
 

 

 ملخص البحث

 لثانيةا ة على تالميذ الصف اخلامس يف املدرسة اإلبتدائية احلكوميةي)دراسة جتريب استخدام أسلوب لعب صيد الرتاكيب لرتقية  قدرة التالميذ عليها:  موتيا فوزيا

 باندونج(

 يسه  كيبارتفهم الو بقدرة على  درسة اإلبتدائية يقال بالرتكيب.و يف املقواعداللغة العربية. لك كذاجلملة و أسلوب يفصص  بالتعلم عن من املعروف أن تعليم اللغة العربية ال

 كتاب اللغة العربية، وإجابة األسئلة يف اإلمتحان. ويسهلهم على قراءة التالميذ على فهم  الدرس  باستخدام القواعد الصحيحة، 

أسلوب    عرفة  خطوات( م2لوب  لعب  صيد  الرتاكيب، )مادة  الرتكيب  قب   استخدام  اس  على استيعابعرفة  قدرة  التالميذ  ( م1)ذ  الرسالة وو هلبحث الغرض 

  استيعابالتالميذ  يف  معرفة  ترقية  نتيجة  (  4لوب  لعب  صيد  الرتاكيب ،)مادة  الرتكيب  بعد استخدام  اس  على  استيعابمعرفة  قدرة  التالميذ  ( 3لعب  صيد الرتاكيب،)

 مادة  الرتكيب . 

  واحدة جمموعة بتصميم  ،طريقة التجريبيةالالبحث وي يف وذا الكاتبة ها عف قة اليت تستخدم، والطريوو املدخ  الكمي يف وذا البحث  الكاتبة املدخ  الذى تستخدمه

باندونج. وأسلوب مجع البيانات املستخدمة وي اإلختبار القبلي واإلختبار  الثانية مبدرسة اإلبتدائية احلكومية عدي على التالميذ الصف اخلامس )ج(االختبار البوالقبلي   االختبار 

ر ختباحتصي  االحساب البيانات من على  الكاتبة البيانات مجعها  ، ووذ يةحتصي  اإلختبار، والدراسة التوثيقواملالحظة، واملقابلة،  مفهامجع وذ  البيانات  يف اسلوبالبعدي، وأما 

 االختبار البعدي.  و القبلي 

اخلامس )ج( مبدرسة  الصف" صيد الرتاكيب" لعب استخدام استخدامقب  كيب الرت عاب مادةياستمن الفتائج احملصولة من وذا البحث وي أن قدرة التالميذ على و

ذكر طوات  من  وذ   اللعبة وي   : خلفايف معيار التصسري.  ≤ 53ألهنا تقع يف 39،3التصسري على قدر  اإلبتدائية احلكومية الثانية باندونج تدل على طبقة مفخصضة ووذ  حتقيق بقيمة

لك  الصريق يستعدوا  ،جع  املعلم الصريق الصغرية  فيها أربعة أو مخسة أنصار من التالميذ، بيّن املعلم طريقة اللعبية، بيّن املعلم مادة الرتكيب، ات اليت سبقت تعليمها للتالميذداملعلم املصر

أعطى املعلم  العالمة ، بعد انتهاء اللعب ذكر املعلم االجابة الصحيحة، اعطاء املعلم الوقت لتالميذ، لك  التالميذ دقيقتني إلمالء اإلجابة، خلط الرتكيب املفاسب أمام السبورة

 كيب بعداستخدامالرت مادةاستيعاب على  قدرة التالميذ .عليهم العقاب على ذكر البيان املادة اليوميةإذا كان اجلواب املخطئ كثري يف إحدى الصريق، ف، إجابة املخطئة يف   الصحيحة

يف  0،81 –1،00تقع بني  87٪( أي  0.87درجة عالية ألن وذ  القيمة  )  على املدرسة االبتدائية احلكومية الثانية باندونج ، تدل )ج( يف اخلامس الصف" صيد الرتاكيب"لعب

حقيق البيان،  التعليم بت نتائج ترقية أن احملصولة الفتيجة وذ  على ، وذلك يدلمادة  الرتكيب ذعلى استيعابقدرة  التالميترقية  يف وسيلة" صيد الرتاكيب" التصسري.واللعبمعيار 

بعبارة غني  أن اإلختبار القبلي  واإلختبار  ويف ترقية قدرهتم على استعاب مادة الرتكيب.  . وكان وذا اسلوب وسيلة اجلدولية" ت" من أكرب احلسابية "ت"بأن  -2،21 < 0،003

يف قدرة التالميذ على فهم تراكيب اللغة  العربية بني حاص  الفتيجة  اإلختبار  1،45الفتيجة على قدر % ترقيةيف تعليم اللغة العربية فيه اسلوب لعب صيد الرتاكيب البعدي باستخدام 

 القبلي  واإلختبار البعدي.


