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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

اللغة نظام مهم ال يفتصل عن حيات اإلنسان، ألهنا كانت وسيلة لالتصال بني إّن 

يف كما نقله وقال حممد علي اخلويل اجملموعات و وسيلة للتعبري عن األفكار واملشاعر. 

( اللغة هي نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل 9: 2013ماوان )ريهيف شا

يف كما نقله األفكار واملشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية متجانسة . وقال بعلبك  

( اللغة هي نظام يتكون من الرموز اليت تتغري للتعبري عن 9: 2013ماوان )ريهيف شا

األهداف الشخصية أو التواصل بني األفراد. من خالل تعريف آخر، اللغة أداة 

 راضهم ومشاعرهم.غيف نقل أفكارهم وأ لةكوسي بني الناسلالتصال 

يف شاللغة األجنبية )اللغة الثانية واواللغة تنقسم إىل ثالثة أقسام: لغة األم إّن 

ليت حيصل عليها الطفل منذ أن لغة األوىل ااهي فلغة األم أما(. 5:  2013ماوان ريه

 يةاوالسوند اللغة  والديه، مثلوبني  من خالل التفاعل املستمر بينه تهيف أسريعيش 

 اللغة الثانية هي اللغة اليت حصل عليها الفرد بعدو. واللغة األخرىادانج ف و اجلاويةو
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كما أّن اللغة الثانية يف إندونيسياهي اللغة االستكشاف يف اجملتمع الذي يعيش فيه، 

 غةل هيفاللغة األجنبية أما  يف مجعية اجملتمع اإلندونيسي. تستخدم ، ألهنا اإلندونيسيا

يستخدمها الفرد خارج البيئة اليت يعسش فيه، مثال  اللغة العربية واإلجنلزية وغري 

 .ذلك

العربية هي لغة تنتمى إىل اجملموعة السامية ضمن العائلة السامية اللغة 

احلامية، وهي لغة القرآن الكريم الكتاب السماوي الذي يؤمن به املسلمون واللغة التى 

تتكلمها إثنان وعشرون دولة عربية والتى يعرفها املاليني من املسلمني بصفتها لغة 

إىل املبادئ التوجيهية إعتمادا على ذلك (. 21: 1991اإلسالم )حممد على اخلويل، 

 للمسلمني اليت هي القرآن واحلديث الناطق بالعربية. 

تعليمها  فمن الالزممع، من أجل نشر اللغة العربية على نطاق أوسع يف اجملت

به املعلم إىل أقصى  م اللغة العربية هو نشاط تعليمي يقوميوصحيح. تعل جّيدبشكل 

للوصول على طة التعلم بشكل جيد، قادرة على القيام بأنش تالميذال كون حد حتى ي

يف  ومن األغراض األساسي(.  32: 2014ريماوان، هيف شأ)عينة هداف املاأل

. شفهيا كان او حتريريا هاعلى استخدامتالميذ الم اللغة العربية تطوير قدرة يتعل

 ةأربع مهارا ، وهناكةهارمبتسمى  هاوهي تعليم قدرة على استخدام اللغة يفهناك 
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(. 129: 2011ريماوان، هيف شأوالقراءة والكتابة ) كالماالستماع وال ةهي مهارا

اللغوية،  ةعض، ألنه يف اكتساب املهاراارتباطا وثيقا ببعضها البة األربع ةاملهاراترتبط 

 ةاألربع ةنتظمة من العالقات. وهذه املهاراوعادة ما يتم متابعتها من خالل سلسلة م

 قواعد النحو. م يتعلداعمة لل

حنو هو الدرس الذي يتحدث عن قوانني الرسائل والكلمات واجلمل، كان 

( أن العلم 8: 1944ييين )والصوت النهائي لكلمة. ووفقا للشيخ مصطفى الغال

 اندونيسيإ . يفالنحوي علم ملعرفة حالة اجلملة العربية من حيث اإلعراب والبناء

( اليت ذكرها 1980 :1)  (Suter) وسوتر(Cook)   كوك عند. قواعدباليسمى أيضا 

( قواعد اللغة هي جمموعة من القواعد اليت يستخدمها 213: 2009عزيز فخرروزي )

عندما يتعلق  اإلنسان يف الكالم أو الكتابة، والنحو هو وصف مكتوب لقواعد اللغة.

