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 الرابع الباب

 عرض البياانت وحتليلها

 جيتج ىذا الباب الرابع على قسمُت، مها استخدام وسيلة لعب سوجوروكو العربية

"Sugoroku Arabic "التعليم املفردات و فعالية استخدام وسيلة لعب سوجوروكو العربية 

"Sugoroku Arabic "التعليم املفردات 

 تعليم املفردات يف " Sugoroku Arabic" استخدام وسيلة لعباملبخث األول : 

يف " Sugoroku Arabic"تكون من  استعداد استخدام وسيلة لعبوأما  . أ
 تعليم املفردات

 

 1ة سوجوروكو العربيةلوح ٤،٢ الصورة

 

                                                           
 ىذا الباحثة الصورة لوحة سوجوروكو العربية البياانت  ٔ
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 :هي" Sugoroku Arabic"األدوات للعب  .1

 "Sugoroku Arabic"لوحة  .أ 

 "Sugoroku Arabic"ورقة نظام اللعب   .ب 

 "Sugoroku Arabic"بطاقة األوامر لعب  .ج 

 "Sugoroku Arabic"بيدق لعب  .د 

 "Sugoroku Arabic"نرد لعب  .ه 

 ةاملواد الدراسي .2

السابع حتت املوضوع  تستخدمت الباحثة املواد الدراسي للفصل

يعٍت  و ووضعها يف اجلملة املفيدة، و تركيب اجلملة املفيدة بييتالعنوان و 

بطاقة شخصّية  األول، العنوان : وضوع. يف املاملفردات يف كتاب تعليميهم

 -حممول  -تليفون  -رقم   –شارع  -قرية  –مدينة  –عنوان  –مهنة  –

ُغْرَفُة :  بييتالثاين،  وضوع. يف املمدرسة –بيت  -مستشفى  -حافلة 

 –غرفة اجللوس  -غرفة املذاكرة  -غرفة النوم  -غرفة األكل  -اْلَمْكَتِب 

 -ساعة  –تقومي  –وسادة  -سرير  –خزانة  –حديقة  –مطبخ  –محّام 
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معجون  -منشفة   –صابون  -ملعقة  –كرسى   –مكتب  -مصباح 

 فواكو –فصل  –ثّّلجة  -فرشة األسنان  -األسنان 

 تعليم املفرداتيف " Sugoroku Arabic" استخدام وسيلة لعب . ب

عقدت الباحثة املقابلة مع مدرس اللغة العربية يف اإلدارة املدرسُت، 

وحصلت الباحثة من ىذه املقابلة ىي نوع من أنواع تستخدم وسيلة التعليمية يف 

الفصل، وطريقة املدرس يف التعليم والتعلم، طريقة املستخدمة يف تعليم املفردات 

 ريقة املباشرة وطريقة احملاضرة. ولكن ال جتد الباحثة استخدام اللعبىي ابلط

"sugoroku arabic"  و لعب األخر يف ىذه املدرسة. وىناك مشكّلت بغض

  ٕٛالتلميذ من التّلميذ يف تعليم املفردات، وعدد التّلميذ يف الفصل جتريبة 

 تلميذا.  ٕٛتلميذا وفصل ضابطة 

قامت الباحثة ابالختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية. يف اللقاء األول، 

وقامت الباحثة ابالختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة. فتخت الباحثة التعليم 

ابلسّلم وتقرأ البسملة وسألت الباحثة احلالة، التعارف مث سألت عن املادة اليت 

تّلميذ أن علمت يف القصل مع مدرسهم، مث أعطت الباحثة السوال وأمر ال
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يفعلوا االختبار. انتظرت الباحثة حىت انتهاء الوقت، وختمت اللقاء ابلسّلم 

 ٕوقراءة احلمدلة.

