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ABSTRAK

Sabedah  Simatupang (2011) : Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab dengan
Menggunakan Media Games Siswa Kelas VIIA
Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah
Pekanbaru.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar bahasa Arab siswa
kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah. Perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Apakah penggunaan media games dapat meningkatkan hasil
belajar pada mata pelajaran bahasa Arab siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah
Darel Hikmah Pekanbaru.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah
Darel Hikmah Pekanbaru yang berjumlah 32 orang. Sedangkan objek dalam
penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar bahasa Arab dengan menggunakan
media games siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru.
Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan bulan April 2011.

Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik, maka peneliti
menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu : 1)
Perencanaan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar
bahasa Arab dengan menggunakan media games siswa kelas VII A Madrasah
Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru. Adapun teknik pengumpulan data yang
peneliti gunakan adalah observasi dan tes.

Hasil penelitian sebelum tindakan menunjukkan hasil belajar siswa rendah
yaitu, 18,75% pada taraf (kurang dari 40%), kemudian pada siklus pertama dengan
menggunakan media games meningkat menjadi 50% pada taraf kurang (40-55%).
Pada siklus kedua meningkat lagi 84,375% pada taraf tinggi yaitu (76-100%). Pada
siklus yang ketiga 90,625% pada taraf tinggi yaitu (76-100%). Jadi penelitian ini
menunjukkan bahwa media games dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam
belajar bahasa Arab.



ملخص

نتيجة تعلم اللغة العربية باستخدام وسائل اللعبة رقيةت) : 2011. (سابيداة سيماتوفنغ
بالمدرسة الثانوية دار الحكمة ) أ(السابع صفلطالبات ال

.باكنبارو

باملدرسة الثانوية )أ(السابعصفطالبات الخلفية البحث نتائج تعلم اللغة العربية عند 
يجةنترقىأن تستطيع تاستخدام وسائل اللعبةة يف هذا البحث هل أما تكوين املشكل, منخفضة 

.؟دار احلكمة باكنباروباملدرسة الثانوية ) أ(سابع الصفالطالباتتعلم اللغة العرببية 

نتيجة رقىتأما موضوعه . طالبة32بعدد )أ(سابع الصفالطالباتأفراد البحث 
دار احلكمةباملدرسة الثانوية )أ(سابع الصفاللطالباتباستخدام وسائل اللعبة تعلم اللغة العربية

.2011أفريلو قيام بالبحث يف شهر . باكنبارو

: املراحل يف هذا البحث منها ةقّدم الباحثتف, لينجح هذا البحث عمل الفصلى باجليد 
.اإلنعكاس) 4املرقبة و ) 3التنفيذ و ) 2التخطيط و ) 1

نتيجة تعلم اللغة رقىهل استخدام وسائل اللعبة تاهداف من هذا البحث هي ملعرفة
اما الطريقة جلمع . باملدرسة الثانوية دار احلكمة باكنبارو) أ(السابع صفالعربية لطالبات ال

.البيانات الىت تستخدمها الباحثة هي املراقبة و اإلختبار

قى ىف الدور قبل اإلجراءات مث تر %) 40اقل من %(18,75
ىف طبقة % 84,375فىالدور الثاىن هناك ترقية ,ناقص% 55- 40ىف طبقة % 50األول 

لذلك , عالية% 100- 76ىف طبقة % 90,625و ىف الدور الثالث ,عالية% 100- 76
. نتيجة تعلم اللغة العربيةرقىالنتيجة هلذا البحث باستخدام وسائل اللعبة ت

ABSTRACT



Sabedah Simatupang (2011) : Increasing Arabic Learned Result by use of
Student Gamete Media brazes `VIIA Madrasah
Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru`.

This research backgrounded by low it usufructs to study student arabic brazes
VII a. `Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah`. Problem formulation in observational
it is What purpose gamete media can increase studying result on students arabic
subject braze VII a. `Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru`.

Subject in observational it is student braze VII a. `Madrasah Tsanawiyah
Darel Hikmah Pekanbaru` that total 32 person. Meanwhile object in observational it
is increase usufructs arabic studying by use of student gamete media braze VII a.
`Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru`. There is time even this research is
executed month of April 2011.

That action research brazes this successful with every consideration,
therefore researcher arrange impassable step deep observational action braze, which
is: 1 ) plannings, 2 ) action Performings, 3 ) Observations, and 4) Reflection.

There is aim even of this research is subject to be increase arabic studying
result by use of student gamete media brazes VII a. `Madrasah Tsanawiyah Darel
Hikmah Pekanbaru`. There is tech even data collecting that researcher utilizes is
observation and essay.

Observational result before action points out to usufruct student studying
contemns which is, 18,75% on level (less than 40%), then on first cycle by use of
gamete media increases to become 50% on subtracted level (40 - 55%). On cycle
second increases again 84,375% on high level which is (76 - 100%). On drd cycle
90,625% on high level which is (76 - 100%). So this research points out that gamete
media can increase student studying result in learned arabic.
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الباب األول

مقدمة
المشكلةلفيةـخ.أ

اللغة 1.مقاصدهمعنقومكليعربألفاظهياللغة,مطلوبةألغراضاإلنساناستعملهاأصواتهياللغة

أن اللغة دل علىوهذا ي. 2. لاالتصال املستخدمة أداةهي

، وينبغي أن يكون مفهوما ة هي لغة واحدة وهذا أمر مهم جدااللغة العربي.هي وسيلة لالتصال بني األفراد وبيئتهم

ستخدمان اللغةيمها ألن املبادئ التوجيهية للحياة املسلمني هو القرآن و السنة ، و . املسلمنيالسيماجلميع الناس ، و 

.العربية

ألن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل القرآن الكرمي باللغة العربية , وتعلم اللغة العربية هو شرط مهم لتعمق دين اإلسالم

إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم "كقوله تعاىل . صلى اهللا عليه وسلم مكتوبا باللغة العربيةاحلديث النبويوكذالك 

3".تعقلون

على القدرةة يهي وسيلة فعالةقدرة اإلجيابيال. ةوالسلبيةقدرة اإلجيابيالمهارات اللغة العربية تتكون من 

.قراءة، وفهم القدرة على فهم كالم اآلخرينالسيلة و ةقدرة السلبياليف حني أن . إلتصال و حتريرياا

يف عملية . عليهاوالرتكيزاإلهتمامتاج إىلحياللغة العربيةميكن أن نالحظ أّن تعليمالسابقةمن العبارة

.والكتابة, والقراءة, والتكلم, إلستماعاجيد وصحيح، وعليه أربعة عناصر، قدرة على التحدث بشكلحتقيق ال
7: ص, م2006, لبنانبیروتالعصریةالمكتبة, الدروسجامع, غالیینيمصطفىالشیح1

2Imam makruf. 2009. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif. Semarang; Need’s Press. hal:1

3 2اآلیة , سورة یوسف, القرآن الكریم



لتحقيق هذه األهداف التعليمية يف عملية .أهداف تعلم اللغة العربيةرتبط ارتباطا وثيقا بتةاملهارات األربع

.ستخدامة املناسبة لإلوسائل التعليميالحيتاجون إىلوناملعلم,التعلم

علمني ملاعلى البدّ ، فذلك هاوسائل كأداة يف عملية التعلم هو حقيقة واقعة ال ميكن إنكار وجودال

.البطيف تقدمي املادة للمستخدامها يف عملية التعلم ملساعدة وظيفتها

ليجعل الطالب ينالون ويفهمون, جدامهماستخدام وسائل اإلعالم يف عملية التعلم أنّ وندركياملعلمون 

4.ساعد يف تقدمي املادةتكأداة لذالك الوسائل, املعلماقدمهىتوالسيما املواد ال،املعلماقدمهىتاملواد ال

أو أهداف حباجاتناسبوسائل اليت تالختيار ااملعلم لذالك على، مزيةالتعليميةوسائل وسيلة من الكلَّ 

. وسائل تسرع وتسهل حتقيق أهداف التعلمالاستخدام أنّ ىلإ. التعلم

وتعليمها بني النظرية ت احليةتعلم اللغا"أ
على سهولة االتصال بالعلم اخلارجي وقراءة اآلدب والسياسة التالميذتعلم اللغات يساعد: فهي "والتطبيق 

( , واإلقتصاد ونظرية العاملية
وسائل ) لوجيا نو التك( ) التلفيزيونية 

5.االتصال بني الناس

كفاءةوالاإلتصالية، والكفاءةاللغويةلكفاءةاهيباملدرسة الثانوية دار احلكمةتعلم اللغة العربية يف اهداف 

).عريب(ةالثقافي

، وهي ةاألربعويةمهارات اللغعلىالكفاءة اللغوية تشمل

الكتابة -- القراءة -- الكالم -- اإلستماع 

4 Abu Anwar.2007. Media Pembelajaran. Pekanbaru; Suska Press. Hal:6

38.ص,مكتبة لبنان, تطم اللغات احلية وتطيمها بني النظرية والتطبيق, 5



:والعناصر الثالثة من اللغة اليت تشمل ما يلي

والرتاكيب النحوية) والعبارات االصطالحيةىوالتعبري السياق(وات واملفردات األص

يف حني أن ذوي ، املشاعر واألفكار باللغة العربيةعلى التعبري عن ةقادر لطالبيقصد بأن اتصاليةالكفاءة اإل

، باإلضافة إىل الثقافة العاملية املعاصرة اليت ال تتعارض مع باللغة العربيةتصالمكنوا من اإلالكفاءة الثقافية حىت يت

. مبادئ التعاليم اإلسالمية

يف طالباتلتحسني حتصيل الكبريإىل جهداملدرس تاج حي، غرض من تدريس دروس اللغة العربيةلتحقيق ال

التعليمية ومصادر تكمل الوسيلة، م به هو لتحسني املناهج الدراسيةمن بني اجلهود اليت ميكن القيا. اللغة العربيةادةم

. التعلم

.من وسائل االعالم اليت ميكن استخدامها يف عملية التعلم هي األلعاب أو اللعبة

معني لتحقيق نظامأي منافسة بني الالعبني تتفاعل مع بعضها البعض من خالل اتباع ) مباراة(مباريات 

: جيب على كل لعبة من أربعة عناصر رئيسية وهي. أهداف معينة كذلك

؛ وجود العبني. 1

؛ ونتفاعليوجود بيئة الالعبني . 2

نظام اللعبة؛وجود . 3

6. وجود أهداف حمددة. 4

6 Arief S. Sadiman (dkk). 2009. Media Pendidikan. Jakarta; Rajawali Pers. Hal:75-76



على ). ثل لعب دورم(مرنة لعبةو ) لعبة الشطرنج على سبيل املثال(قسم اىل قسمني لعبة  صارمة نتالّلعبة

تنافسية هلا أهداف واضحة وميكن ان الّلعبة. عبة التنافسية وغري التنافسيةعبة على اللّ نقسم اللّ ت، و أساس من طبيعته

غري التنافسية ال يوجد لديه الفائز يف كل شيء ألن يف جوهر عبة اللّ أنّ على العكس . تكون معروفة للفائز بالضبط

. العب للتنافس مع نظام اللعبة نفسها

. لعبة لديها العديد من املزايا أدناهال

.اللعبة هي متعة أن تفعل شيئا وشيئا مسلية. 1

. للتعلمالباتاللعبة تسمح املشاركة النشطة من جانب الط. 2

.املباشرةتغذية اسرتجاعيةااللعاب ميكن إىل أن . 3

4 . .