لديهم وجهة نظر خاطئة بأن تعلم النحو  تالميذ، معظم الحويةنالاألمر بدراسة العلوم 

 لدراسته. ستغرق وقتا طويال صعب. حتى ي

رمسي،  و ماديمن املعروف التمثل من تعلم النحو عاما، يسبب مبشكلة 

كلمة، اليف  فغري لغوية، إما يف شكل اختالوالذي يتضمن عامل إشكالية لغوية و

 املعلم ملة والصوت، ماسرت يركزوأمناط اجلملة، والكلمات الرقيقة، مواقف معنى اجل
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تقوم بغري الكاملة، ومتفرقة والنحو على قواعد اللغة حلفظ وفهم حمتوى القراءة اهتمامه 

 ومصيب على التضييق والتحديد ذاهتم يف جمال احلركة.

 عفّرموقف ال شرح ت االوتعلم قواعد اللغة ال يدخل اجملاالت املوضوعية،  

ولكن التتجاهل على . فحسب ونائب الفاعل واملفعول بهفاعل البتدأ واملنصب و الو

يف تعلم النحو تبدو  لتالميذوعلى العالقة بني املعلم وا ،تضمني املعاني املتابعة عليها

ال تتناسب مع أحيانا قاسية. والكتب املدرسية أو نصوص القواعد يف بعض األحيان 

دور املعلم  اهنها(. 163 :2011. )فتح اجمليب ونيلور رمحاواتي، تالميذقدرات ال

 لتغيري النموذج الذي العلوم النحوية هو سهل وليس صعبا. 

ليس وظيفته بإعطاء املعرفة تعليم. ة اليف عملي اكبري اعلم لديه دوركان لل

من تطبيقها يف  تالميذ مستوى الفهم، يحيث يتمكن الصل إىليأن جيب  إّنماو، فحسب

 احلياة اليومية. 

كي حلزمة التعلم اذ، جيب أن يكون املعلم الدراسة اجلودة لذلك، من أجل خلق 

. مبادة اليت سيلقيهاوفقا تعليميى اختيار األساليب ووسائل العل قادر منهاجيدا، 

، تالميذتعلم الالبيئة و، هتنّم املدرس حالة نفسية للتالميذوباإلضافة إىل ذلك جيب أن 
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املستخدمة جيب  تعليميةاألساليب ووسائل ال. إن اختيار والنتائج اليت يتعني حتقيقها

 تالميذ. وتقليل صعوبات ال PAIKEMأن جتعل جتربة التعلم تصبح 

ملعهد دفعة واحدة يف ااملدارس اليت هي  بعضنحو يف الم يتعل طّبقوقد 

على حّلها إّما من وجهة املدرس بعض املشاكل التزال )املدرسة الداخلة(، ولكن 

نحو، اليف تعلم تذبة  اجمللتعليمية وسائل ا ماستخدانادرا ما درس . ألن املوالتالميذ

بامللل وتسبب  تالميذل الدراسية رتابة حتى يشعر اليف الفصو النحو ميتعل تكونحتى 

 األهداف اليت يتعني حتقيقها. ب تناسب ال  لتالميذنتائج التعلم ا

اليت  عاهدامل احد وهسوميدانج ساروجني  40معهد االحتاد اإلسالمي كان 

ع، وهو النظام العكسي لنظام الوحدة، ألن الدرس العربي يف نظام وطبق نظام الفر

: 2001ريماوان هيف شأع يعترب جمموعة من املواد املنفصلة بشكل مستقل )والفر

، تانساع 2بشكل مستقل يف أسبوع واحد  يتم يف هذا املعهدم النحو ي( ، تعل122

 أسنغ زكريا. ب ومألوفوباستخدام كتاب امليسر 

نحو يف الم يعملية تعل على املشكلة مباشرة من خالل مراقبة تعّرفمن نتائج 

عند عملية التعلم حيدث. لذا إن اهتمام مصدر املشكلة هو الصف السابع، اتضح أن 

 .أقل تركيزا، ويصبح الدرس غري فعال تالميذال



6 

  

 
 

شكلة لكي يكون تعليم النحو جمتذبا وممتعة، وهي عن حيتاج  اىل حّل امللذلك، 

 طريق استخدام اللعبة التعليمية. 

