
 

 

 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

العلوم  من مفاتيح السيطرة على العامل يف عصر مفتاحن اللغة أمن املعلوم 

التكنولوجيا احلديثة. مت تطوير اخرتاقات جديدة خمتلفة إلتقان لغات خمتلفة اليوم. و

تعطي اخلربة معنا أن اللغة بديلة عن اخلربة. مبعنى آخر ، ”Gattegon“ ورأى غتّيغن

 يةمها أوال ، التعلم هو عمل عنيأيضا أن التعلم ينطوي على نو للغة. وأرى غتّيغن

على القيام به بوعي واليت يقودها اإلرادة القوية.ثانيا، التعلم هو عملية ضبط  ةمتعمد

: 2010)عزيز فخرروزي،  النشاط العقلي من خالل تغيري الصور العقلية القدمية.

110 ) 

 .اللغة هي أداة االتصال يستخدمها البشر عادة لتبادل األفكار واآلراء واملشاعر

يقدر االنسان على معرفة أفكار ومشاعر اآلخرين بسبب التفاعل والتواصل ا وهب

 أحدهابينهم. يف هذا العامل هناك اللغات املتنوعة يستخدمها البشر للتفاعل والتواصل 

 اللغة العربية.



 

 

س أن اللغة العربية هي لغة عظيمة، خاصة من جانب املسلمني يعترب معظم النا

 يف أحناء العامل.  عدد كبري هلم ألن اللغة العربية هي لغة القرآن. كما عرفنا أن املسلمني

مكانة خاصة يف العامل حتى أصبحت واحدة من هلا اللغة العربية ف وباألضافة إىل ذلك

 اللغات العاملية. 

مسلمني ، كذلك فى دولة أكثر السكان  أي بالدالعربية يف  تم دراسة اللغةتلذلك 

ادة جيب أن يتعلمها ماللغة العربية  جتعلإندونيسيا ، وبالتايل فإن الدولة اإلندونيسية 

وغري الرمسية من املستوى اإلبتدائية إىل أالتالميذ ،فى املؤسسات الرمسية كانت 

 املستوى اجلامعية.

مدرسة املتوسطة اإلسالمية أن يأخذوا درس اللغة  جيب مجيع التالميذ فى مستوى

ال يستطيع مجيعهم إتقان أربع مهارات لغوية ، وهي مهارة  من اآلسف الشديدالعربية ، و

االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. استناداً إىل الدراسة اليت قامت 

يف اخللفية املدرسية ، وبعضهم من بسبب االختالفات  تكون مسألة هذههبا املؤلفة ، 

خلفيات املدرسة االبتدائية، وبعضهم من خلفية املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ، لذلك 

 كانت معرفتهم باللغة العربية خمتلفة. 



 

 

ما من مواد تعليم اللغة العربية فى مدرسة املتوسطة اإلسالمية حنو مهارة الكتابة أو

اللغة يف ب(.الرتكيب هو مصطلح آخر لقواعد اللغة أو رتكيال) فهي تعليم قواعد اللغة

Suter”(1980: 1 )“ سوتر و ”Cook“صرف. وفقا اجلوكال-نحوبال العربية يسمى

(  أن القواعد هي جمموعة من القواعد اليت 48 :2012املقتبس من عزيز فخرروزي   )

 يستخدمها البشر يف الكالم أو الكتابة ، والنحو هو وصف مكتوب لقواعد اللغة. 

الذين سيتعلمون  على التالميذ جدير بالذكر أن استيعاب املفردات العربية الزم

عناصر ال نبجا للغة امن العناصر اهلامة يف عنصر . املفردات هي قواعد اللغة العربية

نظام ال( ، وصريفالنظام ال، والنظام املورفولوجي )ينظام الصوتال، مثل فيها خرى األ

طوة األجنبية خة ويفردات اللغامل .وفقا للبيان السابق فاستيعابنحوي، والنظام الداليلال

:  194 الدين حميإيرتا  تعلم اللغات األجنبية )عزيز فخرروزي وأن ين يريد ملاألوىل 

2009 ) 

من العناصر املهمة اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف إتقان  عنصر املفردات هي

اللغات ، خاصة العربية ، حيث يصبح تعلم املفردات مهمًا جدًا حتى يتمكن التالميذ 

من إتقان املهارات اللغوية مثل الكالم والكتابة وقراءة النصوص العربية. إذا زاد 

التالميذ يف تعلم قواعد اللغة   ذ على املفردات ، فتحقيق جناحاستيعاب التالمي



 

