
 

 

 ملخص البحث

)دراسة شبه جتربة على  يهعلحتصيل التالميذ الدراسي  يف  هاجلمل" وأثر ى النحو بلعبة "حتّر تعليم:              ائي نور جّنة 

 ساروجني سوميدانج( 40تالميذ الصف السابع يف معهد االحتاد اإلسالمي 

الطرق واألساليب مل تكونا ناجحني وفعاليتني إال ألساليب املختلفة. ولكن اإن تعليم النحو حيتاج إىل الطرق و

بتقديم الوسائل املناسبة. فالبد على املدرس أن يستخدم الوسيلة املناسبة لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي يف مادة النحو 

ساروجني  40معهد االحتاد اإلسالمي  يفاجلمل. من الواقع ، هناك مشكالت لتالميذ الفصل السابع  ىكوسيلة لعبة حتّر

شعرون مبلل وليست هلم محاسة يف تعليم النحو، ألن املدرس اليستخدم الوسيلة  املناسبة ي. ومنها أن التالميذ سوميدانج

 الفعالية والطريقة  املممتعة يف تعليمها. 

اجلمل  ىالنحو قبل استخدام لعبة حتّر تعليم ض هلذا البحث هي معرفة حتصيل التالميذ الدراسي يفاواألغر

ى اجلمل ومعرفة األثر من استخدام لعبة حتّر ىالدراسي يف تعليم النحو بعد استخدام لعبة حتّرومعرفة حتصيل التالميذ 

 .ساروجني سوميدانج 40عهد االحتاد اإلسالمي يه   مبعلحتصيل التالميذ الدراسي  يف اجلمل يف تعليم النحو 

وخباصة تعليم النحو   يعتمد هذا البحث على أساس التفكري أن الوسائل من املكونات الضرورية يف عملية التعليم 

اجلمل  يؤثر يف حتصيل الدراسي يف تعليم النحو. فتعرض  ىوهي تؤثر يف حتصيل الدراسي. لذلك استخدام  لعبة حتّر

 يه.علحتصيل التالميذ الدراسي  يفاجلمل يف تعليم النحو ى حتّر الكاتبة  الفرضية فيها أن هناك أثر من استخدام لعبة 

مثل املالحظة واملقابلة والدراسة  والطريقة املستخدمة  هي الطريقة التجريبية باستخدام أساليب مجع البيانات 

ليت حتلل منطقيا املكتبية واإلختبارالقبلي واالختبار البعدي. تشمل البيانات يف هذا البحث على البيانات النوعية  ا

 تلميذا. 24والبيانات الكمية اليت حتلل إحصائيا 

 40عهد االحتاد اإلسالمي اجلمل" مبى إن حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم النحو قبل استخدام لعبة "حتّر 

 53،96تدل على درجة منخفضة يف معيار التفسري وهذه حتقق بقيمة االمتحان القبلي على قدرة  ساروجني سوميدانج

تدل على درجة كافية وهذه حتقق بقيمة  اجلمل" ىوحتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم النحو بعد استخدام لعبة "حتّر

حتصيل التالميذ الدراسي  يف" يف التعليم النحو اجلمل ى. واألثر من استخدام لعبة "حتّر66،46االمتحان البعدي على قدر 

 .%30أو  0،3د بقدر -يه دل على طبفة منخفضة فخصل على نتيجة نعل


