ك من ىذا احللق خيرج سللوقة كاحد يعرؼ ابسم 

اجلوؼ مشرج. كمن ىذا سلرج اجلوؼ يتكوف من ثالثة أحرؼ رلنونة, كىي ألف 

كىي متناغمة. تسمى األحركؼ الثالثة اجملنونة أيضا ابحلركؼ   ك كاك ك ايء

 ٘ٔاجلوفية, كاليت تعٍت احللق كذبويف الفم.

 
 

 

 

 
                                                           

15
 Gitadea Laksono,”Rencana Bangun Aplikasi Pembelajaran Makhraj Huruf Al-Qur’an untuk 
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 احللق .ٕ

 احللق يعٍت احللق. كىي تعٍت ادلكاف الذل خيرج فيو احلركؼ كىو يف احللق.

 أحرؼ كىي: ٙمن ىذا ىناؾ ثالثة ماكرك تستخدـ إلخراج 

اكرك أتيت احلركؼ عُت كخا. كمن ىذا ىو احللق األكسط. من ىذا ادل 

 ادلخرج أييت حرفا خوع كغوين. الستة أحرؼ أعاله ء، ق، ح، ع، خ، غ 

 كتسمى أيضنا احلركؼ حلقية كتعٍت احللق ، ألف ىذه احلركؼ زبرج من احللق.

 
 

 الشفوم .ٖ

كلمة الفم تعٍت اللساف. يعٍت ادلكاف الذم زبرج فيو احلركؼ ادلوجود على  

حرفنا كتنقسم إىل  ٛٔد األحرؼ اذلجائية اليت زبرج من ىذا ادلاكرك اللساف. عد

 أحرؼ. العشرة ماكرك ىي: ٓٔ



 
 

 
 

 أ( . قاعدة اللساف ابلقرب من اللساف كاحلنك فوقو مباشرة. من ىذا ادلاكرك أييت احلرؼ

 .ؽ

، يلتقي ؽ، على كجو الدقة ، أسفل )أك أماـ( قليالن من ادلاكرك . قاعدة اللساف(ب

 لعلوم. من ىذا ادلاكرك أييت حرؼ الكاؼ.احلنك ا

. يقع اجلزء األكسط من اللساف يف موضع احلنك العلوم ، أم احلركؼ جيم (ج

 كاي.  كسيئُت 

. إحدل حافة اللساف أك كليهما مع األضراس العلوية أييت حرؼ الضود من ىذا (د

 ادلاكرك

ناف العلوية )مقابل . تعلق أطراؼ حافيت اللساف حىت هناية الطرؼ على لثة األس(ق

 ( ، كىي: الـ.ٕاألنياب ، القواطع اجلانبية ، القواطع  ٕالضرسُت األكلُت ، 

. يكوف طرؼ اللساف مع اللثة يف القواطع العلوية إىل األماـ قليالن من ادلاكرك. أتيت ر(

 .ف ىذه ادلاكرك أبحرؼ

اللثة. من ىذا ادلاكرك . طرؼ اللساف العلوم مع لثة القواطع العلوية. اللساف ال يلمس (ز

 .ر أييت احلرؼ

. اجلزء العلوم من طرؼ اللساف مع قاعدة القواطع العلوية. من ادلاكرك أعاله أتيت (ح

 .ط د، ت،األحرؼ 



 
 

 
 

 .ص، س، ز. بُت طرؼ اللساف كأطراؼ القواطع. من ىذا ادلاكرك أتيت احلركؼ (أان

علويُت كمها: ظ ذ . اجلزء اخللفي من طرؼ اللساف متصل بطرؼ القاطعُت ال(م

 ٙٔث.

 
 . الشفتافٗ

الشفتاف تعٍت شفتُت. تنقسم احلركؼ اليت زبرج من الشفتُت إىل أربعة سلرجات  
 كىي:

 ـ.. بطٍت الشفتُت اخلارجيتُت تنتج احلرؼ ٔ

  ب.. ينتج جزأا بطن الشفتُت الداخلية احلرؼ ٕ

 ؼ.. ينتج عن بطن الشفة السفلى مع طرؼ األسناف العلوية احلرؼ ٖ

 ٚٔ.ك. بُت الشفتُت ينتج احلرؼ ٗ
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 Abdullah Faqih, Pembelajaran Tajwid Qa’idah bagaimana seharusnya membaca Al-

Qur’an untuk pelajaran permulaan, (Surabaya : Nidya Pustaka), h. 46 



 
 

 
 

 
 

 . اخلويسـو٘

: قاعدة األنف. كمن ىذا اخليس   /يـو أييت سلرج كاحد، كىو األنفاخلويسـو

  ٛٔأنفز./  من ىذا ادلاكرك كل أصوات مههمةحبيث أييت ،مةمهه

 

 . صوت احلركؼ كنطقهإ

كوف إف نطق احلركؼ بصوت صحيح للغاية أمر حاسم يف اللغة العربية. سي 

، ألنو حيدث تغيَتات يف معٌت الكلمات ادلنطوقة النطق اخلاطئ لألصوات قاتالن 

ْيله ، فالكلمة األكىل تعٍت "ص ديق" كالكلمة قارف بُت نطق الكلمتُت َزِمْيله كمجَِ
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، فالكلمة األكىل يضنا بُت الكلميت قَػْلبه كَكْلبه ، مجيل". قارف أالثانية تعٍت "كسيم

 ٜٔة تعٍت "قلب".تعٍت "كلب" كالكلمة الثاني

 

 0.2 قئمة

 حروف اذلجائية

 اإلمالية أشكل احلركؼ عدد
 أَِلفه  ا ٔ
 اَبءه  ب ٕ
 ًَتءه  ت ٖ
 ََثءه  ث ٗ
 َجْيمه  ج ٘
 َحاءه  ح ٙ
 َخاءه  خ ٚ
 َداؿه  د ٛ
 َذاؿه  ذ ٜ
 رَاءه  ر ٓٔ
 زَامه  ز ٔٔ
 ِسُْت  س ٕٔ
 ِشُْت  ش ٖٔ
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 َصاده  ص ٗٔ
 َضاده  ض ٘ٔ
 طَاءه  ط ٙٔ
 اءه ظَ  ظ ٚٔ
 َعُْت  ع ٛٔ
 َغُْت  غ ٜٔ
 فَاء ؼ ٕٓ
 قَاؼ ؽ ٕٔ
 َكاؼ ؾ ٕٕ
 الـَ ؿ ٖٕ
 ِمْيم ـ ٕٗ
 نُػْوف ف ٕ٘
 َكاك ك ٕٙ
 َىاء ق ٕٚ
 مَهْزَاة ء ٕٛ
 اَيء م ٜٕ

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 0.0 قئمة

 ٕٓاحلركؼ ادلتشاهبة يف النطق كلكن دبعاين سلتلفة.
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 Abu Ya’la Kurnaedi, Metode Asy-Syafi’i Ilmu Tajwid Praktis, (Jakarta: Pustaka Imam 

Asy-Syafi’i,2010), h.20 

 َعا ِعيْ  ُعوْ  َأعْ 

 َسا ِسيْ  سوْ  َأسْ 

 َىا ِىيْ  ُىوْ  أَهْ 

 َغا ِغيْ  ُغوِ  َأغْ 

 زَا زِمْ  ُزكْ  أَزْ 

 َصا ِصيْ  ُصوْ  َأصْ 

 ظَا ِظيْ  ظُوْ  َأظْ 

 َكا ِكيْ  ُكوْ  َأؾْ 

 أَأْ  أُكْ  ِإمْ  َءا

 َأثْ  ثُػوْ  ِثيْ  َثَ 

 َأحْ  ُحوْ  ِحيْ  َحا

 َأخْ  ُخوْ  ِخيْ  َخا

 أَذْ  ُذكْ  ِذمْ  َذا

 َأشْ  ُشوْ  ِشيْ  َشا

 َأضْ  ُضوْ  ِضيْ  َضا

 َأؽْ  قُػوْ  يْ قِ  قَا



 
 

 
 

 scrabble. الغرض من لعبة د

ديكن استخداـ األلعاب لنقل ادلعلومات إىل األطفاؿ ابستخداـ الرموز أك  

( أيضنا أف اللعب ٜٕٓٓ(. يذكر إمساعيل )ٕٓٔٓأدكات االتصاؿ األخرل )سودجاان, 

ادلهارات الًتبوم يعٍت نوعنا من النشاط يكوف شلتعنا كديكن أف يعّلم كيفيد يف ربسُت 

( بعض مزااي اللعب كوسيط ٕٔٔٓاللغوية كالتفكَت كالتفاعل مع البيئة. يذكر )سادما 

 تعليمي على النحو التايل:

 أ( األلعاب شيء شلتع

 يف التعلم من خالؿ األلعاب. لطلبةب( ادلشاركة الفعالة ل

 ج( ديكن أف توفر األلعاب ردكد فعل فورية. 