 

، ولكن إذا كان التالميذ يفتقرون إىل إتقان املفردات ، فتحقيق قريبا )تركيب( زاد 

 قليال.يف التعلم سيكون هم جناح

سلوب املناسبة يف لكي ينجح التالميذ يف تعلم املفردات العربية ، يلزم استخدام األ

سلوب ميكن أن حتدد العملية يف أنشطة التعلم. من خالل النظر إىل األ التعلم، ألن

لذلك األسلوب وخلفيات التالميذ املختلفة ، هناك اختالف يف االهتمام بتعلمهم ، 

 لالهتمام فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية.  مثرية جيب أن تكون  املستخدمة 

للغة العربية وال سيما يف املفردات يف الواقع ، مل يكن استخدام األسلوب يف تعلم ا

العربية قادراً على حتقيق النتائج املتوقعة على الرغم من وجود بعض الذين بلغوا احلد 

 . 7 وهو "kkm"كما عدده على حد األدنى للقيمة  ة العربيةاألدنى ملعايري إمتام اللغ

تطبيق إحدى األسلوب يف تعليم  كاتبةحاول التبناءً على هذه الظاهرة ، س

املفردات العربية. يف تعليم املفردات هناك حاجة إىل األسلوب حتى ال يشعر التالميذ 

ميكن أن توفر حمفزات أو ردود  سلوببامللل حتى يشعروا بالسعادة يف تعلمها ، ألن األ

 إجيابية على التالميذ. 

رتض املؤلفة أن استخدام أسلوب وفيما يتعلق بأسلوب تعليم املفردات العربية ، يف

لعبة سلم ثعبان يف تعلم املفردات ميكن أن جيذب انتباه التالميذ وأن يكونوا قادرين على 



 

 

حتسني قدرة التالميذ على كتابة مجل مفيدة مجل من خالل املفردات اليت يتم تدريسها 

 يف املواد العربية. 

تطبيق استخدام أسلوب سلم الثعبان يف  كاتبةإلثبات هذا االفرتاض ، حتاول ال

مع  غاروت ،  ليمباجنن جنار الثانوية اإلسالميةاشيف تعلم املفردات العربية يف سونان

استخدام أسلوب لعبة "سلم الثعبان" يف تعليم املفردات العربية وأثره " عنوان البحث 

تالميذ الصف السابع )دراسة جتربية على  يف قدرة التالميذ على تركيب اجلمل العربية

 غاروت(" ليمباجننجنار الثانوية اإلسالمية امبدرسة سونان شيف

 

 الفصل الثانى : حتقيق البحث

 اآلتية: املشكالت فتحقيق هذا البحث يف  ,اعتمادا علي خلفية البحث السابقة

العربية قبل استخدام أسلوب لعبة  على تركيب اجلمل كيف تكون قدرة التالميذ .1

 الثانوية جناراسونان شيف لصف السابع مبدرسةا يف تعليم املفردات يف نسلم الثعبا

 ؟غاروت  ليمباجنن اإلسالمية



 

 

العربية بعد استخدام أسلوب لعبة على تركيب اجلمل  كيف تكون قدرة التالميذ .2

 الثانوية جناراسونان شيف لصف السابع مبدرسةيف تعليم املفردات يف ا سلم الثعبان

 ؟ غاروت ليمباجنن اإلسالمية

يف تعليم املفردات أسلوب لعبة سلم الثعبان  استخداممن  ثراألمستوى كون يكيف  .3

لصف السابع مبدرسة سونان يف ا تركيب اجلمل العربية على قدرة التالميذ إىل

 ؟غاروت  ليمباجنن اإلسالمية الثانوية جناراشيف

 

 ل الثالث : أغراض البحثالفص

 أما األغراض يف هذا البحث فكما يلي : 

العربية قبل استخدام أسلوب لعبة سلم  على تركيب اجلمل معرفة قدرة التالميذ .1

 الثانوية جنار اسونان شيف لصف السابع مبدرسةيف تعليم املفردات يف االثعبان 

 ليمباجنن غاروت  اإلسالمية

العربية بعد استخدام أسلوب لعبة سلم  على تركيب اجلمل معرفة قدرة التالميذ .2

 الثانوية جنار اسونان شيف لصف السابع مبدرسةيف تعليم املفردات يف ا الثعبان

 ليمباجنن غاروت اإلسالمية



 