كل إنسان لديه غريزة لكسب املتعة والوفاء  احتياج مهّم طبيعيا.اللعبة هي 

واملتعة والفرح، وسعادة احلياة. واأللعاب التعليمية هي األلعاب اليت لديها عناصر 

نفسها. يف حني أن ذات ويصبح جزءا من اللعبة تعليمية مستمدة من شيء متأصل 

لعبة اللغة هي وسيلة لتعلم اللغة من خالل اللعبة )فتح جميب ونيلور رمحاواتي، 

اللغة هي اللعبة اليت لديها العناصر التعليمية  التعليميةلعبة  إذن، أّن(. 25: 2011

حول عملية تعلم  ايدسع التليمذاملستخدمة يف تعلم اللغة يحيث يف عملية التعلم يشعر 

تلك اللغة. هناك عدة أنواع من األلعاب يف تعلم اللغة العربية يف املقام األول يف تعلم النحو 

 .هي لعبة حتر اجلمل

احلروف وسط اجلمل" هي لعبة هتدف إىل إجياد قواعد اللغة يف  ىلعبة "حتّر

ئ يف مربع واحد او ير تبتة بشكل عشوااملالعشوائية من خالل اجلمع بني الكلمات 

يف تعليم النحو لتطوير  لتالميذفز احياجلدول. إضافة اىل ذالك، هذه لعبة متكن أن 

 2011)فتح اجمليب،  ى.خرامع ة قواعد اللغة من خالل اخليال ومجع بني كلمة واحد

:172).  
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يف عملية تعليم  ركزا لتالميذا يرجااجلمل" و ىوذالك باستخدام لعبة "حتّر

اشد اجتذابا اجلمل" تعليم النحو  ىلعبة "حتّرب، ألنه املادة فهماجيدافهم يالنحو كي 

 وممتعة. 

هم ان تطبق من مبة "حتّر اجلمل" عسني عملية التعليم يف الصف، فلحتيف حماولة 

 اجلمل ى. ويهدف استخدام هذه اللعبة "حتّرفعاليا واجتذاباأجل جعل التعليم اكثر 

، وزيادة اهتمامهم والدفع يحيث ميكن حواستيعاب مادة الندرة التالميذ يف اىل ترقية ق

 حتقيق النتيجة املرجوة. 

تعليم :  قوم بالبحث حتت املوضوعتملظاهرالسابقة، تريدالكاتبة أن وبالنظرإىل ا

)دراسة شبه جتربة  يهعلحتصيل التالميذ الدراسي  يفاجلمل" وأثره  ىالنحو بلعبة "حتّر

 ساروجني سوميدانج( 40على تالميذ الصف السابع يف معهد االحتاد اإلسالمي 

 الفصل الثانى : حتقيق البحث

 واعتمادا على خلفية البحث السابقة، فتحقيق هذا البحث يف األسئلة اآلتية  :
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صف السابع يف معهد االحتاد لاتالميذ لالدراسيي تحصيل ال يكونكيف  .1

ى ساروجني سوميدانج يف تعليم النحو قبل استخدام لعبة "حتّر  40اإلسالمي 

 اجلمل"؟

صف السابع يف معهد االحتاد لا تالميذل الدراسييتحصيل الن وكيكيف  .2

ى ساروجني سوميدانج يف تعليم النحو بعد استخدام لعبة "حتّر  40اإلسالمي 

 اجلمل"؟

 تحصيلالاجلمل" يف تعليم النحو على  ىستخدام لعبة "حتّرأثر ا يكونكيف  .3

ساروجني  40تالميذ الصف السابع يف معهد االحتاد اإلسالمي ل الدراسيي

 سوميدانج؟

 الفصل الثالث : أغراض البحث

 أما األغراض يف هذا البحث فكما يلي :