 على مواقف اللعبةد(  تطبيق ادلفاىيم أك األدكار 

ة عن طريق تغيَت اديكن استخداـ األلعاب لألغراض التعليمية ادلختلف ق( اللعبة مرنة. 

 بعض األدكات أك ادلشكلة كمنها:

 ( شلارسة مهارات القراءة كاحلساب البسيطةٔ

 ( تدريس النظم االجتماعية كاالقتصاديةٕ

 مهارات االتصاؿ إتقاف( ٖ

 يدية( تعلم اجلاد ابلطرؽ التقلٗ



 
 

 
 

 . اإلطار الفكريه

يهدؼ خط فكر الباحث يف ىذه الدراسة إىل شرح جهود ادلعلم إتقاف 

، كاليت من ادلتوقع أف تكوف قادرة scrabbleلألحرؼ العربية ابستخداـ لعبة طلبة

للحركؼ العربية. ادلادة كزايدة طلبةعلى خلق جو تعليمي لطيف كتسهيل فهم 

من التفاصيل ، ديكن رؤيتها يف صورة اإلطار للحركؼ العربية. دلزيد طلبةإتقاف 

 الذىٍت أدانه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف الصف  بستاف العلـوالثانوية  درسة ادل

 scrabble تطبيق لعبة 

دكرة 

إتقاف سلارج   التخطيط(ٔ
 التنفيذ(ٕ
 ادلالحظة(ٖ
 اساإلنعك(ٗ

للغة الم يتعل
 العربية

دكرة 
ٔ 

 التخطيط(ٔ
 التنفيذ (ٕ
 ادلالحظة(ٖ
 اإلنعكاس(ٗ

إتقاف سلارج 
 احلركؼ

ادللخ
 ص



 
 

 
 

 ادلبحث الثالث

 منهح البحث

 نوع البحث . أ

اإلجرائي مع نوع البياانت الكيفية. البياانت الكيفية ىي  البحثةىو البحثةىذ 

ات أك صور يتم احلصوؿ عليها من البياانت اليت ديكن أف تكوف يف شكل مجل أك كلم

، كتعليم ادلعلمُت كاحلقائق شفواي أك لبةالطخالؿ معلومات مثل القدرة ادلبكرة كالنهائية ل

  كتابو، مث مجعها، ربديدىا كذبميعها.ا 

 موقع وموضوع البحث . ب

ـ. كاف يف مجيع علو بستاف اليف الفئة السابعة ادلدرسة الثانوية  البحثةمت إجراء ىذا 

. ادلدرسة الثانوية الصف السابعة يف  طلبةكُت يف ىذه الدراسة من ادلشار   بستاف األكلـو

 مصادر البياانت. ج

 مصادر البياانت اليت مت احلصوؿ عليها يف ىذه الدراسة ىي:

يتم تغطيتهم يف  طلبةمن عشركف  ـعلو بستاف المن ادلدرسة الثانوية  طلبة الصف السابعة .ٔ

حوؿ نتائج إختبارات فهم ادلواد.  طلبةاحلصوؿ عليها من  فصل كاحد، كالبياانت اليت مت

 يف عملية التعليم.طلبةكفوؽ ذلك، يتم أخذ البياانت من مراقبات أنشطة 



 
 

 
 

أحد مصادر البياانت  ـعلو بستاف المن ادلدرسة الثانوية  يعد مدرس الصف السابعة .ٕ

 .يف عملية التعليم طلبةللحصوؿ على نتائج تعليم 

 تتقنيات مجع البياان . د

 ادلالحظة  .ٔ

ادلالحظة ىي ادلراقبة ادلنهجية كتسجيل األعراض قيد الدراسة, ادلالحظة ىي 

 إحدل تقنيات مجع البياانت.

 توثيق ال .ٕ

 فية أك صور متعلقة  التوثيف ىو أسلوب جلمع البياانت على شكل صور فوتوغرا

 دبشاكل البحث. 

 ختبار ألا .ٖ

   ٕٔبعد التعلم. طلبةيستخدـ االختبار للحصوؿ على نتائج تعلم 

 تقنيات معاجلة وحتليل البياانت . ه

البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من اإلختبار كادلراقبات اليت مت إجراؤىا على عملية 

كاليت مت مجعها منذ إجراء ادلراقبة األكلية حبيث تتم طلبةالتعليم اليت أجراىا ادلعلموف ك 
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 ربليل بياانت ادلالحظة نوعيا، بينما مت مت معاجلة البياانت اليت مت احلصوؿ عليها كربليلها

 .ربليل نتائج تعليم لطلبة كميا ابستخداـ التحليل الوصفي

 ربليل نتائج ادلراقبة .ٔ

من حيث الكيفية، كىي بياانت طلبةاألنشطة اليت قاـ هبا  راقباتمت ربليل نتائج م

لية يف عم طلبةيف شكل معلومات يف شكل مجل توفر نظرة عامة على مجيع أنشطة 

 التعليم.

 ربليل اإلختبار .ٕ

 :ٕٕعن سلارج احلركؼ كما يلىطلبةدلعرفة مستول فهم 

 ٓٓٔ – ٜٓ=   شلتاز

 ٜٛ – ٓٛ=  جيد جدا

 ٜٚ – ٓٚ=   جيد

 ٜٙ – ٓ=   راسب

 دورة البحثؤ. 

اإلجرائي يتكوف من عدة دكرات أك تكرير دكرات. كل دكرة البحثةبشكل عاـ، 

 ( إنعكاس.ٗ( مراقبة، ٖ( تنفيذ، ٕطيط، ( زبٔ، ىي: ٖٕكتتكوف من أربعة خطوات
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البحثةاإلجرائي على النحو اإلجرائي ىو عملية ربدث ابستمرار. إذا خّط يف البحثةتنفيذ 

 التلي

اإلجرائي الصفي لكل دكرة ىو كما البحثةعالكة على ذلك ، فإف كصف ادلراحل يف ىذا 

 يلي:

 . نظرة عامة على الدكرة األكىلٔ

 أ. زبطيط

حلة يشرح الباحث ماذا كدلاذا كمىت كأين كمن قبل من ككيف يتم تنفيذ يف ىذه ادلر 

اإلجرائي ادلثايل يف الواقع يف أزكاج بُت أكلئك الذين يقوموف البحثة اإلجراء. يتم إجراء 

البحثة ابإلجراء كأكلئك الذين يراقبوف عملية مسار العمل. مصطلح ىذه الطريقة ىو 

ثالية بسبب اجلهد ادلبذكؿ لتقليل عنصر ذاتية ادلراقب التعاكين. يقاؿ أف ىذه الطريقة م

 من حيث جودة ادلالحظات اليت يتم إجراؤىا.

 ب. اإلجراء

اإلجراء أك تطبيق زلتول التصميم ، أم استخداـ اإلجراءات يف الفصل. الشيء  

الذم جيب تذكره ىو أنو يف ىذه ادلرحلة الثانية من التنفيذ ، جيب على ادلعلم أف 

، كلكن جيب أيضنا أف يتصرؼ  التصميمحياكؿ إطاعة ما سبت صياغتو يفيتذكر ك 
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بنزاىة كليس بشكل مصطنع. عند التفكَت يف العالقة بُت التنفيذ كالتخطيط ، 

 من الضركرم االنتباه إليها عن كثب حبيث تكوف متزامنة مع النية األصلية.

 ج. ادلالحظة

لواقع ، من غَت الدقيق بعض الشيء فصل أنشطة ادلراقبة اليت قاـ هبا ادلراقبوف. يف ا

ىذا ادلراقب عن تنفيذ اإلجراء ألف ادلراقب جيب أف يتم أثناء تنفيذ اإلجراء. 

 لذلك كالمها حيدث يف نفس الوقت.

 د. انعكاس

إنو نشاط إلعادة أتكيد ما مت إصلازه. يكوف نشاط االنعكاس ىذا أكثر مالءمة 

ادلنفذ من ازباذ اإلجراء ، مث التعامل مع الباحث دلناقشة تنفيذ عندما ينتهي ادلعلم 

 خطة العمل.