:وسائل اإلعالم األخرى ، اللعبة لديها نقاط ضعف أو القيود اليت تستحق النظر فيها ما يليناحلال ممثل

، ةمتعا. 1

تمكن تحىت حماكاة األوضاع االجتماعية متيل اىل أن تكون مفرطا يف التبسيط السياق االجتماعييف لعبة . 2

؛للحصول على انطباع خاطئالباتالط

من املهم جدا بالنسبة مجيع الطالبمشاركةفقط ولكن طالبمعظم املباريات تنطوي فقط عدد قليل من ال

7.اءةلعملية التعلم ميكن أن يكون أكثر فعالية وكف

7 Arief S. Sadiman (dkk). 2009. Media Pendidikan. Jakarta; Rajawali Pers. Hal: 78-81



ني على حد سواء تنشط ردا على ذلك، تقدمي يف عملية التعلم هنا يهدف ملساعدة املتعلم) مباراة(مباريات 

حىت تعلم ال يركز فقط . ، قادرا على اإلجابة على األسئلة من املعلمني واألسئلة الواردة يف الكتب املدرسيةتعليقات

.على املعلمني

، لعبة اللغة هي يف تعلم اللغة.وهي وسيلة للتعلم. سوف يشجع روح املتعلمني للتعلموهذا) مباراة(مباريات 

ميكن استخدام االلعاب اللغوية يف وسائل بديلة خمتلفة ألغراض , يف التعلم االستماع.  فعالة جدا لبعض األغراض

. ، وإطاعة األوامرمني اللعبةواالعرتاف بشيء، التخمعلومات شحن ، والتخمني أمساء األشياء ، : خمتلفة ، مثل 

احلصول على معلومات تفيد بأن عملية يف املدرسة الثانوية دار احلكمة نال الباحثة أنبناء على أحباث من قبل 

:التعلم واملعلم القيام به

أنشطة التعلم يف الوقت احملدد. 1

الباتتوفري مكافآت للط. 2

تقدمي املواد بالتسلسل . 3

استخدام الوسائل التعليمية. 4

، ولكن يف الواقع ان هناك العديد من هودا الستخدام الوسائل التعليميةوبالتايل حتفيز املعلمني بذلت ج

، يف حني هيمنة املسألة ملحة جدا يف تعلم )التمكن من املادة(ج دراسة جيدة نتائنلديهتليسلآلتىاالباتالط

:إليه من األعراض و يلي، وينظرللغة العربيةا

.منخفضةنتيجة تعلم اللغة العربية للطلبة. 1

.السليب يف التعلملآلتىاالباتالطبعض. 2



. املهمة العربيةنفعليال الباتالطأكثر. 3

لإلجابة على األسئلة الواردة يف الكتب املدرسية باللغة العربيةعندختالباتالط. 4

صعوبات يف فهم املواد الدراسيةالباتبعض الط. 5

أقل قدرة على وصف املواد الظهر اليت متت دراستهانهالباتالط. 6

. صعوبة يف إكمال املعلم متارين معينةندجيالباتبعض الط. 7

:باملوضوع(PTK)ل الفصلرتيد الباحثة أن يطبق البحث وهو عمف, النظريات السابقةعلىفبناء
لثانويـــة دار احلكمـــة املدرســة اب)أ(الســـابعصــفلطالبـــات الباســـتخدام وســـائل  اللعبــةتعلــم اللغـــة العربيــة ةجـــينتترقيــة"

"باكن بارو

توضيح اإلصطالحات. ب

:كما يأيتهايف فهمعن اخلطأحافظاوتشرح الباحثة اإلصطالحات املستعملة
8.بعد ان حصل على جتربة التعلمالباتوتعود ملكية نتائج التعلم من خالل قدرات الط. 1

.يف التمكن من املواد اليت مت تعلمهاالباتقدرات الطترقيةتعلم اللغة العربية هي ةجينتترقية. 2
أي منافسة بني الالعبني تتفاعل مع بعضها البعض من خالل اتباع قواعـد معينـة لتحقيـق أهـداف ) مباراة(مباريات . 3

9.معينة أيضا

8Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995. hal 22

9Arief S. Sadiman (dkk). 2009. Media Pendidikan. Jakarta; Rajawali Pers. Hal:75



مــــا يلعــــب بــــه  " اقعــــد حــــىت افــــرع مــــن هــــذه اللعبــــة"يقــــال , نوبــــة اللعــــب, اســــم مــــن اللعــــب: لعــــباللعبــــة ج
10.أو يلعب به" رجل لعبة"يقال , اال محق يسخر به, التمثال, كالشطرنج

الدوافع في إختيار الموضوع. ج
: اما الدوافع يف إختيار املوضوع فكما يأيت

قسـم تـدريس اللغـة العربيـة جامعـة اإلســالمية ووفقـا للبـاحثني معرفـة هـذه العنـاوين مل يسـبق أن نظـرت فيهـا الطـالب . 1
سلطان شريف قاسم رياو

اللغة العربيةلقسم تدريسهذه املشكلة هي مثرية جدا لالهتمام لدراسة وفقا . 2
املشكلةمن حيث التمويل واملوقع والوقت من الباحثني متكن من . 3

كالتالمش. د
المشكلةتقديم.1

:فتقدم املشكلة على النحوالتايل, الباحثةتواستنادا إىل معلومات أساسية واألغراض الىت أشار 
.يف دروس اللغة العربيةمنخفضةنتيجة تعلم اللغة العربية للطلبة. أ

أقل قدرة على وصف املواد الظهر اليت متت دراستهانهالباتالط. ب
أقل قدرة على التحدث باللغة العربية نهالباتالط. ج
استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم وتعلم اللغة العربية. د
مشكلةتحديد ال.2

10 .723الصفحة . 1960. بیروت-دار المشرق, المنجد فى اللغة واالعالم



املشكلة من خالل الرتكيز فقط الباحثة حتدد , باحثةواستنادا إىل حتديد املشكالت وبسبب القدرة احملدودة لل

ثانوية دار احلكمة املدرسة الب)أ(السابعصفلطالبات الباستخدام وسائل اللعبةتعلم اللغة العربيةةجينتترقيةعلى 

.باكنبارو

تكوين المشكلة.3
وســيلةاســتخدامهــل ":هــوا البحــثذهلــاملشــكلة فتكــّون الباحثــة، ت املوجــودة الســابقةاملشــكالبنــاء علــى

ـــتعلم يف مـــادةجـــينتيرقـــىىف العمليـــة التعليميـــة يســـتطيع أناأللعـــاب )أ(الســـابعصـــفالاتطالبـــلاللغـــة العربيـــة ةال
"؟باكنبارواحلكمةالثانوية دارةاملدرسب

أغراض البحث و فوائده.هـ
البحثغراضأ.1

:هوا البحثالغرض من هذ
الثانويـــة دارةاملدرســـب)أ(الســـابعصـــفالاتطالبـــلالعربيـــة اللغـــةتعلـــمةجـــينتترقـــىةاللعبـــوســـائل اســـتخدام "

"اكن بارواحلكمة  ب
البحثفوائد.2
.يف عملية التعلموسائل اللعبةللمعلمني، وهذا هو لزيادة معارف ومهارات املعلمني، وخاصة يف استخدام .ا

.الباتتعلم الطةجينترتقية، وهذا البحث أن تكون مفيدة جدا لالباتوبالنسبة للط. ب
بكلية تكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة املؤهل يف الطبقة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية ،هللباحث. ج

.الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف اإلسالمية احلكومية باكن بارو



الباب الثانى

المفهوم العملىو مفهوم النظريال

مفهوم النظريال.أ
اللغة العربيةالتعلمةجينت.1

) Tohirin2005يف(Suryaقال. التعلم والتعليم مها املفاهيم اليت ال ميكن فصلها عن بعضها البعض

، نتيجة خلربة الفرد اخلاصة يف اجلديد ككلل على تغيريات السلوك التعلم هو العملية اليت أجريت الفردية للحصو 

مفهومني أن تكون متكاملة يف . بينما التدريس يشري إىل ما ينبغي القيام به من قبل املعلم كمعلم1.التفاعل مع البيئة

2.، الطالب والطالب التدريس يف الوقت الذي تستمرفيه التفاعل بني املعلم والطالبنشاط واحد وقعت

ةجي، فإن حتقيق نتولذلك. رتباطا وثيقا لظروف معينة، اليت ترتبط الم هو العملية اليت يتم املشروطةتعال

3. ، سواء كان ذلك يف الطالب والطالب يأتون من خارج أنفسناا مع ظروف معينةوترتبط أيض) نتائج التعلم(التعلم 

من قبل ما مت حتقيقهحول 4.حصل على جتربة التعلموتعود ملكية خمرجات التعلم قدرات الطالب بعد ان

حتقيق التحصيل ، )Tohirin)2005التعلم كما'، وهناك أيضا دعوة من حتقيق مصطلح الطالب بعد أنشطة التعلم

، جيب أيضا أن تكون ثالثة ولذلك. اطفية واملعرفية واحلركية، مشريا إىل جوانب العتعلم الطلبةةجياألكادميي أو نت

1 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2005. hal 8

2 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005. hal 28

3 Tohirin, Op.Cit. hal 158

4Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. Rmaja Rosdakarya, 1995. hal 22



5.جوانب مؤشرا على التحصيل العلمي

، وهي املعرفة أو الذاكرة والفهم الفكرية اليت تتكون من ستة جوانباملتعلقة بامللكية ةجيالتعلم املعريف النت

فيما يتعلق باملوقف من اإلجابة، وقبول أو استجابة، وتقييمالوجدانية عامل. والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقييم

. احلركية جمال التعلم النتائج املتعلقة املهارات والقدرة على التصرف. ، واستيعابمنظمة

. التعلمةجيتقييم نت

6.املواد التعليميةبقدرة الطالب يف السيطرة على حمتوى

.العوامل اليت تؤثر يف جناح التعلم

فإن العوامل اليت , وعموما. علمت واحد من املبادئ اليت يتأثر جناح التعلم عن طريق العديد من العوامل

. تؤثر يف جناح التعلم اليت ميكن تقسيمها اىل قسمني رئيسيني، وعوامل داخلية وعوامل خارجية

العوامل الداخلية

)املادية(العوامل البيولوجية .أ

. ، ألول مرة حالة طبيعية اجلسدية أو ليس لديهم عيوب يف الرحم حىت بعد الوالدةالظروف املادية للنظر

، الثانية. وف من الدماغ خاصة، ومخس احلواس، وهو عضو يف اجلسمينبغي عادي حالة بدنية وتشمل هذه الظر 

، وهناك يف الصحة البدنية. جناح التعلماحلالة املادية للصحية جديدة وتؤثر بشكل كبري يف. وط الصحة البدنيةوشر 

.، وممارسة ما يكفي من النومتشمل االكل والشرب العاديةبضعة أشياء ملالحظة

نفسيةالالعوامل.ب

5 Tohirin, Op.Cit. hal 151

6 Nana Sudjana, Op.Cit. hal 22-23



حالة . تشمل مجيع املسائل املتعلقة شرط واحد العقليةالعوامل النفسية اليت تؤثر على جناح هذه الدراسة 

.النفسية اليت ميكن أن تدعم جناح التعلم هو احلالة العقلية للثابت ومستقر

املخابرات أو االستخبارات من مستوى الشخص األساسي . ، واالستخباراتاألول. العوامل النفسية ما يلي

الرغبة هي احملرك الرئيسي الذي حيدد جناح واحد يف كل جانب . ، سوفةالثاني. بري على جناح تعلم واحدهو تأثري ك

، ولكن أكثر ديد ما إذا كان الشخص يف امليداناملوهبة ليست قادرة على حت. ، واملواهبالثالثة. من جوانب احلياة

، وأخذ ، وختزينالذاكرة هي القوة الذهنية للدخول. ، والذاكرةالرابعة. ديد قدرة واحدة يف حقلارتفاع منخفض حت

لطبيعة ودائم طبيعة سريعة أو بطيئة ، والطبيعة املوالية ، وطبيعة ا: الذاكرة أيضا لديه خصائص ، منها . انطباع العودة

هذا يتطلب تركيز السلطة والقدرة على سحب نفسه إىل أن . ، وقوة الرتكيزاخلامسة. واسع، والطبيعة مستعدة لذلك

. املطلوبتكون مركزة على الكائن 

العوامل اخلارجية

عوامل بيئية األسرة.أ

. مالعوامل البيئية أو منزل العائلة وهذا هو البيئة أوال وقبل كل شيء أيضا يف حتديد جناح واحد على التعل

لى جناح عملية ، واالهتمام الوالدين لتطوير التعلم والتعليم ألطفاهلم وسوف تؤثر عاجلو هادئ جدا املنزل والبيئة

.التعلم

عوامل البيئة املدرسية.ب

يف املدرسة وتشمل األكثر تؤثر جناح التعلم . وهناك حاجة البيئة املدرسية لتحديد جناح تعلم الطالب

والطالب الطالب عالقات مع الطالب، ، أساليب التدريس، واملناهج الدراسية، والعالقات املعلم مع الطالب



