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 الباب الرابع

 تقدمي البياانت وحتليلها

 وتعليم اللغة العربية فيهايدان البحث م عنحملة  -أ
 كاليمنتان كاريتمنظمة مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية جبااي  .1

 61الوسطى
  مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية:  اسم املدرسة(أ

  عنوان املدرسة (ب
  سامود كاريتشارع جااي :   شارع (1
 كاريت: جااي    القرية (2
 سالتن: منتااي حيلر    الناحية (3
 رجيني الشرقية: كواتو   املنطقة (4
 منتان الوسطىي: كال   الوالية (5
 1987:    التاريخ (6
 :  خري هللا  رئيس املدرسة (7

 كاليمنتان كاريتاتريخ مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية جبااي  .٢
 الوسطى

واليت  1987يف عام  مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالميةأتسست 
مدرسة سبيل  .كاريت(، وهو زعيم ديين يف قرية جااي ملرحوماملعلم محدان )ايدير 

، منطقة كاريتة يف قرية جااي يهي واحدة من املدرس املهتدين املتوسطة اإلسالمية
مسبيت، كاليمانتان الوسطى. هذه  كواتوارينجني تيمور كبوفاتنمنتااي هيلري سالتن،

يف البداية جمرد . كاريتل املهتدين جااي سبي معهداملؤسسة التعليمية حتت مؤسسة 
 

61 Dokumentasi Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah MTs Sabilala Muhtadin Tahun 2021/2022. 
 



41 
 

، تطورت مؤسسة مدرسة سبيل املهتدين إىل مكان ولكن. يةالدين للدراسةمكان 
م على مستوايت خمتلفة مت تسجيلها رمسًيا يف وزارة الدين يف مجهورية يللتعل

 كاريتمدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية جبااي إندونيسيا وأحدها 
 62. الوسطىكاليمنتان 

 كاليمنتان كاريتمدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية جبااي  يف املدرسني .3
 الوسطى

املدرسني قي مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية جبااي عدد 
 التايل. اجلدولميكن رؤيتها يف  22.63الوسطى كاليمنتان كاريت

 املدرسني يف مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية :  4.٢ اجلدول

 املواد الدراسية أمساء الرقم
 علم القرآن واحلديث ،هعلم الفق خري األمم 1
 علم القرآن واحلديث هارزحممد أ 2
 علم القرآن واحلديث أستاذ جوين 3
 علم الفقة ،العقيدة األخالق أمي مباركة 4
 الثقافة اإلسالمياتريخ  خري اللة 5
 اتريخ الثقافة اإلسالمي فسحممد يو 6
 اإلندونسية اللغة ،اللغة العربية ىلومنحة امل 7
 اللغة العربية سوحلمي 8
 اإلندونسية اللغة نيتراي 9
 اإلجنليزية اللغة كاكي مبارز 10
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 الرايضيات ،اإلجنليزية اللغة وتنأمحد سفري 11
 اإلجنليزية اللغة س وحديتيأن 12
 الرايضيات قدوبويب هن 13
 الرايضيات املاجسرت ،ماءيقلإ 14
 طبيعةلعلم ا نور هداية 15
 علم اجتماعية ،طبيعةلعلم ا نور هداييت 16
 علم اجتماعية مولياان 17
 علم املدنية ،الفنون الثقافية نورية 18
 الرايضة مصطفى 19
 علم املدنية مشكر 20
 النحو والصرف سامري 21
 تالوة القرآن أجناس ماين 22

 

 كاليمنتان كاريتطلبة مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية جبااي ال .4
 الوسطى

 كاريتالطلبة مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية جبااي عدد 
 اجلدولميكن رؤيتها يف . 22264م 2022-2021الوسطى يف سنة كاليمنتان 

 .التايل
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 الطلبة مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية:  4.3 اجلدول

 الفصل
 اإلعداد

 اجلملة
 الطالبات بطالال

 90 45 45 سبعة 
 55 33 22 مثانية 
 77 48 29 تسعة 

 222 اجلملة
 

 مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية والبنية التحتية املرافق .5

مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية جبااي  والبنية التحتية املرافق
 التايل. اجلدولميكن رؤيتها يف  .65الوسطىمنتان يكال كاريت

 مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة اإلسالمية والبنية التحتية املرافق:  4.4 اجلدول

 حال عدد املرافق الرقم
 جّيد 1 قاعة رئيس املدرسة 1
 جّيد 1 قاعة املدسني  2
 جّيد 9 الفصول 3
 جّيد 1 املسجد 4
 جّيد 1 قاعة املدرسة 5
 جّيد 1 املقصف 7
 جّيد 1 قاعة معمل اللغة 6
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 جّيد 1 قاعة الصحة 8
 جّيد 1 املدرسةقاعة إدارة  9
 جّيد 1 مرحاض املّدس 10
 جّيد 3 الطلبةمرحاض  11
 جّيد 1 املكبة 12
 جّيد 1 جمال الرايضة 13
 جّيد 1 ساحة انتظار السيارات 14
 جّيد 2 املسكن البنات 15
 جّيد 2 املسكن البنني 16

 

  تقدمي البياانت -ب

البياانت اليت مت احلصول عليها أثناء يع مجتقدمي هو  ا البحثيف هذ تقدمي البياانت
للبياانت اليت مت احلصول عليها خالل امليدان.  وميالتق،ووالتنفيذ ،البحث من التخطيط

 ملزيد من التفاصيل، راجع الوصف التايل:

 تعليم املفردات ابستخدام وسيلة لعبة البينجوختطيط  .1

رأس سنة "وضوع وأم الدرس مب. ةكمدرس ةعمل الباحثت، ا البحثيف هذ
. وقد مت إعطاء هذه 2013منهج  وي مت تدريسه خالل البحث هذال "هجرية
الضابطة(. يتم  اجملموعة)أ  9 فصلجتريبية( و اجملموعة) ب 9 فصليف  طلبةاملادة لل

. التجريبية جمموعةو ضابطةال جمموعة قدرة معدلأواًل لتحديد  قبليإجراء اختبار ال
 النهائية البياانت على للحصول بعديال ختباراال إجراء مت م،يالتعل من االنتهاء بعد
و  الضابطةاجملموعة م يف يقبل إجراء التعل ولكن،.والتجريبية الضابطة مجموعةلل

 :مييتم إعداد كل ما هو مطلوب يف عملية التعل التجريبية
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 اجملموعةاملرحلة األوىل هي إجراء مالحظات يف املدرسة ملعرفة حالة   (أ
، اجملموعة يف مبالحظات ةإلعداد الفصول قبل البحث. عندما يقوم الباحث

حىت يتمكنوا من  اجملموعةوظروف  ،الطلبةمباشر قدرات  ةيرى الباحث
الذي  اجملموعةأيًضا  ةتصميم وإعداد البحث بشكل صحيح. حيدد الباحث

. كما تشاور جبيداسيتم استخدامه كغرفة حبث حىت يتم تنفيذ البحث 
وسيلة  ةقوم الباحثتمث  .مع مدرس اللغة لتحديد موعد إجراء البحث ةالباحث

ستطيلة من ستة × و مجبن وسائلبعمل ستة  ةالباحث تقام .لعبة الينجو
و واحد جبن لةو على الورق املقوى، مما يعين أنه يف وسيجمخسة صناديق بن

و حيتوي على جبن لةكل وسي امفردة. إذ 30توي على حيصندوًقا  30يوجد 
 عشوائي. بشكل مفردة  30

قامت الباحثة بعمل (. اخلامس)انظر امللحق  تعليم يططخت ةقوم الباحثتمث (ب
يف هذه  الضابطة.والتجريبية  للمجموعةخطتني دراسيتني لكل منهما 

م املفردات حتتوي على ختصيص الوقت يتصميم تعل ةدد الباحثحتاخلطوة 
2x45 ب مث حتدد -9أ و -9 موعة، واجملرأس سنة هجرية، واملوضوع هو

املنافسة األساسي، وهي فهم الوظائف االجتماعية وتركيب النص والعناصر 
م املفردات يبعد تعل الطلبةاللغوية مع مؤشرات اإلجناز اليت جيب أن حيققه 