 

 يف تعليم املفردات إىلأسلوب لعبة سلم الثعبان  استخداممن  ثراأل مستوى معرفة .3

السابع مبدرسة سونان لصف يف ا تركيب اجلمل العربية على قدرة التالميذ

 ليمباجنن غاروت  اإلسالمية الثانوية جناراشيف

 

 

 الفصل الرابع : فوائد البحث

 استناداً إىل أهداف البحث السابقة ، فإن الفوائد يف هذه الدراسة هي: 

 للتالميذ  .1

 زيادة ثقة التالميذ يف حفظ املفردات وتركيبها يف اجلمل املفيدة. 

 للمعلم  .2

توفري معرفة األساليب الفعالية يف تعليم اللغة العربية، خاصة تعليم املفردات  

باستخدام أسلوب سلم الثعبان للتأثري على قدرة التالميذ علىرتكيب اجلمل 

 املفيدة. 

 للمدارس  .3



 

 

 تقديم املسامهات يف حماولة لتحسني جودة تعليم اللغة العربية وتطويرها يف

فردات  ، باستخدام أسلوب سلم الثعبان للتأثري على املدرسة، وخاصة تعليم امل

 قدرة التالميذ على تركيب اجلمل املفيدة.

  

 الفصل اخلامس : أساس التفكري

تعليم اللغة العربية هو العملية التفاعلية بني التالميذ واملعلمني يف عملية تعليم اللغة 

العربية هبدف تسهيل فهم التالميذ للغة العربية ونطاقها. الغرض من تعليم اللغة العربية 

هو استخدام علوم اللغة ومهارات اللغة العربية ، وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم 

 قراءة ومهارة  الكتابة. ومهارة ال

املفردات هي من عناصر اللغة اليت تعترب مهمة جدا ، ألهنا تعمل كشكل من 

أشكال التعبري والكالم. إن املفردات مهمة للغاية حبيث يقول اخلرباء إن تعليم اللغة 

العربية ) اللغات األجنبية ( جيب أن يبدأ بإدخال وتعليم املفردات نفسها إما بطريقة 

وحي الدين  (. يف حني يقول ديديح69 :2016 قاسم انجظ أو بوسائل أخرى )ناناحلف

( أن املفردات هي من عناصر اللغة اليت جيب أن يستعيب املتعلمون من 102 :2014)

اللغات األجنبية مبا يف تلك اللغة العربية . استيعاب مفردات العربية املناسبة أن تدعم 



 

 

اللغة. وبالتايل ، ان الكالم والكتابة ) الرتكيب(  الشخص يف التواصل والكتابة بتلك

 جيب أن يدعمهما معرفة واستيعاب املفردات الغنية. 

 تعليم اللغة العربية هناك ما يسمى بالرتكيب يف اإلندونيسية يسمى "القواعد يف

. قواعد )تركيب( تلعب دورا (grammar) اللغوية ويف اللغة اإلجنليزية يسمى بالقواعد

هاما يف إنتاج الرتكيب النحوية )التعبريات( لنقل املعنى. الغرض الرئيسي من تعليم 

القواعد هو مساعدة التالميذ على استخدام اللغة العربية )شفوية كانت أو 

 (. 263-2012حتريرية(جيدا وصحيحا بشكل طبيعي )عزيز وإيرتا ، 

( ، هناك العوامل التى البد تطويرها يف تعليم 244 :2012) ورأى عزيز فخرروزي 

 رتكيب (، وهي: القواعد اللغة ) 

 قدرة  التالميذ على قراءة بعض كلمات املقصودة باهتمام إىل حرف ليف .1

 والشكل إىل أحرف العلة الصحيحة 

 قدرة التالميذ على التمييز بني شكل كلمة واحدة وآخر  .2

 ملة العربية قدرة التالميذ على حتديد أمناط اجل .3

 قدرة التالميذ على وضع اجلمل وفقًا للمثال باستخدام مناذج كلمات معينة .4

 قدرة التالميذ على تركيب الكلمة لتكون مجلة مفيدة  .5



 

 

