
 

1 
 

 األول بابال
 ادلقدمة

 
 البحث خلرية .أ 

 ْدركس اللغة العربية مثل دركس اللغة األجنبية بشكل عاـ يف إندكنيسيا موجهة إىل إتقاف 

الكبلـ، كمهارات القراءة، كمهارات الكتابو. ادلهارات اللغوية، كىي مهارات االستماع، كمهارات 

 ة.لغويادلهارات ال ْإلتقاف يف اللغة أجنبية مثل العربية، يلـز كجود مفردات إلتقاف 

مهارات اللغوية، كىي مهارات  ْمت تصميم تعليم اللغة العربية يف ادلدارس أيضنا إلتقاف 

لكتابو. عادة يبدأ تعليم اللغة العربية يف االستماع، كمهارات الكبلـ، كمهارات القراءة، كمهارات ا

ادلدرسة بتعليم ادلفردات. يتم تدريس ادلفردات يف البداية ألف إتقاف ادلفردات ىو أساس إتقاف 

 ادلهارات اللغوية.

يعترب الطالب العادم الذم لديو مواد عربية يف مدرستو أف دركس اللغة العربية مادة صعبة. 

ة سبيبلؿ مهتدين ىي إحدل ادلدارس اليت ربتوم على مواد عربية. كحبسب ادلدرسة الثانوية اإلسبلمي

طبلب ادلدرسة الثانوية سبيل ادلهتدين، فإف اللغة العربية مادة صعبة، بسبب كثرة ادلفردات اليت جيب 

حفظها، يف حٌن أف عملية تعليم ادلفردات اليت يقـو هبا ادلعلم تبدك رتيبة كشللة. الدركس الرتيبة 

لة ذبعل الطبلب أقل ربفيزنا حبيث تكوف نتائج تعلم الطبلب أقل إرضاءن يف تعليم ادلفردات اليت كادلم

 ادلهارات اللغوية. ْىي أساس إتقاف 
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ديكن اعتبار نتائج تعلم الطبلب كمرجع لنجاح أك فشل تعليم ادلفردات العربية كأيضنا مرجع 

يت مت تدريسها. بناء على ادلبلحظة ادلبدئية, عادةن لتقييم الطبلب يف تذكر كشلارسة ادلفردات العربية ال

ما يقـو ادلعلم يف مدرسة سبيل ادلهتدين الثانوية االسبلمية دبنطقة كوات كارصلٌن الشرقية كاليمنتاف 

ى عملية تعليم ادلفردات بكتابة ادلفردات فقط مث يقرأىا كيتبعها الطبلب دكف أم كصف وسطىال

اليت ديكن أف ذبذب انتباه الطبلب حَت  وسائلجيب على ادلعلمٌن استخداـ ال ُ.للمفردات ادلذكورة

 يتمكنوا من ربسٌن نتائج تعلم الطبلب كالَت تعد مرجعنا يف فهم الطبلب للمفردات.

تخدموهنا. يف ، يعرؼ الكثًن من الناس ابلفعل اذلواتف الذكية كيسيف ىذا العصر ادلتقدـ

يعرؼ شيئنا عن اذلواتف الذكية.  ال ، ال أحددلدينة أك يف القريةاجملتمع اإلندكنيسي، سواء يف ا

ها, تخدامسيف ا  يومينا ساعة ٓ.ٓ اجلميع يقضي ،عادةن ، ىذه الببلدداـ اذلواتف الذكية يف ابستخ

، خبلؿ ابإلضافة إىل ذلك ِ.لعبة، كالكاف ذلك لفتح الوسائل االجتماعية، كادلواقع اإللكرتكنيةسواء  

، يتزايد استخداـ اذلواتف الذكية اجلميع القياـ أبنشطة يف البيت احلايل حيث ييطلب منالوابء 

 بشكل أكرب.