 من ممارسة نطق املفردات املتعلقة بسنة هجرية بشكل الطلبةهو أن يتمكن 
صحيح، والغرض من هذا  جرية بشكلصحيح وترمجة املفردات املتعلقة ابهل

على نطق املفردات بشكل صحيح ذات  ينقادر الطلبةالبحث أن يكون 
عالقة بسنة هجرية ويستطيع الطالب ذكر معىن املفردات املتعلقة هبا بشكل 

 ةمفرد 30أيًضا  ةدد الباحثحتصحيح. ابإلضافة إىل ذلك، يف هذه املرحلة، 
م من ي، ابإلضافة إىل خطوات التعلجيب تسليمها من كتاب الصف التاسع

املقدمة واألنشطة األساسية واخلتام واليت سيتم توضيحها بعد ذلك يف مرحلة 
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أيًضا االسرتاتيجيات واألساليب  ةدد الباحثحتالتخطيط. يف هذه املرحلة، 
لعبة  يلةوس ةالباحث تاملستخدمة. يف اجملموعة التجريبية، استخدم ئلوالوسا

م النشط. يم اسرتاتيجيات التعلاالطريقة الشفوية والتمرين واستخدو مع جنيالب
 ائلو ولكنها استخدمت وسجنيلعبة الب يلةمل تستخدم اجملموعة الضابطة وس

ابستخدام أسلوب السؤال واجلواب. عند تصميم  ختمني الصورةأخرى، وهي 
، أي أن اتم املفرديبتكييفها مع أهداف تعل ةقوم الباحثتخطة الدرس، 

 قادرون على نطق وذكر معىن املفردات بشكل جيد. الطلبة
 طلبةليتم اختبارها على  القبلي والبعدي أسئلة االختبار ةالباحث توضع(ج

هتدين للحصول على بياانت املسبيل  املتوسطةالتاسع يف مدرسة  اجملموعة
أسئلة ح  5األولية والنهائية. يتكون هذا السؤال من  الطلبةحول قدرات 

نطق املفردات بشكل  الطلبةنطق املفردات ابستخدام املؤشرات يستطيع 
 اتأسئلة االختيار 5، و طابقةأسئلة امل 5جيد ومكتوب بشكل صحيح، و 

ترمجة املفردات بشكل  الطلبةأسئلة الرتمجة ابستخدام املؤشرات يستطيع  5و 
 منظمةهيز أسئلة االختبار القبلي والبعدي أبهداف تعليمية، وصحيح. مت جت

اجملموعة اليت لديها . اجملموعةمثل األمساء والغياب واملوضوعات و الطلبة
 نتائج مقارنة متت حني يف. الضابطة اجملموعة هي أعلى درجات عدلم

 والتجانس والطبيعي عدلامل مثل القبلي االختبار قيم مع البعدي االختبار
 .22اإلصدار  SPSS ابستخدامT واختبار

 تعليم املفردات ابستخدام وسيلة لعبة البينجوتنفيذ   .٢

 اجملموعةهو نشاط حبثي ميداين يتم تنفيذه يف  بحثلا الم يف هذيتنفيذ التع
التجرييب بناًء على مراحل التخطيط اليت مت إعدادها مسبًقا  اجملموعةو الضابط

الختبار واو جلعبة البنسيلة م ابستخدام وي، والتعلقبليدًءا من مرحلة االختبار الب
 :كما يلي من التفاصيل البعدي. ملزيد
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 موعة الضابطةجملاتنفيذ عملية تعليم  (أ

 اجلدولميكن رؤيتها يف  ،عملية التعليم يف اجملموعة الضابطة اجلدول
 .التايل

 عملية التعليم يف اجملموعة الضابطة 4.5 اجلدول

 مادة الساعة اتريخ/اليوم رقم

أبريل  18 ،اإلثنني 1
 اختبار قليب  08.00-08.20 2022

أبريل  20 ،األربعاء 2
2022 

10.30-12.00  
تقدمي مفردات عن رأس 

 هجريةسنة 

 اختبار بعدي  12.50 -12.30

. البينجولعبة  يلةال تستخدم وس الضابطةاجملموعة يف  املفردات ميتعل
 على النحو التايل: الضابطةاجملموعة م يف يشرح مراحل التعل ميكن

 الضابطةقبلي يف اجملموعة الختبار اال  (1
بناًء على األسئلة  قبليالختبار اال ةالباحث تيف هذه املرحلة أجر

قبل قبلي يف اليوم السابق اليت مت إعدادها مسبًقا. مت إجراء االختبار ال
. قبل توزيع األسئلة على 08،20-08،00، أي يوم االثنني من تعليم
أواًل شرًحا لكيفية اإلجابة على األسئلة وُطلب  ةالباحث ت، قدمالطلبة

واملوضوع والغياب. أسئلة االختبار  اجملموعةاالسم و املنظمةمنه ملء 
نطق أسئلة ل 5تكون من ت يتال سئلةاألو تتعلق مبواد السنة اهلجرية القبلي
ميكن تقييم قيود  ، ألنه الةدات اخلمسة اليت قدمها الباحث. املفرداتاملفر
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 ةذكر أمسائهم فقط قل املفردات والباحث الطلبة، ُيطلب من املكان والزمان
أسئلة  5و ، أسئلة للمطابقة 5، و م يف املنزليِّق ُتصواهتم مثأ سجلت

على  الطلبةدقيقة عمل  20أسئلة للرتمجة. بعد حوايل  5اختيار و 
 ةالباحث ت، مث أتكداألسئلة مرة أخرى ةالباحث ت، ومجعقبلياألسئلة ال

بعد أن حتققت الباحثة من . الطلبةمن ملء مجيع اهلوايت من قبل 
شكرًا  بقول ةالباحث ختمتتمال كل شيء وتعبئة مجيع اهلوايت، اك
 عدلم مع ومقارنتها عدلامل سئلة االختبار القبلي. مث يتم حساب أطلبةلل

 اجملموعة. التجريبية واجملموعة ةبطاالض اجملموعة لتحديد األخرى الفصول
 هذه كل تستخدم. الضابطة اجملموعة هي أعلى درجات عدلم لديها اليت

 . SPSS من 22 اإلصدار احلساابت
 الضابطةاملادة يف اجملموعة  دميتق (٢

 تعليمذهنيًا للاعجت يف املرحلة األولية افتتحت الباحثة الدرس 
على احلفاظ على صحتهم  الطلبةمن خالل سؤاهلم عن حاهلم وحتفيز 

اليت يتعني حتقيقها  تعليمبنقل أهداف ال ةقوم الباحثت. مث تعليمومحاسهم لل
وذكر معىن  قادرون على نطق املفردات الطلبة، أي أن تعليمبعد إجراء ال

بشكل صحيح فيما. مث أخذت الباحثة احلضور عن طريق نداء  املفردات
العديد من  باحثةسأل الت. لبدء الدرس، فواحدا واحًدا الطلبةأمساء 

طلب من تة اهلجرية واملفردات عن املوضوع املراد دراسته، أي رأس السن
 ختمني املوضوع الذي سيتم دراسته يف ذلك اليوم. الطلبة

املادة املراد دراستها أعطت الباحثة مادة  الطلبةبعد أن عرف  
من خالل كتابة املفردات على السبورة مث رأس السنة اهلجرية املفردات 

مث  بشكل. الطلبةإعطاء أمثلة على كيفية قراءة املفردات اليت يتبعها 
البحث عن معىن املفردات يف القاموس الذي  الطلبةطلبت الباحثة من 
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دقيقة. أثناء عملية البحث عن املفردات يف القاموس،  15أحضروه ملدة 
أسئلة حول املعىن الذي حصلوا عليه يف  الطلبةوبعض  ةالباحث تطرح

على معىن املفردات يف القاموس،  الطلبةالقاموس. بعد أن حصل مجيع 
 اجملموعةم يف ي. يف تنفيذ التعلالطلبةأشياء ال يفهمها  ةالباحث تسأل
كانوا جادين جًدا ، لكن بعضهم كان  الطلبةبط، لوحظ أن بعض االض

 .أيًضا كثريين ما زالوا منشغلني أبنشطتهم.

