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 لباب األولا

 المقدمة

 خلفية البحث -أ

، خاصة لغة مهمة يالعالم. وهفي لغات الاللغة العربية هي إحدى 

بين  عاليةً  كانةً م تمتلك اللغة العربية للمسلمين. ألنّها لغة الدين والعبادة والثقافة.

خصائص عظيمة. ألّن اختارها الله سبحانه وتعالى كلغة ، ولها اللغات األخرى

 القرآن الكريم.

لقد وردت آيات القرآن الكريم التي تشير إلى خصائص اللغة العربية كلغة 

 0(.0)يوسف :  ِقُلْونَ عْ ِانَّآ أَنْ َزْلَناهُ قُ ْرَءانًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم ت َ القرآن، كما قال الله تعالى: 

شرح وهبة الزهيلي أّن هذه اآلية تدل على عربية القرآن، أى أنه أنزل على محمد 

العربي بالغة العرب. وأّن اللغة العربية أفصح اللغات وأوسعها وأكثرها تأدية للمعانى 

 0التي تقوم بالنفوس.

                                                           
 0: القرآن الكريم، سورة يوسف 0
(، ص. 0113: دار الفكر، )دمشق ،والمنهجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة وهبة الزهيلي،  0 
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ليها الحافظ عالكريم بالغة العربية هو أعظم عوامل ولقد كان نزول القرآن 

وانتشارها، فلقد انتشرت العربية عن طريق القرآن الكريم انتشارًا واسًعا، كما لم تنتشر 

أية لغة أخرى من لغات العالم. فهي لكل المسلمين اللغة الواحدة الجائزة في 

العبادة، ولهذا السبب تفوقت العربية تفوقًا كبيرًا على كل اللغات التي تكلمها 

 3المسلمون.

وجاء في الحديث النبوي عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول 

م أحبوا العرب لثالث: ألّني عربي والقرآن عربي وكالالله صلى الله عليو وسلم: 

وفي فضل العربية قال الخليفة عمر بن الخطاب:  9.)رواه مسلم( أهل الجنة عربي

 2.عليكم بالعربية فإنها تثبت العقل، وتزيد المروءة

ظهرت حصائص اللغة العربية في آية القرآن وحديث النبوي وكالم الخليفة 

حديث النبي. كتاب الله و   نستطيع أن نفهم ،م اللغة العربيةيتعلالمذكورة. ومن خالل 

                                                           
 03م(، ص. 0110: دار الفكر العربي، ، )القاهرةتدريس فنون اللغة العربيةعلى أحمد مدكور،   3
: دار المعرفة، ، )بيروتغيرصفيض القدير في شرح الجامع الوي، ؤوف المنار محمد عبد ال 9 

 018(، ص. 0100
دار المناهج للنشر والتوزيع، : ، )عماناللغوي وتعليمها مهارات االتصالمحسن علي عطية،  2 

 33(، ص. 0118
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 م اللغة العربية.ستخدتعلماء ال التي تكتبهاكتب علمية متنوعة ذلك،باإلضافة إلى و 

 .أن نتعلم اللغة العربية علينا يجبلذالك، إذا نريد أن نفهم تلك الكتب، ف

من و  درسة أو المعهد.في الم يدرسها الطلبةمن المواد التي اللغة العربية 

الكالم ، كاإلستماع و تتكون من المهارات اللغويةالمعلوم أّن تعليم اللغة العربية 

 ات والمفردات والقواعد.وعناصر اللغة، كاألصو والقراءة والكتابة، 

القواعد هي إحدى عناصر اللغة العربية المهمة، وهي تتعلق بالنحوى 

والصرف. كما شرح فؤاد نعمة في كتاب ملخص قواعد اللغة العربية، أّن قواعد اللغة 

ديد تختص قواعد النحو بتح. العربية تشتمل على قواعد النحو وقواعد الصرف

ضبط أواخر الكلمات وكيفيه إعرابها، أي أن قواعد وظيفة كل كلمة داخل الجملة و 

النحو تنظر إلى الكلمة العربية من حيث أنها معربة )أي يتغير شكل آخرها بتغير 

موقعها الكالم(. أما قواعد الصرف فتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من 

 1تغيير بالزيادة أو بالنقص.