.، والوقت املدرسة والنظام أو االنضباط والقسري باستمرارسوالدرو 

اإلجتماعيةعوامل البيئية . ج

. وينبغي أن يكون الطالب قادرا على اختيار البيئة اليت ميكن أن تدعم جناح جمتمع التعلم

ميكن أن تدعم جناح البيئة اليت. أيضا من العوامل اخلارجية اليت تؤثر على تعلم الطالب بسبب وجودها يف 

، والتدريس ، واختبارات التوجيه، مثل دورات تعليم اللغات األجنبيةواملؤسسات التعليمية غري الرمسية، التعلم منها

.املراهقني وغريهم

عامل الوقت. د

واستخدام أفضل وقت لدراسة قادرة على البحث . ال يؤثر على جناح واحد على التعلم) فرصة(الوقت 

.)منعش(جيدة وتنفيذ األنشطة اليت هي متعة أو الرتفيه ميكن أن يكون مفيدا جدا لتحديث عقلك 

مــن بــني .بعــد املشــاركة يف عمليــة الــتعلمتالميــذمــن الالــتعلمكإشــارة جنــاحالــتعلمزجنــاإلقيــاس واعــدهنــاك ق
: القواعد هذه القياسات هي

10إىل0قياس مناملةقاعدفإن، وىلاأل

100إىل0قياس مناملةقاعدفإن، الثانية

4.0إىل0.0قياس مناملةقاعدفإنالثالثة،

ألف إىل هـمن قياساملةقاعدفإنالرابعة،
55هو100-0مقياسعلى أن، 6أو5هو10-0مقياس)مترير الصف(جناح التعلم لتبينيعدد الأقل 

)7(.دالوهروفاحلمقياسأنعلى1.2أو1.0هو4.0-0.0ملقياس من، 60أو

مسة تتميز على ةجيمن خالل عملية التعليم والتعلم األمثل متيل إىل إظهار النتالباتحتقيق نتائج تعلم الط
7 Tohirin, Op.Cit , hal 159



: النحو التايل

اجلوهرية الدافع هو الدافع من داخل . اتالطالباالرتياح والفخر األمثل متيل إىل إظهار الدوافع الذاتية يف تعلم.أ

.نأنفسهالباتالط

. إضافة الثقة يف قدراته. ب

، مفيدة لدراسة اجلوانب أنفسهم، وسوف تستمر ما دام يف ذاكرته، وتشكيل السلوكحتقيق معىن التعلم عن . ج

.األخرى

8.يةيف دراسة شاملة تغطي املعرفة أو البصرية املعرفالباتالنتائج اليت حصل عليها الط. د

اليت مت احلصول عليها شكل ةجيوميكن تفسري بناء على الوصف أعاله أن نتيجة الدراسة هو النت

، ونتائج التعلم يف السؤال هو يف هذه الدراسة. ة ألنشطة التعلماالنطباعات اليت تسبب تغيريات داخل الفرد نتيج

.من املواد اليت مت القيام بهاتيجة والقيمة اليت تدل على مستوى إتقان الطالبالنت

)ألعاب(لعبة معني. 2

أي منافسة بني الالعبني تتفاعل مع بعضها البعض من خالل اتباع قواعد معينة ) مباراة(لعبة ما يسمى 

:رئيسية وهيجيب على كل لعبة من أربعة عناصر . لتحقيق أهداف معينة كذلك

وجود العبني؛. أ

؛وجود بيئة حيث الالعبني تفاعل. ب

نظاموجود .ج

8 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ( Bandung: PT, Remaja Rosda Karya



9.وجود أهداف حمددة. د

لعب دور على (مرنة لعبةو ) لعبة الشطرنج على سبيل املثال(لعبة صارمة للعبة مهااىل قسمنياللعبة تنقسم

مباريات تنافسية هلا . إىل اللعبة على اللعبة التنافسية وغري التنافسية، وينقسم على أساس من طبيعته). بيل املثالس

على العكس من اللعبة غري التنافسية اليت ال يوجد لديه . أهداف واضحة وميكن ان تكون معروفة للفائز بالضبط

.الفائز يف كل شيء ألن يف جوهر العب للتنافس مع نظام اللعبة نفسها

.العديد من املزايا أدناهلعبة لديها 

، وال م ألن يف ذلك وجود عنصر املنافسةأصبحت لعبة مثرية لالهتما. اللعبة هي متعة أن تفعل شيئا وشيئا مسلية. أ

.شك ألننا ال نعرف مسبقا من سيفوز وختسر

اللعبة لديه . التعلم النشط، والتعلم اجليد هو كما نعلم. من جانب الطالب للتعلماللعبة تسمح املشاركة النشطة . ب

، ودور املدرس أو املعلم شطة التعلم اليت تستخدم يف ألعابيف أن. القدرة على إشراك الطالب بنشاط يف عملية التعلم

املقيمني لتعلم / هنا كل طالب . هو غري مرئي ولكن التفاعل بني الطالب أو املقيمني تعلم لتصبح أكثر وضوحا

إذا كانوا ال . غالبا ما تكون املشاكل اليت تواجهها بنفسها حل أوال. جل اآلخرينلتكون مصدرا للتعلم من أ

وميكن . ، واستخدامهاوبسبب هذا التفاعل . املعلم/ يستطيعون فقط أسأل املعلم 

.للمدرسني واملعلمني يف الواقع قانون كميسرين جتميع عملية التعلم من التعلم

. وردود الفعل الفورية على ما نفعله تسمح عملية التعلم أكثر فعالية. االلعاب ميكن ان توفر ردود الفعل املباشرة.ج

إجيابية مثل ةجيعندما تعطي نت. ، مفيدة أو ضارةما إذا كان ما نفعله هو الصحيح، خطأوسوف املالحظات معرفة 

9 Arief S. Sadiman (dkk). 2009. Media Pendidikan. Jakarta; Rajawali Pers. Hal:75-76



أي طالب أو . ، ينبغي جتنبهاسلبية، بطبيعة احلالةجيت النتهذا العمل أو ما شابه ذلك ميكن أن يتم إال إذا كان

.املقيمني تعلم ال تعلم من جتربته اخلاصة ولكن أيضا من جتارب اآلخرين

تعلم املهارات من خالل اللعبة . . د

ويتسبب هذا . احليات اليومية من املهارات املكتسبة من خالل تقدمي الدروس العاديةأسهل بكثري لتطبيق على واقع 

:من قبل وصفا أدناه

.، وليس مناقشة منهم فقطاملقيمني لتعلم السلوك احلقيقيألعاب توفري فرص للطالب و . )1

.أسهلمن الصعب عدم ربط اللعبة إىل الوضع احمللي جيعل نقل ما ميارس يف أن واقع احلياة. )2

وتغري وميكن استخدام األلعاب ألغراض كثرية من التعلي. مسة واحدة هو الذي يربز هو مرونته. اللعبة هي مرنة. هـ

:وميكن استخدام األلعاب إىل. قضيةقليال األجهزة والقواعد أو 

االقراءة والكتابة الغرض من القضاء على األمية ومعدالت معرفة . ممارسة مهارات القراءة و احلساب البسيط)1

؛ للبالغني أو بداية درس القراءة والكتابة الرياضيات هي األكثر شيوعا املرتبطة مع اللعبة

؛تدريس النظام االجتماعي والنظام االقتصادي)2

، وميكن تدريب الطالب أو املقيمني لتعلم مهارات خمتلفة الختاذ قرارات مثل التخطيط ، وتنظيم مع اللعبة

.وهكذا دواليكاملعلومات 

، يؤدي مناقشات مجاعية فهم آراء اآلخرين: مني ملعرفة حتسني مهارات التواصلمساعدة الطالب أو املقي)3

.فعالة وهكذا دواليك



.مساعدة الطالب أو املقيمني لتعلم التعلم صعبة مع الطرق التقليدية)4

.املرونة وسائل للتكيف مع اللعبة لظروف خاصة موجودة

/ املعلم أو الطالب / يدرس املعلم. يدة ال يتطلب خبرياتقدمي مباراة ج. بسهولة اللعبة ميكن إنشاء ونشرميكن . ف

، العديد من يف الواقع. خدم املواد املستخدمة، وميكن أيضا أن تستحتتاج حىت مكلفةاملكونات ال . املقيم نفسه جلعله

اهظة الثمن أو تكلفة صنع ألعاب ليست مقياسا جيدا لعبة املواد ب. األلعاب اليت ال تتطلب جتهيزات على اإلطالق

.سيئة

، اللعبة لديها نقاط ضعف أو القيود اليت تستحق النظر فيها ما و احلال مع وسائل اإلعالم األخرىكما ه

:يلي

؛التنفيذ التقين/ م ال حول قواعدألن متعة). 1

متيل اىل أن تكون مفرطا يف التبسيط السياق االجتماعي حىت يتمكن يف لعبة حماكاة األوضاع االجتماعية ). 2

؛التحديد للحصول على انطباع خاطئالطالب ليست مستحيلة على وجه

املقيمني ملعرفة من املهم / ط ولكن الطالب إشراك مجيع الطالبمعظم املباريات تنطوي فقط عدد قليل من الناس فق)3

10.ن يكون أكثر فعالية وكفاءةجدا بالنسبة لعملية التعلم ميكن أ

وميكن . ، أو مهارات الطالبسابقة للحصول على أفكار واملعارفاستخدام مضحك ممارسة لعبة أو م

. استخدام األلعاب التلفزيون كما هو مبني نزاع عائلي أو شقاء كقاعدة ميكن من خالهلا احلصول على لعبة املشاركة

اللعبة هي أيضا مفيدة جدا لتشكيل نقاط اهلائلة اليت نادرا ما تنسى . ة واملشاركةاستخدام اللعبة لتوليد الطاق

10 Arief S. Sadiman (dkk). 2009. Media Pendidikan. Jakarta; Rajawali Pers. Hal: 78-81



.املشاركني

، ميكن القوالب النمطية الثقافية جتعل حتقيق، والقوالب اجلامدة. بة هي وسيلة للتعلم، لعلألطفال الصغار

لديك لتشجيع . الفتيات والفتيان اختيار األلعاب املختلفة

.

ال . الفكاهة تساعد األطفال على زراعة اهلزمية. تلعب لعبة األسرة على ممارسة جيدة للتعامل مع املنافسة

، ، وجتاهل اجلانب اخلاسر"ية  سيئةيف الروح الرياض"كاب وضع. تعطي الكثري من االهتمام لألطفال تفقد سيئة

، صلون على متعة من قبل االستقالةإذا كانت تعول أطفاال يشعرون كما لو كانوا ال حي. واملضي قدما يف متعة للعب

.وسوف تنضم قريبا لك

. على خيبة أملهم يف وقت قريبدون الكثري من االهتمام والتفسرينرتكهم يفعلون ذلك 

، من شأنه أن جيعل من الصعب عليهم لالنضمام لكم من دون فقدان ماء حتاول إقناعهم بالعودة إىل لعبةاملطلقة ال

، ولكن ال يعين جيب أن تعطي إلعافة األطفال، وهو ما قد م ألعاب اللعب كما ملنافسة عادلةوينبغي تصمي. الوجه

. اإلجراءات اليت ستتخذ منها الشعور بالسيطرة وتعليمهم يعتمد على حتقيق النصر وقتا ممتعا.جمرد السماح هلم الفوز

، واألطفال للعبة قبل دورة االلعاب او اللعبيف كل مرة يتم تعيني ا. تعلم التوازن بني خسارة والفوز هو اهلدف

على حتمل املخاطر من خالل توفري بيئة ، أو األلعاب أو تشجيع األطفالألعاب. فرصة لتعلم كيفية التنافسيفقدون 

.وسوف تساعد األطفال على األلعاب بناء الثقة باانفس. آمنة وممتعة عندما ميكن أن تتنافس مع أفراد األسرة

.وفيما يلي بعض النصائح للعب اللعبة

ال تدع هلم الفوز فقط. أ

ال أشعر بالشفقة أو عمل الكثري اذا خسروا. ب



ال تدفع الكثري من االهتمام على خماوفهم يف حماولة . ج

ال تدع جتنب املنافسة اليت سوف جتعل أفراد األسرة اآلخرين ال يتمتعون متعة . د

.النكتة والضحك مساعدة. هـ

راجات، مثل ألعاب يف اهلواء الطلق، قرية جتربة، وركوب الد. تأخذ من الوقت للمتعة األسرة واأللعاب