يف  "sugoroku arabic" ثاين، قامت الباحثة بتطبيق اللعبيف اللقاء ال

 وأنشطة يف الفصل كما يلي : ٖاجملموعة التجريبية،

 حفظ عشرين مفردات (ٔ

  .فرق مخسةإىل  تقسيم الطّلب( ٕ

وأحضار قلم  ".Sugoroku Arabic"رئيس اجملموعة ليأخذ اللعب  ( وأمرتٖ

 ".Sugoroku Arabic"يشرح طريقة اللعب .و لتسجيل النقاط

o : تقنيات اللعب 

  START يضع بيادق يف صندوق .1

انسحب بيادق من خّلل بقع وعند وصولو إىل املربع  -خفف النرد  .2

 وفقا برمز )الصورة( يف اللعب.األخَت، أيخذ حملف األلعاب السؤال 

                                                           
 أ -سابع يف الفصل ال ۸۷:;۷وحىت  ۷:۷۷:يف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٚيف التاريخ  يوم الثّلاثءاإلختبار يف عملية اللغة العربية   ٕ
 ب -يف الفصل السابعة  ۱۸:۸۷ايت  ۸۷:  ۱يف الساعة   ٕٕٓٓيناير  ٚالتاريخ يف  يوم الثّلاثءاإلختبار يف عملية اللغة العربية    

 ب -يف الفصل السالع  ۸۷:;۷، حىت ۷۷::۷ يف الساعة ٕٕٓٓيناير  ٕٔخ يوم الثّلاثء، يف التارياملّلحظة يف عملية اللغة العربية   ٖ
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إذا كانت اإلجابة صحيحة حيصل على نتيجة العشر إن مل تكن  .3

 صحيحة فيحصل على نتيجة الصفر، وإذا بدأت خطيئا من ستارت

، فسينال بطاقة األمر وجيوز BOOMإذا يقع الّلعبون على الرقعة  .4

 على الّلعبُت أن يتقدموا خطوتُت

 التقدم خطوتُت -

  إذا ميكن الّلعب أن يذكر املفردات على رقعةBOOM 

صحيحا، ويعدي إىل األمر من بطاقة األمر إبجابة صحيحة 

فعليهم يتقدم خطوتُت )بدون ذكر املفردات على الرقعة( 

 وحيصل على نتيجة عشرين.

  إذا يقدر الطّلب أن يذكر املفردات على الرقعة فيجوز أن

لى الرقعة(. ولكن إذا يتقدم خطوة )بدون ذكر املفردات ع

 BOOMاليقدر الّلعب أن جييب ذين أمرين فبقي يف رقعة 

 ويستمر اللعبة.

 .باحثةوبدأ اللعب مع اشراف ال (ٗ

 فهم مفردات، ووضعها يف اجلملة املفيدة.( ٘
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 ٗيف اللقاء الثالث، قامت الباحثة اختبار البعدي يف جمموعة التجريبة

ملعرفة كفاءة التّلميذ يف تعليم املفردات بعد أن وصلت  ٘واجملموعة الضابطة

 الباحثة مادة الدراسة.

وكانت إجراءات االختبار القبلي يف اللقاء األول حيت اللقاء األخَت 

للمجموعتُت، أوجب التّلميذ اجملموعة الضابطة أن الدراستهم جنعلهم انعسا ملل 

عليم املفردات جا وسرورا يف تلكن يف جمموعة التجريبية أجب التّلميذ أهنم فر 

 ."sugoroku arabic" ابستخدام وسيلة لعب

 يف تعليم املفردات " Sugoroku Arabic" املبخث الثاين : فعالية استخدام وسيلة لعب

 عرض البياانت من نتائج اإلختبار وحتليلها  . أ

وفيما يلي ستعرض الباحثة البياانت اليت تتعلق بنتائج البحث. وعرض 

الباحثة يف ىذا البحث نتائج االختبار القبلي والبعدي من اجملموعتُت الضابطة 

 .t-testوالتجربية ، مث حللتها ابستخدام الرموز اإلحصائي 

 

                                                           
 أ-يف الفصل السابة ٕٓ:ٛٓحىت  ٓٓ:ٛٓيف الساعة  ٕٕٓٓر فرباي ٗٓيف التاريخ  اإلختبار يف عملية اللغة العربية يوم الثّلاث ٗ

 ب-يف الفصل السابة ٕٓ:ٕٔحىت  ٕٓ:ٔٔيف الساعة  ٕٕٓٓفرباير  ٚٓيف التاريخ  اإلختبار يف عملية اللغة العربية يوم الثّلاث  ٘
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .4

 االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي :أما نتائج 

 (٥اجلدول )

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 التقدير االختبار القبلي أمساء التّلميذ الرقم
 مقبول ٓٙ أمحد فوزا ٔ
 ضعيف ٓ٘ أمحد ديكا أفرزا  ٕ
 مقبول ٘ٙ أمحد رّّين فكري ٖ
 ضعيف ٘٘ ألية زىر ىيندرا فوتري ٗ
 مقبول ٓٙ املَتا رمحة اسّلمي ٘
 ضعيف ٓ٘ اجنجون فرينا تيشا ٙ
 ضعيف ٘٘ ارييا تري انديكا ٚ
 ضعيف ٓ٘ ايو يوليا ٛ
 مقبول ٓٙ اردا خَت نساء ٜ
 مقبول ٘ٙ السا بليتا جسيكا فوتري ٓٔ
 ضعيف ٘٘ ابغاس جولينو جهنيغو ٔٔ
 ضعيف ٓٗ ابغوس فاموجي راىرجو ٕٔ
 مقبول ٓٙ ديتا وىيو انده ساري ٖٔ
 ضعيف ٓ٘ فراسيفا ووالن رماداين ٗٔ
 ضعيف ٘ٗ فرّينزا مرديكا اغاات ٘ٔ
 ضعيف ٓ٘ فرنسسكا دّي فرنندا ٙٔ
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 ضعيف ٘٘ ليّل ديية ٚٔ
 جيد ٓٚ ليليس وتول عزيزة ٛٔ
 مقبول ٓٙ دمحم وىيو فرمنشو ٜٔ
 ضعيف ٘٘ دمحم رزقي ارداان ٕٓ
 ضعيف ٘٘ نزوا حلوا ٕٔ
 ضعيف ٓ٘ نيزا فاتيا ٕٕ
 ضعيف ٓ٘ نوفيتا ساري صاحلة ٖٕ
 ضعيف ٓ٘ فوتري نور عيٍت ٕٗ
 مقبول ٓٙ راديتا دوي فراسنييو ٕ٘
 جيد ٓٚ رزقي اميليا نور رمحة ٕٙ
 ضعيف ٘٘ زاليا امانيار جهيا الف ٕٚ
 جيد جدا ٓٛ زىرة املفيدة ٕٛ

 ٓٗ٘ٔ العدد
 ٘٘ املعدل

 ٘٘، ظهر أن التّلميذ انلوا الدراجة املعدلة فمن نتائج ىذا االختبار القبلي

ويف مستوى  ٔويف مستوى جيد جدا =  ٓوأما التّلميذ يف مستوى ممتاز = 

ومن ىنا فإن  ٚٔ ويف مستوى ضعيف = ٛمستوى مقبول = ويف  ٕجيد = 

قدرهتم على تعليم املفردات بصفة ضعيفة. من نتائج االختبار القبلي من 

بعض الطّلب الذين حيصلون على الدرجات ضعيف اجملموعة الضابطة ىناك 
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األن قلة استيعاب املفردات و محاسة الطّلب منخفض يف عملية التعليم اللغة 

 العربية.