في إتقان  همي أساسقوّ تم اللغة العربية و فهالطلبة لل سهّ تأن  القواعد كنتم

ثيرًا كومع ذلك، تعليم القواعد الذي يجري في المدرسة أو المعهد   األربع.مهارات 

                                                           
 3 (، ص.، دون السنة: دار الثقافة اإلسالمية، )بيروتملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  1
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معلم . يستمع الطلبة إلى شرح الأي طريقة المحاضرة، تقليديةً  طريقةً ما يستخدم 

 رًا.مباش   ميعملية التعلعن القواعد إالّ أنّهم ال يستطيعوا أن يشتركوا في 

 تتكون .هي الوسائل التعليمية ميالتعل عملية في ةمهمإحدى العناصر ال

لمواد الدراسية ل وفًقا استخدامها تعديل ويتم مختلفة أنواع من ئل التعليميةالوسا

 كوسيط هي لالوسائ استخدام وظيفة ألن .تحقيقها المراد التعليمية هدافوأل

 .بسهولة األهداف تحقيق يمكن بحيث المواد لتقديم للمعلم

 تضمن أن ويمكن الحواس على كبير تأثير لها التعليمية التعليمية وسائلال

تساعد وسائل التعليمية  على تثبيت الحقائق في أذهان الطالب وتجلب . الفهم

  1السرور الطالب وتجدد نشاطهم.

 اللعبة فإن ،سوفارنول وفًقا الوسائل التعليمية. من جزًءا اللغوية اللعبة تعتبر

 8ة.معين لغوية مهارات وممارسةسرور ال اكتساب وهما مزدوج، هدف لها اللغوية

 ومنافسة صحًيا تعاونًا جعلي أن يمكن اللغوية اللعبة تطبيق فإن ذلك، إلى باإلضافة

 .الطلبة بين

                                                           
7 Wa Muna, Kartu Permainan: Media Pembelajaran Bahasa Arab Konstektual, dalam  

Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni, hlm. 87 
8 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malan Press, 

2009), hlm. 27 
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 اللعبة هذه من الغرض أّما "طعن الكلمات" هي من وسيلة اللعبة اللغوية.

 ال قد.العربية مفرداتهم إلى وإضافتها البيانات تجميع من الطالب يتمكن أن هو

 صيغ على تعتمد ولكنها المعنى، على مبنية الكلمات تجميع تعليمات تكون

 حسب والجمع المفرد أو والمذكار المانات أو ، والنكيرة المعرفة مثل الكلمات

 .4المتاحة الكلمات بطاقات عدد

 اللغة المفردات عليها مكتوب مستديرة أوراقًا المعلم يقدم ،ةاللعب هذه في  

إلى  ويصنفوها الكلمات يجمعوا أن مجموعات في الطلبة من يُطلب ثم .العربية

 عصا علىطعن  طريق عن فرقة معينة، مثل فرقة الجملة االسمية والجملة الفعلية،

 لوحة صغيرة. أو صغيرة

 ما نادرًا د،عالقوا مادةعلى  خاصة ،ةالعربي اللغة ميتعل في ،كذل ومع

 في صعوبةال الطلبة كثير من يجد بحيث ة.اللغوي يلة اللعبةوس المعلمون يستخدم

   .الفهم لتسهيل استخدامها يمكن ئلوسا وجود لعدم دعالقوا مادة تعلم

 اللغة ميتعل أن ،ةالعربي اللغة معلم معالتي تقوم بها الباحثة  لةمقابال ومن

 يستخدم ،روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية مدرسةب الثامن الصف في العربية

                                                           
9 M. Faisol, 99 Pembelajaran dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Lentera 

Kreasindo, 2016), hlm. 98-99  
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 الطلبة يستمع بينمااعد القو  مادة عن يشرح المعلم أي ،ةالتقليدي الطريقة المعلم