والرياضة، وجملس إدارة مباريات يف الداخل، أو رمي الكرة اىل السلة الذي خييم على اجلانب اآلخر من الباب ميكن 

.استخدامها

. العائالت اليت تنوء مع املرح واأللعاب واألسرة يضحك أكثر حتفيز األطفال على التعلم والعمل واإلجناز

العثور على الوقت لنلهو قد تكون أكثر حدة بالنسبة . من العادات املنزلية والعمل العائليوينبغي أن تكون لعبة حالة

لذلك أطلب منك، واآلباء، يف حماولة لتطوير عادات أصعب .عنخ مشغول من أجل األطفال-لآلباء الذين توقيت 

.املتعة كنت مع عائلتك. من كل هذه العادات

نتائج التعلم مع استخدام األلعاب في التعلمالعالقة بين. 3

ألنه من . وسائل اإلعالم التعلم كأداة يف عملية التعلم والتعليم هو واقع أننا ال ميكن أن ينكر وجودها

مني لندرك أن املع. املواد التعليمية للطالبرسالة أو -- املدرسني الذين يرغبون يف  تسهيل مهمة يف توصيل الرسالة 

، وتعلم وال سيما املواد سرية اهلضم وفهمها من قبل الطالب، واملواد التعليمية وعدون مساعدة من وسائل اإلعالم

.املعقدة

من ناحية هناك مواد التعلم اليت ال حتتاج إىل تعلم . كل املواد التعليمية ومستويات خمتلفة من الصعوبة

املواد التعليمية اليت . ، هناك املواد التعليمية اليت تتطلب التعلم وسائل االعالمأخرىئل اإلعالم ، ولكن من ناحيةوسا

، وخاصة من قبل الطالب الذين هم أقل عب أن تفهم من قبل الطالبلديها مستوى عال من صعوبة بالطبع من الص



لوسائل التعليمية يف التعليم والتعلم األزهر القول بأن استخدام ايف Arsyad Hamalik.مثل املواد التعليمية تسليمها

ميكن أن تولد رغبات واهتمامات جديدة، وتوليد الدافعية والتحفيز وأنشطة التعلم، وحىت جلب اآلثار النفسية على 

11.الطالب

استخدام وسائل اإلعالم يف التعلم هي فعالة جدا يف تعليم اللغات األجنبية للحصول على أربع مهارات 

12. قراءة والكتابة واالستماع والتحدثوال

وسوف تساعد األطفال على . تلعب لعبة من املهم للتعلم واملهم للحياة ألن اللعبة هي أيضا وسيلة للتعلم

.األلعاب بناء الثقة

اليت تنوء مع العائالت 13.والنتيجة هي القدرة على معرفة قدرات الطالب بعد ان حصل على جتربة التعلم

وينبغي أن تكون اللعبة عادة مثل . املرح واأللعاب واألسرة يضحك أكثر حتفيز األطفال على التعلم والعمل واإلجناز

14.األعمال املنزلية والعمل العائلي

تشعر هكذا، وتعلم أن. ، والطالب هم األطفالالبيئة املدرسية هو أيضا األسرة، حيث املعلمون واآلباءيف

.بالراحة ومثرية عندما يرتافق ذلك مع استخدام ألعاب ومراقبتها من قبل املعلمني

من العبارة أعاله، يتضح لنا أن استخدام وسائل اإلعالم، واأللعاب بشكل خاص، ميكن أن تزيد من 

11 Hamalik dalam Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.Rajawali 2006. Hal.15

12 http://datastudi.files.wordpress.com/2009/11/kt_0002.pdf

13 Nana Sudjana, Penilaian HasilProses Belajar Mengajar, Bandung PT Remaja Rosdakarya,1995.hal 22

14 Sylvia Rimm. 2000.Smart Parenting Mendidik dengan Bijak. Jakarta;grasindo. hal 263-264.



تعلم ةجيسوف يساعد على حتسني نتحىت يف التعليم والتعلم باستخدام األلعاب العربية . االهتمام والدافع لألطفال

.الطالب

المفهوم العملى.ب

يطـالتخط.1
واجللســة األوىلقبــل اإلجــراءات هــى . مقــابالتبأربعــةاتدور ثالثــةالبحــث يفتنفيــذةطّــط الباحثــخت

كـّونيتو . الرابعـةالـدورة الثالثـة هـى اجللسـة و الثالثـةالثانيـة هـي اجللسـة دورةالواجللسة الثانيةهىالدورة األوىل 
: التخطيط من عدة مراحل

. وسائل اللعبةباستخدام طالباتالتالكفاءات األساسية اليت ةالباحثتقّرر .أ
.تقوم الباحثة بعمل التخطيط باستخدام وسائل اللعبة.ب
. طالباتعمل للالأوراق ةالباحثتصنع .ت
.لتعليملمي و أداة التقةالباحثتعّني .ث
املراقبةأوراقةالباحثتصنع .ج
تنفيذ اإلجراءات.2
ملقدمةا.أ

.بالسالمتفتح املدرسة الدرس). 1

تقدم أهداف التعلم).  2

تعد موضوع التعلم).  3

4 .(

و تطلـــب مـــن باقيـــت , الـــدرس جيـــداتقـــدم املدرســـة بـــاخرتام طالبـــات الآلتـــى يســـتطعن اإلجابـــة أو فهـــم ).  5
.الطالبات التصفيق هلن بأيدهن



األنشطة األساسية. ب
تعطي املدرسة السؤال القصري إىل طالبات ملعرفة فهمهن عن املوضوع). 1

تقدم املدرسة املوضوع ). 2

تشرح املدرسة أهداف املواد حىت تعرف الطالبات منفعة اللعبة). 3

اللعبة حىت تفهم مجيع الطالبات الدرس بسهولةتشرح املدرسة وسائل ). 4

تطلب املدرسة إىل . والعنوان, املهنة, تعطى املدرسة قرطاسا للتعارف كتب فيه ثالثة أسئلة هي اإلسم). 5

.

فإجابة الصحيحة عليها . اآلخريتسأل املدرسة إىل طالبات الالتى جتدن اكثر من تعارف لتخرب امساء). 6

.اهلدية

تعطي إىل الطالبات فرصة للسؤال عن الشيئ الذى مل تفهمنه). 7

تطلب الطالبة مبذاكرة العنوان من خالل تعارفهن مع اصحابتهن). 8

اخلتام. ج

ىف تعلمهن). 1

تقوم املدرسة التقومي ىف اعمال بورقة األسئلة). 2

تعطى املدرسة تقديرا لطلبة جيدين). 3

تعطى املدرسة الطالبات الواجبات املنزلية). 4

.وتطلب الطالبات بالدعاء والتسليم, ختتم املدرسة الدرس).  5

.األتيةيف الدورة سيستمّرها الباحثفالعملغريالنجاحوسائلالهذه إذا 



المراقبة.3
. راقبـــة اىل الطالبـــات الـــىت تضـــمن عـــدة خيـــاراتباســـتخدام ورقــة املراقبـــةاملبتقـــوم الباحثـــةيف هــذه املرحلـــة

.البيانات احملصلة حتليلحا كميا

اإلنعكاس.4
تنفيذ وسائل اللعبة ترقى نتائج الىت جتمع فيها النتائج احملصلة مث النظر ملعرفة هل , اإلنعكاس هو آخر من الفروقهذا 

.دار احلكمة باكنبارو) أ(السابع صفتعلم اللغة العربية لدى طالبات ال

مث . يف هذا البحث حتليل البيانات باستخدام طريقة وصفية كيفية مع النسبة املئوية متثل يف الكلمات أو اجلمل
:أما املستوى املستخدم بالقياس. تفسريهاالبيانات الكمية وهي أرقام ملموسة على النسبة املئوية و 

عالية% = 100- 76%- 
كفاية% = 75- 56%- 
ناقص% = 55- 40%- 
15منخفضة% = 40أقل من -

فرضية اإلجراءات.ج

فرضية من هذا البحث هو استخدام األلعاب . فرضية هو اجلواب يف حني أن صياغة املشكلة اليت أثريت

باكن بارواحلكمة الثانوية داراملدرسة ب)أ(السابعصفالالباتطلتعلم ةجينترقىميكن أن ت

15 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 246



الباب الثالث

البحثةقير ـط

هومكانالبحثوقت.أ
ــــةســــتقومو  ــــلشــــهرالبحــــث يف بالباحث وســــيقوم ، فصــــليف اللقــــاءاتبأربعــــةت  ادور ثالثــــةيف، 2011أفري
. باكنبارودار احلكمةثانويةالباملدرسة 

موضوعهالبحث و أفراد .أ
ـــــات الفهـــــىفـــــراد ىف هـــــذا البحـــــث أمـــــا األ ـــــارو) أ(الســـــابع صـــــفطالب ـــــه دار احلكمـــــة باكنب , باملدرســـــة الثانوي

باســتخدام وســائل  اللعبــةتعلــم اللغــة العربيــةةجــينترقيــةتوموضــوع هــذا البحــث وهــو. طالبــةاثنــا وثالثــونوجممــوعتهن 
.باكن بارولثانوية دار احلكمةاملدرسة اب) أ(السابع الصفلطالبات

عينتهو مجتمع البحث. ج
نهوعـدد,  باكنبـارودار احلكمـة ثانويـةالباملدرسـة )أ(السـابعالصـف طالبـاتمجيع من هذا البحث هو 

احـؤشرات النجـم. د. ا البحثيف هذةأخذ الباحث العينيال لذلك، و تمع. ةطالب32
ــتعلم قبــل العمــل مث بعــد العمــل, البحــث نــاجح . رابعــةالــدورة األوىل إىل الــدورة المــن , إذا هنــاك ترقيــة نتــائج ال

. ٪ من الكالسيكية75بشكل فردي و 65≥) النتيجة(اكتمال ىهنتائج الىت توجد قد وصلت مقياس النجاح
:كما يلى, صور العامة إنتاج نتيجة الطالباتالأما 
من املعلمني عن الدرسقدرن على التكرير ما مسعن من قبلالطالبات ي.1
.على أن يتحدثن عن الدرس مع أعضاء الفرقة أمام الفصلالطالبات يقدرن .2
.الطالبات يقدرن على أن ينشأن عن الدرس باستخدام املفردات اجلديدة.3
.عن الدرس باإلمالءأن يكتنب الكلماتالطالبات يقدرن على.4

البحثاتإجراء.هـ
يطـالتخط.1



واجللســة األوىلقبــل اإلجــراءات هــى . مقــابالتبأربعــةاتدور ثالثــةالبحــث يفتنفيــذةطّــط الباحثــخت
كـّونيتو . الـدورة الثالثـة هـى اجللسـة الرابعـةو الثالثـةالثانيـة هـي اجللسـة دورةالواجللسة الثانيةهىالدورة األوىل 

: التخطيط من عدة مراحل
. اللعبةوسائل باستخدام طالباتالتالكفاءات األساسية اليت ةالباحثتقّرر .أ

.تقوم املدرسة بعمل التخطيط باستخدام وسائل اللعبة.ب
. طالباتعمل للالأوراق املدرسةتصنع .ت
.لتعليملمي و أداة التقاملدرسةتعّني .ث
املراقبةأوراقاملدرسةتصنع .ج

تنفيذ اإلجراءات. 2

ملقدمةا.أ

.بالسالمتفتح املدرسة الدرس). 1

تقدم أهداف التعلم).  2

موضوع التعلمإعداد ).  3

4 .(

و تطلـــب مـــن باقيـــت , تقـــدم املدرســـة بـــاخرتام طالبـــات الآلتـــى يســـتطعن اإلجابـــة أو فهـــم الـــدرس جيـــدا).  5
.الطالبات التصفيق هلن بأيدهن

األنشطة األساسية. ب

ملعرفة فهمهن عن املوضوعتعطي املدرسة السؤال القصري إىل طالبات). 1

تقدم املدرسة املوضوع ). 2

تشرح املدرسة اهداف املواد حىت تعرف الطالبات منفعة اللعبة). 3



تشرح املدرسة وسائل اللعبة حىت تفهم مجيع الطالبات الدرس بسهولة). 4

تطلب املدرسة إىل . والعنوان, املهنة, تعطى املدرسة قرطاسا للتعارف كتب فيه ثالثة أسئلة هي اإلسم). 5

.