                                                             
ًُطقخ كىرب وارَديٍ انشرقيخ كبنًُزبٌ ثيم انًهزذيٍ انثبَىيخ االضالييخ َزيدخ انًالزظخ انًجذئيخ في يذرضخ ضج 1

 1212يُبير  12ى, انيىو انخًيص, انزبريخ ىضطىان
2
 Hasiolan Eko P Gultom, Waktu 5,5 Jam Main HP dari Bangun Hingga Beranjak Tidur, 

https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/02/26/rata-rata-orang-indonesia-habiskan-waktu-55-

jam-main-hp-dari-bangun-hingga-beranjak-tidur diakses pada 17 November 2021 

https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/02/26/rata-rata-orang-indonesia-habiskan-waktu-55-jam-main-hp-dari-bangun-hingga-beranjak-tidur
https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/02/26/rata-rata-orang-indonesia-habiskan-waktu-55-jam-main-hp-dari-bangun-hingga-beranjak-tidur
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، يراتح تبلميذ ادلدارس الذين يتعلموف عن بعد كثًننا من خبلؿ شلارسة خبلؿ ىذا الوابء

لعبة ترب التع ّ٘.ٕٓعرب اإلنرتنت أثناء الوابء زادكا بنسبة  لعبةأف العيب ال Verizon. كشفت لعبةال

 كسيلة ترفيهية ديكن اآلف لعبها بسهولة على اذلواتف الذكية. لعبة، ألف الحقنا أمرنا شلتعنا لبلسرتخاء

جيب ربسٌن نتائج تعلم الطبلب يف دركس ادلفردات العربية, ألنو من خبلؿ نتائج التعلم 

الطبلب، إحداىا  ديكن رؤية مدل فهم الطبلب للمفردات. ىناؾ طرؽ سلتلفة لتحسٌن نتائج تعلم

ىي إسرتاتيجية جديدة يتم تطبيقها يف عملية تعليم اللغة العربية، كنتائج  لعبة. اللعبةمن خبلؿ ال

من اجلانب السيئ فقط، إذا   لعبةال ديكن رؤية ال ْ.يف سبليك مهارات اللغوية إجيايبالتطبيق ذلا أتثًن 

ادلستخدمة بشكل صحيح ديكن أف تساعد يف عملية التدريس كالتعليم. استخداـ  لعبةكانت ال

 ٓ يف عملية التدريس كالتعليم أسباب سلتلفة كىي: لعبةال

تركيز انتباه الطبلب على جانب كاحد من اللغة أك أمناط اجلملة أك  لعبةديكن لل .2

 رلموعات معينة من الكلمات.

 كتعزيز كمراجعة كتقوية.  لعبةديكن أف تعمل ال .1

 على أساس ادلشاركة ادلتساكية جلميع الطبلب. لعبةال .3

                                                             
3
 Claudia Fiscarina, Naomi Soetikno, dan Rita Markus Idulfilastri, Mengenal Indikasi 

Kecanduan Online Game pada Remaja, 

https://lifestyle.kompas.com/read/2021/01/25/133856220/mengenal-indikasi-kecanduan-online-

game-pada-remaja?page=all diakses pada 20 November 2021 
4
 Jauhar Ali, Permainan Sebagai Strategi Aktif Learning Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2018), hlm. 3 
5
 Amiroh Ambarwati, Pemanfaatan Permainan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Online), 

https://www.academia.edu/9771400/Pemanfaatan_Permainan_dalam_Pembelajaran_Bahasa_Arab

#:~:text=Permainan%20dapat%20disesuaikan%20dengan%20kondisi,f.%20Permainan%20dapat

%20digunakan%20dalam, diakses pada 6 September 2020) 

https://lifestyle.kompas.com/read/2021/01/25/133856220/mengenal-indikasi-kecanduan-online-game-pada-remaja?page=all
https://lifestyle.kompas.com/read/2021/01/25/133856220/mengenal-indikasi-kecanduan-online-game-pada-remaja?page=all
https://www.academia.edu/9771400/Pemanfaatan_Permainan_dalam_Pembelajaran_Bahasa_Arab#:~:text=Permainan%20dapat%20disesuaikan%20dengan%20kondisi,f.%20Permainan%20dapat%20digunakan%20dalam
https://www.academia.edu/9771400/Pemanfaatan_Permainan_dalam_Pembelajaran_Bahasa_Arab#:~:text=Permainan%20dapat%20disesuaikan%20dengan%20kondisi,f.%20Permainan%20dapat%20digunakan%20dalam
https://www.academia.edu/9771400/Pemanfaatan_Permainan_dalam_Pembelajaran_Bahasa_Arab#:~:text=Permainan%20dapat%20disesuaikan%20dengan%20kondisi,f.%20Permainan%20dapat%20digunakan%20dalam
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 ديكن تكييف اللعبة مع ظركؼ الطالب الفردية. .4

تساىم اللعبة يف خلق تنافسي صحي كتفتح الفرص لبلستخداـ اللغة احلداؼ يف  .5

 شكل طبيعي يف ادلواقف ادلرحية.