 40اإلسالمي تالميذ الصف السابع يف معهد االحتاد ل الدراسييتحصيل المعرفة  .1

 اجلمل" ىساروجني سوميدانج يف تعليم النحو قبل استخدام لعبة "حتّر

 40تالميذ الصف السابع يف معهد االحتاد اإلسالمي ل الدراسيي تحصيلالمعرفة  .2

 اجلمل" ىساروجني سوميدانج يف تعليم النحو بعد استخدام لعبة "حتّر
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 الدراسيي تحصيلالاجلمل" يف تعليم النحو على  ىمعرفة أثر استخدام لعبة "حتّر .3

 ساروجني سوميدانج 40تالميذ الصف السابع يف معهد االحتاد اإلسالمي ل

 

 البحث فوائد:  الفصل الرابع :

ول هذا نتمنى على حص ،بناء على مشاكل البحث وأهدافه املذكور من قبل

 البحث فيه فوائد كما يلي 

 ة.هذا البحث منهجا يف طريقة التعليم املختلفبالنسبة للمدارس عسى أن يكون  .1

نحو عسى أن يكون هذا البحث وسيلة يف طريقة تعليم ال درسنيبالنسبة للم .2

 املستخدمة حلصول على اآلثار التعليم املسرور املتنوع لتالميذ.

 النحولينشطوا وميهرون يف تعليم  ولتالميذ أن نتائج هذه الدراسة ممكن أن تدافعهم .3

ة حصلت على تصور واضح يف تعليم فسها أن تكون نتائج هذه الدراسن كاتبةولل .4

 .لعبة حتّر اجلملوزيادة من املعلوم لتالميذ بعد استخدام  لنحوا

 أساس التفكري الفصل اخلامس: 
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اليت يقوم هبا املعلمون  عليمأنشطة التفالتعليم هو مرادف ألنشطة التدريس.  

على  ييم هي سلسة من األنشطة اليت تنطوالتعلعملية و. لتالميذجل نقل املعرفة لأل

بعضها البعض، ب(. واملكونات مرتا بطة 196 :2008مكونات خمتلفة )وينا سنجايا،

التعليم واملواد واألساليب ووسائل تالميذ ن والواملناهج الدراسية واملعلممنها

 النحو.فتعليم  اللغة العربية يتضمن تلك املكونات السيماتعليم مادة والتقييم. 

 (. وقال الراز )394: 1983 معنى النحو لغة هي الطريق والوجهة ) آبد،  

ذكر العلماء املتقدمون على اّن النحو ( النحو هو القصد و الطريق. 133: 1992

اصطالحا تقتصر على يحث اإلعراب والبناء يعين تعيني حركة اوآخر الكلمات يف 

 عن قواعداللغويون  عربها. وتعريفات أخرى اللغة . ويسمى النحو أيضا قواعداجلملة

على أّن قوائد عزيز فخرورازي  الذي نقله(Suter) و سرت (Cook) قوق  منها ماقالهاللغة 

النظام اليت يستخدمها اإلنسان اثناء التكلم او الكتابة وهو وصف جمموعة  اللغة

فمن أغراض تعليم النحو وسيلة ملساعدتنا على الكالم مكتوب لفواعد اللغة. 

 والكتابة صحيحاواصالح لساننا وحفظه عن األخطاء. 

م القواعد هو أن اللغة العربية ليست هي نفسها اللغات يإن األمهية يف تعل 

 العربية قبل قراءهتا، وليسلغة الكتابة  تالميذ اللغة العربية، سوف يفهم الاألخرى. يف
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 ال تكتب كثرية . وذلك ألن معظم الكتابات العربية أن يقرأهاثّم يفهموها التالميذ

، قواعد اللغة كانت. باحلركة الكاملة مع أّن  اواخر حركة الكلمة مهمة)هاراكات(،

. )جميب ورمحاواتي، جدا لفهم نصوص اللغة العربية النحو مهم ال سيامالعربية، 

2011 :165.) 

أغلب املعلمني  يستخدمون أساليب التعليم القدمية ، يعين امر التالميذ حيفظ  

القواعد مهما أّنهم مل يفهمون يف تعليم النحو، حتى أّنهم ال يستطيعون  أن يطبقوا ما قد 

 حفظوه من القواعد. 