سونان شيفنجار الثانوية اإلسالمية لتعليم الرتكيب فى مدرسة  أما املؤشرات

 هي: غاروت ليمباجنن

 تعريف الرتاكيباملعرفة : قدرة التالميذ على معرفة  .1

 : قدرة التالميذ على مطابقة الصورة الصحيحة مع الرتاكيب الفهم  .2

 التطبيق : قدرة التالميذ على التمييز وتكوين أمثلة الرتاكيب .3

 التحليل : قدرة التالميذ على التحليل الكلمات يف اجلمل .4

 الرتكيب : قدرة التالميذ على تكملة اجلمل أو اجلمع بني الرتكيبني  .5

حقا يف تعليم اللغة العربية ، يتطلب أسلوب التعليم ، وألساليب كدعم يف التعليم 

حبيث يكون التعليم أكثر سهولة وفهما، وميكن أن حيسن من حتفيز التالميذ يف التعليم 

 حبيث ال يشعرون بامللل. 

 األساليب هي املعرفة أو املهارة جلمل الشيء إملتعلق بطريقة أو طريقة التعليم اليت

تستخدم لتنفيذ اخلطط اليت مت ترتيبها يف أنشطة حقيقية حبيث يتم حتقيق األهداف اليت 

 مت إعدادها كالم.



 

 

يف عملية التعليم والتعلم ، تؤثر اللعبة بشكل كبري على استجابات التالميذ للتعلم. 

األلعاب هي االحتياجات اليت تنشأ بشكل طبيعي يف كل فرد. كل إنسان لديه الغريزة 

 (. 25: 2013حصول على املتعة والرضا والتمتع والفرح والسعادة )فتح اجملب، لل

( ، هناك العديد من األفكار اليت تكمن احلاجة إىل  1980ورأى هداية وتاتانج )

 استخدام األلعاب يف عملية التعليم والتعلم ، وهي: 

 اللعبة قادرة على إزالة امللل  .1

 توفر اللعبة حتديا حلل املشاكل يف حالة سعيدة  .2

 اللعبة تثري روح التعاون ، فضال عن املنافسة الصحية  .3

 اللعبة تساعد التالميذ الذين هم بطيئون ويفتقدون الدافع ،   .4

 تشجع اللعبة املعلم على أن يكون مبتكرا دائمًا  .5

خدام أسلوب سلم ومن األلعاب اليت تشجع التالميذ على حتسني قدراهتم هي باست

الثعبان. لعبة سالم الثعبان هي لعبة لألطفال ، ميكن لعب هذه اللعبة ملوضوعات 

كل شىء  سلم الثعباناملفردات  ومجيع مستويات الصف. كل عمود يف هذه اللعبة من 

املفردات  العربية اللغة سلم حني أن الصورة هي رمز من القيم -شغل نعم مع املفردات 

دق( وصورة الثعبان قيمة سالبة )قيمة خيانة األمانة(. اهلدف من لعبة اإلجيابية )الص



 

 

واحلالة اجلديدة يف تعليم اللغة العربية حتى ال يشعر  سلم الثعبان هو توفري الدافعية

 التالميذ بامللل يف حفظ املفردات العربية. 

دات العربية ومن األمور املهمة يف لعبة سلم الثعبان هي أن التالميذ ال حيفظون املفر

فقط ولكن ميكن التالميذ فهم أو معرفة معنى مفردات اللغة العربية حتى يتمكنوا من 

تركيب اجلمل مفيدة وفقًا للمفردات املقدمة. ميكن أن تكون املسائل املتعلقة جبوانب 

 اللغة واحلقيقة ودقة بنية اجلملة وعالمات الرتقيم من األمور اليت يهتم هبا التالميذ. 

لعبة سلم الثعبان سيتطلب التالميذ على على االمور السابقة، أن اسلوب بناء 

مواصلة حفظ وفهم مفردات اللغة العربية. وسوف تكون أكثر محاسة يف التعلم ألن 

 الوضع املثري لالهتمام وغري مملة وال جعل العالمة التجارية وختشى أن حتاول أن تبقي. 

 بان هي: االمتيازات الرئيسية من لعب سلم الثع

ميكن استخدام أسلوب لعب سلم الثعبان يف أنشطة التعليم والتعلم ألن هذا  .1

 النشاط ممتع لذلك يهتم التالميذ بالتعلم مع اللعب. 