اقف التعليم كيف رلموعة متنوعة من يف رلموعة متنوعة من مو  لعبةديكن استخداـ ال .6

 ادلهارات اللغوية.

 تقدـ اللعبة مبلحظات للمعلم يف أسرع كقت شلكن. .7

 زايدة مشاركة الطبلب حبيث ديكن تعظيمها. لعبةديكن لل .8

  لعبةأك اليت تسمى يف الوقت احلاضر ال لعبةبعد التطور احلايل، ديكن استخداـ ال

كتطبيقات مصممة    لعبةكتطبيق ديكن تشغيلو على ىاتف ذكي. ديكن استخداـ ال

تعليمية مباشرة مع منط التعليم عن طريق العمل. مت تصميم  وسائلكتطبيقات تفاعلية ك

ىذه اللعبة القائمة على التطبيقات على أمل ادلساعدة يف عملية إضافة مفردات الطبلب 

 لغوية.مهارات  ْف اليت ستؤثر على إتقا

بناءن على اخللفية ادلذكورة أعبله، مت إجراء دراسة لتصميم تطبيق لعبة تعليمية 

 تطوير اللعبة التعليميةفظ ادلفردات العربية ابلعنواف: "تساعد الطبلب على ح

لطالب الرصل العاشر مبدرسة سبيل ادلهتدين   تعلي  ادلرراات العرييةالحيتها يفوص

 ".كوات وارينجٌن الشرقية كاليمنتان الوسطىاإلسالمية مبنطقة   الثانوية
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 أسئلة البحث .ب 
 استنادا إىل خليفة البحث, أف ادلشكلة الرئيسية يف ىذا البحث ىي:

 ؟Unityتعليمية لتعليم مفردات اللغة العربية بربانمج اللعبة الكيف تتم عملية تطوير  .2

عاشر الالفصل  التعليمية لتعليم مفردات العربية لطبلب لعبةال كصبلحيةما مدل  .1

سبيل ادلهتدين الثانوية االسبلمية دبنطقة كوات كارصلٌن الشرقية كاليمنتاف  دبدرسة 

 ى؟وسطىال 

 أمهية البحث .ج 
 كمن ادلتوقع أف تساىم نتائج تنفيذ ىذا البحث يف جهات سلتلفة منها:

ُ. :  الفوائد نظراين

استخدامها  من ادلتوقع أف تكوف نتائج ىذه الدراسة عبارة عن دراسة ديكن 

التعليمية كوسيلة لتعليم ادلفردات العربية لتسهيل تذكر الطبلب  لعبةكمرجع لتطوير ال

 للمفردات.

 الفوائد العملية ىي: .ِ

 التعليم بشكل أكرب. لعبة، كمرجع كديكنهم تطوير للباحث(أ 

ابلنسبة لآلابء، من خبلؿ ىذا البحث، من ادلتوقع أف يتمكن اآلابء من االستفادة (ة 

 لدعم تعليمهم. بناءلتعليمية كوسيلة يستخدمها األا لعبةمن ال
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للمعلمٌن، جلذب االنتباه كزايدة محاس الطبلب يف تعليم ادلفردات العربية كمساعدة (ج 

 الطبلب على تذكر ادلفردات.

 لعبةالتعليم يف شكل  كسائلالتعليم ابستخداـ  للطبلب، ديكن لطبلبابلنسبة ل(د 

 لتعليم كللمساعدة يف تذكر ادلفردات العربية.الداعمة يف ا وسائلتعليمية كأحد ال

 التعليمية. لعبةاآلخرين لتطوير ال لعبةكمرجع دلطورم ال(ِ 

 أهداف البحث .ا 
 فإف أىداؼ ىذا البحث ىي ربديدة ما يلي: ،بناء على أسئلة البحث

 تعليمية لتعليم مفردات اللغة العربية.اللعبة ال تطويرمعرفة عملية  .ُ

سبيل  الفصل عاشر دبدرسة  لطبلبالتعليمية لتعليم مفردات العربية  لعبةال كصبلحيةمعرفة  .ِ

 ى.وسطىال ادلهتدين الثانوية االسبلمية دبنطقة كوات كارصلٌن الشرقية كاليمنتاف 

 التحديد اإلجرائي .ه 
من أجل ذبنب األخطاء يف فهم ادلتغًنات اليت ينطوم عليها البحث، من الضركرم شرح 