 كون ذكييأن فللمعلم دور مهم لنجاح التالميذ يف تعليم النحو ومن االزم عليه  

إىل  يوسف هادي  قالاألهداف.  تلكتحقيق لميكن  الوسائل التعليمية اليتار يف اختي

 لديم يعملية التعلث على شيء ميكن أن حي كلهي لتعليمية أن وسائل ا

تالميذ.إضافة  اىل ما قد سبق بيانه إّن الوسئل التعليمية هي أداة معينة بكل ال

ية أو الكتب وما اصبح ذلك من اشكاهلا، إما من اإللكرتونية أو صور أو أداة عاريض

: 2016)أولني نوها،  الوسائل املستخدمة ملساعدة التالميذ يف توجيه حمتوى الدرس

م هي ياليت ميكن استخدامها يف التعللتعليمية باإلضافة إىل ذلك، وسائل ا(. و252

 .تعليميةالاللعبة وسائل 
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طريقة اب مهارات معينة بالنشاط الذي يهدف إىل اكتس ياللعبة هف 

،  ةأنشطة اللعب حقيقة تع يحرية التحرير. وهذا يعين أّنمت ابأهنة عرف اللعبتمبهجة. و

: 2011رمحاواتي، )فتح جميب ونيلور أّن اإلنسان يقوم هبا دون األغراض األخرى 

كثري يف األهداف اليت حققها فكر دون احلاجة إىل  ةية اللعبيحر إلنسان (. يتمتع ا19

 يف اللعبة.

أّن اللعبة وسيلة  ( 27: 2001فتح جميب ) كمانقله (Parten)  نيارتقال ف 

يقصد هبا التالميذ فرصة واسعة لتنمية العثور على مشاعر للتنشئة االجتماعية. من 

 التعبري والعمل والتعليم بطريقة ممتعة. 

املفتاح الرئيسي  فمن الالزم استخدام لعبة الرتبوية يف عميلة التعليم . ألّن 

قيمة االستخدام والفعالية والكفاءة اليت التعليمية تسمى لعبة تربوية إذا كانت   للعبة

فمن املمكن (. 31: 2011توجه عملية التعليم إجيابيا )فتح جميب ونيلور رمحاواتي، 

تأثري  تأثر. ألن اللعبة ان يكون هذا التعليم إذا كاننت اللعبة منظومة كما هو املطلوب

من . احسن احلياةإىل  التالميذدعوة وتوجيه و" ربية و تعليمة "تخلفي كنتإذا مل  اسلبي

 وفر آثار متعة ويدعمت اليت وسيلةيعين اللسياق األساسي احلقيقي للعبة، ا وجدهنا
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على  ولةاحملاللعبة مانت . وبعبارة أخرى لدي التالميذحتقيق الدافع اإلجيابي 

 .لتالميذاالحتياجات النفسية ل

واملؤثرة هي العبة اليت تناسب باملواد التعليمية ، مثال عن فلعبة الفاعلية  

هارات اللغوية )االستماع تعة وممارسة املم. وهتدف لعبة اللغة إىل اكتساب املاللغة

)املفردات والقواعد( )فتح   عناصر اللغةالعن  (والقراءة والكتابة واألدبكالم وال

ها تعة، ولكنمم تعطىلعبة الكانت (. إذا 32: 2011جميب و نايلور رمحاواتي، 

التعطى كفاءة املهاراة اللغوية  أو احدى العناصر فتلك اللعبة ال تسمى لعبة لغوية . 

إذا كان النشاط يهدف إىل تدريب بعض األنشطة اللغوية أو  كذالك عكسه، 

. ويةهذا النشاط ال يسمى لعبة اللغفولكن ليس هناك عنصر من املرح، العناصر، 

ن أن يسمى النشاط لعبة اللغة عندما حيتوي النشاط على عنصر من املرح وبالتايل ميك

 .واملمارسة املهارات اللغوية أو عنصر لغة معينة

باللعبة تعليم  عن تعليم اللغة على أّن مبادئ  (4: 2013ري )اوقال اإلمام أسر

غة لوم إما كانت لغة األ ومبادئ لعبة بتعليم تناسب بنظررية تعليمية أو تعلم اللغة، 

النظرية املقصودة أن اكتساب املهارات اللغوية هذه  األجنبية. وتقرتح لغةالثانية و

األجنبية  غةم الليللمتعلم أكثر اكتسابا من خالل االستحواذ الطبيعي. لذلك، يف تعل
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وتنظيمه يحيث غري رمسي  موقف صناعة ري عادة بشكل رمسي، حتتاج إىل اليت جت

لدي واملهارات اللغوية بشكل أكثر طبيعية ميكن أن حتدث  عملية اكتساب املعلومات

 التالميذ. 