 (6)اجلدول 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 التقدير االختبار القبلي أمساء التّلميذ الرقم
 مقبول ٘ٙ أمحد فوزا ٔ
 ضعيف ٓ٘ أمحد ديكا أفرزا  ٕ
 جيد ٓٚ أمحد رّّين فكري ٖ
 مقبول ٘ٙ ألية زىر ىيندرا فوتري ٗ
 مقبول ٘ٙ املَتا رمحة اسّلمي ٘
 مقبول ٓٙ اجنجون فرينا تيشا ٙ
 مقبول ٘ٙ ارييا تري انديكا ٚ
 ضعيف ٘٘ ايو يوليا ٛ
 جيد ٘ٚ اردا خَت نساء ٜ
 جيد ٘ٚ السا بليتا جسيكا فوتري ٓٔ
 مقبول ٘ٙ جهنيغوابغاس جولينو  ٔٔ
 ضعيف ٘٘ ابغوس فاموجي راىرجو ٕٔ
 مقبول ٓٙ ديتا وىيو انده ساري ٖٔ
 مقبول ٘ٙ فراسيفا ووالن رماداين ٗٔ
 ضعيف ٘٘ فرّينزا مرديكا اغاات ٘ٔ
 مقبول ٓٙ فرنسسكا دّي فرنندا ٙٔ
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 مقبول ٘ٙ ليّل ديية ٚٔ
 جيد ٘ٚ ليليس وتول عزيزة ٛٔ
 مقبول ٘ٙ دمحم وىيو فرمنشو ٜٔ
 ضعيف ٓٙ دمحم رزقي ارداان ٕٓ
 ضعيف ٓ٘ نزوا حلوا ٕٔ
 ضعيف ٘٘ نيزا فاتيا ٕٕ
 مقبول ٘ٙ نوفيتا ساري صاحلة ٖٕ
 مقبول ٓٙ فوتري نور عيٍت ٕٗ
 مقبول ٘ٙ راديتا دوي فراسنييو ٕ٘
 جيد ٘ٚ رزقي اميليا نور رمحة ٕٙ
 مقبول ٘ٙ زاليا امانيار جهيا الف ٕٚ
 جيد جدا ٘ٛ زىرة املفيدة ٕٛ

 ٜٓٚٔ العدد
 ٖٜ،ٖٙ املعدل

فمن نتائج ىذا االختبار البعدي، ظهر أن التّلميذ انلوا الدراجة املعدلة 

ويف  ٔويف مستوى جيد جدا =  ٓوأما التّلميذ يف مستوى ممتاز =  ٘ٚ،ٖٙ

ومن  ٚويف مستوى ضعيف =  ٘ٔويف مستوى مقبول =  ٘مستوى جيد = 

ىنا فإن قدرهتم على تعليم املفردات بصفة مقبولة. يف االختبار البعدي ىناك 

 زّيدة درجة األن معظمهم يشعرون ابحلماسة، ويشعرون ابلفرحية.
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة. ٤

 أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبة كما يلي :

 (3اجلدول )

 االختبار القبلي للمجموعة التجريبةنتائج 

 التقدير االختبار القبلي أمساء التّلميذ الرقم
 ضعيف ٓٗ دمحم رجيو ٔ
 مقبول ٓٙ الورا بونغا فراميسواري ٕ
 ضعيف ٓ٘ دمحم اكرب الفرسى ٖ
 ضعيف ٓ٘ دمحم اريق فَتدّينسة ٗ
 مقبول ٓٙ دمحم إفان اندرّينشة ٘
 ضعيف ٘ٗ دمحم ريزا فهليفي ٙ
 ضعيف ٓ٘ دمحم تقياهلل ٚ
 مقبول ٓٙ دمحم يوصف فرادان ٛ
 مقبول ٓٙ دمحم زيُت ازيزي ٜ
 ضعيف ٘٘ متممتول ازكية ٓٔ
 ضعيف ٘٘ نسرهلل ىايدار خان ٔٔ
 جيد ٘ٚ قويس زامزامي املصطاف ٕٔ
 ضعيف ٘٘ رمضاين ٖٔ
 ضعيف ٓ٘ رزقي انغغيتا فوتري ٗٔ
 ضعيف ٘٘ ستيفي ازاىرا فوتري ٘ٔ
 جيد جدا ٓٛ رمحة وايت فينا ٙٔ
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 مقبول ٓٙ ّيّينج اديسا راجا ٚٔ
 ضعيف ٘٘ يودا شيفول اريساندي ٛٔ
 مقبول ٓٙ افراىول موان ٜٔ
 ضعيف ٘٘ الفا زىرة ٕٓ
 ضعيف ٓ٘ انشا ابيليا ٕٔ
 ضعيف ٖٓ مونشي بَتوا تقوا ٕٕ
 مقبول ٓٙ سلمان راجيف نور فجري ٖٕ
 ضعيف ٓ٘ اوليل ازمي ٕٗ
 ضعيف ٓٗ نبيلة والنداريّيمياتون  ٕ٘
 جيد ٘ٚ نوفيتا فوتري ٕٙ
 ضعيف ٓٙ فولوغ ارديتيا ٕٚ
 مقبول ٓٙ راديتيا دوي انديكا ٕٛ