 

 . نظرة عامة على الدورة الثانية2

يف األساس ، اخلطوات ادلتخذة يف الدكرة الثانية ىي نفسها نسبينا مثل التخطيط 

كالتنفيذ يف الدكرة األكىل من خالؿ إجراء بعض التحسينات كفقنا للحقائق 

 يف اجملاؿ.ادلوجودة 

 



 
 

 
 

 التطبيق 

 ادلالحظة التحطيط

 اإلنعكاس

دكرة 

 التطبيق

 ادلالحظة

 اإلنعكاس

دكرة  التحطيط



 
 

 
 

 الفصل الرابع

 وادلناقشة البحثنتائج 

 

 أ. نظرة عامة على مواقع البحث

قرية سوكاماجو ، منطقة  . حملة ًترخيية موجزة عن ادلدرسة التسناكية اليت يقع عنواهنا يفٔ

ادلختار كاف مدرسة التسناكية ببستاف البحثة، مشاؿ لوك رجينسي. موقع سوكاماجو

. أتسست مدرسة تسناكية بستاف العلـو يف عاـ ال . مدرسة تسناكية ٕٜٜٔعلـو

بستاف أكلـو لديها رؤية كرسالة لتعليم األطفاؿ أبسلوب ديٍت كمعرفة عامة كآفاؽ 

كاعدة لضماانت التعليم يف ادلستقبل. مدرسة تسناكية بستاف العلـو إابف أتسيسها 

 ( حىت اآلف تضم قائدين )اثناف( مها:ٕٜٜٔ)

عبد ادلطلب . ) 1992-2017 KH ) أ(    

2017-2021 ( ،إيستانتو S.Pd.I) )ب 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 بستانوؿ أكلـو ادلدراسة الثانوية. رؤية كرسالة ٕ

 رؤيةالأ. 

 .حسن اخللق كالثقافة اإلسالمية كالعمل كالبصَتة اليت تفيد األمة كالدكلة

 همة ادلب. 

 ادات. الًتتيب كاالستقامة يف أداء الفرائض كسائر العبٔ

 ، كأخذ دركسنا إضافية يف ادلنهج الدراسي. كن منضبطنا للذىاب إىل ادلدرسةٕ

 . تنظيم الكالـ كاخلطاب كاللباسٖ

 . تعزيز ركح التميز بطريقة تشاركية كإشراؾ مجيع سكاف ادلدرسةٗ

. تنفيذ التعلم كالتوجيو بشكل فعاؿ لتشجيع كمساعدة كل طالب على التعامل مع ٘

 كن تطويرىا على النحو األمثلإمكاانهتم حىت دي

 . تنفيذ اإلدارة التشاركية من خالؿ إشراؾ مجيع سكاف ادلدرسةٙ

 ج. أىداؼ ادلدرسة

 لطلبةتوفَت القدرات األساسية حبيث يكوف توسيع كربسُت الدين كادلهارات مفيدة ل 

 يف تطوير حياهتم كأفراد مسلمُت كأفراد رلتمع كمواطنُت للعيش يف اجملتمع.

 



 
 

 
 

 كل التنظيماذلي .ٖ
 1.2 لقائمةا

 اذليكل التنظيمي ابدلدرسة الثانوية بستان العلوم لوووا الشمالية

 رقم اسم مهنة
 ٔ   S.Pd.I،إيستانتو رئيس ادلؤسسة 
 ٕ ماريونوDrs. رئيس ادلدرسة 

 ٖ S.E،زيناؿ انئب رئيس ادلدرسة 
 ٗ S.Pd,I،دكم سوبوكايت أمينة الصندكؽ 

 ٘ S.Pd.I،رم دكانىند مشرفة الفصل التاسع 
 ٙ S.Pd.I،راتٍت مشرفة الفصل الثامن 

 ٚ S.Pd.I،ارسينا سارم مشرؼ الفصل السابع 
دلدرسةمشغلي ا   ٛ S.Pd.I،ىيٍت سوسانيت 

 ٜ S.Pd.I،بودم ىارتوتو رئيس ادلكتبة 
 ٓٔ S.Ag،أمحد أريف العالقات العامة 

 ٔٔ S.Pd.I،سوراييت أمينة ادلكتبة 
 ٕٔ S.S،إيركانتو ادلدرس 
 ٖٔ S.Pd،دمحم ألدم ادلدرس 
 ٗٔ S.E،كيسنا فوندارم ادلدرس 
 ٘ٔ S.Pd،ىندم فرايوغو ادلدرس 

 ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓ بستاف العلـوالثانوية مصادر البياانت: ادلدرسة    
 



 
 

 
 

لطلبة.بياانت اٗ  

1.0القائمة   

0202/0200قائمة طلبةيف سنة   

 

 ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓ بستاف العلـوالثانوية مصادر البياانت: ادلدرسة 
 معلومة :

 ٖٔلـو سوكاماجو مشاؿ لوك عدرسة تسناكية الصف السابع بستاف الم طلبةبلغ عدد ا

، شخصنا فقط ٔٔسبت دراسة  مع ذلك ،بنات. ك  ٛأبناء ك  ٘شخصنا يتكونوف من 

( مت إجراء ىذا ٔ بنات. كيرجع ذلك إىل عدة معوقات منها: ٛأبناء ك  ٖيتألفوف من 

ىذه زلدكدين  البحثالذين شاركوا يف عملية  طلبةأثناء حدكث جائحة ، لذا كاف  حثةاالب

دير الذم قدمو ادل البحث( مت تنفيذ جدكؿ ٕككاف عليهم اتباع الربكتوكوالت الصحية. )

 قائمة الطلبة
السابع الفصل الفصل الثامن الفصل التاسع  

 تلميذ تلميذة تلميذ تلميذة تلميذ تلميذة
ٛ ٖ ٛ ٗ ٛ ٖ 

ٔٗ ٕٔ ٔٔ 



 
 

 
 

الذين يشاركوف يف  طلبة، فقط البحثخالؿ شهر صياـ أماليا رمضاف. لذلك يف عملية ىذا 

 أماليا رمضاف.

.ادلرافق كالبنية التحتية٘  
1.0القائمة   

يف ادلدرسة الثانوية بستاف العلـو ادلرافق كالبنية التحتية  

بنايةنوع ال عدد الغرفة  
 رقم

 ٔ مسجد ٔ

 ٕ بنُت النـو ٕ

اتسكن البن ٕ  ٖ 

 ٗ غرفة الدراسة ٙ

 ٘ صالة ٔ

 ٙ مكتب ٔ

 7 مطعم للفقراء ٔ

 8 احلماـ ادلرحاض ٗ

 9 مستودع ٔ

 ٓٔ مكتبة ٔ

 ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓ بستاف العلـوالثانوية مصادر البياانت: ادلدرسة              
 

 

 

 



 
 

 
 

 نتائج البحث.ب 

ركؼ العربية حوؿ "تطبيق لعبة السكرابيل يف إتقاف احلالبحثةمت كصف عرض نتائج  

" يف دكرتُت حيث تتكوف كل عبستاف الللمخارجل لطلبة الصف السابع مدرسة  لـو

، ربع خطوات رئيسية كىي: : التخطيط، كتنفيذ اإلجراءات، كادلراقبةدكرة من أ

كالتفكَت. سيتم شرح نتائج ىذه الدراسة بدءنا من مرحلة ما قبل الدكرة إىل احللقة 

 الثانية على النحو التايل:

 قبل الدكرة البحث. نتائج ٔ

ادلدراسة يف  ٕٕٔٓأبريل  ٕٔالعملي قبل الدكرة يـو األربعاء ،  البحثمت إجراء ىذا  

، . قبل ازباذ مشاؿلوككا  ،سوكاماجوامنطقة  سوكاماجوا،قرية  الثانوية بستاف العلـو

، مث يقـو عملية التعلم دلعرفة حالة الطلبةأثناء  طلبةقم أكالن دبالحظة  ،إجراء التعلم

م اللغة العربية ياألكلية يف تعل طلبةالباحث إبجراء اختبار شفوم لتحديد قدرات 

بعد االختبار الشفوم ادلتعلق دبخارج احلركؼ كجد أف ادلتعلقة ابحلركؼ ادلخارية. 