هناك عدة أنواع من االختالفات يف اللعبة اللغوية اليت ميكن تطبيقها وفقا للغرض 

 اجلمل ىلعبة حتّر منهاوالوقت. 

اجلمل هتدف إىل إجياد قواعد اللغة يف خضم احلروف العشوائية من ى لعبة حتّر

كذالك الكلمات مرتبة بشكل عشوائي يف مربع واحد أو اجلدول. وخالل اجلمع بني 

ص التالميذ على تنمية القواعد باخليال من خالل كلمة واحدة مع ، هذه اللعبة حتايضا 

 .(172: 2011. )فتح جميب ونيلور رمحاواتي، آخر

  :اخلطوات يف هذه اللعبة هيف

 لتالميذحسب عدد ا تالميذقسم املعلم جمموعة الني .1

األسئلة من اجلدول الذي فيه املفردات ودفرت القواعد وجدول  يوزع املعلم ورقة   .2

 األجوبة الذي فيه ارقام املفردات وترتيب القواعد. 

يا أو رأسيا أو قدقيقة لبحث عن الكلمة أف 20تعطي الفرصة لكل جمموعة حويل  .3

 شطريا.
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 املعلم  عدها يوبة على ورقة اإلجابة اليتاملفردات اليت كانت حماطة ثم مكت  .4

األسئلة واألجوبة ورقة  ، وضعت على الفورعملها أجنزت اليت قد موعةاجملكل  .5

 فصل. أمام ال

األكثر اجياد القواعد وكانت اجيابتها صحيحة فصارت جمموعة  اليت  اجملموعة  .6

 الفائزة. 

حتى تظهر آثار التقييم.  وجودبعد اتباع بالطبع جيب  الميذملعرفة تطور املت

 حتصيل الدراسي. ملعلم حيث يشار إليها اليت يستخدمها ا وسائالاستخدام 

القدرات اليت  وهتحصيل الدراسي الأّن  ( 22: 2005نانا سودجانا )قال 

اعتمادا على ذلك تستنتج الكاتبة يف التعلم. قبويل بعد أن تلقى خربته  تالميذله اميتلك

وكانت . يتمها التالميذ ذيم اليحتقيق كل عملية التعلو هالدراسي  تحصيل العلى أن 

 تحصيل الدراسي آثار مهما لتحديد املعيار يف عملية التعليم جيدا كان ام غري جيد. ال

واستنادا إىل نظرية تصنيف بلوم يتم حتقيق نتائج التعلم يف إطار الدراسة يف 

حلركية. وفيما يلي ثالثة جوانب، وهي اجلوانب املعرفية والعاطفية والنفسية ا

 .تفاصيل اجلوانب الثالثة

 اجلوانب املعرفية   .1
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وفيما يتعلق بنتائج التعلم الفكري ويتكون من ستة جوانب هي املعرفة 

 والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف والتقييم 

 اجلوانب العاطفية  .2

وفيما يتعلق باملواقف والقيم. ويشمل هذا اجلانب مخسة مستويات من  

 القدرة على قبول أو اإلجابة أو الرد، ومعدل، وتنظيم وتوصيف مع قيمة أو معقدة 

 اجلوانب النفسية .3

وتشمل املهارات احلركية، والتالعب باألشياء، والتنسيق العصيب العضلي    

 )ربط، ومراقبة(

يما من الثالثة للمجاالت هي املعرفية على نطاق واسع من وأكثر اجملاالت تقي

على إتقان حمتوى املواد التعليمية  تالميذقبل املعلمني يف املدارس ألهنا تتعلق بقدرة ال