.فإجابة الصحيحة عليها اهلدية. تسأل املدرسة اىل طالبة الىت جتد اكثر من تعارف لتخرب امساء اآلخري). 6

تعطي إىل الطالبات فرصة لألسئلة عن الشيئ اليت مل تفهمنه). 7

نوان من خالل تعارفهن مع اصحابتهنتطلب الطالبة مبذاكرة الع). 8

اخلتام. ج

1 .(

تقوم املدرسة التقومي ىف اعمال بالورقة األسئلة). 2

تعطى املدرسة تقديرا لطلبة جيدة). 3

الواجبات املنزلية). 4

.وتطلب الطالبات بالدعاء والتسليم, ختتم املدرسة الدرس).  5

.األتيةيف الدورة سيستمّرها الباحثفالعملغريالنجاحوسائلالهذه إذا 
المراقبة.3

. خيـــاراتراقبـــة اىل الطالبـــات الـــىت تضـــمن عـــدة باســـتخدام ورقــة املراقبـــةاملبتقـــوم الباحثـــةيف هــذه املرحلـــة
.البيانات احملصلة حتليلحا كميا

اإلنعكاس.4



الــىت جتمــع فيهــا النتــائج احملصــلة مث النظــر ملعرفــة هــل تنفيــذ وســائل , اإلنعكــاس هــو آخــر مــن الفــروقهــذا 
.دار احلكمة باكنبارو) أ(السابع صفاللعبة ترقى نتائج تعلم اللغة العربية لدى طالبات ال

جمع البياناتلالطريقة. ف

:التالية طريقةالةالباحثستخدم توا البحثمع البيانات يف هذجت
المراقبة.1

تبحـثىتالـوسائل اللعبـة املدرسةستخدمتىتعملية التعلم اليف باشرة املراقبةاملالبيانات عن طريق وجدت
.راقبةمع ورقة املالباحثة 
ختباراال.2

طالبـاتمـن خـالل إعطـاء األسـئلة للالطالبـاتلـدىنتائج تعلم اللغـة العربيـة عرفة ملاالختبارإستخدام 
. التعليم

البياناتلتحليلالطريقة. غ

:الرموزطريقة وصفية كيفية باستخدام تحليل البيانات املستخدمة يف هذا البحثلالطريقة

Keterangan :
P: Angka Persentase
F: Frekuensi yang dicari persentase
N: jumlah frekuensi keseluruhan1

. يف هذا البحث حتليل البيانات باستخدام طريقة وصفية كيفية مع النسبة املئوية متثل يف الكلمات أو اجلمل
:أما املستوى املستخدم بالقياس. مث البيانات الكمية وهي أرقام ملموسة على النسبة املئوية و تفسريها

عالية% = 100- 76%- 
كفاية% = 75- 56%- 

1 Anas sudjono, Pengantar Statistk Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 40

الــىت جتمــع فيهــا النتــائج احملصــلة مث النظــر ملعرفــة هــل تنفيــذ وســائل , اإلنعكــاس هــو آخــر مــن الفــروقهــذا 
.دار احلكمة باكنبارو) أ(السابع صفاللعبة ترقى نتائج تعلم اللغة العربية لدى طالبات ال

جمع البياناتلالطريقة. ف

:التالية طريقةالةالباحثستخدم توا البحثمع البيانات يف هذجت
المراقبة.1

تبحـثىتالـوسائل اللعبـة املدرسةستخدمتىتعملية التعلم اليف باشرة املراقبةاملالبيانات عن طريق وجدت
.راقبةمع ورقة املالباحثة 
ختباراال.2

طالبـاتمـن خـالل إعطـاء األسـئلة للالطالبـاتلـدىنتائج تعلم اللغـة العربيـة عرفة ملاالختبارإستخدام 
. التعليم

البياناتلتحليلالطريقة. غ

:الرموزطريقة وصفية كيفية باستخدام تحليل البيانات املستخدمة يف هذا البحثلالطريقة

Keterangan :
P: Angka Persentase
F: Frekuensi yang dicari persentase
N: jumlah frekuensi keseluruhan1

. يف هذا البحث حتليل البيانات باستخدام طريقة وصفية كيفية مع النسبة املئوية متثل يف الكلمات أو اجلمل
:أما املستوى املستخدم بالقياس. مث البيانات الكمية وهي أرقام ملموسة على النسبة املئوية و تفسريها

عالية% = 100- 76%- 
كفاية% = 75- 56%- 

1 Anas sudjono, Pengantar Statistk Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 40

الــىت جتمــع فيهــا النتــائج احملصــلة مث النظــر ملعرفــة هــل تنفيــذ وســائل , اإلنعكــاس هــو آخــر مــن الفــروقهــذا 
.دار احلكمة باكنبارو) أ(السابع صفاللعبة ترقى نتائج تعلم اللغة العربية لدى طالبات ال

جمع البياناتلالطريقة. ف

:التالية طريقةالةالباحثستخدم توا البحثمع البيانات يف هذجت
المراقبة.1

تبحـثىتالـوسائل اللعبـة املدرسةستخدمتىتعملية التعلم اليف باشرة املراقبةاملالبيانات عن طريق وجدت
.راقبةمع ورقة املالباحثة 
ختباراال.2

طالبـاتمـن خـالل إعطـاء األسـئلة للالطالبـاتلـدىنتائج تعلم اللغـة العربيـة عرفة ملاالختبارإستخدام 
. التعليم

البياناتلتحليلالطريقة. غ

:الرموزطريقة وصفية كيفية باستخدام تحليل البيانات املستخدمة يف هذا البحثلالطريقة

Keterangan :
P: Angka Persentase
F: Frekuensi yang dicari persentase
N: jumlah frekuensi keseluruhan1

. يف هذا البحث حتليل البيانات باستخدام طريقة وصفية كيفية مع النسبة املئوية متثل يف الكلمات أو اجلمل
:أما املستوى املستخدم بالقياس. مث البيانات الكمية وهي أرقام ملموسة على النسبة املئوية و تفسريها

عالية% = 100- 76%- 
كفاية% = 75- 56%- 

1 Anas sudjono, Pengantar Statistk Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 40



ناقص% = 55- 40%- 

2منخفضة% = 40أقل من -

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 246



الباب الرابع
نتيجة البحث و المباحث

نتيجة البحث.أ
حتصل البيانات عند . ىف هذا الباب ستقدم الباحثة حاصل البحث الذى توجد من املراقبة واإلختبار

وأما اجابة ال يدل , نعم يدل على اعمال موافق باملراقبة". ال"و " نعم"عملية اعمال التوثق هى البيانات بأجوبة 
.يوافق باملراقبةعلى اعمال ال

والدورة الثانية لقاء ثاىنالدورة األوىل لقاء . ثالث دوراتطّبقة الباحثة وسائل اللعبة يف هذا البحث
. بالدورات باملواد املختلفة ملعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية للطالباتةقوم الباحثتو . رابعو الدورة الثالثة لقاء ثالث
)اإلجراءاتبدون (قبل الدور . 1

تستخدمالقاءهذايفم2011من أفريل 7س تاريخ يماخليف يوم راءاتاإلجبدوناألوللقاءقومت
.قبلهةاملدرستستخدمهااليتطريقةالباحثة
التخطيط)أ

أداة طالبات و عمل للالأوراق يف هذه املرحلة  إستعّدت الباحثة ألة البحث اليت تتكون من خطة التعليم و 
قامت الباحثة بعملية التعلم مباشرة و تكون الباحثة . املراقبةأوراقملعرفة نتيجة تعلم الطالبات و لتعليمإختبار ا
.    مدرسة
التطبيق)ب

األنشطة التعليمية أقيمت مناسبة بتحطيط اإلجرئي . م2011سنة أبريلمن 07اء األول أقيم بتاريخ اللق
مث بعد ذلك الباتأمساء الطةدعوا املدرستوقبل عملية التعليم . اللقاء األول بإستخدام الطريقة اإللقائية. التعليمي

تحشر ، الطلبعن ةاملدرستشرحوبعد أن . بالطلباملواد الدراسية على السبورة اليت تتعلقةكتب املدرست
لكىالباتالطةاملدرستبكتابته على السبورة مث أمر الطلبمبثال عن توأت.الطلبعن اللقاء يف هذا ةاملدرس

لتقدمي الباتالفرصة للطةاملدرستمث أعطالطلبعن ةاملدرستبعد ذلك شرحالطلبعنمبثال نييأت
توبعد ذلك أمر . عن كيفية تركيب أمثلة اجلملة الفعلية عن األنشطة يف البيتةشرح املدرسنفهمتوبعد أن . األسئلة
أوراق ةاملدرستمث وزع. ىاألخر طالبةعطت الفرصة للأو بالطلبكتب األمثلة اليت تتعلق تلكي طالبةأحد الةاملدرس



بأداء األسئلة، الباتوم الطقتحينما . تلك األسئلةينؤدتلكى الباتمث طالبت الباحثة من الطةاألسئلة لكل طالب
شعرن بالصعوبة يف إجابة يالباتوأكثر الط. شعرن بالصعوبةيالآلتىالباتمباشرة بإهتمام الطندارت الباحثة حوهل

توبعد ذلك قام. نفظحيلكى الباتمن الطةاملدرستيف إجابة األسئلة طلبنيوبعد أن إنته. األسئلة
.واألسئلة تتكون من عشر أسئلة. بأداء اإلزاحةةاملدرس

األوىلاجلدول  

نتيجة تعلم اللغة العربية يف اللقاء األول

بدون اإلجرأة

متوسط اإلجناز الشمولية النتيجة الباتالط

5 4 3 2 1
59,375 60% غري جناح 60 1الطالبة 

60% غري جناح 60 2الطالبة 
80% جناح 80 3الطالبة 

1
30% غري جناح 30 4الطالبة 
60% غري جناح 60 5الطالبة 

1
50% غري جناح 50 6الطالبة 
70% جناح 70 7الطالبة 
60% غري جناح 60 8الطالبة 
60% غري جناح 60 9الطالبة 

4 3 2 1
60% غري جناح 60 10الطالبة 
60% غري جناح 60 11الطالبة 
70% جناح 70 12الطالبة 
60% غري جناح 60 13الطالبة 



60% غري جناح 60 14الطالبة 
60% غري جناح 60 15الطالبة 
50% غري جناح 50 16الطالبة 
50% غري جناح 50 17الطالبة 
60% غري جناح 60 18الطالبة 
50% غري جناح 50 19الطالبة 
60% غري جناح 60 20الطالبة 
60% غري جناح 60 21الطالبة 
40% غري جناح 40 22الطالبة 
50% غري جناح 50 23الطالبة 
60% غري جناح 60 24الطالبة 
60% غري جناح 60 25الطالبة 
80% جناح 80 26الطالبة 
80% جناح 80 27الطالبة 
90% جناح 90 28الطالبة 
60% غري جناح 60 29الطالبة 
50% غري جناح 50 30الطالبة 
40% غري جناح 40 31الطالبة 
60% غري جناح 60 32الطالبة 

ننجهيمل تطالباو ستة و عشرينبالنسبة الفردية نيأو إنتهنجنهالباتالطستةومن اجلدول السابق أن 
وجناح التعلم بالنسبة الكالسكية . بالنسبة الفرديةننتهيأو مل 

= 6 x100%

32

60% غري جناح 60 14الطالبة 
60% غري جناح 60 15الطالبة 
50% غري جناح 50 16الطالبة 
50% غري جناح 50 17الطالبة 
60% غري جناح 60 18الطالبة 
50% غري جناح 50 19الطالبة 
60% غري جناح 60 20الطالبة 
60% غري جناح 60 21الطالبة 
40% غري جناح 40 22الطالبة 
50% غري جناح 50 23الطالبة 
60% غري جناح 60 24الطالبة 
60% غري جناح 60 25الطالبة 
80% جناح 80 26الطالبة 
80% جناح 80 27الطالبة 
90% جناح 90 28الطالبة 
60% غري جناح 60 29الطالبة 
50% غري جناح 50 30الطالبة 
40% غري جناح 40 31الطالبة 
60% غري جناح 60 32الطالبة 

ننجهيمل تطالباو ستة و عشرينبالنسبة الفردية نيأو إنتهنجنهالباتالطستةومن اجلدول السابق أن 
وجناح التعلم بالنسبة الكالسكية . بالنسبة الفرديةننتهيأو مل 