% مل يتقونوا ادلادة ادلتعلقة دبخارج احلركؼ. مث ألئك القادرين على إتقاف ٘ٗ.٘ٗ

 يوجد أدانه جدكؿ لنتائج ما قبل الدكرة. %.٘٘.ٗ٘م فقط مادة سلارج احلركؼ ى

 



 
 

 
 

 1.1القائمة 

 قيمة ما قبل الدورة

  

 رقم اسم قيمة 
51 

 ٔ امحد أغوس سامل
51 

 ٕ نور األرم كيبوبو
01 

 ٖ أيرين
52 

 ٗ رمسة اخلمَتة
51 

 ٘ لولو اتوؿ فؤادة
51 

 ٙ فًتايين
52 

 ٚ انفيال ارغافا
52 

 ٛ فيرب ينيت
52 

 ٜ فياسىت ص
51 

 ٓٔ حبيبة
51 

 ٔٔ فوترم أمسيال
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 دورة األوىلالبحث . نتائج 2

 زبطيط ( أ

 ةفصل. يف ىذه ادلرحلة قاـ الباحثالتخطيط ىو التحضَت إلجراء حبث عملي يف ال 

 ، على النحو التايل:االستعدادات ، من بُت أمور أخرل بعمل

 ( ربديد ادلوضوعٔ

 مييف التعل( ربديد طريقة لعبة سكرابل ٕ

 م يخطة تنفيذ التعل ( كضعٖ

 ( قم إبعداد كرقة ادلالحظات اليت مت إجراؤىاٗ

 كأقالـ تعليم ككتب Scrabble( قم إبعداد أدكات التدريس على شكل لوحة ألعاب ٘

 ب. تنفيذ 

 ،ٖٓ.ٜ - ٖٓ.ٚٓالساعة  ٕٕٔٓأبريل  ٖٕستقاـ الدكرة األكىل يـو السبت  

 ةاستخدـ الباحث م اليت مت كضعها.يالدكرة األكىل كفقنا خلطة التعل م يفيمت تنفيذ عملية التعل 

مث  .لقراءة الصالة معنا طلبةأسلوب اللعبة كاحملاضرة. يبدأ النشاط التعليمي بدعوة  البحثيف 

 .Scrabbleبنقل أىداؼ التعلم ادلراد ربقيقها كتقدًن ماىية لعبة  ةيقـو الباحث



 
 

 
 

رؼ )حيث زبرج احلركؼ( من سلارج احلعلم ادلواد ادلتعلقة يشرح ادل ،أثناء التعلم األساسي

 احلركؼ. سلارج يف تعلم Scrabbelخالؿ اجلمع بُت لعبة 

 اخلطوات ادلتخذة ىي:

 أىداؼ كأنشطة التعلم اليت يتعُت القياـ هبا ةنقل الباحثتأ( 

 ادلفردات اليت سيتم استخدامها ةشارؾ الباحثتب( 

 موعاترل ٖإىل  طلبة ةقسم الباحثتج( 

 Scrabbelحوؿ لعبة  توجيهات ةقدـ الباحثتد( 

 تعبئة اخلانة الفارغة ابحلركؼ ادلختارة ةلبمن كل ط ةىػ( الباحث

 نطق احلركؼ ادلختارة طلبةمن  ةطلب الباحثت( ك

 لطلبةاحلركؼ اليت اختارىا ا ةكتب الباحثتز( 

 لطلبةنطق احلركؼ ل ةارس الباحثسبح( 

 لطلبةم ليالتعل ط( تقييم العملية كسلرجات

 دلعلمُت لطلبة  ات اىاحتي ال افقك عية اللعبة بطريقة إبدام( ديكن صنع ىذه 

 

 



 
 

 
 

 مراقبةج. 

رؼ حلا إلتقاف سلارج طلبة، لوحظ معرفة إىل أم مدل كاف فهم يف مرحلة ادلالحظة 

النشطاء  طلبة، ك ةيف قراءة القراءات اليت أعطاىا الباحث لطلبةمن خالؿ األنشطة ا

 ، مع الًتكيز على ادلادة ادلقدمة .طرحوف األسئلة كاإلجابة عليهان يالذي

 نعكاسإد. 

م يف احللقة ييف مرحلة التفكَت حددت الباحثة نقاط الضعف ادلوجودة يف التعل 

 األكىل:

 ح ادلادة اخلاصة برسائل سلارجمل ينتبهوا للمعلم عند شر  طلبة( بعض ٔ

الذين  طلبةة ، كاف ال يزاؿ ىناؾ العديد من ( يف الوقت الذم مت فيو لعب لعبة اخلربشٕ

مل يتمكنوا من تكوين ادلفردات اليت قدمها الباحث ككاف ال يزاؿ ىناؾ العديد من 

 الذين مل يفهموا أحرؼ ادلراجل. طلبة

 ( تصنف الزايدة يف سلرجات التعلم يف فئة كافيةٖ

 



 
 

 
 

يذ اإلجراءات إىل أف تنف ةمن خالؿ عدة مالحظات خالؿ الدراسة ، خلص الباحث

بتنفيذ الدكرة التالية لتحديد  ة يكن انجحنا ، لذلك قاـ الباحثخالؿ الدكرة األكىل مل

 م الطلبةيإتقاف نتائج تعل

 دورة الثانيةالبحث . نتائج 3

 أ( ربطيط

 يتم التخطيط للدكرة الثانية كفقنا للدكرة األكىل يف مرحلة التخطيط  

على النحو  ،ستعدادات، من بُت أمور أخرلااليف ىذا الوقت قاـ الباحثوف بعمل 

 التايل:

 ( ربديد ادلوضوعٔ

 hمييف التعل scrabbelربديد طريقة لعبة  (ٕ

 تنفيذ التعليمتطوير خطة  (ٖ

 ( ربضَت كرقة ادلالحظة اليت مت إجراؤىاٗ

 كأقالـ تعليم ككتب scrabbel ةتدريس على شكل لوحة لعب( إعداد أدكات ال٘

 

 



 
 

 
 

 

 تنفيذ (ب

  ٖٓ.ٜ– ٖٓ.ٚٓ، الساعة  ٕٕٔٓأبريل  ٕ٘، الدكرة الثانية يـو االثنُتتعقد س 

م اليت مت كضعها. مت إجراء يم يف الدكرة الثانية كفقنا خلطة التعليمت تنفيذ عملية التعل

يف الدكرة الثانية كفقنا لألنشطة اليت مت تنفيذىا يف احللقة األكىل. كأثناء التعلم  البحث

 Scrabbelرؼ ابستخداـ لعبة سلارج احلدلادة ادلتعلقة أكضح الباحث ا ،األساسي

 مراقبةج. 

 رؼ احل سلارج إلتقاف فهم طلبة ، لوحظ معرفة إىل أم مدل كافيف مرحلة ادلالحظة 

النشطاء  طلبةك ة، ة القراءات اليت أعطاىا الباحثيف قراء لطلبةمن خالؿ األنشطة ا

 يز على ادلادة ادلقدمة مع الًتك ،يطرحوف األسئلة كاإلجابة عليها الذين

 د. انعكاس

يتم  ،ميم كنتائج التعليادت عملية التعلبناءن على مالحظة دكرة التعلم الثانية ، ز  

 احلصوؿ على نتائج التفكَت على النحو التايل:

 .س ادلادة اخلاصة برسائل ادلخارجعندما يشرح ادلدر  طلبة( ينتبو 1

 منا يف فهم رسائل ادلخارجتقد طلبة، أحرز ( يف كقت اختبار التقييمٕ



 
 

 
 

 م يف فئة جيدةي( الزايدة يف سلرجات التعلٖ

بياانت نتائج ادلراقبة. 4  
لطلبةا نشاط مراقبة نتائجأ(   

1.2القائمة   

  يف إتقان خمارج scrabbleم أثناء عملية التعليم ابستخدا بيانت من مراقبة األنشطة طلبة
 احلروف

 ٕالدكرة  ٔالدكرة  البحث مؤشرات رقم

ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ 
 √     √   حضور لطلبة ٔ

 √    √    ميالتعل عملية دلتابعة لطلبة جاىزية ٕ

 √    √    الفصل يبدأ عندما لطلبة منظموف لطلبة ٖ

 √    √    الباحثة لتفسَتات كانتبو امسع ٗ

انتباه طلبة عند قياـ الباحثة بشرح لعبة   ٘
scrabbel يف سلارج احلركؼ 

 √     √  

 √     √   scrabbelادلتحمسوف يف لعبة  طلبة ٙ

  √    √   scrabbelيف لعب لعبة  طلبةمهارات  ٚ
 ٕٚ ٕٗ اجملموع

 ٗ ٖ متوسط
 % ٕٗ.ٜٙ % ٔٚ.٘ٛ ادلئوية النسبة



 
 

 
 

 كضوح:

= جيد جدا،ٗ = جيد،ٖ   = مقبوؿ،ٕ   = انقصٔ    

،  طلبةم يعلى أنشطة تعل ةن ادلالحظات اليت أجراىا الباحثمن نتائج الدكرة األكىل م 

. كبذلك كانت ٕٛكأعلى عالمة  ٖٕكاف إمجايل الدرجات اليت مت احلصوؿ عليها 

 ٝ.ٗٔ.ٕٛالنتيجة ادلئوية 

،  طلبةم يعلى أنشطة تعل ةادلالحظات اليت قاـ هبا الباحث من نتائج احللقة الثانية من 

، . كابلتايلٕٛل ة القصو اكالنتيج ٕٚكاف رلموع الدرجات اليت مت احلصوؿ عليها 

أكثر نشاطنا. يف  طلبة، يكوف ميٝ. يف عملية التعلٕٗ.ٜٙكانت النتيجة ادلئوية 

زايدة حيث مت تنفيذ مجيع مؤشرات التقييم  طلبة، شهدت أنشطة احللقة الثانية

ا.  بشكل جيد ككانت يف فئة عالية جدن

 

 

 

 

 



 
 

 
 

الباحثة نشاط مراقبة نتائجب(   
1.3القائمة   

ابستخدام لعبةتعليم ال عملية أثناء الباحثة نشطةأل مراقبة عن بياانت  
 scrabble احلروفيف إتقان خمارج  

 البحث مؤشرات رقم
 ٕالدكرة  ٔالدكرة 

ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ 

  √    √   يمالتعل أىداؼ الباحثة نقلت ٔ

 √     √   لطلبة جلميع للباحثة العاـ ىتماـاإل ٕ

علها يقدـ ادلعلم اإلرشادات الىت سيف ٖ
طلبة يف تعليم سلارج احلركؼ 

 scrabbelابستخداـ لعبة 

  √     √ 

يوجو ادلعلم طلبة الذين جيدكف صعوبة  ٗ
عند ترتيب الكلمات علي لوحة 

 القصاصات

  √     √ 

بسخدـ ادلعلم لغة بسيطة ككاضحة  ٘
يسهل على طلبة فهمها عند شرح 

 مادة حوؿ رلارج احلركؼ

  √    √  

 مع كأجوبة أسئلة إبجراء ةالباحث قـوت ٙ
  حوؿ سلارج احلركؼ لطلبة

   √    √ 



 
 

 
 

 √    √    للطلبة لألسئلة عادؿ توزيع ٚ

 تربك كال كىادفة كاضحة الباحثة أسئلة ٛ
 لطلبة

  √    √  

  √    √   للطلبة ادلناسب التعزيز الباحثة وفرت ٜ

 √     √   الباحثة تقييم ٓٔ

  √    √   الفردية الواجبات الباحثة عطيت ٔٔ

  √    √   لطلبة عمل من الباحثة تحققت ٕٔ

 √     √   حدثت اليت ادلواد الباحثة ستنتجت ٖٔ

 جبد الدراسة على لطلبة الباحثة شجعت ٗٔ
 .جتماعاإل هناية يف

  √     √ 

 ٕ٘ ٘ٗ اجملموع

 ٖ،ٚ ٕ،ٖ متوسط

 ٝ٘ٛ.ٕٜ ٝ. ٖ٘ٓٛ )%( ادلئوية النسبة

 كضوح: 

،= جيد جداٗ = جيد،ٖ   = مقبوؿ،ٕ   = انقصٔ    



 
 

 
 

يتم تضمُت نتائج مالحظات أنشطة ادلعلم يف أنشطة التدريس كالتعلم يف احللقة  

 .ٙ٘ٝ ، بينما الدرجة ادلثالية ىي ٓٛأك  ٘ٗاألكىل يف فئة جيدة بنتيجة 

مت تضمُت نتائج مالحظات أنشطة ادلعلم يف أنشطة التدريس كالتعليم يف احللقة الثانية يف 

. ككاف ىذا ٙ٘ٝ بينما كانت الدرجة ادلثالية ٘ٛ.ٕٜأك  ٕ٘ة جيدة جدنا بدرجة فئ

متوافقنا مع التوقعات ألف مؤشرات النجاح قد ربققت . ىذا يدؿ على زايدة كبَتة يف 

 Scrabbel  تعليم رسائل سلارج احلرؼ ابستخداـ لعبة

 لطلبةج. سلرجات تعليم ا

  لتعليم حوؿ سلارج احلركؼ ابستخداـ لعبةمرحلة تقدًن البياانت اخلاصة بنتائج ا 

scrabbel كاخلطوة التالية ىي العرض كنتائج بعد مجع البياانت حسب اإلجراء ،

 كفقنا لالختبارات ادلنفذة على النحو التايل:البحثة

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 1.4 القائمة

 النتائج قبل الدورة والدورة األوىل والدورة الثانية

الدكرةقبل  الدكرة األكىل الدكرة الثانية  رقم اسم 
 ٔ امحد أغوس سامل ٕٓ ٓ٘ ٓٚ
 ٕ نور األرم كيبوبو ٕٓ ٓ٘ ٓٙ
 ٖ أيرين ٖٓ ٓٙ ٓٙ
 ٗ رمسة اخلمَتة ٘ٚ ٓٛ ٘ٛ
 ٘ لولو اتوؿ فؤادة ٓٚ ٓٛ ٓٛ
 ٙ فًتايين ٓٚ ٘ٚ ٓٛ
 ٚ انفيال ارغافا ٘ٚ ٓٛ ٘ٛ
 ٛ فيرب ينيت ٘ٙ ٘ٙ ٓٚ
 ٜ سىت صفيا ٘ٙ ٘ٚ ٘ٚ
 ٓٔ حبيبة ٓٚ ٓٛ ٘ٛ
 ٔٔ فوترم أمسيال ٓٚ ٓٛ ٓٛ

 

 

 



 
 

 
 

الدكرة 
ةالثا  

الدكرة 
لىال  

رةقبل ال معايَت اكتماؿ احلد  
 األدىن

 رقم درجة

ٜ ٚ ٙ ≥  ٚٓ  ٔ كمل 
كملغَت  ٓٚ > ٘ ٗ ٕ  ٕ 

 اجملموع  ٔٔ
 

خالؿ مرحلة ما قبل الدكرة, مت إجراء اختبارات نتائج التعليم قبل استخداـ لعبة 

scrabbel لبة دلادة خطاب سلارج احلركؼ. دلعرفة مدل إتقاف ط 

 1.5 القائمة
 توزبع التكرار والنسبة ادلئوية لدرجات طلبة قبل الدورة

 الرقم القيمة الفئة الًتدد النسبة ادلئوية

-   - 
 جيد جدا 

01-

0

9  1 

25.22%  5 
  جيد

51-

5

9  2 

52.52%  2 
  راسب

1-59   3 

011%  00 
 اجلملة

   

 



 
 

 
 

كخطاابت  scrabbelم على شكل لعبة ياختبار نتائج التعل ، مت إجراءيف الدكرة األكىل

م من اختبار الدكرة ي. بياانت نتيجة التعللطلبةم ايدلعرفة مدل يف نتائج تعل سلارج

 األكىل.

 1.6 القائمة
 توزبع التكرار والنسبة ادلئوية لدرجات طلبة الدورة األوىل

النسبة 
 الرقم القيمة الفئة الًتدد ادلئوية

52.52%  
5 

 جيد جدا 
01-09   1 

00.00%  
5 

  جيد
51-59   2 

05.05%  
5 

  بhراس
1-59   3 

011%  00 
 اجلملة

  

  

 

م يم أعلى من سلرجات التعليبناءن على النسبة ادلئوية لنتائج الدكرة األكىل من اختبار التعل

، ٝ(٘ٗ.٘ٗطلبة ) ٘جيدة، كاف ىناؾ احلاصلُت على درجة جيدة يف فئة  لطلبةل

 ةلبٝ( ، كانت درجات الطٛٔ.ٛٔالبُت )ط ٕيف الفئة الكافية  طلبةككانت درجة 

 ٝ(.ٖٙ.ٖٙ) طلبة ٗمن الفئة الكافية 

 



 
 

 
 

1.22 القائمة  
 توزبع التكرار والنسبة ادلئوية لدرجات طلبة الدورة الثانية

النسبة 
 الرقم القيمة الفئة الًتدد ادلئوية

25.25%   6 
 جيد جدا 

01-

0

9 1  

55.55%  0 
  جيد

51-

5

9  2 

00.00%  5 
  راسب

1-59   3 

011%  00 
 اجلملة

   

 

 لطلبةم فوؽ سلرجات التعلم ليبناءن على النسبة ادلئوية للدكرة الثانية لنتائج اختبار التعل