  للمتغًنات على النحو التايل:التعريفات التشغيلية 

 التعليمية تطوير اللعبة .ُ

Pengembangan  يف قاموس اإلندكنيسى الكبًن(KBBI) يعىن ,proses, cara, 

perbuatan mengembangkan.  أيطىوًٌري،  -طىو رى ، ]ط ك ر[. )ؼ: راب. متعد(. طىو ٍرتي
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. "ييطىوًٌري فػىن وي طىوًٌٍر، مص. تىٍطًويره. "طىو رى ًصنىاعىتىوي":  عىد ذلىىا كىزىادى ًفيهىا ًمٍن حىسىنو ًإىلى أىٍحسىنى

 ٔ."كىعىمىلىوي 

التعليمية ىي كسيلة تعليمية، حيث ديكن لوسائل اإلعبلـ تشجيع الطبلب على  لعبةمث ال

 ٕيف األنشطة التعليمية. لعبةالتفكًن اإلبداعي كالقياـ أبنشطة مع زمبلئهم الطبلب يف شلارسة ال

التعليمية ادلتغًن ادلستقل )ادلتغًن ادلستقل(. ادلتغًن ادلستقل  لعبةيف ىذه الدراسة أصبحت ال

 ٖ)ادلتغًن ادلستقل( ىو ادلتغًن الذم خيتاره الباحث لدراسة أتثًنه على متغًن آخر أك أكثر.

 صنعها ابحث لتعليم ادلفردات العربية بربانمج لعبةالتعليمة يف حبث الباحث ىي  لعبةال

Unity. 

 تعليم ادلفردات .ِ

 himpunan kata atau، كىي Vocabularyادلفردات يف اللغة اإلصلليزية تسمى 

khazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain yang 

merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu.ٗ  ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات

اليت ديكن فهمها كديكن استخدامها لبناء مجلة جديدة. تعليم ادلفردات مهم كىو مطلب 

                                                             
يىَي  23في ربريخ  https://quranpedia.net/ar/book/1787يؼدى انغُي, انىصىل إنيهب يٍ ,عبدالغنىأبوالعزع6 

22.32 انىقذ 1211
7
  Suwarno, “Game Edukasi”, diakses dari https://pgsd.binus.ac.id/2017/12/31/game-

edukasi/, pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 08.39 WITA 
8
 Fenno Farcis, Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan Fisika, (Palangkaraya: 

Universitas Palangka Raya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan 

Fisika, 2020), Hlm. 40 
9
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Press, 2011), Hlm. 61 

https://quranpedia.net/ar/book/1787
https://pgsd.binus.ac.id/2017/12/31/game-edukasi/
https://pgsd.binus.ac.id/2017/12/31/game-edukasi/
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أصبح تعليم ادلفردات يف ىذه الدراسة متغًن  َُأساسي كمتطلب يف تعليم اللغات األجنبية.

دؼ ربديد ما إذا كاف ىو ادلتغًن الثانوم ادلستقل ادلختار للبحث هب وسائل. متغًن الوسائلال

 ُُيؤثر أك يعدؿ العبلقة األساسية بٌن ادلتغًن األساسي ادلستقل كادلتغًن التابع. وسائلمتغًن ال

 مواصرات الربانمج .و 
 مواصفات ادلصنع .ُ

 ادلعاجل    :AMD A8 

 التخزين    :HDD 500 جيجا ابيت 

 مصفوفة رسومات الفيديو  :AMD Radeon 

 جيجا ابيت ٖ: راـ    الذاكرة 

 مواصفات ادلستخدـ .ِ

 جيجا ابيت ِ: راـ   الذاكرة 

  Android صدار :Android 10 

  iOs إصدار  :iOS 7 

 جيجا ابيت ُٔ: ذاكرة داخلية   التخزين 

 

 

                                                             
10

 Abdul Hamid & Bisri Mustofa, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2012), Hlm. 68 
11 Fenno Farcis, op.cit, Hlm. 42 
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 حدوا ادلشكلة .ز 

ىناؾ حاجة للحد من ادلشكلة حَت ال تنتشر ادلشكلة كيكوف البحث الذم يتم 

 من حيث: إجراؤه أكثر تفصيبلن كتركيزان ، كىذا البحث زلدكد

حَت مرحلة  ائحة احلالية ذبعل البحث يتم فقطيف إجراء البحوث أثناء اجل زلدكدية الباحث .ُ

 مراجعة التصميم.