= 6 x100%

32

60% غري جناح 60 14الطالبة 
60% غري جناح 60 15الطالبة 
50% غري جناح 50 16الطالبة 
50% غري جناح 50 17الطالبة 
60% غري جناح 60 18الطالبة 
50% غري جناح 50 19الطالبة 
60% غري جناح 60 20الطالبة 
60% غري جناح 60 21الطالبة 
40% غري جناح 40 22الطالبة 
50% غري جناح 50 23الطالبة 
60% غري جناح 60 24الطالبة 
60% غري جناح 60 25الطالبة 
80% جناح 80 26الطالبة 
80% جناح 80 27الطالبة 
90% جناح 90 28الطالبة 
60% غري جناح 60 29الطالبة 
50% غري جناح 50 30الطالبة 
40% غري جناح 40 31الطالبة 
60% غري جناح 60 32الطالبة 

ننجهيمل تطالباو ستة و عشرينبالنسبة الفردية نيأو إنتهنجنهالباتالطستةومن اجلدول السابق أن 
وجناح التعلم بالنسبة الكالسكية . بالنسبة الفرديةننتهيأو مل 

= 6 x100%

32



= 18,75 %

≤قمن باإلختبار، ألن معيار النجاح املعني يآلتىالالباتوهذا النجاح من الط الباتالط, ، فلذالك75%
بالنسبة ننجهيملا اللعبةباملدرسة الثانوية اإلسالمية يف اللقاء األول بدون إستخدام وسيلة )أ(سابع الالصفيف

.الكالسكية

املرحلة اإلجرائية التعليمية

:، وتقام مبرور املراحل األتيةاللعبةأقيمت هذه األجرائية بتطبيق وسيلة 

.مرحلة اإلستعداد). أ

قمن باإلجرائية مث إستعدت الباحثة الوسائل التعليمية ووسائل مجع يالباتوالطةاملدرستيف هذه املرحلة كان
. نظمت ألربع اللقاءاتآلتىالالباتالوسائل التعليمية تتكون من التحطيط الدراسي وأوراق واجبة الط. البيانات

م اللغة العربية الذي يتكون من برامق  ووسائل مجع البيانات املستخدمة هو أوراق املراقبة، واإلختبار من نتيجة تعل
.جمموعاتستةإىل الباتويف هذه املرحلة أيضا تنظم أمساء الط. كتابة األسئلة، ومفتاج األجوبة

" كنباروا بدار احلكمة"ن البحث وهو املدرسة الثانوية اإلسالميةاوقبل البحث، قامت الباحثة باملراقبة إىل ميد
واحد قد قامت الباحثة باملراقبة يف تاريخ . رئيس املدرسة ومع مدرس اللغة العربيةوقامت الباحثة باإلستشارة مع 

.من مارس سنة ألفني وواحد عشروثالثني

:وبعد املراقبة وإجاد اإلتفاق عن الفصل واملادة اليت ستعلم، إستعدت الباحثة الوسائل التعليمية املستخدمة، منها

التحطيط الدراسي)1
باتالأوراق واجبة الط)2
أسئلة اإلزاحة و الواجبات املنزلية)3
أجوبة األسئلة)4



املرحلة التقدميية يف الفصل) ب

.حيت حتصل على جناح أو إنتهاء التعلم، ولكل دورة هلا لقاء واحدلعبةأستخدمت وسيلة ال

.الدورة األوىل، الثانية، الثالثةوأما حتقيق 

)2011أبريل سنة من14(ىلثاناالدورو األولى في لقاء.2

التخطيط).أ

أداة و طالباتعمل للالأوراق ألة البحث اليت تتكون من خطة التعليم و ةالباحثتيف هذه املرحلة  إستعدّ 
ةبعملية التعلم مباشرة و يكون الباحثةالباحثتقام. املراقبةأوراقو طالباتملعرفة نتيجة تعلم اللتعليمإختبار ا

.  ةمدرس

التطبيق  ). ب

قامة الباحثة يف هذه املرحلة . 2011من أفريل 14تاريخ س يماخلاألوىل يف يوم قيام 
إىل الطالبات قّسمت يف التعلم .عن العنوانحواربعملية التعلم مناسبة خبطة التعليم األوىل و املادة ىف هذه الدورة

إعطاء املفردات اجلديدة الىت تتعلق باملادة إىل .طالبات6إىل 5يتكون من جمموعة ىف كل و جمموعات سّت 
لطالبات و تطالب الطالبات لفهم املادة املوجودة عمل لاملدرسة أوراق الالطالبات و شّرحت املدّرسة املادة مث قّسمت

.إىل الطالبات الىت عملوها منفرًدا) ميأداة التقو (. و عملوا األسئلة املوجودة جمموعةً 
:

اجلدول الثاىن
ورقة مراقبة أعمال املدرسة يف الدورة األوىل

النعماألعمال املنظورةالرقم

- √ألقت املدرسة مؤشرات التعلم1
√- التعلمدافعت املدرسة الطالبات يف 2



3√ -
- √بّينت املدرسة املادة4
√- أعطت املدرسة الفرصة للطالبات أن تسألن املادة غري مفهومة5

- √لكل جمموعة) الواجبة(أعطت املدرسة األسئلة 6
7√ -
√- املدرسة الطالبات لتستخلصن املادةأرشدت 8

- √لكل طالبة) التقومي(أعطت املدرسة األسئلة9

بإجابة بإستعمال وسائل اللعبةيف اجلدول األول السابق يتمثل عن أعمال املدرسة يف عملية التعليم 
قامت املدرسة بعملية على أساس نتائج املراقة أن قد . األسئلة9بإجابة نعم من 6جند , "ال"و " نعم"

ال تدافع املدرسة الطالبات يف التعلم و ال يعطى : بل هناك ضعوف يف هذه الدورة منها. التعليم باجليد
.الفرصة للطالبات أن يسألن املادة غري مفهومة و ال يرشدهن ليستخلصن املادة

المراقبة.ج
ىف أخر التعليم تعطى . 

تعلم الطالبات يف شكل فردى و  وحاصل من اإلختبار األول لينظر جناح . املدرسة اإلختبار إىل الطالبات
:و هذه تنظر يف اجلدول األتى. كالسيكي

الثالثاجلدول  

الدور األولنتيجة تعلم اللغة العربية يف 

متوسط اإلجناز الشمولية النتيجة الباتالط

5 4 3 2 1
66,563 70% جناح 70 1الطالبة 

70% جناح 70 2الطالبة 



90% جناح 90 3الطالبة 

1
60% غري جناح 60 4الطالبة 
70% جناح 70 5الطالبة

1
60% غري جناح 60 6الطالبة 
70% جناح 70 7الطالبة 
60% غري جناح 60 8الطالبة 
70% جناح 70 9الطالبة 
60% غري جناح 60 10الطالبة 
70% جناح 70 11الطالبة 
70% جناح 70 12الطالبة 
60% غري جناح 60 13الطالبة 
70% جناح 70 14الطالبة 
60% غري جناح 60 15الطالبة 
60% غري جناح 60 16الطالبة 
60% غري جناح 60 17الطالبة 

4 3 2 1
60% غري جناح 60 18الطالبة 
60% غري جناح 60 19الطالبة 
70% جناح 70 20الطالبة 
70% جناح 70 21الطالبة 
60% غري جناح 60 22الطالبة 
60% جناحغري  60 23الطالبة 
70% جناح 70 24الطالبة 
80% جناح 80 25الطالبة 
90% جناح 90 26الطالبة 
60% غري جناح 60 27الطالبة 
70% جناح 70 28الطالبة 



60% غري جناح 60 29الطالبة 
60% غري جناح 60 30الطالبة 
70% جناح 70 31الطالبة 
60% غري جناح 60 32الطالبة 

يشرتكن يف التعلم آلتىالالباتومن اجلدول السابق نستطيع أن تستخلص يف الدورة األوىل أن  بعض الط
.هنعملية التعليم حىت مل يبالنملا يفهمالباتفقط، وأما سببه فهو أن بعض الط

ينجهن أو ينتهن نمنهتعشر طالباستةو . تطالباإثنا وثالثنييف الدورة األوىل هناك ترقية قليلة يعىن من 
بالكالسكية هو الباتوجناح الط. فرداننأو مل ينتهنمل ينجهالباتالطةعشر ستة و . فردان

= 16 x100%

32

= 50 %

≤ألن معيار النجاج املعني بالكالسكى . املشرتكن يف اإلختبارالباتمن الط صف يف الالباتفالط75%
. ، وحيصلن على النجاح بالكالسكىاللعبةاملدرسة الثانوية اإلسالمية يف اللقاء الثاىن بإستخدام وسيلة ب) أ(السابع 

.رة الثانيةعلى اهلدف املعني فلذك أستمر إىل الدو نألن يف الدورة األوىل ملا حيصل

:تىالدورة األوىل كما يف اجلدول اآل

اجلدول الرابع
ورقة مراقبة أعمال الطالبات يف الدورة األوىل

أعمال الطالبات املنظورةالطالبة

60% غري جناح 60 29الطالبة 
60% غري جناح 60 30الطالبة 
70% جناح 70 31الطالبة 
60% غري جناح 60 32الطالبة 

يشرتكن يف التعلم آلتىالالباتومن اجلدول السابق نستطيع أن تستخلص يف الدورة األوىل أن  بعض الط
.هنعملية التعليم حىت مل يبالنملا يفهمالباتفقط، وأما سببه فهو أن بعض الط

ينجهن أو ينتهن نمنهتعشر طالباستةو . تطالباإثنا وثالثنييف الدورة األوىل هناك ترقية قليلة يعىن من 
بالكالسكية هو الباتوجناح الط. فرداننأو مل ينتهنمل ينجهالباتالطةعشر ستة و . فردان

= 16 x100%

32

= 50 %

≤ألن معيار النجاج املعني بالكالسكى . املشرتكن يف اإلختبارالباتمن الط صف يف الالباتفالط75%
. ، وحيصلن على النجاح بالكالسكىاللعبةاملدرسة الثانوية اإلسالمية يف اللقاء الثاىن بإستخدام وسيلة ب) أ(السابع 

.رة الثانيةعلى اهلدف املعني فلذك أستمر إىل الدو نألن يف الدورة األوىل ملا حيصل

:تىالدورة األوىل كما يف اجلدول اآل

اجلدول الرابع
ورقة مراقبة أعمال الطالبات يف الدورة األوىل

أعمال الطالبات املنظورةالطالبة

60% غري جناح 60 29الطالبة 
60% غري جناح 60 30الطالبة 
70% جناح 70 31الطالبة 
60% غري جناح 60 32الطالبة 

يشرتكن يف التعلم آلتىالالباتومن اجلدول السابق نستطيع أن تستخلص يف الدورة األوىل أن  بعض الط
.هنعملية التعليم حىت مل يبالنملا يفهمالباتفقط، وأما سببه فهو أن بعض الط

ينجهن أو ينتهن نمنهتعشر طالباستةو . تطالباإثنا وثالثنييف الدورة األوىل هناك ترقية قليلة يعىن من 
بالكالسكية هو الباتوجناح الط. فرداننأو مل ينتهنمل ينجهالباتالطةعشر ستة و . فردان

= 16 x100%

32

= 50 %

≤ألن معيار النجاج املعني بالكالسكى . املشرتكن يف اإلختبارالباتمن الط صف يف الالباتفالط75%
. ، وحيصلن على النجاح بالكالسكىاللعبةاملدرسة الثانوية اإلسالمية يف اللقاء الثاىن بإستخدام وسيلة ب) أ(السابع 