 ختمني الصورةلعبة املفردات وهي  ةالباحث تيف هذه املرحلة قدم
ورقة  ةالباحث تإىل ست جمموعات، مث وزع الطلبةاملفردات بتقسيم 

جمموعات حصلت على صور  3مفردات،  30مفردات حتتوي على 
جمموعات حصلت على مفردات عربية وهي زوج من صور  3املفردات و 

حول  طلبةتوجيهات لل ةالباحث تاملفردات. من جمموعات أخرى. أعط
طعة نقود يف لعبة ق باحثةمي الرت. أواًل، سختمني الصورةكيفية استخدام 

تتكون من وجهني، ومها الصور واألرقام. مث عند رميها وخترج الصورة، 
جيب على اجملموعة اليت حتصل على الصورة أن تظهر صورة مثال صورة 
احتفال، وجيب على جمموعة املفردات أن تذكر مفردات جمموعة الصور 

جيب أن املعروضة وهي احتفال، و والعكس صحيح إذا ظهرت األرقام، 
تذكر جمموعة املفردات املفردات وجيب أن تظهر جمموعة الصور الصورة 
املناسبة. ستحصل اجملموعة اليت تظهر بشكل صحيح على نقاط وحتصل 
على جائزة على شكل قلم. ومع ذلك، إذا كان خطأ، سيتم إلقاء نقاط 
على اجملموعة اليت قدمت الصورة بشرط أن تعرف جمموعة الصور اإلجابة 

و املفردات. ولكن إذا مل يكن األمر كذلك، فلن حتصل كل اجملموعات أ
وا ؤهلم لعبة املفردات الورقية، بد الباحثة على نقاط. عندما قدمت

متحمسني. ومع ذلك، ميكن أن نرى من اللعبة أن شخًصا واحًدا فقط 
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يف اجملموعة أجاب بينما صفق األعضاء اآلخرون للتو. يف هذه احلال، 
ظة أنه يف اللعبة ال يشارك مجيع أعضاء اجملموعة يف اللعبة بل ميكن مالح

 مييلون إىل االعتماد على شخص واحد فقط.

عما إذا كان هناك أي شيء  ةالباحث تيف هناية الدرس، سأل
يريد سؤاله عن املادة الدراسة. إذا مل ُيسأل أي شيء قبل إهناء الدرس، 

متحمسني  الطلبةحىت يكون  طلبةلل اعن تقديره ةالباحث تفقد أعرب
 .سالم. مث اختتمت الباحثة الدرس ابلتعليملل

 الضابطةبعدي يف اجملموعة الختبار اال  (3
الصف  طلبةم ليم لتقييم خمرجات التعليالتعلبعد االنتهاء من 

لتحديد القدرة النهائية لطلبة  طلبةالتجرييب، أعطت الباحثة اختبار بعدي لل
أسئلة لنطق املفردات  5الصف التجرييب. أسئلة االختبار البعدي يف شكل 
ذكر أمسائهم فقط  الطلبةألنه ال ميكن تقييم قيود املكان والزمان، ُيطلب من 

 أسئلة للتوفيق، 5سجل أصواهتم مث تقيم يف املنزل، و ت ةفردات والباحثقل امل
أسئلة ترمجة املفردات مع املؤشرات  5أسئلة االختيار من متعدد و  5 و

ترمجة املفردات بشكل جيد وصحيح. حتتوي أسئلة االختبار  الطلبةيستطيع 
قام الغائبة، مثل األمساء، واألر نظمةالبعدي أيًضا على أهداف تعليمية، وامل

تم إجراء وتوالصفوف، واملوضوعات، والتعليمات اخلاصة بـملء األسئلة. 
الضابط ومت إجراؤها يف هناية  اجملموعةأسئلة االختبار البعدي يف نفس اليوم 

بتقليل  ةالباحث تدقيقة. مث بعد االنتهاء، قام 20الدرس، والذي كان حوايل 
 شكرتالطالب. عند االنتهاء،  إجاابت الطالب والتحقق من اكتمال هوية

. مث يتم حساب نتائج هذا االختبار البعدي ومقارنتها طلبةلل ةالباحث
 .t واختبار الطبيعية، والتجانس، ،عدللتحديد امل بعديبدرجات االختبار ال

لتحديد ما إذا كانت هناك  .SPSSمن  22تستخدم احلساابت اإلصدار 
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 يلةالقيم بني اجملموعتني ولتحديد فعالية وسفروق ذات داللة إحصائية يف 
 و.جلعبة البن

 موعة التجريبية  جملاتنفيذ العملية التعلبم  ب(
 .التايل اجلدولميكن رؤيتها يف  ،التجريبيةيف اجملموعة عملية التعليم  اجلدول

 التجريبيةعملية التعليم يف اجملموعة  4.6 اجلدول
 مادة الساعة اتريخ/اليوم رقم

 18 ،اإلثنني 1
 قليباالختبار اال 08.40-08.20 2022أبريل 

2 
 20 ،األربعاء
 2022أبريل 

 10.30-12.00 
تقدمي مفردات عن رأس 

 سنة هجرية

 بعدياالختبار اال  12.50 – 12.30

 

وسيلة  ابستخدام التجريبيةاجملموعة م يف يبشكل عام، عملية التعل
 يلي. كما إىل عدة مراحل ،لعبة البينجو

 بيةيتجرالقبلي يف اجملموعة الختبار اال  (1
بناًء على األسئلة  قبليالختبار اال ةالباحث تيف هذه املرحلة أجر

 قبل تعليمقبلي يف اليوم السابق اليت مت إعدادها مسبًقا. مت إجراء االختبار ال
، الطلبة. قبل توزيع األسئلة على 08.40-08.20، أي يوم االثنني من 

أواًل شرًحا لكيفية اإلجابة على األسئلة وُطلب منه ملء  ةالباحث تقدم
تتعلق  القبليواملوضوع والغياب. أسئلة االختبار  اجملموعةاالسم و املنظمة

. داتنطق املفرأسئلة ل 5تكون من ت يتال سئلةاألو مبواد السنة اهلجرية
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ميكن تقييم قيود املكان  ، ألنه الةاليت قدمها الباحثدات اخلمسة املفر
 سجلت ةذكر أمسائهم فقط قل املفردات والباحث الطلبة، ُيطلب من والزمان

 5أسئلة اختيار و  5و ، أسئلة للمطابقة 5، و م يف املنزليِّقصواهتم مث ُتأ
، قبليعلى األسئلة ال الطلبةدقيقة عمل  20أسئلة للرتمجة. بعد حوايل 

من ملء مجيع  ةالباحث ت، مث أتكداألسئلة مرة أخرى ةالباحث تعومج
تمال كل شيء بعد أن حتققت الباحثة من اك. الطلبةاهلوايت من قبل 

. مث يتم حساب طلبةشكرًا لل بقول ةالباحث ختمتوتعبئة مجيع اهلوايت، 
 لتحديد األخرى الفصول عدلم مع ومقارنتها عدلامل سئلة االختبار القبليأ

 درجات عدلم لديها اليت اجملموعة. التجريبية واجملموعة ةبطاالض اجملموعة
 22 اإلصدار احلساابت هذه كل تستخدم. الضابطة اجملموعة هي أعلى
 .SPSS من
 بية ابستخدام وسيلة لعبة البينجويتجرالتقدمي املادة يف اجملموعة  (٢

 الطلبةابلتهنئة ويف املرحلة األولية افتتحت الباحثة الدرس 
على  الطلبةمن خالل سؤاهلم عن حاهلم وحتفيز  تعليممهيئني ذهنيًا لل

بنقل أهداف  ةقوم الباحثت. مث تعليماحلفاظ على صحتهم ومحاسهم لل
م. مث أخذت الباحثة احلضور عن يم املراد حتقيقها بعد إجراء التعليالتعل

 باحثةسأل التواحًدا تلو اآلخر. لبدء الدرس،  الطلبةطريق نداء أمساء 
العديد من املفردات عن املوضوع املراد دراسته، أال وهو رأس السنة 

تسمية بعض املفردات اليت يعرفوهنا عن السنة  الطلبةطلب من تاهلجرية و
عادة يف  الطلبةعما يفعله  الطلبةسؤال ب اهلجرية وربطها ابحلياة اليومية

 رأس السنة اهلجرية.