سبيل  الثانوية اإلسبلمية ليل مشاكل الصف العاشر مدرسةأجرم ىذا البحث بناء على رب .ِ

 ادلهتدين.

 صف العاشر ادلطبوع منالعربية لل تستخدـ ىذه الدراسة ادلفردات ادلوجودة يف كتاب اللغة .ّ

 .لبيتاألسرة كاابب  يةالدينالشئوف كزارة 

 فردات.من ادل ُٓ-َُيف كل مستول تعليمي سيكوف ىناؾ  .ْ

 يف كل مستول ، ستكوف ىناؾ مرحلتاف من التدريب. .ٓ

 الدراسات السايقة .ح 
كمرجع يف ىذه الدراسة، يستخدـ ادلؤلف العديد من مراجعات األدبيات كأساس للفكر، 

 ادلؤلف العديد من نتائج البحث ادلماثلة. تتضمن بعض مراجعات األدبيات ما يلي:كيستخدـ 

 Pengembanganبعنواف " Triana Kusumaningrumكتبها ترايان   البحث العلمي .2

Game Edukasi Berbasis Android Untuk Belajar Kosakata Bahasa Prancis 

di SMA Negeri 2 Klaten.  قريبنا للبحث الذم قاـ ذلا تركيز شلاثل ت البحث العلميىذه

التعليمية. االختبلؼ يف قسم التعليم فقط، يف ىذه  لعبة، كالذم يتعلق ابلبو ادلؤلف
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األطركحة للفرنسية، بينما ما يكتبو الباحث ىو اللغة العربية. هتدؼ ىذه األطركحة إىل 

كئيد لتعليم ادلفردات الفرنسية التعليمية القائمة على أندر  لعبةالتعليم لل كسائلكصف تطوير 

التعليمية القائمة على أندركئيد كاليت يتم إنتاجها  لعبةالتعليم لل كسائلكلتحديد جودة 

. تستخدـ ىذه Klaten ِلتعليم ادلفردات الفرنسية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية العامة 

 Leتطبيق يسمى  الدراسة طرؽ البحث كالتطوير )البحث كالتطوير(. نتج عن ىذا البحث

Voca.Fr ، ادلواد الواردة يف ىذا التطبيق عبارة عن أرقاـ كأشياء يف الفصل الدراسي. مت

التحقق من صحة التطبيق بعد ذلك من قبل زلاضرين خرباء يف ادلواد، كزلاضرين خرباء يف 

 يف ادلدرسة الثانوية احلكومية َُكسائل اإلعبلـ، كمعلمي اللغة الفرنسية كطبلب الصف 

ا". ٖٔنسبة  وسطىالذين حصلوا على مت Klaten ِالعامة  ٘ مت تضمينو يف فئة "جيد جدن

ديكن أف تسهل على الطبلب  Le Voca.Frالتعليم  كسائلمن ىذا التقييم، يشًن إىل أف 

 تعليم ادلفردات كديكن أف ذبذب انتباه الطبلب يف تعليم ادلفردات الفرنسية.

 Efektfitas Media بعنواف " Halimur Rosyad هبنيًىراليت كتبها  البحث العلمي .1

Game Edukasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Kosakata Bahasa 

Jepang يكاد يكوف تركيز البحث يف ىذه الدراسة ىو نفسو البحث الذم قاـ بو ."

التعليمية لتحسٌن مهارات ادلفردات. تستخدـ ىذه  لعبةادلؤلف، أم اختبار فعالية ال

الدراسة هنج البحث الكمي مع األساليب التجريبية ، مع تصميم ذبرييب جملموعة كاحدة 

 لعبةال كسائلقبل االختبار البعدم. الغرض من ىذه الرسالة ىو ربديد فعالية استخداـ 

د تصورات الطبلب ( لتحسٌن مهارات ادلفردات كربديmaching gameالتعليمية )
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التعليمية فعالة يف  لعبةتعليمية. تظهر نتائج ىذه األطركحة أف ال وسائلالتعليمية ك وسائللل

التعليمية جيدة  لعبةال وسائلربسٌن مهارات ادلفردات الياابنية كأف استجاابت الطبلب ل