 ٘٘٘ٔ العدد
 ٖ٘،٘٘ املعدل

فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أن التّلميذ انلوا الدراجة املعدلة 

ويف  ٔجدا = ويف مستوى جيد  ٓوأما التّلميذ يف مستوى ممتاز =  ٖ٘،٘٘

ومن  ٚٔويف مستوى ضعيف =   ٛويف مستوى مقبول =  ٕمستوى جيد = 

ىنا فإن قدرهتم على تعليم املفردات بصفة ضعيفة. من نتائج االختبار القبلي 

من اجملموعة التجريبة ىناك بعض الطّلب الذين حيصلون على الدرجات 
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يف عملية ضعيف ألن قلة استيعاب املفردات و محاسية الطّلب منخفض 

 التعليم اللغة العربية. 

 أما نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية كما يلي :

 (3اجلدول )

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبة

 التقدير االختبار القبلي أمساء التّلميذ الرقم
 جيد ٓٚ دمحم رجيو ٔ
 جيد جدا ٘ٛ الورا بونغا فراميسواري ٕ
 جيد ٘ٚ الفرسىدمحم اكرب  ٖ
 جيد جدا ٘ٛ دمحم اريق فَتدّينسة ٗ
 جيد جدا ٓٛ دمحم إفان اندرّينشة ٘
 جيد جدا ٘ٛ دمحم ريزا فهليفي ٙ
 جيد جدا ٓٛ دمحم تقياهلل ٚ
 ممتاز ٜ٘ دمحم يوصف فرادان ٛ
 ممتاز ٜٓ دمحم زيُت ازيزي ٜ
 ممتاز ٜ٘ متممتول ازكية ٓٔ
 جيد ٓٚ نسرهلل ىايدار خان ٔٔ
 ممتاز ٜٓ قويس زامزامي املصطاف ٕٔ
 ممتاز ٜ٘ رمضاين ٖٔ
 جيد جدا ٘ٛ رزقي انغغيتا فوتري ٗٔ
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 مقبول ٘ٙ ستيفي ازاىرا فوتري ٘ٔ
 جيد جيد ٓٛ فينا رمحة وايت ٙٔ
 جيد جدا ٓٛ ّيّينج اديسا راجا ٚٔ
 جيد جدا ٓٛ يودا شيفول اريساندي ٛٔ
 جيد جدا ٓٛ افراىول موان ٜٔ
 جيد جدا ٘ٛ الفا زىرة ٕٓ
 جيد جدا ٘ٛ انشا ابيليا ٕٔ
 جيد ٘ٚ مونشي بَتوا تقوا ٕٕ
 ممتاز ٜٓ سلمان راجيف نور فجري ٖٕ
 جيد جدا ٘ٛ اوليل ازمي ٕٗ
 ممتاز ٜٓ ّيمياتون نبيلة والنداري ٕ٘
 جيد جدا ٓٛ نوفيتا فوتري ٕٙ
 جيد جدا ٘ٛ فولوغ ارديتيا ٕٚ
 جيد جدا ٓٛ راديتيا دوي انديكا ٕٛ

 ٕٖٕٓ العدد
 ٘ٛ،ٕٛ املعدل

فمن نتائج ىذا االختبار البعدي، ظهر أن التّلميذ انلوا الدراجة املعدلة 

ويف  ٙٔويف مستوى جيد جدا =  ٚوأما التّلميذ يف مستوى ممتاز =  ٘ٛ،ٕٛ

ومن ىنا  ٓويف مستوى ضعيف=  ٔويف مستوى مقبول =  ٗمستوى جيد = 

ىناك زّيدة فإن قدرىم على تعليم املفردات بصفة جيد جدا يف االختبار البعدي 

درجة ألن معظمهم يشعرون ابحلماسية، ويشعرون ابلفرحية. كثَتا من الطّلب 
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قد يعرفون املفردات بدون النظر إىل كتاب تعليمهم. ومعظمهم أيضا قد يعرف 

 معٌت املفردات.