مث أعطت الباحثة مادة تعليمية من خالل إعطاء أمثلة لكيفية 
 تمراحل. مث طلب 3مفردة مقسمة إىل  30نطق املفردات على مراحل، 



53 
 

ث واتباع ةا الباحهتاالستماع دون النظر إىل املفردات اليت قرأ الطلبةمن 
املفردات على السبورة مث قرأ  ةالباحث تدات. مث كتبطريقة نطق املفر

مًعا على معىن املفردات من خالل  ةوالباحث الطلبةمعا. مث يتعرف  الطلبة
ختمني معىن  الطلبةدلياًل يوضح املفردات مث ُيطلب من  ةإعطاء الباحث

املفردات يف  كتابة الطلبةاملفردات. عند االنتهاء، طلبت الباحثة من 
 ةقدم الباحثتعندما  .الطلبةعما مل يفهمه  ةالباحث تدفاترهم. مث سأل

من خالل تكرار املفردات من االستماع والتحدث والقراءة  طلبةمادة لل
ألنه  تعليمًما وثيًقا لليولون اهتما الطلبةوالكتابة إلجياد املعىن، يبدو أن 

يتم منحهم الفرصة الكتساب اللغة بشكل جيد. لذلك يبدون 
. ابإلضافة إىل ذلك، فإن إعطاء املعىن من خالل تعليممتحمسني عند ال
 أكثر محاًسا للتخمني مًعا. الطلبةالتظاهر جيعل 

اليت مت  سيلة تعليميةأواًل و ةالباحث تيف هذه املرحلة، أعد
حول  طلبةو. أعطت الباحثة توجيهات للجلعبة البن يلةإنتاجها، وهي وس

 6إىل  الطلبة، مث قسمت الباحثة يلة لعبة البنجوكيفية استخدام وس
اجللوس مع جمموعاهتم. مث يتم  الطلبةجمموعات. طلبت الباحثة من 

، مفردة. يف هذه اللعبة 30و حتتوي على جورقة لعبة بن الطلبةإعطاء 
املفردات ابللغة اإلندونيسية، مث على كل جمموعة جتد اللغة  ةذكر الباحثت

العربية من املفردات املذكورة أن تضع عالمة املفردات يف املربع. إذا كان 
مفردات متجاورة إما رأسًيا أو أفقًيا أو قطراًي، فيجب على  3لديك 

طلب املعلم و واحلصول على نقاط. مث يجاجملموعة رفع أيديهم وقول بن
يف اجملموعة تسمية املنفردات الثالثة اليت مت العثور عليها  طلبة 3من 

 ومعانيها. اجملموعة اليت حتصل على أكرب عدد من النقاط هي الفائزة.
متحمسني للغاية ملتابعتها.  الطلبة، كان وسيلة لعبة البنجوعندما جرت 
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تتنافس كل جمموعة على النقاط. لقد استمعوا جبدية شديدة إىل كل مفرد 
. عندما تستمر اللعبة، يساعد كل عضو بعضه البعض ةها الباحثتقالاليت 

 الطلبةها للفوز ابللعبة. بدا مجيع تعليميف تذكر املفردات اليت مت 
ة متحمسني للفوز ابللعبة. ميكن مالحظة ذلك من خالل جتربتهم، الطريق

اليت يلعبون هبا بشغف. وعندما أمروا بنطق املفردات ومعناها يقولون 
 ذلك حبماس.

عما إذا كان هناك شيء غري مفهوم،  باحثةال لتبعد ذلك سأ
 الطلبةحىت يكون  طلبةالتقدير لل باحثةال تقبل إهناء الدرس قدم

عن املواد  الطلبةالدرس مًعا بسؤال بعض  اختتمت. مث تعليممتحمسني لل
كانوا متحمسني جًدا لإلجابة  الطلبةوها اليوم. لوحظ أن بعض تعليماليت 

اآلخرين املفردات اليت  الطلبةحبماس وبشكل مناسب، كما أضاف بعض 
 كانوا يدرسوهنا يف ذلك اليوم. مث قالت الباحثة مرحبا، مث انتهى الدرس.

 بيةيتجرالبعدي يف اجملموعة الختبار اال (3

 للمجموعة ميم لتقييم خمرجات التعلياالنتهاء من التعلبعد 
لتحديد القدرة النهائية  لبةبعدي للطالختبار اال، أعطت الباحثة ةالتجريبي

. أسئلة االختبار البعدي هي نفسها أسئلة االختبار ةالتجريبي للمجموعة
أسئلة لنطق  5املتعلقة مبواد السنة اهلجرية مع أسئلة يف شكل  قبليال

ذكر  الطلبةاملفردات ألنه ال ميكن تقييم قيود املكان والزمان، ُيطلب من 
سجل أصواهتم مث تقيم يف املنزل، و ت ةأمسائهم فقط قل املفردات والباحث

أسئلة ترمجة  5أسئلة االختيار من متعدد و  5 و أسئلة للتوفيق، 5
ترمجة املفردات بشكل جيد  الطلبةاملفردات مع املؤشرات يستطيع 

وصحيح. حتتوي أسئلة االختبار البعدي أيًضا على أهداف تعليمية، 



55 
 

مثل األمساء، واألرقام الغائبة، والصفوف، واملوضوعات،  نظمةوامل
تم إجراء أسئلة االختبار البعدي يف وتوالتعليمات اخلاصة بـملء األسئلة. 

الضابط ومت إجراؤها يف هناية الدرس، والذي كان  اجملموعةوم نفس الي
بتقليل إجاابت  ةالباحث تدقيقة. مث بعد االنتهاء، قام 20حوايل 

 شكرتالطالب والتحقق من اكتمال هوية الطالب. عند االنتهاء، 
. مث يتم حساب نتائج هذا االختبار البعدي ومقارنتها طلبةلل ةالباحث

 ،عدللتحديد امل ضاطبةال مع اجملموعة بعدياالختبار البدرجات 
من  22تستخدم احلساابت اإلصدار  . t واختبار الطبيعية، والتجانس،

SPSS . 

 يف تعليم املفردات ابستخدام لعبة البينجو تقومي البياانت.ج(

 اجلدولميكن رؤيتها يف  ،و البعدي قبليالختبار الذين ال الطلبةعدد 
 :التايل

 الختبار قبلي االذين خضعو الطلبةعدد  اجلدول 4.7 اجلدول
 عدد اجملموعة

 36 تجريبيةموعة الجملا
 35 الضابطة موعةجملا 

 71 اجلملة
مل ينفذوا اخنبار القبلي ألهنم مرضوا  بةطل 3يف اجملموعة الضابطة  

مل ينفذوا اختبار القبلي ألهنم مرضوا. إذا مجلة  بةطل 3ويف اجملموعة التجريبية 
 .39 التجريبيةواجملموعة  38للمجموعة الضابطة  الطلبة
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لمجموعة الضاطة واجملموعة ل بعديالقبلي والختبار الانتائج  (1
 بيةيتجرال

،  التجريبيةنتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة واجملموعة 
 :التايل اجلدولرؤيتها يف ميكن 

لمجموعة الضابطة واجملموعة لقبلي النتائج االختبار :  4.8ل دواجل
 التجريبية

 

ب
ان
ًء
 
 ع

ب
ان
ًء
 
ع

ىل جدول النسب املئوية للمؤهالت لدرجات االختبار التمهيدي أعاله، 
 موعةطالًبا يف اجمل 35و  ةالتجريبي اجملموعة طلبةطالًبا من  36فإن 

  ٪.100أي   انقصالضابطة، حصل مجيعهم على درجات 

 فئة النتيجة النتيجة
 قيمة % تكرر

اجملموعة 
 التجريبية

اجملموعة 
 الضابطة

اجملموعة 
 التجريبية

اجملموعة 
 الضابطة

92.00-
 - - - - ممتاز 100.00
83.00-
 - - - - جيد 91.00
75.00-
 - - - - مقبول 82.00
0.00-