طبلب تعليمية لتحسٌن مهارات ادلفردات الياابنية من قبل  كسائلحبيث ديكن أف تصبح 

 .Semarang ُالفصل احلادم عشر يف ادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسبلمية 

بعنواف "تصميم كبناء لعبة تعليمية"  Alwi Zaeniاليت كتبها علوم  البحث العلمي .3

Rancang Bangun Game Edukasi „Cari Kata Bahasa Arab‟ Dengan 

Metode Backtracking  تعليمية ىي نفسها  لعبة". ينصب تركيز ىذا البحث على صنع

 Cari Kataزلور حبث ادلؤلف. الغرض من ىذه الدراسة ىو ابتكار لعبة تعليمية "

Bahasa Arab بطريقة الرتاجع حبيث يسهل على ادلستخدمٌن استخدامها يف تعليم اللغة "

لمات العربية" أبسلوب العربية كتنفيذ تطبيق اللعبة التعليمية "البحث عن الك

Backtracking  حبيث يناسب التصميم كمناسب الستخداـ ادلستخدـ. كخبلصة ىذا

البحث أف ادلؤلف قد صلح يف صنع اللعبة التعليمية "البحث عن الكلمات العربية" أبسلوب 

Backtracking  ابستخداـAdobe Flash CS ٓ  كActionscript ِ  كاللعبة التعليمية

"Search Arabic Words"  مع أسلوبBacktracking  ادلبين على العناية الواجبة كقد

ا ، يوافق َٓكافق  ٘ من ادلستخدمٌن ّٕ٘ من ادلستخدمٌن على ىذه اللعبة. جيد جدن

٘ من ادلستخدمٌن على أف ىذه اللعبة كافية، شلا ْعلى أف ىذه اللعبة جيدة ، كيوافق 

مناسبة  Backtrackingكلمات العربية" أبسلوب يعين أف اللعبة التعليمية "البحث عن ال

  لبلستخداـ من قبل ادلستخدمٌن.
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، على الرغم من أف كليهما يناقش إنشاء أك ث حبثنا سلتلفنا عن البحث احلايليعد ىذا البح

التعليمية. تناقش ىذه الدراسة على كجو التحديد مناقشة تصميم  لعبةتطوير أك تصميم تطبيقات ال

، لذا فإف ىذه تعلم ادلفردات العربيةالتعليمية لتحسٌن نتائج تعلم الطبلب يف  لعبةتطبيقات ال

فقط إىل مرحلة مراجعة  الباحث يطٌورادلناقشة تستحق أف تيطرح كالبحث. الفرؽ اآلخر ىو أف 

ادلصنوعة من قبل اخلرباء. يهتم ادلؤلف إبجراء حبث من خبلؿ  لعبةالتصميم بعد أف يتم تقييم ال

لطبلب الفصل العاشر  كصيبلحيتها قي تعليم ادلفردات العربية تطوير اللعبة التعليمية" مناقشة

 ."اإلسبلمية دبنطقة كوات كارينجٌن الشرقية كاليمنتاف الوسطى دبدرسة سبيل ادلهتدين الثانوية

 هيكل البحث .ط 
يف نظاـ ىذا البحث، ينقسم البحث إىل مخسة الباب. حيتوم كل ابب إىل عدة 

 :ادلشكبلت البحوث، كىي 

 أىداؼ البحث, خلفية البحث، أسئلة البحث، أمهية البحث،: الباب األكؿ
الدراسات لة, حدكد ادلشك، الربانمج مواصفاتالتحديد اإلجرائي، 

 السابقة، ىيكل البحث.

الوسائل التعليمية, اللعبة التعليمية, تعليم ادلفردات العربية,  : الباب الثاين
Unity,فلسفة البنائية. , تطوير الوسائل, علم النفس التنموم 

رلتمع  ،موضوع البحث تصميم البحث، ،البحث كمدخل نوع : الباب الثالث
البحث كعينتو, اخلطة اإلجرائية لتنفيذ البحث, البياانت 
كمصادرىا, أساليب مجع البياانت, تصميم القياسات, أسلوب 

 ربليل البياانت.
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فعلية اللعبة تصميم لعبة تعليمية لتعليم ادلفردات اللغة العربية, الباب الرابع    : 
 .نتائج تعلم الطبلبالتعليمية لتعليم ادلفردات اللغة العربية على 

 حات البحث )إف كانت موجودة(.ارت التوصيات كاالق ،اخلبلصة: الباب اخلامس 
 