.رة الثانيةعلى اهلدف املعني فلذك أستمر إىل الدو نألن يف الدورة األوىل ملا حيصل

:تىالدورة األوىل كما يف اجلدول اآل

اجلدول الرابع
ورقة مراقبة أعمال الطالبات يف الدورة األوىل

أعمال الطالبات املنظورةالطالبة



يعملن الواجبة
يسألن املدرسة و 
األصدقاء األخرى

إلقاء الرأى

12345

-√-√1الطالبة 

√√√√2الطالبة 

---√3الطالبة 

---√4الطالبة 

-√-√5الطالبة 

12345

---√6الطالبة 

---√7الطالبة 

√√-√8الطالبة 

---√9الطالبة 

-√√√10الطالبة 

-√-√11الطالبة 

---√12الطالبة 

-√√√13الطالبة 



---√14الطالبة 

---√15الطالبة 

√√√√16الطالبة 

---√17الطالبة 

-√-√18الطالبة 

√√√√19الطالبة 

---√20الطالبة 

12345

-√√√21الطالبة 

-√-√22الطالبة 

-√√√23الطالبة 

---√24الطالبة 

-√√√25الطالبة 

---√26الطالبة 

-√√√27الطالبة 

√-√√28الطالبة 



-√-√29الطالبة 

√-√√30الطالبة 

-√-√31الطالبة 

√--√32الطالبة 

3211177

طالبة 11يسألن املدرسة و زمالئهن بعدد من نتيحة مراقبة الطالبات السابقة جند أن الطالبات الىت
.   طالبات7بعدد أن إلقاء الرأى و على طالبة 17بعدد يعملن الىت و 
اإلنعكاس.1

ناقصةبدرجة %50يف عملية التعلم الدورة األوىل نتيجة تعلم التلميذات مل تبلغ إىل جناح كالسيكى هى
هذا بسبب معظم الطالبات مل يفهمن املادة و يف عمل التمرينات ترجو بعضهن . %55- 40ألن تقوم بني

و ما دافعت املدرسة . اإلحابة من صديقتهن وال يريد بعضهن أن يسألن املادة غري مفهومة إىل املدرسة أو زمالئهن
من . ليستخلصن املادةالطالبات يف التعلم و ما أعطت الفرصة للطالبات أن يسألن املادة غري مفهومة و ما أرشدهن

.تلك املشكلة فتستمر املدرسة العمل إىل الدورة الثانية

)2011أبريل سنة من21(لثلثاافي لقاءثانىالدور ال. 3

التخطيط) أ

عند ةإستعّدت الباحثة حطة التعليم و وراقة املراقبة ملعرفة كيفية أعمال املدرس, قبل أن تبدأ عملية التعليم
.طالباتالتعليم و اإلختبار ملعرفة نتيجة تعلم ال

التطبيق) ب



يف هذه املرحلة قامت الباحثة بعملية . 2011من أبريل 21
عوبات املوجودة يف بنظر إىل الص. التعلم مناسبة خبطة التعليم الثانية و املادة ىف هذه الدورة هى من قراءة عن العنوان

أن يسألن املادة طالباتعطى الفرصة للتساعدهن يف فهم املادة و تيف التعلم و طالباتالةدافع املدرستالدورة األوىل ف
.رشدهن ليستخلصن املادة حىت حاصل اإلختبار يف الدورة الثانية مرتفعتغري مفهومة و 

:كما يف اجلدول األتى
اجلدول اخلامس

ورقة مراقبة أعمال املدرسة يف الدورة الثانية
النعماألعمال املنظورالرقم

- √ألقت املدرسة مؤشرات التعلم1
- √دافعت املدرسة الطالبات يف التعلم2
3√ -
- √بّينت املدرسة املادة4
√- أعطت املدرسة الفرصة للطالبات أن يسألن املادة غري مفهومة5

- √لكل جمموعة) الواجبة(أعطت املدرسة األسئلة 6
7√ -
- √أرشدت املدرسة الطالبات ليستخلصن املادة8
- √لكل طالبة) التقومي(أعطت املدرسة األسئلة 9

تيف عملية التعليم يف الدورة الثانية و يف هذه الدورة قد قامةيف اجلدول السابق يتمثل عن أعمال املدرس
أن يسألن املادة طالباتال يعطى املدرس الفرصة لل: بل هناك ضعف يف هذه الدورة هى. العمل املقرر باجليدةاملدرس

.غري مفهومة
المراقبة.2



اإلختبار ةعطى املدرستىف أخر التعليم . ىف اللغة العربيةطالبةتؤثر حباصل تعلم الةتأعمال الىت 
و هذه . يف شكل فردى و كالسيكيطالباتتعلم الأما حاصل من اإلختبار الثاىن لينظر جناح . طالباتإىل ال

:تنظر يف اجلدول األتى

اجلدول السادس
الدور الثاىننتيجة تعلم اللغة العربية يف 

متوسط اإلجناز الشمولية النتيجة الباتالط

5 4 3 2 1
74,375 70% جناح 70 1الطالبة 

80% جناح 80 2الطالبة 
90% جناح 90 3الطالبة 
50% غري جناح 50 4الطالبة 
80% جناح 80 5الطالبة 
70% جناح 70 6الطالبة 
80% جناح 80 7الطالبة 
70% جناح 70 8الطالبة 
80% جناح 80 9الطالبة 
70% جناح 70 10الطالبة 
80% جناح 80 11الطالبة 
90% جناح 90 12الطالبة 
70% جناح 70 13الطالبة 
80% جناح 80 14الطالبة 

%980الطالبة  جناح 80 15الطالبة 
70% جناح 70 16الطالبة 



70% جناح 70 17الطالبة 
70% جناح 70 18الطالبة 
70% جناح 70 19الطالبة 
80% جناح 80 20الطالبة 
80% جناح 80 21الطالبة 
60% غري جناح 60 22الطالبة 
4 3 2 1
60% غري جناح 60 23الطالبة 
80% جناح 80 24الطالبة 
90% جناح 90 25الطالبة 
90% جناح 90 26الطالبة 
70% جناح 70 27الطالبة 
80% جناح 80 28الطالبة 

70% جناح 70 29الطالبة 
60% غري جناح 60 30الطالبة 
60% غري جناح 60 31الطالبة 
80% جناح 80 32الطالبة 

يشرتكن يف التعلم آلتىالالباتالثاىن أن  بعض الطستخلص يف الدور نستطيع أن ومن اجلدول السابق ن
.هنعملية التعليم حىت مل يبالنملا يفهمالباتفقط، وأما سببه فهو أن بعض الط

ن أو ينتهن حينجنمنهةطالبةعشر سبعة.ةطالبثالثنيو إثىنهناك ترقية قليلة يعىن منلثاىنايف الدور 
بالكالسكية هوالباتوجناح الط. فرداننأو مل ينتهنحمل ينجمخس طالبات و. 

70% جناح 70 17الطالبة 
70% جناح 70 18الطالبة 
70% جناح 70 19الطالبة 
80% جناح 80 20الطالبة 
80% جناح 80 21الطالبة 
60% غري جناح 60 22الطالبة 
4 3 2 1
60% غري جناح 60 23الطالبة 
80% جناح 80 24الطالبة 
90% جناح 90 25الطالبة 
90% جناح 90 26الطالبة 
70% جناح 70 27الطالبة 
80% جناح 80 28الطالبة 

70% جناح 70 29الطالبة 
60% غري جناح 60 30الطالبة 
60% غري جناح 60 31الطالبة 
80% جناح 80 32الطالبة 

يشرتكن يف التعلم آلتىالالباتالثاىن أن  بعض الطستخلص يف الدور نستطيع أن ومن اجلدول السابق ن
.هنعملية التعليم حىت مل يبالنملا يفهمالباتفقط، وأما سببه فهو أن بعض الط

ن أو ينتهن حينجنمنهةطالبةعشر سبعة.ةطالبثالثنيو إثىنهناك ترقية قليلة يعىن منلثاىنايف الدور 
بالكالسكية هوالباتوجناح الط. فرداننأو مل ينتهنحمل ينجمخس طالبات و. 

70% جناح 70 17الطالبة 
70% جناح 70 18الطالبة 
70% جناح 70 19الطالبة 
80% جناح 80 20الطالبة 
80% جناح 80 21الطالبة 
60% غري جناح 60 22الطالبة 
4 3 2 1
60% غري جناح 60 23الطالبة 
80% جناح 80 24الطالبة 
90% جناح 90 25الطالبة 
90% جناح 90 26الطالبة 
70% جناح 70 27الطالبة 
80% جناح 80 28الطالبة 

70% جناح 70 29الطالبة 
60% غري جناح 60 30الطالبة 
60% غري جناح 60 31الطالبة 
80% جناح 80 32الطالبة 

يشرتكن يف التعلم آلتىالالباتالثاىن أن  بعض الطستخلص يف الدور نستطيع أن ومن اجلدول السابق ن
.هنعملية التعليم حىت مل يبالنملا يفهمالباتفقط، وأما سببه فهو أن بعض الط

ن أو ينتهن حينجنمنهةطالبةعشر سبعة.ةطالبثالثنيو إثىنهناك ترقية قليلة يعىن منلثاىنايف الدور 
بالكالسكية هوالباتوجناح الط. فرداننأو مل ينتهنحمل ينجمخس طالبات و. 



= 27 x100%

32

= 84,375 %

≤ألن معيار النجاج املعني بالكالسكى . يف اإلختباراتاملشرتكالباتمن الط الصف الباتفالط75%
. ، وحيصلن على النجاح بالكالسكىاللعبةيف املدرسة الثانوية اإلسالمية يف لقاء الثاىن بإستخدام وسيلة )أ(السابع 

.على اهلدف املعني فلذك أستمر إىل الدورة الثالثةنألن يف الدور الثاىن ملا حيصل

:

دول السابعاجل
ورقة مراقبة أعمال الطالبات يف الدورة الثانية

الطالبة
أعمال الطالبات املنظورة

يعملن الواجبة
يسألن املدرس و 
األصدقاء األخرى

إلقاء الرأى

12345

√√-√1الطالبة 

-√√√2الطالبة 

-√-√3الطالبة 

--√√4الطالبة 

√√-√5الطالبة 

-√-√6الطالبة 



--√√7الطالبة 

12345

√√-√8الطالبة 

-√√√9الطالبة 

---√10الطالبة 

---√11الطالبة 

--√√12الطالبة 

-√-√13الطالبة 

-√√√14الطالبة 

√√-√15الطالبة 

-√√√16الطالبة 

---√17الطالبة 

-√-√18الطالبة 

√√√√19الطالبة 

-√-√20الطالبة 

-√√√21الطالبة 



-√-√22الطالبة 

12345

_√_√23الطالبة 

-√√√24الطالبة 

√√√√25الطالبة 

-√-√26الطالبة 

-√√√27الطالبة 

√-√√28الطالبة 

-√-√29الطالبة 

√√-√30الطالبة 

--√√31الطالبة 

√--√32الطالبة 

3214239

و ةيسألن املدرسآلتىالطالباتمن نتيحة مراقبة الطالبات يف الدورة الثانية السابقة  هناك إرتفاع جند أن ال
.طالبات9و على أن إلقاء الرأى بعدد طالبة23آلتىو الطالبة14زمالئهن بعدد



اإلنعكاس.3
بدرجة % 90,625ىف عملية التعلم هلذه الدورة نتيجة تعلم الطالبات يف جناح كالسيكى هى 

العمل مثل هذا إىل الدورة األتية باملادة األخرى ةستمر املدرستو %  . 100- 76ألن تقوم بني عالية
.2011فريلمن أ28يف التاريخ ةالىت قام به املدرس

)2011أبريل سنة من28(رابعلافي لقاءالدورة الثالثة.4
التخطيط)أ

إستعّدت الباحثة حطة التعليم و وراقة املراقبة ملعرفة كيفية أعمال املدرسة عند , قبل أن تبدأ عملية التعليم
التعليم و اإلختبار ملعرفة نتيجة تعلم الطالبات

التطبيق)ب
بعملية ةالباحثتيف هذه املرحلة قامم2011فريلمن أ28تاريخ ميسقيام

عطى الفرصة تأن ةسنس املدرّ تو ال العنونعنكتابةالتعلم مناسبة خبطة التعليم الثالثة و املادة ىف هذه الدورة
.ليسألن املادة غري مفهومةطالباتلل

:يف الدورة الثالثة كما يف اجلدول األتىةتأما أعمال الىت قام



اجلدول الثامن
ورقة مراقبة أعمال املدرسة يف الدورة الثالثة

النعماألعمال املنظورةالرقم
- √ألقت املدرسة مؤشرات التعلم1
- √دافعت املدرسة الطالبات يف التعلم2
- √قسمت املدرسة الطالبات إىل 3
- √بّينت املدرسة املادة4
- √أعطت املدرسة الفرصة للطالبات أن يسألن املادة غري مفهومة5
- √لكل جمموعة) الواجبة(أعطت املدرسة األسئلة 6
7√ -
- √أرشدت املدرسة الطالبات ليستخلصن املادة8
- √لكل طالبة) التقومي(أعطت املدرسة األسئلة9