100% 100% 35 36 راسب 74.00  

 100% 100% 35 36 اجلملة
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 نتائج يف فرق ،املعياري واالحنراف عدل،ميكن رؤية امل
 يف امللحق SPSS 22 ابستخدام طلبةلل قبليال االختبار

 االختبار نتائج يففرق  املعياري، واالحنراف عدل،امل:  4.9ول داجل
  القبلي

االحنراف  املعدل اجملموعة
 املعياري

 فرق

 174.269 13.201 46.71 اجملموعة الضابطة
 190.199 13.791 45.97 التجريبيةاجملموعة 

 

 التجريبية األول للمجموعة قدرة عدلأعاله، م اجلدولمن 
 للمجموعة املعدلأن  اجلدولويوضح  جًدا منخفض واجملموعة الضابطة

 فرق وهو من عرضها عند كثرًيا ختتلف واجملموعة الضابطة ال التجريبية
أستنتج أبن املوصوفة،  بناًء على نتائج حتليل البياانت .0.74 يساوي
 يف كانت واليت ،46.71 كان ابطةاجملموعة الضاالختبار القبلي  نتائج

 التجريبيةاجملموعة  قبلياملؤهل املنخفض. بينما تبلغ قيمة االختبار ال
45.97 . 

 التجريبيةلمجموعة الضاطة و اجملموعة لبعدي الختبار الانتائج  (٢

،  التجريبيةللمجموعة الضابطة واجملموعة  بعدينتائج االختبار ال
 :التايل اجلدولرؤيتها يف ميكن 

نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة :  4.1٠ اجلدول
 التجريبية
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فئة  النتيجة
 النتيجة

 قيمة % راتكر
اجملموعة 
 التجريبية

اجملموعة 
 الضابطة

اجملموعة 
 التجريبية

اجملموعة 
 الضابطة

 ٪8.57 ٪8.33 3 3 ممتاز 92.00-100.00
 ٪20 ٪36.11 7 13 جيد 83.00-91.00
 ٪31.42 ٪33.33 11 12 مقبول 75.00-82.00
 ٪40 ٪22.22 14 8 انقص 0.00-74.00

 ٪100 ٪100 35 36 اجلملة
من بناًء على جدول النسبة املئوية للتأهيل بعد االختبار أعاله، 

على درجات  ممتازحصلوا على  بةطل 3 التجريبيةيف اجملموعة  بةطل 36
 12و  ،36.11على درجات طالبا حصلوا على جيد  13و  ،%8.33

طالبا حصلوا على  8و  ،33.33%على درجات طالبا حصلوا على مقبول 
 3يف اجملموعة الضابطة و  طلبة 35ومن  . 22.22%على درجات انقص 

حصلوا على  بةطل 7و  ،8.57%على درجات  ممتازحصلوا على  بةطل
على درجات طالبا حصلوا على مقبول  11و  ،20%على درجات جيد 
 .  40%على درجات حصلوا على انقص  14و  ،%31.42

 نتائج يففرق و املعياري، واالحنراف عدل،ميكن رؤية امل
 .يف امللحق SPSS 22 ابستخدام طلبةلل البعدي االختبار

 االختبار نتائج يففرق  املعياري، واالحنراف عدل،امل:  4.11 اجلدول
 البعدي

 فرق االحنراف املعياري املعدل اجملموعة
 119.240 10.920 73.77 اجملموعة الضابطة
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 121.399 11.018 79.03 اجملموعة التجريبية
 النهائية القدرة القيمة معدلأعاله، ميكن مالحظة أن  اجلدولمن 

 بني الفرق من رؤيته وميكن زاد قد واجملموعة الضابطة التجريبية للمجموعة
ويسلة م املفردات ابستخدام يبناًء على خمرجات تعل  .5.26 وهو الدرجتني،
مدرسة سبيل املهتدين الثنوية  م املفردات للصف التاسع يفييف تعل ينجولعبة الب

عدل . بعد إجراء االختبار البعدي أظهرت نتائج االختبار أن مإلسالمية
 جيدة، واجملموعة الضابطة ؤهالتمب 79.03 إىل ارتفع قد التجريبيةاجملموعة 
 . جيد مؤهل وهو 73.77

 الفرضياتختبار ا (3
 (Uji Normalitas)اختبار الطبيعية  (أ

الطبيعية لتحديد ما إذا كانت البياانت  يستخدم اختبار
 spssطبيعي أم ال. حلساب احلالة الطبيعية للبياانت املستخدمة 

 .Windowsمن  22لإلصدار 

 :النتائج على حسب اآليت

 البياانت الطبيعية ،sig  >0.05إذا كانت 

 البياانت غري الطبيعية ،sig < 0.05إذا كان 

 أدانه: اجلدولميكن رؤيتها من 

تبار خلا SPSS ابستخدام ختبار الطبيعيةاالنتائج :  4. 1٢ اجلدول
 التجريبيةاجملموعة الضابطة واجملموعة يف  قبليال

 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
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Pretest Kontrol .083 35 .200* .955 35 .163 

Eksperimen .083 36 .200* .952 36 .124 

 

القبلي اختبار احلالة الطبيعية لدرجات ما بعد االختبار  اجلدوليوضح 
ابستخدام اختبار  للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

Kolmogorov-Smirnov،  مبساعدة تطبيقSPSS القيمة .
< 0.200، لذلك 0.200التجريبية هي  اجملموعةاالحتمالية للبياانت 

اجملموعة حبيث يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي. بينما يف  0.05
، لذلك يتم توزيع البياانت  0.05< 0.200مث  0.200 الضابطة

 .بشكل طبيعي

 SPSS ختبار الطبيعية ابستخداماالنتائج :  4. 13 اجلدول
 التجريبيةاجملموعة الضابطة واجملموعة  يف بعديالختبار اال

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Posttest Kontrol .117 35 .200* .959 35 .210 

Eksperimen .135 36 .095 .902 36 .004 

 

 البعدي اختبار احلالة الطبيعية لدرجات ما بعد االختبار اجلدوليوضح 
ابستخدام اختبار  التجريبيةواجملموعة  للمجموعة الضابطة

Kolmogorov-Smirnov مبساعدة تطبيق ،SPSS القيمة االحتمالية .
 0.05 < 0.095، لذلك  0.095التجريبية هي للمجموعةللبياانت 

 اجملموعة الضابطةحبيث يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي. بينما يف 
 ة، لذلك يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي 0.05< 0.200مث  0.200

 (Uji Homogenitas) اختبار جتانس (ب
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أم جتانس ملعرفة نتائج التجانس للمجموعتني يستخدم اختبار 
 22لإلصدار  spssللبياانت املستخدمة  التجانسال. حلساب احلالة 

 . Windowsمن 

 :النتائج على حسب اآليت

 التجانسالبياانت  ،sig  >0.05إذا كانت 

 التجانسالبياانت غري  ،sig < 0.05إذا كان 

 أدانه اجلدولميكن رؤيتها من 

ختبار اال SPSS ابستخدام التجانسنتائج اختبار :  4. 14ول داجل
 التجريبيةاجملموعة الضابطة واجملموعة يف  قبليال

  (ت

  (ث

  (ج

 القبلي لدرجات االختبار التجانساختبار  اجلدوليوضح 
. القيمة SPSSمبساعدة تطبيق  التجريبيةواجملموعة  للمجموعة الضابطة

حبيث يتم  0.05 <0.795، لذلك 0.795 االحتمالية للبياانت هي
 التجانس.توزيع البياانت بشكل 

 SPSS ابستخدام التجانسنتائج اختبار :  4. 15ول داجل
 التجريبيةاجملموعة الضابطة واجملموعة  يف بعديالختبار اال

  (ح

  (خ

  (د

Test of Homogeneity of Variances 

Pretest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.067 1 69 .796 

Test of Homogeneity of Variances 

Posttest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.177 1 69 .675 
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 بعديق لدرجات االختبار التجانساختبار  اجلدوليوضح 
. SPSSمبساعدة تطبيق  التجريبيةواجملموعة  للمجموعة الضابطة

 0.05 <0.675 ، لذلك0.675 القيمة االحتمالية للبياانت هي
 التجانس.حبيث يتم توزيع البياانت بشكل 

 Uji T)  اختبار يت (ج

يتم توزيع بياانت القيمة اليت مت احلصول عليها بشكل طبيعي 
 .Uji T يت ومتجانس، وابلتايل فإن اختبار الفرق املستخدم هو اختبار

 أم الملعرفة فرق النتائج للمجموعتني  (Uji Tيت)يستخدم اختبار 
لعبة البينجو يف إتقان زايدة املفردات  يلةلية استخدام وسافاع عرفةملو

من  22لإلصدار  spss. حلساب للبياانت املستخدمة الطلبةلدى 
Windows . 