 ةلبٝ(، ككانت درجات طٗ٘.ٗ٘طلبة ) ٙ، كاف ىناؾ  الذين سجلوا يف فئة جيدة

 ٕطالب من الفئة الكافية ، ك كانت عالمة الٝ(ٕٚ.ٕٚطلبة ) ٖ الفئة الكافية يف

 ٝ(.ٛٔ.ٛٔطالب )

 

 

 



 
 

 
 

يف احللقة الثانية من الصف السابع  طلبةم ي، ديكن رؤية صور نتائج تعلدلزيد من التفاصيل

 يف الرسم البياين التايل: يف ادلدرسة الثانوية بستاف العلـو

  
احلركؼ  إتقاف سلارج ىو زلاكلة  scrabbelمن خالؿ أالعاب طلبة تطبيق سلرجات تعليم 

 لطلبةا

 ج. مناقشة   

يف ادلتوسط طلبة ، ديكن االستنتاج أف أخطاء ةالذم أجراه الباحث ةبناءن على نتائج البحث

، شلا يدؿ على كجود صعوابت يف نطق كاللساف احللق سلراج يف الغالب يف توجد

 سلارج احلركؼ للطالب كاليت ديكن ديكن رؤيتها من خالؿ بياانت اخلطأ اليت حدثت

الطالب خيطئوف يف نطق ))ىذهيف طلبة سلارج احلرؼ عند القراءة كما يف الكلمة 
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يف ادلثاؿ يف كلمة )أنظر( خيطئ الطالب يف نطق  سلارج احلرؼ )ذ( ابحلرؼ )ز(

يف ادلثاؿ يف كلمة )الصورة( خيطئ الطالب  رؼ )ظ( بدمج احلركؼ )ض(،سلارج احل

 رؼ )ص( بذكر احلرؼ )س(.سلارج احليف نطق 

أما ما كرد يف سلرج احللق كما يف لفظ )شارع( خيطئ الطالب يف نطق ادلخرج )ع( بذكر ك 

كذلك ألف الطالب  مث يف ادلثاؿ يف كلمة )ىذه( سلرج احلرؼ بذكر احلرؼ )ح(. حرؼ )ا(.

غَت معتادين على ذكر احلركؼ اليت ال يشار إليها عادة ابللغة اإلندكنيسية حبيث يكوف 

 أىدافنا لتحليل األخطاء. سلراج اللساف كاحللق

بعد ذبربة عملية  طلبةم ييتم تنفيذ أنشطة التعلم اليت هتدؼ إىل زايدة صلاح تعل 

، كذلك ابستخداـ م الناجح أف يكوف فعاالن ككفؤان يالتعلم. كمن اجلهود ادلبذكلة لتحقيق التعل

 م اليت تتفق مع ادلادة ادلراد تدريسها.يأساليب التعل

 طلبةم ادلناسبة حىت يشعر ي، يوفر الباحث طرؽ التعلاحلركؼ سلارج افإتقيف تدريس مادة 

، كمن Scrabbleطريقة لعبة  ةحلافز للمشاركة يف التعلم. لذلك، يستخدـ الباحثاب

 احلركؼ  سلارج ميعلى حب تعل طلبةادلتوقع أف تكوف ىذه الطريقة قادرة على ربفيز 

لدكرتُت األكىل كالثانية ابستخداـ طريقة لعبة ستنادنا إىل اإلجراءات اليت مت تنفيذىا يف ا

scrabbel  يف ادلدرسة الثانوية بستاف رؼ يف الصف السابع احل سلارج طلبةإتقاف



 
 

 
 

بشكل  طلبة، يشارؾ ا للمالحظات اليت مت إجراؤىا، ديكن القوؿ أنو كفقن علـوال

 م.يمباشر يف عملية التعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ادلبحث اخلامس

 اخلامتة

 خالصة . أ

، سيتم عرض النتائج اليت مت احلصوؿ عليها من عرض لةارسهناية مناقشة ىذه ال يف 

 كادلناقشة ادلأخوذة من ىذه الدراسة على النحو التايل:البحثةالبياانت كنتائج 

 Scrabbleم ابستخداـ لعبة يقبل القياـ ابلتعل ةهبا الباحث ةكانت ادلرحلة األكىل اليت قام .ٔ

ركؼ من سلارج احليف اللغة العربية  scrabbleتكوف تطبيق لعبة ىي إجراء اختبار سبهيدم. ي

م ييف تعل scrabbleدكرتُت ، كل دكرة تتكوف من اجتماعُت ابلنسبة خلطوات تنفيذ لعبة 

قـو تللصالة معا  طلبةاحلركؼ بدءا من قوؿ التحية كدعوة  سلارج اللغة العربية إلتقاف

مث يقـو مقدـ  scrabbleحملة عامة عن لعبة  م كتقدًنيأيضنا بنقل أىداؼ التعل ةالباحث

تتعلق  طلبةأيضنا أسئلة كأجوبة على  ةيطرح الباحث العرض بتوفَت مادة لرسائل ادلخارج.

بتوزيع كرقة  ة. عند الدخوؿ يف النشاط األساسي ، يقـو الباحثلطلبةابدلواد اليت سيدرسها ا

بتدكين ادلفردات على  ةـ الباحثقو تلك تطلبة، كبعد رؼ على مجيع سلارج احلربتوم على 

 .scrabbleإىل األماـ لًتتيب الكلمات على لوحة لعبة  طلبةالسبورة مث يقـو ادلعلم بتوجيو 

 طلبة. يتم ذلك حىت يكوف لطلبةعن كيفية نطق ادلفردات اليت اختارىا ا ةمث يسأؿ الباحث



 
 

 
 

يف تقليد ادلفردات  طلبةأيضنا تنشيط  ةحلركؼ اذلجائية ، كحياكؿ الباحثعلى دراية بنطق ا

كعلى ىامش العملية التعليمية أعدت  ادلنقولة حىت يتمكنوا من القراءة بطالقة كطالقة.

لطرح األسئلة  لطلبةالفرصة ل ة. كما أعطى الباحثعدة أسئلة تتعلق برسائل ادلخارج الباحثة

 ادلتعلقة ابدلواد اليت مل يتم فهمها بعد.

لقصور. تتمثل أكجو القصور يف ىذا البحث يف ال يزاؿ البحث جيد بعض أكجو ا 

 كاليت ال تزاؿ زلدكدة. Scrabbleتوفَت الكلمات الرئيسية يف لعبة 

احلركؼ العربية لطلبة الصف السابع من  سلارج بشكل كبَت على إتقاف Scrabbelتؤثر لعبة  .ٕ

 م طلبةيج تعل. يتضح ىذا من خالؿ تقدـ نتائادلدرسة الثانوية بستاف العلـو لوككا الشمالية

 بعد دكرتُت مقارنة دبا قبل اإلجراء.

 اإلقرتاحات . ب

 للبحث: ةالباحثفيما يلي اقًتاحات 

ألنو من خالؿ  م اللغة العربية.ييف تعل scrabbleادلعلم استخداـ طريقة لعبة  متوقع. ٔ

أكثر نشاطنا من ذم قبل ابستخداـ طريقة اللعبة. إىل طلبة، كاف نتائج ىذه الدراسة

 م.ييف التعلطلبةم ، فإنو يزيد أيضنا من محاس يب زايدة أنشطة التعلجان



 
 

 
 

احلركؼ ديكن استخدامها من  سلارج إلتقاف scrabble. نتائج الدراسة ابستخداـ لعبة ٕ

م اللغة العربية ابستخداـ طريقة يم اللغة العربية. ألف تعليقبل ادلعلمُت يف عملية تعل

، خاصة يف طلبةة العربية ديكن أف حيسن ربصيل يف إتقاف حركؼ اللغ scrabbleلعبة 

 زايدة مهاراهتم يف القراءة.
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Satuan Pendidikan   : MTs Bustanul Ullum  

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas/Semester   : VII/2 

Materi Pelajaran    : Makharijul Huruf 

Alokasi waktu    : 3 X 40 Menit (120 menit)  

 

I. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni dan budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI-4 Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

II. KOMPETENSI DASAR (KD) 

1 Mensyukuri kemampuan mengungkapkan gagasan dan ide dengan 

pembicaraan yang baik sehingga bias dimengerti orang lain. 

2 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, 

dalam melaksanakan komunikasi fungsional. 