 ميكن التالميذ املشاركة يف عملية التعليم مباشرة  .2



 

 

ميكن استخدام أسلوب سلم الثعبان للمساعدة على مجيع جوانب تطوير الذكاء  .3

 املنطقي 

ميكن أن حتفز لعبة سلم الثعبان التالميذ على تعلم حل املشاكل البسيطة دون  .4

 إدراكهم 

 ميكن استخدام سلم لثعبان سواء يف الفصل أو خارج الفصل الدراسي  .5

خطوات أسلبوب سلم الثعبان واستخدام الطريقة السمعية الشفاوية عند أسيس 

 : ( هي91: 2011طريقة السماوية الشعاعية سيف الدين )

  تقديريبدأ املعلم التعليم من خالل عقد  .أ 

 يعلن املعلم األهداف أو الكفاءات التعليمية اليت جيب حتقيقها.  .ب 

ثعبان حتتوي على مواد املفردات  اليوزع املعلم ورقة لعبة سلم  .ج 

 إىل التالميذ 

 يشرح املعلم املواد والتالميذ يكتبون ويسألون ما ال يفهمون.  .د 

فردات العربية املوجودة يف عمود سلم يقوم املعلم بتدوين امل .ه 

الثعبان ، ويويل التالميذ اهتمامًا لورقة سلم الثعبان اليت متت 

 مشاركتها واتباع املفردات اليت حيدث هبا املعلم. 



 

 

يقدم املعلم مثاال على تركيب اجلمل وفقا لعمود املفردات  على  .و 

 ورقة سلم الثعبان

التناوب ، النرد الذي لديه بعد ذلك أن يلقي كل التالميذ النرد ب .ز 

 ست عيون 

، جيب على التالميذ املشي  5إذا كان النرد الساقط يظهر نرد  .ح 

 مربعات على ورقة لعبة سلم الثعبان  5

إذا كان قد مت تشغيله وفى الصندوق مفردات فيجب على  .ط 

التالميذ قراءة تلك املفردات وفقا ملوفرد يف املربع وكتابتها على 

 الورق. 

 تستمر اللعبة إىل التالميذ اآلخرين  .ي 

بعد ذلك ، مجع التالميذ "املفردات" اليت مت ترتيبها يف مجلة  .ك 

 حسب الزهر الذي كانوا يشغله يف وقت سابق. 

ينهي املعلم التعليم عن طريق التقويم وتصحيح اإلجابات اخلاطئة  .ل 

 يف القواعد ويشرح ما كان هناك فهم خاطئ. 



 

 

السابقة :يرتب املعلم الصف لتطبيق أسلوب لعبة السلم  االستنتاجات من اخلطوات

الثعبان . أعطى املعلم التالميذ الواجبات لرتكيب اجلمل املفيدة اليت تطابق متاما رمي 

اليت ستعطى تصويت. ملزيد من التفاصيل ، ميكن رؤية إطار هذا  الفردالتالميذ 

 البحث بطريقة ختطيطية على الرسم البياني التايل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليم املفردات

 استخدام أسلوب لعبة "سلم الثعبان" يف تعليم املفردات العربية

  املعلم وهلالعبارت و اجلمل العربية التى يقيالحظ التالميذ نطق الكلمات و ا .1

 املعلم وهلالعبارت و اجلمل العربية التى يقالتالميذ نطق الكلمات و ا لديق . 2

الثعبانسلم لعبة يف  ملاالحظ التالميذ الصورة وفقا ي .  3  

ها كلمات والعبارت واجلمل التى يسمعالالصور وفقا ب إىل  التالميذ شري ي . 4

 التالميذ 

 
 قدرة على تركيب اجلمل العربية

 على معرفة تعريف الرتاكيبقدرة التالميذ املعرفة :  .1

 على مطابقة الصورة الصحيحة مع الرتاكيب التالميذقدرة :  الفهم .2

 التطبيق : قدرة التالميذ على التمييز وتكوين أمثلة الرتاكيب .3

 حتليل الكلمات يف اجلملالتحليل : قدرة التالميذ على  .4

 الرتكيب : قدرة التالميذ على تكملة اجلمل أو اجلمع بني الرتكيبني .5

االختبار 

 القبلي

االختبار 

 البعدي



 

 

 

أساس تفكري البحث   1.1 صورة   

 الفصل السادس : فرضية البحث 

(. 2008: 84الفرضية هي إجابة مؤقتة لصياغة مشكلة البحث )سوغييونو، 

  ( تعليم املفردات  باستخدام أسلوب1تستخدم هذه الدراسة متغريين ، ومها متغري )