يف اجلدول السابق يتمثل عن أعمال املدرس يف عملية التعليم يف الدورة الثانية و يف هذه الدورة قد 
.العمل املقرر باجليدةاملدرستقام

المراقبة)ت
عطـــــى تىف أخـــــر التعلـــــيم . ىف اللغـــــة العربيـــــةطالبـــــةتـــــؤثر حباصـــــل تعلـــــم الةتأعمـــــال الـــــىت 

:نظر يف اجلدول األتىتأما حاصل من اإلختبار يف هذه الدورة. طالباتاإلختبار إىل الةاملدرس

اجلدول التاسع



الدور الثالثنتيجة تعلم اللغة العربية يف 

متوسط اإلجناز الشمولية النتيجة الباتالط

5 4 3 2 1
77,813 80% جناح 80 1الطالبة 

80% جناح 80 2الطالبة 
90% جناح 90 3الطالبة 
80% جناح 80 4الطالبة 
100% جناح 100 5الطالبة 
70% جناح 70 6الطالبة 
80% جناح 80 7الطالبة 
70% جناح 70 8الطالبة 
90% جناح 90 9الطالبة 
70% جناح 70 10الطالبة 
80% جناح 80 11الطالبة 
90% جناح 90 12الطالبة 
70% جناح 70 13الطالبة 
80% جناح 80 14الطالبة 

%980الطالبة  جناح 80 15الطالبة 
90% جناح 90 16الطالبة 
70% جناح 70 17الطالبة 
70% جناح 70 18الطالبة 
70% جناح 70 19الطالبة 
80% جناح 80 20الطالبة 
80% جناح 80 21الطالبة 
70% جناح 70 22الطالبة 
4 3 2 1
60% غري جناح 60 23الطالبة 



80% جناح 80 24الطالبة 
90% جناح 90 25الطالبة 
100% جناح 100 26الطالبة 
70% جناح 70 27الطالبة 
80% جناح 80 28الطالبة 

70% جناح 70 29الطالبة 
60% غري جناح 60 30الطالبة 
60% غري جناح 60 31الطالبة 
80% جناح 80 32الطالبة 

نيشرتكن يف التعلم يفهمآلتىالالباتالطأن الثالثةستطيع أن تستخلص يف الدورةومن اجلدول السابق ن
.هنيبالعملية التعليم حىت

الباتوجناح الط. نجحتمل ةالطالبو. فردانن حينجالباتالطأنالثالثةيف الدورة
بالكالسكية هو

= 29 x100%

32

= 90,625 %

≤ألن معيار النجاج املعني بالكالسكى . يف اإلختباراتاملشرتكالباتمن الط الصفالباتفالط75%
.ا، وحيصلون على النجاح بالكالسكىاللعبةبإستخدام وسيلة الرابعانوية اإلسالمية يف لقاء املدرسة الثب)أ(السابع 

:

80% جناح 80 24الطالبة 
90% جناح 90 25الطالبة 
100% جناح 100 26الطالبة 
70% جناح 70 27الطالبة 
80% جناح 80 28الطالبة 

70% جناح 70 29الطالبة 
60% غري جناح 60 30الطالبة 
60% غري جناح 60 31الطالبة 
80% جناح 80 32الطالبة 

نيشرتكن يف التعلم يفهمآلتىالالباتالطأن الثالثةستطيع أن تستخلص يف الدورةومن اجلدول السابق ن
.هنيبالعملية التعليم حىت

الباتوجناح الط. نجحتمل ةالطالبو. فردانن حينجالباتالطأنالثالثةيف الدورة
بالكالسكية هو

= 29 x100%

32

= 90,625 %

≤ألن معيار النجاج املعني بالكالسكى . يف اإلختباراتاملشرتكالباتمن الط الصفالباتفالط75%
.ا، وحيصلون على النجاح بالكالسكىاللعبةبإستخدام وسيلة الرابعانوية اإلسالمية يف لقاء املدرسة الثب)أ(السابع 

:

80% جناح 80 24الطالبة 
90% جناح 90 25الطالبة 
100% جناح 100 26الطالبة 
70% جناح 70 27الطالبة 
80% جناح 80 28الطالبة 

70% جناح 70 29الطالبة 
60% غري جناح 60 30الطالبة 
60% غري جناح 60 31الطالبة 
80% جناح 80 32الطالبة 

نيشرتكن يف التعلم يفهمآلتىالالباتالطأن الثالثةستطيع أن تستخلص يف الدورةومن اجلدول السابق ن
.هنيبالعملية التعليم حىت

الباتوجناح الط. نجحتمل ةالطالبو. فردانن حينجالباتالطأنالثالثةيف الدورة
بالكالسكية هو

= 29 x100%

32

= 90,625 %

≤ألن معيار النجاج املعني بالكالسكى . يف اإلختباراتاملشرتكالباتمن الط الصفالباتفالط75%
.ا، وحيصلون على النجاح بالكالسكىاللعبةبإستخدام وسيلة الرابعانوية اإلسالمية يف لقاء املدرسة الثب)أ(السابع 

:



اجلدول العاشر
ورقة مراقبة أعمال الطالبات يف الدورة الثالثة

الطالبة
أعمال الطالبات املنظورة

يعملن الواجبة
يسألن املدرسة و 
األصدقاء األخرى

إلقاء الرأى

12345

√√-√1الطالبة 

-√-√2الطالبة 

--√√3الطالبة 

-√√√4الطالبة 

√√√√5الطالبة 

-√√√6الطالبة 

---√7الطالبة 

√√-√8الطالبة 

12345

-√√√9الطالبة 

---√10الطالبة 



-√√√11الطالبة 

-√-√12الطالبة 

-√√√13الطالبة 

-√√√14الطالبة 

√--√15الطالبة 

-√√√16الطالبة 

-√√√17الطالبة 

-√-√18الطالبة 

-√√√19الطالبة 

-√-√20الطالبة 

-√√√21الطالبة 

√√-√22الطالبة 

--√√23الطالبة 

12345

√√√√24الطالبة 

-√√√25الطالبة 



-√-√26الطالبة 

√-√√27الطالبة 

√√-√28الطالب 

--√√29الطالبة 

√--√30الطالبة 

-√√√31الطالبة 

-√-√32الطالبة 

3218249

يسألن من نتيحة مراقبة الطالبات يف الدورة الثالثة السابقة  هناك إرتفاع جند أن الطالبات الآلتى
9طالبة و على أن إلقاء الرأى بعدد 1824املدرسة و زمالئهن بعد 

. طالبات
اإلنعكاس)ت

تلميذة بنجاح  21هى 65≥النتيجة طالباتالعمل املقرر باجليد و جتد الةاملدرستيف هذه الدورة قد قام
%.100- 76بدرجة عالية ألن تقوم بني %90,625كالسيكى 

المباحث.ب
أن نتائج تعلم اللغة العربية مرتفعة من الدورة األوىل على أساس حاصل إختبار الطالبات بإستخدام وسائل اللعبة

صفاللعبة تستطيع لرتقية نتيجة تعلم اللغة العربية لدى الطالبات يف الهذا يدل أن الوسائل. حىت الدورة الثالثة
ل الدورة جيد ألن أعمال املدرسة يف عملية التعليم لك. باملدرسة الثانوية اإلسالمية دار احلكمة باكنبارو) أ(السابع 

.   حىت تكون الطالبات جمتهدة و مسرورة يف إتباع الدرس



كذلك حاصل هذا التحليل يأّكد فرضية العمل املوجودة أن وسائل اللعبة قادرة لرتقية نتيجة تعلم اللغة 
.باملدرسة الثانوية اإلسالمية دار احلكمة باكنبارو) أ(السابع صفالعربية لدى الطالبات يف ال



الباب الخامس
خاتمةال

الخالصة.1
خلص  أن نتيجة تعلم اللغة العربية تفةتعلى أساس نتيجة البحث و حتليل البيانات الىت قام

:باكنبارو مرتفعة كما ياىلدار احلكمةاملدرسة الثانوية اإلسالمية ب)أ(سابع الصفالطالباتعند 
أقل من" منخفضة" بدرجة % 18,75هىقبل اإلجراءاتالنتيجة.1

40 %
تقوم بني" ناقص" بدرجة % 50النتيجة يف الدورة األوىل هى.2

40 % -55%
تقوم بني " عالية "بدرجة % 84,375النتيجة يف الدورة الثانية هى .3

76 % -100%
تقوم بني "عالية " بدرجة % 90,625النتيجة يف الدورة الثالثة هى .4

76 % -100%
الصفلرتقية نتيجة تعلم اللغة العربية للطالبات فعاليةستخدام وسائل اللعبة  ايدل أن هذه النتيجة

.باملدرسة الثانوية اإلسالمية دار احلكمة باكنبارو) أ(السابع 

اتاإلقتراح.2
دى تعلم اللغة العربية لئج انتأن هذه الوسائل ترفع من عملية التعليم بوسائل اللعبةةالبحث املوجودنتيجةعلى 

رقىلذالك متكن املدّرسة الىت تريد ت. باكنبارودار احلكمةسالميةاإلثانويةالباملدرسة ) أ(سابع الالصفطالبات ال
الوقت الواسع و الصرب اجلميل ىف إىل حتتاج املدرسة, و هذه الوسائل . الطالبات فباستخدام هذه الوسائليجةنت

.  استخدامها
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الشكر و التقدير

احلمدهللا
و بعد . على خامت املرسلني حممد الصادق األمني إمام اهلداة املعلمني

من واجبة الباحثة كتابة الرسالة الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية 
للدراسة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

.اإلسالمية احلكومية رياو
و . 

حثة من مساحة مجيع القراء أن و لذلك ترجو البا. أيقنت أن فيها األخطاء لقلة علوم و إدراكها
.يقدموا اإلصالح و اإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة

و أمتت الباحثة هذه الرسالة بإذن اهللا عز و جل مع توجيهات من فضيلة املشرف و 
و كذلك تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه الباحثة . إرشاداته

: لكتابة هذه الرسالة 
ألستاذ الدكتور احلاج حممد نذير كرمي كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية ا.1

.احلكومية رياو
الدكتورة احلاجة حلميايت املاجسترية كالعميدة لكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان .2

.شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
والتعليمالرتبيةبكليةلغة العربيةذوالكفل املاجستري كرئيس قسم تدريس الالدكتورندس..3

.رياواحلكوميةاإلسالميةقاسمشريفسلطانجلامعة
فقد نفعين كثريا . الفاضل األستاذ أبو أنوار املاجستري الذي شرفين يف كتابة هذه الرسالة.4

فأسأل اهللا أن جيزيه خري . نصائحه الغالبة و توجيهاته السديدة و خاصة هذه الدراسة
.اجلزاء



وربياىنتأديبااحسنرباىنالذانعبد الساعد سيماتوفنغ و سدارية هاسبوانمهاالوالدان.5
و إخواين الذين يعللوين أن . من صغريي و دائما يدعواىن لنجاحى يف احلياةحسنةتربية

.أكون ناجحا يف التعلم و جلميع أسريت لعلي و إياهم يف محاية اهللا
ملاجستري كاملشرفة األكادمي اليت وجهتين و أرشدتين يف أداء الدكتورندى احلاجة إملياتى ا. 6

.الواجبات األكادمية
.األساتيذة الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية. 7
الفى , ريين فطري,محليا رزاليا,خري األنوار, حممد هادى, أخي سنردي: ألصدقائى احملبوب . 8

مردليىن, مرىن حرشى فاشى, حسىن
.و املعنوية الستكمال هذه الرسالة

و ال أنسى أن أقدم شكرا جلميع إخواىن و زمالئى و أصدقائى يف جامعة سلطان شريف . 9
.قاسم اإلسالمية احلكومية رياو و خاصة لقسم تدريس اللغة العربية

و أدعو اهللا عز . زاء و برك اهللا فيهم يف الدنيا و األخرةو أخريا جزاهم اهللا مجيعا خري اجل
وجل عسى أن يرمحىن و إياهم يف احلياة و جيمعىن و إياهم يف األخرة مع سيد الشفاعة حممد 

.    و اهللا جيزى من يشاء. صلى اهللا عليه و سلم

هـ1431رجب08, باكنبارو
م2011يونيو 10

سابيدة سيماتوفنغ
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