3 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasan, struktur 

teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik    َكالَعَدَكاُت(

ْدَرَسة(
َ
 .baik secara lisan maupun tertulisادل

4 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 

sederhana terkait topik ( ْدَرَسةَكالَعَدَكاُت 
َ
ادل ) dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsure budaya secara benar dan sesuai konteks. 

III. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dapat membaca teks qira‟ah tentang (ْدَرَسة
َ
 dengan makhajul (َكالَعَدَكاُت ادل

huruf yang baik dan benar. 

2. Dapat menyusun kata dengan benar 

3. Dapat menjawab beberapa pertanyaan tentang makharijul huruf  

PROSES PEMBELAJARAN 

1) Pendahuluan 



 
 

 
 

a. Guru mengucapkan salam, selanjutnya menanyakan kabar peserta 

didik 

b. Guru mengajak peserta didik membuka pembelajaran dengan 

membaca doa 

c. Guru mengabsen siswa 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

2) Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan materi tentang makharijul huruf terkait al-jauf 

dan al-lisan 

b. Guru memberikan arahan metode permaianan scrabbel kepada 

peserta didik terkait makharijul huruf tentang al-jauf dan al-lisan  

c. Siswa mencari dan mengurutkan huruf-huruf yang telah diacak 

kemudian memyusunnya 

d. Satu persatu siswa di tes kemampuan makhrijul hurufnya dengan 

membacakan hasil penyususnan huruf-huruf 

e. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang telah dipaparkan.. 

3) Penutup  

a. Guru memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru memberikan pesan dan penguatan kepada peserta didik. 

c. Guru mengajak peserta didik menutup pembelajaran dengan 

membaca hamdalah dan do’a. 

d. Guru mengucapkan salam. 



 
 

 
 

   

IV. MATERI INTI 

.  ِامسِْى َسْلَماُف. َأاَن طَاِلبه
 أَْنظُُر ِإىَل َىِذِه الُصْوَرِة !

َرةه كَ ىِت َىِذِه َمْدَرسَ  ْسِجِد الَكِبَْتِ. . ِىَي َكِبيػْ
َ
ـَ ادل َلةه. َكِىَي أََما يػْ  ُمَنظََّمةه َك مجَِ

ْدَرَسُة يفْ َشارِِع ُسوَْكاْرنُػْو رَْقُم 
َ
 ٚادل
 

V. METODE 

a. Metode ceramah 

b. Metode permainan Scrabbel 

VI. PENILAIAN 

a. Teknik penilaian  : Tulisan 

b. Bentuk penilaian  : Lisan/Langsung 

c. Instrument tes  : Terlampir 
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LEMBAR PENILAIAN PERMAIAN SCRABBEL DAN MAKHARIJUL 

HURUF 

No 
  

Nama 
  

Makharijul huruf 
  

Kosa-
Kata 

  

siklus 1 
  

tuntas 

tidak 
tu
nt
as 

1 
 
 
 

hhAhmad Agus Salim 
 
 
 

makhraj huruf ك 

pangkal lidah agak 

kedalam mengenai 

langit-langit 

diatasnya   

 ِكَتابه 
 
 
 

 √   

makhraj huruf ta. 

Adalah punggung 

ujung lidah 

mengenai pangkal 

gigi seri atas sambil 

mengenai gusinya  √   

makharaj huruf a, 

terletak 

ditenggorokan 

bagian bawah  √   

makhraj huruf ba. 

Adalah bibir atas 

dan bibir bawah 

dirapatkan 

bersama-sama  √   

2 
 
 
 
 

Nurul Ari Wibowo 
 
 
 
 

 makhraj huruf ك 

pangkal lidah agak 

kedalam mengenai 

langit-langit 

diatasnya   

ٌ
 
اَسة رَّ

ُ
 ك

 
 
 
 

  X  

makharaj huruf ro, 

adalah ujung lidah 

agak kedalam 

mengenai gusi gigi 

seri atas    X 

makharaj huruf a, 

terletak 

ditenggorokan 

bagian bawah    X 

makhraj huruf sa, 

adalah ujung lidah  √   



 
 

 
 

menghadap dan 

mendekat diantara 

gigui seri atas dan 

bawah 

makhraj huruf ta. 

Adalah punggung 

ujung lidah 

mengenai pangkal 

gigi seri atas sambil 

mengenai gusinya  √   

 3 
  

Erwin 
 

 makhraj huruf sa, 

adalah ujung lidah 

menghadap dan 

mendekat diantara 

gigui seri atas dan 

bawah 

 makhraj huruf ba. 

Adalah bibir atas 

dan bibir bawah 

dirapatkan 

bersama-sama 

 ٌ
 
ْوَرة  َسبُّ

  

   X 

 √   

    

makhraj huruf wa, 

adalah kedua bibir 

atas dan bawah 

yanhg dirapatkan 

bersama-sama 

 √  

makharaj huruf ro, 

adalah ujung lidah 

agak kedalam 

mengenai gusi gigi 

seri atas 

  
  

  X  

makhraj huruf wa, 

adalah kedua bibir 

atas dan bibir atas 

dan bawah yanhg 

dirapatkan 

bersama-sama √  

makhraj huruf ta. 

Adalah punggung 

ujung lidah 

mengenai pangkal 

gigi seri atas sambil 

mengenai gusinya √  



 
 

 
 

4 Rismatul Khumairah 

makhraj huruf wa, 

adalah kedua bibir 

atas dan bibir atas 

dan bawah yanhg 

dirapatkan 

bersama-sama 

ٌ
 
 َوَرق

√  

makharaj huruf ro, 

adalah ujung lidah 

agak kedalam 

mengenai gusi gigi 

seri atas √  

makhraj huruf qo, 

adalah pangkal 

lidah mengenai 

langit-langit yang 

atas √  

5 Lulu Atul Fuadah 

makhraj huruf qo, 

adalah pangkal 

lidah mengenai 

langit-langit yang 

atas 

اُمْوس ٌ
َ
 ق

 X 

makharaj huruf a, 

terletak 

ditenggorokan 

bagian bawah √  

makhraj huruf ma, 

adalah bibir atas 

dan bibir bawah 

dirapatkan 

bersama-sama √  

makhraj huruf wa, 

adalah kedua bibir 

atas dan bibir atas 

dan bawah yanhg 

dirapatkan bers 

ama-sama √  

makhraj huruf sa, 

adalah ujung lidah 

menghadap dan 

mendekat diantara 

gigui seri atas dan 

bawah √  

6 Fitri Yani 
makhraj huruf ma, 

adalah bibir atas 
ٌ
 
َرة

َ
 ِمْسط

√  



 
 

 
 

dan bibir bawah 

dirapatkan 

bersama-sama 

makhraj huruf sa, 

adalah ujung lidah 

menghadap dan 

mendekat diantara 

gigui seri atas dan 

bawah √  

Makharj huruf tho  

adalah punggung 

ujung lidah 

mengenai pangkal 

gigi seri atas sambil 

mengenai gusinya  X 

makharaj huruf ro, 

adalah ujung lidah 

agak kedalam 

mengenai gusi gigi 

seri atas √  

makhraj huruf ta. 

Adalah punggung 

ujung lidah 

mengenai pangkal 

gigi seri atas sambil 

mengenai gusinya √  

7 Nafila Argafa 

makhraj huruf ma, 

adalah bibir atas 

dan bibir bawah 

dirapatkan 

bersama-sama 

ٌ
 
ث

َّ
ل
َ
 ُمث

√  

Makhraj huruf tsa adalah 
ujung lidah yang 
menyentuh ujung 
dua gigi seri atas   X 

Makhraj huruf la, adalah 
sisi bagian depan 
lidah mengenai gusi 
gigi depan  √  

Makhraj huruf tsa adalah 
ujung lidah yang 
menyentuh ujung 
dua gigi seri atas  X 

8 Febrianti 
Makhraj huruf sya, 

adalah tengah lidah 
ٌ
 

ْيط ِ
َ

 َش
 X 



 
 

 
 

mengenai langit-
langit rongga mulit 

makharaj huruf ro, 

adalah ujung lidah 

agak kedalam 

mengenai gusi gigi 

seri atas 

√  

  

Makhraj huruf ya, adalah 
tengah lidah 
mengenai langit-
langit di atasnya √  

Makhraj huruf tho, 
adalah punggung 
ujung lidah mengenai 
pangkal gigi seri atas 
sambil mengenai 
gusinya  X 

9 Siti Sofia 

Makhraj huruf ba, adalah 
bibir atas dan bibir 
bawah dirapatkan 
bersama-sama 

ٌ
 
ة
َ
اق
َ
 ِبط

√  

Makhraj huruf tho, 
adalah punggung 
ujung lidah mengenai 
pangkal gigi seri atas 
sambil mengenai 
gusinya  X 

makharaj huruf a, 

terletak 

ditenggorokan 

bagian bawah √  

makhraj huruf qo, 

adalah pangkal 

lidah mengenai 

langit-langit yang 

atas  X 

makhraj huruf ta. 