 ورفض  Ha قبول يتم Sig >0.05 Hoإذ كان 

 .قبول Haرفض ويتم  Ho ، فسيتمSig <0.05 إذا كان 

 أدانه اجلدولميكن رؤيتها من 

 االختبار SPSS ابستخدام يتنتائج اختبار :  4. 16 اجلدول
 التجريبية واجملموعة اجملموعة الضابطةبعدي ال

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Post

Test 

Equal variances 

assumed 
.177 .675 2.019 69 .047 5.256 2.604 .062 10.451 

Equal variances not 

assumed 
  2.019 68.973 .047 5.256 2.604 .062 10.451 

 

بناًء على جدول االحتماالت أعاله، فإن القيمة املعنوية لقدرة 
اجملموعة الضابطة و موعة( يف اجملsig) البعدي م  االختباريعلى التعل الطلبة

، ميكن استنتاج أن 0،05> 0.047. نظًرا ألن قيمة 0،047التجريبية هي 
0H وقبول ورفض aH حبيث  فرق كبري بني الفئتني.. هذا يعين أنه يوجد .

 على قدرة ينجولعبة البوسيلة ستخدام اب ميكن القول أن هناك أتثريا معنواًي
هتدين املالصف التاسع مبدرسة سبيل  طلبةلل نطق املفردات وذكر معانيها

قبل  الطلبةم ي، مقارنة بنتائج تعلينجولعبة البوسيلة ابستخدام عليم أثناء الت
 .فعالةوابلتايل فإن استخدام وسيلة لعبة البيجو   م.يالتعل وسائلاستخدام 

 التقومي عن املالحظة (4
زايدة  ةالتجريبي اجملموعةو يف جنيلعبة الب يلةم املفردات ابستخدام وسيتعل
معىن املفردات بشكل جيد. ميكن مالحظة ذلك ذكر على نطق و بةقدرة الطل

 أن على يدل هذا. 79.03 إىل 45.97 من قيمة عدلمن الزايدة يف م
من خالل  اتح يف حتقيق أهداف التعلم املفرداجنو جنيلعبة الب يلةوسدام استخ

م والذي ميكن رؤيته من خالل يحتفيز الطالب على أن يكونوا نشطني يف التعل
هذه اللعبة، جيب على كل جمموعة جتميع النقاط  نجاح. لالعبةيف  بةتنافس الطل

من خالل مطابقة املفردة اليت يتحدث هبا املعلم مع املفردة اليت لديها. سيكون 
نشيطني يف التعلم بشكل غري مباشر من خالل املناقشة مع زمالئهم يف  بةالطل

م ابستخدام نظام يفصل دراسي ممتع هلم من خالل التعل علجواجملموعة 
 لبةاب. بناًء على املالحظات يف الفصل عند تنفيذ هذه اللعبة، ركز الطاأللع
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 عدلم. ومع ذلك، على الرغم من ارتفاع ميمزيًدا من االهتمام عند تنفيذ التعل
 يزال ال ،نفردامل النتائج على االطالع عند. البعدي االختبار يفلبة الط درجات
 ألنه هذا. عدلامل من أقل اتدرج على حيصلون الذين بةالطل من العديد هناك
يف الفصل حبيث ال يكون  يتعلمون الذين الطلبة من الكثري هناك يكون عندما

عرض املادة كافيًا مع الوقت الذي توفره املدرسة. ألن هذه اللعبة حتفز الطالب 
على أن يكونوا نشيطني يف الفصل حبيث يصبح الفصل صاخًبا عند إقامة 

. على أخرى عندما يقول أصدقاء املفردات بةاللعبة حبيث ال يسمع بعض الطل
اكتساب اللغة اليت جيب أن حيصل عليها  الرغم من أن هذا جزء من عملية

الذين مل يتقنوا مادة  بةالطل. هذا يسبب أنه ال يزال هناك العديد من بةالطل
املفردات التعليمية بشكل جيد. ابإلضافة إىل ذلك، عند تنفيذ هذه اللعبة، 

 سهر الليلكانوا أقل محاًسا وبدوا نعسااًن بسبب  بةالطلميكن مالحظة أن بعض 
أقل تركيًزا وغري قادرين على الرتكيز بشكل صحيح عند  بةالطلصبح حبيث أ

م يم. ابإلضافة إىل ذلك، ختتلف قدرة األطفال على استيعاب التعليتنفيذ التعل
. ومع ذلك، ينجوالب لعبة يلةم املفردات ابستخدام وسيألنه يزداد أساًسا يف تعل
سوف تزداد بسرعة. ألن  بةالطلخمتلفة. يف بعض  الطلبةفإن الزايدة يف قيمة كل 

، يزال هناك العديد البعديلذلك، عند نتائج االختبار  خمتلف. بةالطلذكاء كل 
. يف حني أن استخدام مدلالذين حيصلون على درجات أقل من امل بةالطلمن 
واليت  لبةالطة من قدرايدة ز ةبطاالض ةاجملموعختمني الصور يف  ه الوسيلةهذ

. 73.77 إىل 46.71 من لبةالط درجات عدلميكن مالحظتها من زايدة م
 من أقل درجات على حيصلون الذين بةالطل من العديد هناك يزال ذلك، ومع

 ميابلتعل يهتمون ال التعلم عملية أثناء اجملموعة يف بةالطل من العديد ألن املعدل
 .ميالتعل الطالب بعض يتقن ال حىت. اجملموعة يف األصدقاء على ويعتمدون
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 حتليل البياانت وتفسريها -ج

م يتعل نتائجأتثري على  او كان هلجالبنلعبة أظهرت النتائج أن استخدام 
و من خالل جمالحظة أتثري استخدام لعبة البن . ميكنةالتجريبي موعةاملفردات يف اجمل

بزايدة قدرها  79.03إىل  45.97من  ةالتجريبي موعةم يف احمليزايدة نتائج التعل
م يم هو درجات تعلي. كما قال حمبني سياح، فإن مؤشر خمرجات التعل33.12حوايل 
، ميكن ميالتعلمما قاله حمبني سياح ، ميكن أن نستنتج أنه لرؤية جناح نتيجة  66.الطلبة

 يلةم ابستخدام وسي. إذا نظران إىل قيمة نتائج التعلالطلبةم يرؤيته من خالل قيمة تعل
م مع لعبة بينجو تظهر يو، فيمكن القول إهنا انجحة ألن قيمة نتائج التعلجلعبة البن

مثل سيف حبري مجرة وأسوان زين قّسم مستوى أو  79.03قيمة ابملؤهالت املثلى 
، أي إذا كان أقصى / حد ممتاز( 1م إىل ثالثة أنواع ، وهي: )يتعلدرجة جناح ال

، أي إذا ( جيد جًدا / مثايل2ان مجيع املواد اليت يتم تدريسها، )إتق طلبةميكن لل
 7يسها ميكن إتقاهنا من قبل ٪( من املادة اليت يتم تدر99 -٪( 76كان معظمها )

٪ من املواد اليت يتم 75 -٪ 60، أي إذا كان ( جيد / احلد األدىن3، )طلبة
، أي إذا كانت املادة اليت يتم تدريسها أقل من ( أقل4، و )الطلبة تدريسها يتقنها

، ميكن إجراء هذه تعليملحصول على قيمة نتائج الل 67.الطلبة٪ يتحكم فيها 60
، وميكن إجراؤه الطلبةم لدى ياختبار كما ذكر مجارة لقياس وتقييم مستوى جناح التعل

68ستخدام اختبار التحصيل التعليمي.اب
أنه زين العارفني متاشيًا مع ذلك، جيادل 

 وسيلةيف تطبيق  .69مي، ميكن استخدام اختبار لنتائج التعلالطلبةم يلقياس جناح تعل
فيما يتعلق مبعىن  الطلبةت و، مت استخدام اختبار كتايب لقياس قدراجلعبة البن

دات بشكل على نطق املفر الطلبةدات لقياس قدرة املفردات واختبار لنطق املفر
 

66 Muhibbin Syah ، Psikologi Belajar ، (Jakarta ، PT. Raja Grafindo Persada ، 2003) ، hlm. 22 
67 Syaiful Bahri Djamarah ، dan Aswan Zain ، Strategi Belajar Mengajar ، ( Jakarta: PT Rineka 

Cipta ، edisi Revisi 2010) ، hlm. 107. 