لك أيضا يف تعليم النحو. كان هذا التعليم يركز ذ(. 23-22: 2016)نانا سودجانا، 

صعب أن يركز هذا التعليم على اجلوانب على اجلوانب املعرفية ، يعين التطبيق، ومن األ

 العاطفية والنفسية اذا. 
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( كشفت أنه استنادا إىل نظرية بلوم، 22: 2014وفقا لنانا سودجانا )

ويتكون هذا اجملال املعريف من ستة جوانب، وهي املعرفة أو الذاكرة، والفهم والتطبيق 

 .والتطوير أو التحليل والتوليف والتقييم

 أساس التفكري السابق، فتعرض الكاتبة الرسم البيان اآلتي:ولتوضيع بيان 
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اجلمل ّىبدون استخدام لعبة حتر اجلمل ىباستخدام  لعبة حتّر    

 قه احملاضرةييستخدم املعلم طر .1

 إىل تفسري املعلم  تالميذيستمع ال .2

 السؤل  واجلواب .3

 التدريبات .4
 

. 

املعلم املواد ذات الصلة اليت سيتم مناقشتها ح. يشر1    

 . يقسم املعلم جمموعة الطلبة2

. يقوم املعلم بتوزيع قائمة من اجلدوال النحوية والرد على 3

 األوراق

 اجلمل  ىحتّر تالميذ. يبدأ ال4

. كل جمموعة يضع األسئلة واألجوبة على لوحة اإلجابة 5

 ثم يظهر ذلك األصدقاء آخرين 

   تعليم النحو بلعبة حتّر اجلملحتصيل  

ذكرال. 1  

فهمال.2  

طبقال. 3  

التحليل.4  

التكوين. 5  

التقويم.  6  

الدراسة حتصيل التالميذ يفأثر   

 

النحو تعليم  
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  الفصل السادس : الفرضية

أن  الكاتباليزال كن ل ويقررها الكاتب مؤقتةحقيقة الفرضية هي 

 . (53: 2016)هريي جوناوان،  أو االمتحان الختباربايثبتها

 :كمايلي هذاالبحث يف الفرضية أخذتالكاتبة

حتصيل  يفأثره و اجلمل" ىتعليم النحو بلعبة "حتّر أثروجود: (Ha)املقرتحة  الفرضية

 يهعلالتالميذ الدراسي 

حتصيل  يفأثره و اجلمل" ىتعليم النحو بلعبة "حتّر عدم أثر: (H0)الصفرية  الفرضية

 يهعلالتالميذ الدراسي 

 فالفرضية : % 5باملستوى الداللة .

إذا كانت قيمة "ت" احلسابية أكرب من "ت"اجلدولية فالفرضية الصفرية   

و إذا كانت  قيمة "ت" احلسابية أصغر من  تأثريمردودة وهذه تسبب  وجود 

 .تأثري"ت"اجلدولية فالفرضية الصفرية مقبولة وهذه التسبب وجود 

 : البحوث املناسبة الفصل السابع

 إن هذه الدراسة فيها البحث ذات صلة منها :
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يل فتعليم اللغة العربية كلية الرتبية جبامعة سونن أمنورعلمي سيتيو بكيت طالب لقسم 

حتت املوضوع: فّعلية تطبيق ألعاب التعلمية "مزاد   2013  اإلسالمية احلكومية

القواعد" لرتقية الكفاءة النحوية لطالب الفصل العاشرة بالدراسة الثانوية 

فصل العاشرة تالميذلل. إن ترقية الكفاءة النحوية الاءالدين" تامان سيدوارجو"هب

والنتيجة   Xتغري  مل 58،13بالنتيجة  اءالدين" تامان سيدوارجوبالدراسة الثانوية "هب

وكان الفرق بني تطبيق  19،79. ودرجة  املسافة  بينهما هي Yملتغري   77،92

ألعاب التعليمية  "مزاد القواعد" وال. ألن تطبيقها مؤثر حلث التالميذ يف تعليم اللغة 

العربية، وخاصة يف الكفاءة النحوية حتى يكون تقديم نتيجة التالميذ مرتفعا من 

 يف تعليم اللغة العربية. 77،92إىل  58،13

 