Adalah punggung 

ujung lidah 

mengenai pangkal 

gigi seri atas sambil 

mengenai gusinya √  

10 
Habibah Risa 

Permadani 

Makhraj huruf nun, 

adalah ujung lidah 

mengenai gusi gigi 

ٌ
 
اَرة

َّ
ظ
َ
 ن

√  



 
 

 
 

seri atas  

Makhraj huruf zho 

adalah ujung lidah 

yang menyentuh 

ujung gigi seri atas   X 

makharaj huruf a, 

terletak 

ditenggorokan 

bagian bawah √  

makhraj huruf ta. 

Adalah punggung 

ujung lidah 

mengenai pangkal 

gigi seri atas sambil 

mengenai gusinya √  

11 Putri Asmila 

Makhraj huruf sya, 
adalah tengah lidah 
mengenai langit-
langit rongga mulit 

ٌ
 

ْيط ِ
َ

 َش

 X 

makharaj huruf ro, 

adalah ujung lidah 

agak kedalam 

mengenai gusi gigi 

seri atas 
Makhraj huruf ya, adalah 

tengah lidah 
mengenai langit-
langit di atasnya 

√  

√  

  

Makhraj huruf tho, 
adalah punggung 
ujung lidah mengenai 
pangkal gigi seri atas 
sambil mengenai 
gusinya   X 

 
 

NO NAMA Makharijul Huruf Kosa 
Kat
a 

Siklus II 

tuntas Tidak 
tun
tas 

1 Ahmad Agus 
Salim 

Makhraj huruf ma 
adalah bibir 
atas dan bibir 
bawah 
dirapatkan 

 ُمَمثِّل 

√  



 
 

 
 

bersama-sama 

  Makhraj huruf ma 
adalah bibir 
atas dan bibir 
bawah 
dirapatkan 
bersama-sama 

√  

  Makhrag huruf tsa 
adalah ujung 
lidah yang 
menyentuh 
ujung 2 seri 
gigi atas  

√  

  Makhraj huruf lam 
adalah sisi 
bagian depan 
lidah mengenai 
gusi gigi depan  

√  

2 Nurul Ari 
Wibowo 

 
 

Makhraj huruf tho, 
adalah 
punggung 
ujung lidah 
mengenai 
pangkal gigi sri 
atas sambil 
mengenai 
gusinya 

 َطبِْيب 

 x 

  Makhraj huruf ba, 
adalah bibir 
atas dan 
bawah 
dirapatkan 
bersama-sama 

√  

  Makhraj huruf ya 
adalah tengah 
lidah mengenai 
langit-langit di 
atasnya  

√  

  Makhraj huruf ba, 
adalah bibir 
atas dan 
bawah 
dirapatkan 
bersama-sama 

√  

3 Erwin Makhraj huruf ma  ُمَحاِضر √  



 
 

 
 

 adalah bibir 
atas dan bibir 
bawah 
dirapatkan 
bersama-sama 

  Makhraj huruf ha, 
adalah  
tenggorokan 
bagian tengah 

√  

  Makhraj huruf a 
adalah terletak 
di tenggorokan 
bagian bawah  

√  

  Makhraj huruf tho 
adalah sisi 
kanan atau kiri 
lidah mengenai 
sisi gigi 
geraham atas 
sebelah dalam  

 x 

  Makhraj huruf ro 
adalah ujung 
lidah agak 
kedalam 
mengenai gusi 
gigi seri atas 

 
 

√  

4 Rismatul 
Khumairah 

Makhraj huruf sa 
adalah ujung 
lidah 
menempel 
pada posisi 2 
gigi seri  

 َسِفْير 

√  

  Makhraj huruf fa 
adalah bibir 
bawah bagian 
bawah 
menempel 
pada 2 gigi seri 
atas 

√  

  Makhraj huruf ya 
adalah tengah 
lidah mengenai 
langit-langit di 
atasnya 

√  

  Makhraj huruf ro √  



 
 

 
 

adalah ujung 
lidah agak 
kedalam 
mengenai gusi 
gigi seri atas 

5 Lulu Atul 
Fuadah 

Makhraj  huruf 
wauw adalah 
kedua bibir di 
monyongkan 
ke depan 
dengan 
membuka 
sedikit celah 

 َوِزْير 

√  

   √  

  Makhraj huruf ya 
adalah tengah 
lidah mengenai 
langit-langit di 
atasnya 

√  

  Makhraj huruf ro 
adalah ujung 
lidah agak 
kedalam 
mengenai gusi 
gigi seri atas 

√  

6 Fitri Yani Makhraj huruf ma 
adalah bibir 
atas dan bibir 
bawah 
dirapatkan 
bersama-sama 

 ُمَوظَّف 

√  

  Makhraj  huruf 
wauw adalah 
kedua bibir di 
monyongkan 
ke depan 
dengan 
membuka 
sedikit celah 

√  

   √  

  Makhraj huruf fa 
adalah bibir 
bawah bagian 
bawah 
menempel 

√  



 
 

 
 

pada 2 gigi seri 
atas 

7 Nafila Argafa Makhraj huruf ma 
adalah bibir 
atas dan bibir 
bawah 
dirapatkan 
bersama-sama 

 ُمِذْيع 

√  

   √  

  Makhraj huruf ya 
adalah tengah 
lidah mengenai 
langit-langit di 
atasnya 

√  

   √  

8 Febrianti Makhraj huruf ha, 
adalah  
tenggorokan 
bagian tengah 

ق   َحَّلَّ

  

  Makhraj huruf lam 
adalah sisi 
bagian depan 
lidah mengenai 
gusi gigi depan 

  

  Makhraj huruf a 
adalah terletak 
di tenggorokan 
bagian bawah 

  

  makhraj huruf qo, 

adalah 

pangkal lidah 

mengenai 

langit-langit 

yang atas 

  

9 Siti Sofia Makhraj huruf 

nun, adalah 

ujung lidah 

mengenai 

gusi gigi seri 

atas 

  √ نَائِب 

  Makhraj huruf a 
adalah terletak 
di tenggorokan 
bagian bawah 

√  

  Makhraj huruf a √  



 
 

 
 

adalah terletak 
di tenggorokan 
bagian bawah 

  Makhraj huruf ba, 
adalah bibir 
atas dan 
bawah 
dirapatkan 
bersama-sama 

√  

10 Habibah Risa 
Permadani 

Makhraj huruf ro 
adalah ujung 
lidah agak 
kedalam 
mengenai gusi 
gigi seri atas 

اص   َرحَّ

√  

  Makhraj huruf ha, 
adalah  
tenggorokan 
bagian tengah 

√  

  Makhraj huruf a 
adalah terletak 
di tenggorokan 
bagian bawah 

√  

   √  

ٔٔ 

Putri Asmila 

Makhraj huruf sa 
adalah ujung 
lidah 
menempel 
pada posisi 2 
gigi seri 

 َسِفْير 

√  

  Makhraj huruf fa 
adalah bibir 
bawah bagian 
bawah 
menempel 
pada 2 gigi seri 
atas 

√  

Makhraj huruf ya 
adalah tengah 
lidah mengenai 
langit-langit di 
atasnya 

√  

Makhraj huruf ro 
adalah ujung 
lidah agak 

√  



 
 

 
 

kedalam 
mengenai  
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 سرية ذاتية
الباحثة ىي بنت . ٜٜٜٔنوفمرب ٗٓ رم،سكنو كلدت يف  ،رابعة العدكية

 . أتيتأخوات من أب امسو شراب ك أـ امسها دكم سبوايت الثانية من ثالثة
. اكملت الباحثة تقع يف منطقة سوكامج  اليت الباحثة من قرية كنوسرم

 ٕٔٔٓسنة  سارم تولونغ ٔٚٔإلبتداءية دراستها اإلبتدائية يف ادلدرسة ا
عالية كدراستها ال ٕٗٔٓسنة  رسة الثانوية الفلحكدراستها الثانوية يف ادلد

كاآلف استمرت دراستها يف اجلامعة اإلسالمية  ٕٚٔٓسنة  يف ادلدرسة العالية صحيفة الصف
 احلكومية فالوؼ كلية الًتبية كالعلـو التعليمية شعبة تدريس اللغة العرابية
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