.106امللرجع نفسه، صز  68
69 Zaenal Arifin ، Evaluasi Pembelajaran ، (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya ، 2009) ، hlm. 

20. 
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صحيح. يعتمد حتديد هذا االختبار على أهداف تعليمية حمددة مسبًقا. إذا حتققت 
لعبة  يلةم ابستخدام وسين التعلأم اليت مت حتديدها، فيمكن القول يأهداف التعل

سيف حبري مجارة وأسوان زين مما يشري إىل أن مؤشرات جناح و انجح كما قال جالبن
ا تصل إىل مستوى عاٍل . استيعاب املواد التعليمية اليت يتم تدريسه1م تشمل: يالتعل

. السلوك املوضح يف 2 ء على املستوى الفردي أو اجلماعي، ، سوامن التحصيل
 70فردي ومجاعي.، بشكل الطلبة( قد حققه ICTاحملددة ) التعليمأهداف 

و، ميكن مالحظة قدرة االستيعاب للتدريس على حتقيق جلعبة البن يلةابستخدام وس
من اإلجابة على أسئلة حول  الطلبةم، حيث يتمكن يإجناز كبري يف عملية التعل

م يدات جيًدا ويتم حتقيق أهداف التعللى نطق املفردات يف اللعبة وقادرون عاملفر
دات وزايدة املفر تعليمعلى فهم  الطلبةقدرة  كن رؤيتها مناحملددة مسبًقا واليت مي

قادرون على اإلجابة على االختبارات واحلصول على  الطلبةألن  الطلبةقدرات 
م يو، مت حتقيق أهداف تعلجلعبة البن يلةلذلك، ابستخدام وس درجات عالية.

 دات اليت مت إعدادها مسبًقا.املفر
وفًقا ألومي هجرة، فإن خصائص اللعبة اللغوية اجليدة هلا العديد من 

، وامتالك وحتسني إتقان عناصر اللغةاخلصائص مبا يف ذلك القدرة على تقوية 
، مما يوفر فرًصا الطلبةا ملستوى إتقان اللغة لدى حمفزات ومواد مثرية لالهتمام وفًق

 الطلبة، ميكن أن حتفز اللغوية األخرى املعلمني واملوادو الطلبةللتفاعل مع  طلبةلل
على التصرف بنشاط وإجيابية وميكن أن تزيد من اهتمامهم، وجيب أن تكون 

وسيلة  البنجو لعبة يلةتعد وس 71التوجيهات وقواعد اللعبة واضحة ويتم االلتزام هبا.
 وسيلة لعبة البنجو ية، وخاصة املفردات ألن استخدامجيدة لتحسني املهارات اللغو

على إتقان املفردات اليت ميكن رؤيتها  الطلبةاملفردات ميكن أن حيسن قدرة  عليميف ت
 

70 Syaiful Bahri Djamarah ، dan Aswan Zain ، Op. Cit ، hlm.106. 
71 Umi Hanifah، “Penerapan Model PAIKEM dengan Menggunakan Media Permainan 

Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Arab” ، Jurnal at-Tajdid ، Vol. 5، No. 2 ، (Juli، 2016)، hlm. 311-

312. 
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 لعبةم، فإن استخدام يوهلا أتثري إجيايب يف التعل الطلبةم يمن زايدة قيمة نتائج تعل
يصبح أكثر إاثرة  تعليميشاركون بشكل أكثر نشاًطا ألن ال الطلبةو جيعل جالبن

بشكل  الطلبةألعاب ويفهم  م يف شكليام وليس مماًل من خالل جعل التعللالهتم
قادرون على اإلجابة على األسئلة بشكل  الطلبةمواد اليت يتم تدريسها ألن للأفضل 

على نطق و ذكر معىن املفردات  ينقادر الطلبةجيد وعندما يكونون يف اللعبة 
تطبيقها يف التعليم هي لعبة ن ، إحدى األلعاب اليت ميكجيدا.كما يشري سيلربمان

، مما يزيد من طلبةس أقل ملاًل وأكثر نشاًطا لل، وميكن أن تكون الدرووجالبن
72و.جام املعلم بعملها يف شكل لعبة بناهتمامهم إذا ق

، مت ترتيب وجيف لعبة البن
و هو جالغرض من لعبة البن 73قواعد ومراحل واضحة وسهلة لألطفال ملمارستها.

مهارات إتقان املفردات يف شكل فهم  الطلبةخلق جو تعليمي ممتع حبيث يكتسب 
أن الغرض من  شيف املصطفو كما قال جملعىن والنطق من خالل ألعاب البنا

قادرين  الطلبة، تدريب أن يكون طلبةم املفردات هو تقدمي مفردات جديدة لليتعل
ابإلضافة إىل  74وفهم معىن املفردات. املفردات بشكل جيد وصحيحلى نطق ع

حبيث يصبح املعلم  الطلبة، هناك تفاعل جيد بني املعلم ووجذلك، يف لعبة البن
يف  مراتحني وممتعني الطلبةأقل توترًا ويصبح  تعليممما جيعل جو ال تعليمشريًكا يف ال

م يوجد يلتعليم املبهج( هو عملية تعل)ا تعليممرح ال كما قال رومسان ،تعليمعملية ال
، دون أي شعور ميعملية التعليف  الطلبةفيها منط من العالقات القوية بني املعلمني و

 تعليمابل الطلبةو من اهتمام جالبن ةلذلك، ميكن أن تزيد لعب 75ابإلكراه أو الضغط.
، يشارك العديد من وجلعبة البن يلةم ابستخدام وسيوالذي ميكن رؤيته يف عملية التعل

 
72 Hesti Pramudita ، Eksperimentasi Media Permainan Bingo untuk Meningkatkan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran”، 
hlm. 151-152. 

73 Umi Hanifah ، Op. Cit ، hlm. 311-312. 
74 Syaiful Mustofa، Strategi pembelajaran bahasa Arab inovatif، hlm. 63. 
75 Ru’sman ، Model-Model Pembelajaran ، (Jakarta: Rajawali Pers ، 2011) ، hlm. 326 
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وميكنهم إنشاء  تعليميف شكل نشاط الطالب يف ال تعليمويسامهون يف ال الطلبة
 الطلبةو املعلم تفاعالت إجيابية بني

م خللق شعور يالتعل ل، ميكن استخدام وسائLentzو  Levieوفًقا لـ 
 لعبة يلةابستخدام وس 76.تعليمجتاه حمتوى ال الطلبةابلسعادة أو االستمتاع لدى 

من بداية  الطلبةالذي ميكن رؤيته من محاس  تعليمابل الطلبةو، سيستمتع جالبن
من فهم  الطلبةحىت يتمكن  الطلبةسرتكز أيًضا انتباه  م، مع األلعاب الشيقةيالتعل