قدرهتم على ( يتم إعطاء التأثري على 2ومتغري)}ي{لعبة السلم الثعبان يعطى الرمز 

. وبالتايل ، فإن الفرضية الواردة يف هذه الدراسة }س{تركيب اجلمل املفيدة الرمز

 هي كما يلي: 

م الثعبان يف التعليم يوجد  آثار استخدام أسلوب لعبة سل : Ha الفرضية املقرتحة             

 قدرة التالميذ على تركيب اجلمل املفيدة.  املفردات يف

: ال يوجد أي التأثري على استخدام أسلوب لعبة سلم الثعبان يف  Ho الفرضية الصفرية

 يف قدرة التالميذ على تركيب اجلمل مفيدة.  تعليم املفردات

٪ للرجال حقيقة فرضية 5الختبار هذه الفرضية باستخدام مستوى الداللة   

فهذا يعين أن  ) Ho) صفريةيتم رفض فرضية ال اجلدول،ر  ر<استخدام غوجي الصيغة: إذا 

 تأثري

 



 

 

، فتم قبول الفرضية جدولية>  حسابإذا مت  .س{ }يهناك تأثري املتغري مع املتغري 

 . سمع متغريي ، وهذا يعين أنه إذا كان هناك تأثري بني متغري  (Ho)الصفرية 

 الفصل السابع : الدراسة السابقة املناسبة

 من الدراسة السابقة املناسبة هي : 

 جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةطالبة من ا، الرزق ةليلل البحث  .1

تطبيق وسيلة التعليم بالعبة سلم الثعبان لرتقية  ” حتت املوضوع  2015ماالنج سنة 

 “ إتقان املفردات العربية لتالميذ الصف الرابع مبدرسة إبتداعية نوراجلديد قولومايان

يف الفصول الدراسية املكونة من مت إجراء هذا البحث باستخدام طريقة البحث  

% ، والدورة 31،81دورات. زادت قدرة التالميذ يف كل دورة، الدورة األوىل هي  3

 %84% ، ويف الدورة الثالثة هي 56،52الثانية هي 

يف كلية  "prancis"نور خياطون، طالبة من قسم اللغة الفرنسية  األمريهالبحث   .2

"فعالية أسلوب حتت املوضوع  2013اللغات والفنون جبامعة احلكومية يوكياكرتا سنة 

لتالميذ الصف احلادى  ”prancis“ الفرنسيةلعبة سلم ثعبان لرتكية مهارة الكالم يف اللغة 

  purworejo فوروورجيو 3عشر مبدرسة  العالية  احلكومية 



 

 

جتربية ، استنادا إىل نتائج التحليل يف مت  إجراء هذا البحث  باستخدام طريقة 

ودرجة التحكم  17،33هذه الدراسة، فإن الصف التجرييب لديه متوسط 

. ثم تعليم مهارة الكالم باستخدام هذه اللعبة يوفر زيادة يف قدرات 16،08هي

 التالميذ.

 " mandarin"البحث لسيت أم فاطمة ، طالبة من قسم اللغة الصينية وآداهبا .3

حتت املوضوع " أثر استخدام  وسيلة لعبة  2015سورابايا  سنة  حلكومية جبامعة ا

  " mandarin" الصينية يف التعليم املفردات للغة ( D 3)سلم الثعبان ثالثة ثنائيات األبعاد 

  "sidoarjo سدورجوا لتالميذ الصف العاشر مبدرسة احلكومية 

باستخدام لعبة سلم الثعبان ثالثة ثنائيات األبعاد  " mandarin"اللغة الصينية  ان تعليم 

(3 D )  تستطيع ان حتسني مهارة التالميذ. يعتمد هذا على نتائج البحث يف فئة التحكم

 92،5والفئة التجريبية هي   92،2

من البحث وجدنا أن هناك إختالفات مع هذا البحث فإن هذا يركز إىل  

الثعبان" يف تعليم املفردات العربية وأثره يف استخدام أسلوب لعبة "سلم البحث عن  

)دراسة جتربية على تالميذ الصف السابع  قدرة التالميذ على تركيب اجلمل العربية

 غاروت(" ليمباجننجنار الثانوية اإلسالمية امبدرسة سونان شيف