 الكتب سوى مالمعل يستخدم ال ،الوسائل التعليمية باستخدام يتعلق فيما ا.إليه

 تصنيف في هي القواعد تعلم في الطلبة صعوبة أن قال المعلمبورة والمعلمة. و والس

 ، والفاعل، والفعل، والمفعول به،: االسملالمثا سبيل على الجمل، في الكلمات

 01وكذلك الصعوبة في تثبيت شكل آخر الكلمات. .وغيرها

بناًء على ذلك، رغبت الباحثة أن تعمل البحث العلمي تحت الموضوع 

طلبة الصف  د لدى"فعالية استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات في تعليم القواع

 .الثامن في مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية بسونجاي لولوت"

 التحديد اإلجرائي -ب
إلحذار الخطأ في فهم الموضوع السابق، حددت الباحثة المصطلحات 

 الموجودة في الموضوع:

أما المقصود  00تأثير والعاقبة التي تحمل حاصل المنفعة.الفعالية: فعالية هي  .0

من فعالية في هذا البحث يعني المقارنة نتائج التعليم قبل استخدام وسيلة لعبة 

                                                           
10 Hasil wawancara dengan bapak Ramdhani, S.Pd.I, 16 Maret 2021 
11 Mudhofir, Teknologi Instruksional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), hlm. 146 
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طعن الكلمات وبعد استخدامها. يكون هذه اللعبة فعاالً إذا كانت نتائج تعلم 

 الطلبة جيدة وفًقا ألهداف التعلم المراد تحقيقها.

شاركة في ا الطلبة لموسائل التعليمية التي يمكنهالوسيلة اللعبة: هي إحدى  .0

 تعليم بطريقة ممتعة

طعن الكلمات: هو من وسيلة اللعبة التعليمية الذي تستخدمها الباحثة في  .3

 قدمت الباحثة ،ةاللعب هذه في. هذا البحث لتعّلم الطلبة في مادة القواعد

كلَّ  الطلبة الباحثة طلبت ثم .العربية المفردات عليها مكتوب مستديرة أوراقًا

إلى فرقة  ويصنفوها سمية والجملة الفعليةالجملة اال يجمعوا أن مجموعات

 معينة.

القواعد: هي من المواد العربية التي يدرسها الطلبة في المدرسة. والقواعد تتعلق  .9

الباحثة عن مادة القواعد  لنحو والصرف. وفي هذا البحث، يبحثمن ا

ن )مادة : ف الثامالص طلبةالموجودة في كتاب اللغة العربية الذي يستعمله 

 الجملة االسمية والجملة الفعلية(. 

 البحث سؤال  -ج
 استناًدا إلى خلفية البحث السابقة، فأسئلة البحث هي:  
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ما مدى فعالية استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات في تعليم القواعد لدى طلبة 

  الصف الثامن في مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية بسونجاي لولوت؟

 البحث  هدف -د

 استناًدا إلى أسئلة البحث، فإن هدف البحث هو:

 لمعرفة فعالية استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات في تعليم القواعد لدى طلبة

 الصف الثامن في مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية بسونجاي لولوت

 أهمية البحث  -ه

 النظرية .٤

يرجى هذا البحث يستطيع أن يزيد خزانة العلم عن وسيلة اللعبة اللغوية حتي 

يستطيع أن يساعد في تعليم اللغة العربية. ويستطيع أن يكون مرجعا للبحوث 

 خرى.األ

 العلمية .2

عليم خاصًة عن وسيلة اللعبة التعليمية و ت، لزيادة المعرفة العاميةللباحثة:  (أ

 القواعد
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على مهارات وعناصر اللغة العربيه، خاصًة في تعليم  لزيادة إتقانللطالب:  (ب

 القواعد، بطريقة ممتعة من خالل وسيلة اللعبة اللغوية

إلضافة معلومات حول وسيلة اللعبة اللغوية، ويمكن أن يستخدم للمعلم:   (ج

 في تعليم اللغة العربية، خصًة في تعليم القواعد

بية في تعلم اللغة العر جودة يرجى هذا البحث يستطيع أن يرقي للمدرسة:  (د

 المدارس

 أسباب اختيار الموضوع -و

 أّما أسباب اختيار هذا الموضوع، يعني:

في  لمساعدة المعلمينعملية التعليم، خاصة في  استخدام وسيلة اللعبة مهمّ  .0

 حثةارت البالهذا اخت في فهم الدرس. الطلبةمساعدة كذلك لو  المادة.تقديم 

م أكثر يالتعل عملية كونتخالل هذه اللعبة، س. من وسيلة لعبة طعن الكلمات

يشاركون مباشرة في المجموعة عن طريق تجميع الكلمات  الطلبةتعة ألن مم

 وفًقا لفئاتهم.

صعوبة اجهون اليو الصف الثامن  طلبةاللغة العربية، فإن  علممع م ةبناء على مقابل .0

ة العربية اللغ وقد استخدم  معلم .ويشعرون الملل بالسرعةد. عم القوايفي تعل
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د. لهذا عالقوا ميفي تعل المعلم وسيلة اللعبةيستخدم طريقة تقليدية ونادرا ما 

 .د في الصف الثامنعم القوايتعلالباحثة رت ااخت

 ، ألّن في هذهاختارت الباحثة مدرسة روضة الّشّبان المتوسطة اإلسالمية .3

سيلة استخدام و المدرسة لم تجد الباحثة عن البحث العلمي التي يبحث عن 

 لعبة طعن الكلمات في تعليم القواعد.

 فروض البحث -ز

 أما فروض البحث التي أخذتها الباحثة فتشتمل عن:

Ha:   يوجد فرق كبير في نتائج تعلم الطلبة بين المجموعة التجربية التي تستخدم

وسيلة لعبة طعن الكلمات والمجموعة الضابطة التي ال تستخدم وسيلة لعبة طعن 

ات في تعليم القواعد لدى طلبة الصف الثامن في مدرسة روضة الشّبان الكلم

 المتوسطة اإلسالمية بسونجي لولوت.

Ho:  ال يوجد فرق كبير في نتائج تعلم الطلبة بين المجموعة التجربية التي تستخدم

وسيلة لعبة طعن الكلمات والمجموعة الضابطة التي ال تستخدم وسيلة لعبة طعن 

تعليم القواعد لدى طلبة الصف الثامن في مدرسة روضة الشّبان الكلمات في 

 المتوسطة اإلسالمية بسونجي لولوت
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 الدراسات السابقة -ح

هناك عدة الدراسات السابقة التي تتعلق بما تبحثها الباجثة في هذا البحث، 

 فهي: 

 م تحت الموضوع "0103في سنة أمي مغفرة البحث العلمي الذي كتبته  .0

فعالية استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمة لترقية مهارة كتابة التالميذ في الفصل 

ة هذا نتائج الدراس ".العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سيدوارجو

يوجد فرق بين نتائج ت الحساب أكبر من ت الجدول ف قيمةالبحث أن 

استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمة طة بعد الضاب والمجموعة ةالتجريبي المجموعة

مي أأّما الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي كتبته  .كتابةالمهارة  في

كتابة. في بعثها مهارة ال أمي مغفرة، يعني من حيث مهارة اللغة. اختارت مغفرة

 أّما اختارت الباحثة في هذا البحث إحدى عناصر اللغة العربية، وهي القواعد

فعالية م تحت الموضوع  "0101في سنة  مي الذي كتبته نورديناالبحث العل .0

استخدام وسيلة ثقب الكلمة على تعليم مهارة الكتابة لدى طلبة الصف العاشر 

نتائج  ."بمدرسة روضة الشبان الثانوية اإلسالمية سونجي لولوت منطقة بنجر

طة الضاب والمجموعة ةالتجريبي المجموعة في قيمةالدراسة هذا البحث أن 

مردودة، أي يوجد فرق   Hoمقبولة و  Haف  1،12أصغر من  1,190
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 ثقباستخدام وسيلة طة بعد الضاب والمجموعة ةالتجريبي بين نتائج المجموعة

 أّما الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي كتبته .مهارة كتابة فيالكلمة 

. والمدرسة والفصلنوردينا، يعني من حيث تعليم مهارات أو عناصر اللغة 

مدرسة روضة الصف العاشر باختارت نوردينا في بعثها، تعليم مهارة الكتابة في 

حثة في . أّما اختارت الباالشبان الثانوية اإلسالمية سونجي لولوت منطقة بنجر

هذا البحث، تعليم القواعد في الصف الثامن بمدرسة روضة الشبان اإلسالمية 

 الحكومية سونجاي لولوت.