م اللغة العربية بشكل ياملواد بسهولة أكرب ابستخدام تقنيات اللعبة اليت تتوافق مع تعل
كما هو معروف جيًدا أن ممتعة، أي توفري الفرص الكتساب اللغة بطريقة  جيد،
 الطلبة، سيتنافس وجالبن ةبملنافسة حًقا، فمن خالل استخدام لعحيبون ا الطلبة

 تعليم، سين بناء تعاون جيد يف فرق. من هنام الطلبةللفوز ابللعبة حىت يتمكن 
ة بطريقة ممتعة وحيبوهنا. متاشيًا مع املفردات بشكل غري مباشر ويكتسبون اللغ الطلبة
 تعليم، أي الالنشط تعليميد للغة العربية هو الم اجلي، فإن التعل Made Wenaرأي 

التعليمية اليت  ، وما هي األنشطةتعليمى الوسائط املستخدمة لنقل الالذي يركز عل
 لاستخدام وسائ 77م.ي، وكيف يتم استخدام هيكل التدريس والتعلالطلبةيقوم هبا 
 دات مناسًبا جًدا ألنه ميكن أن يوفر جًوا تعليمًيا نشًطا.م املفريو يف تعلجلعبة البن

، ميكن ة البنجوبلع يلةابستخدام وس Made Wena، يرتبط رأي ابإلضافة إىل ذلك
م نشط ومبتكر وإبداعي وفعال وممتع. ألن املعلمني ميكنهم يإنشاء تعل علمللم

حبيث يصبح  البنجويف لعبة  الطلبةبطرق إبداعية مثل اللعب مع  الطلبةتنشيط 
يف  وسيلة لعبة البنجوم اجليد ابستخدام يوالتعل الطلبةو اجملموعةفعااًل مع إدارة  تعليمال

وكذلك  Wrightو  Wotrubaها م الفعال عرب عني. كمؤشرات للتعلطلبةجو ممتع لل
، وابلتحديد وفًقا خلطة تنفيذ دم اجليي، وهي: إدارة تنفيذ التعل Reigeluthمن 
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، اإلجيايب لتطوير الكفاءة اللغويةم التواصلي، أي التفاعل ي، وعملية التعلميالتعل
واليت ميكن مالحظتها من  اجملموعةم يف يدة لتكييف التعلواستجابة الطالب اجلي

، أي تلك اليت غري اململةالم ي، وأنشطة التعلميواهتمامهم ابلتعل الطلبةخالل محاس 
م اجليدة بعد ي، واجملمعات العقلية والفكرية، ونتائج التعلاخلمستستخدم احلواس 

 .78.تعليمتنفيذ عملية ال

الذين لديهم  الطلبةهناك عدد من املؤشرات لتحديد ، Kompriوفًقا لـ 
م تشمل: امتالك شغف كبري، ومليء ابحلماس، وامتالك يافع يف عملية التعلوالد
ام ابلعمل. شيء للقي الطلبة، والقدرة على "املشي مبفردك" عندما يسأل املعلم لفضو

حتدايت جيب ت تعترب ، الصعوابما لديك ثقة ابلنفس، لديك قوة تركيز أعلى
 يلةلذلك، فإن استخدام وس 79، التحلي ابلصرب والقدرة القتالية العالية.التغلب عليها

من خالل  الطلبةلدى  تعليمافع الودات ميكن أن يرفع من دم املفريو يف تعلجلعبة البن
 و.جلعبة البن يلةاملفودات ابستخدام وس تعليمؤشرات اليت تظهر عند العديد من امل

، هم فضول كبري عندما تستمر اللعبة، فلدياملفردات نطقواثقون من  الطلبةألن  نظًرا
و، وعندما تكون اللعبة جية عندما تكون يف منافسة لعبة بنولديهم روح قتالية عال

ذوي الرتكيز العايل  الطلبة، فإهنم يعملون مع جمموعتهم مًعا حلل الصعوبة، و صعبة
 دات الذي يتم تدريسه.املفربت أنه ميكنهم إتقان تعليم ث

 Abdul Wahab طلبة، وهو تقدمي شيء ممتع للم اللغة العربيةيمبدأ تعل

Rosyidi  شيًئا  تقدميم اللغة العربية، وخاصة املفردات، جيب يلذلك عند تقدمي تعل
تعليمية ممتعة،  لمن خالل تقدمي وسائ 80التعليمية. وسائلالممتًعا أحدها من خالل 

ممتع.  تعليم، فإن ال. كما هو موضح أعالهمفرودة بطريقة ممتعة الطلبةسيكتسب 
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2016)hlm. 247. 
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 تعليمالتعليمية القادرة على تقدمي جو ممتع مع ال لهي إحدى الوسائ لعبة البنجو
واملدرسني واملواد  الطلبةو تفاعل إجيايب بني جنظام اللعبة. يوجد يف لعبة البن املعبأ يف

اون للفوز ابللعبة ابستخدام املواد اليت مت تدريسها. هذه أيًضا مسة من يف شكل تع
، األلعاب أعاله Suparno. كما قال Mi'snahها تم املمتع اليت اقرتحيمسات التعل

جًوا  لعابلكن من الناحية املثالية، ال تقدم األ هي وسيلة للحصول على متعة اللغة.
كما ذكر عبد الوهاب  الطلبةبل توفر أيًضا فهًما لزايدة قدرات ممتًعا فحسب 

الغرض من األلعاب اللغوية هو حتسني مادة اللغة العربية، وليس فقط  رشيدي
 لاأللعاب اللغوية اليت ميكن استخدامها كوسائ لمن بني وسائ 81ل.لالقضاء على امل

ليست فقط لتقدمي شيء ممتع من هذا ميكن أن نستنتج أن اللعبة . وجلعبة البن
 نشاط الطالبيكون من جانب التفكري،  الطلبةة قدرات ولكن ميكنها أيًضا زايد

م ييف التعل الطلبةأكثر نشاًطا من خالل اجلوانب النفسية احلركية وجيهز مشاعر 
 فرداتامللفهم ليكونوا أكثر استعداًدا 

ا مهمة للغاية. كما املؤكد أهنمن  لاللغة العربية وخاصة الوسائ تعليميف 
م اليت قد ال تكون مثالية يعلى نقل معلومات التعل لتعمل الوسائ، اأوضحنا سابًق

 لئوسا علىم املفردات، ال يقتصر ي، يف تعلقام املعلم فقط بنقلها. ومع ذلك إذا
بعلم نفس ارتباًطا وثيًقا  م على نقل الرسائل فحسب، بل ترتبط وسائل التعليميالتعل

إحداث تغيريات يف كل من جو  يمالتعلل لوسائاات. ميكن دم املفرياألطفال عند تعل
، ميكن للمدرسني ميالتعل لم. مع وجود وسائيومواقف األطفال جتاه التعل تعليمال

اليت حيبها األطفال حبيث  لنشط وممتع من خالل تقدمي الوسائ خلق جو تعليمي
رأي سييت حممود ". بشكل  وعرب. تعليمن اليويل األطفال املزيد من االهتمام وحيبو

، إىل جانب استخدام طلبةمبثابة رسالة املعلم للالتعليمية  لائ، تكون وظيفة الوسعام
م ويؤثر أيًضا على نفسية يم ميكن أن حيفز عملية التعلييف عملية التعل لالوسائ
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م ألهنم يشغًفا ابلتعلسيكون األطفال أيًضا أكثر . وجمن خالل لعبة البن 82الطالب.
هتم األطفال اللغات وفًقا لقدرا تعليمون من خالل جتربة أنشطة اللعب حىت يتعليمسي

 تعليماألطفال يف جو ممتع خيلق اهتماًما ب تعليم، يبنجوالواهتماماهتم. ألنه يف لعبة 
اللغات وهناك تفاعل بني األطفال وبيئة اللعب اليت جتعل األطفال يعملون مًعا 

 . األطفال بقدراهتم على الفوز تعليمز ابللعبة حىت يللفو
م يمن خالل زايدة نتائج تعل الطلبةأن حيسن مهارات املفردات لدى 

هي إحدى الدروس اليت ميكن للمدرسني اختيارها لتحسني  ل. هذه الوسائالطلبة
 وقد أثبتت فعاليتها. الطلبةمهارات مفردات 
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