 م، تحت الموضوع0104سنة  فيAlif Chuntari  بحث العلمي الذي كتبته ال .3
"Penerapan Permainan Bahasa Tusuk Kata dalam Meningkatkan 

Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas IV MI Ma'arif 

Singosaren Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019".  أن نتائج هذا البحث

 لدى الطلبة بعد استخدام وسيلة طعن الكلمات. إتقان المفرداتزيادة هناك 

أّما الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي كتبته ألف جونتاري، يعني من 

حيث عناصر اللغة. اختارت ألف جونتاري في بعثها المفردات. أّما اختارت 

 الباحثة في هذا البحث القواعد

، تحت الموضوع 0101البحث العلمي الذي كتبته نيابة العليا مفيدة في سنة  .9

لترقية كفاءة التلميذات   Magic Pen"فعالية استخدام الوساءل التعليمية 
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قواعَد النحو في مدرسة الرحمة الدينية اإلسالمية للبنات في معهد هداية الله 

أكبر من نتيجة  0,31بماالة". نتائج هذا البحث أّن نتيجة اإلحصائي = 

وكذلك أكبر من نتيجة تقدير المعنوي  0,11321=  %2التقدير المعنوى 

أّما الفرق بين فروض هذا البحث مقبول. . بمهنى أّن 0,04193=  01%

هذا البحث والبحث العلمي الذي كتبته نيابة العليا مفيدة، يعني من حيث 

 الوسيلة المستخدمة.

تحت الموضوع  0104في سنة  كورنيا استطاعة رسالة الماجستر التي كتبتها  .2

تطوير وسيلة لعبة صيد القواعد في ضوع النظرية المعرفية لمساعدة تالميذ "

 ."مدرسة منبع العلوم المتوسطة بنجاريجو ماالنج في فهم القواعد النحوية

ونتائج البحث في هذا البحث هي فيمة ت الحساب أكبر من ت الجدول، 

فإن االستنباط هو أن هناك اختالف كبير في فهم القواعد لتالميذ الفصل 

السابع "ج" بعد استخدام لعبة صيد القواعد في ضوع النظرية المعرفية أثبتت 

كورنيا   تبتهأنّها فعالة. أّما الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي ك

 استطاعة، يعني من حيث وسيلة اللعبة المستخدمة.
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 هيكل البحث -ط
لتحديد االبحث و  وسؤالوى على خلفية البحث تحت مقدمة:  الالباب األول

كل هيالبحث و  روضالدرسات السابقة وفية البحث و همأالبحث و  فهدو اإلجرائي 

 .البحث

أهداف تعليم القواعد و يحتوى على تعريف طار النظري :  اإلالباب الثاني

تعليم القواعد وطريقة تعليم القواعد وتعريف الوسائل التعليمية ووظائف وأهمية 

الوسائل التعليمية، وأنواع الوسائل اتعليمية، وتعريف اللعبة اللغوية، وفوائد اللعبة 

 اللغوية ومفهوم لعبة طعن الكلمات وخطواته.

ميم وع ومدخل البحث وتصن:  منهجية البحث تحتوي على الباب الثالث

أساليب و  هاوالبيانات ومصادر  نتهالبحث وعي مجتمعالبحث وموضوع البحث و 

 يل البيانات تحلالبيانات وتصميم القياسات وأساليب  جمع

 تها شليل البيانات ومناق: تحالباب الرابع

ثصة البحث وتوصيات البحخالى على ام يحتو الختتا: الباب الخامس

 

 