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة. 7

القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، وبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار 

فقدم الباحثة املقارنة بُت اختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة. واملقارنة كما 

 يلي :

 (3اجلدول )  

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

 %4 - %4 - ممتاز 34-444 4
 %7،٥3 4 %7،٥3 4 جيد جدا 34-33 ٤
 %43،3٥ ٥ %3،4٢ ٤ جيد 34-33 7
 %٥7،٥3 4٥ %٤3،٥3 3 مقبول 64-63 ٢
 %٤٥ 3 %64،34 43 ضعيف ٥3-٥4 ٥

 %444 ٤3 %444 ٤3 العدد
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إىل بيان املقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فظهر 

من الطّلب يف مستوى ضعيف،  %۱:،9۷أن يف اإلختبار القبلي 

يف  %:7،8، و يف مستوى جيد% ۱7،:يف مستوى مقبول، %:8،;۸

يف مستوى ممتاز. وأما يف االختبار البعدي ظهر أن  %۷مستوى جيد جدا،

يف  %8;،:۱يف مستوى مقبول،  %:87،8يف مستوى ضعيف، % ۸8

يف مستوى ممتاز، وىذا  %۷يف مستوى جيد جدا،  %ٚ٘،ٖمستوى جيد، 

 البيان يعٍت أن نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيحة القبلي.

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة. ٗ

القبلي والبعدي للمجموعة التجربية، فقدم الباحثة  وبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار
 املقارنة بُت اختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة. واملقارنة كما يلي :

 (44اجلدول )

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

 %٤٥ 3 %4 - ممتاز 34-444 4
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 %٢٤،36 46 %7،٥3 4 جيد جدا 34-33 ٤
 %4٢،٤3 ٢ %3،4٢ ٤ جيد 34-33 7
 %7،٥3 4 %٤3،٥3 3 مقبول 64-63 ٢
 %4 - %64،34 43 ضعيف ٥3-٥4 ٥

 %444 ٤3 %444 ٤3 العدد
إىل بيان املقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فظهر 

من الطّلب يف مستوى ضعيف,  %ٔٚ،ٓٙأن يف االختبار القبلي  

يف  %:7،8يف مستوى جيد, و  %۱7،:۸يف مستوى مقول،  %:8،;۸

يف مستوى متاز. وأما يف االختبار البعدي ظهر أن  %۷مستوى جيد جدا، 

يف  %>۱7،۸يف مستوى مقبول، % :7،8يف مستوى ضعيف،  ۷%

يف مستوى ممتاز.  %ٕ٘يف مستوى جيد جدا،  %ٙٛ،ٕٗمستوى جيد، 

 وىذا البيان يعٍت أن نتيجة االختيار البعدي أكرب من نتيحة القبلي.

كانت البياانت بينهما ومضة متساويتان فقام الباحثة املّلحظة اليت جتري 

اجملموعتُت املذكورتُت، وفيما وجد الباحثة الفرق بينهما. عند عملية التعليم يف 

وأما يف اجملموعة الضابطة، كان التعليم جيري مملة وال تظهر محاسة لدى 

الطّلب، وبعض منهم انئمون عند التعليم ، وأما يف اجملموعة التجريبة، كان 
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املعلم  التعليم ملون بنشاط الطّلب عند التعليم والسؤال، ىم يهتمون مبا شرح

عن املادة يف خرئط املفاىم املوزع، ىذه البيان ظن موقت، ألن تركيز ىذا 

 البحث يف البياانت الرقيمة من االختبار كما ستذكر بعدىا.

وبعد معرفة مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعتُت قشرح 

قتُت. وىي  الباحثة عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتُت الساب

 كما يف اجلدول التايل :

 ( 44اجلدول )

 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني

 الرقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبة

      (X)          (Y)    
ٔ ٗٓ ٚٓ ٖٓ ٜٓٓ ٙٓ ٙ٘ ٘ ٕ٘ 
ٕ ٙٓ ٛ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ ٘ٓ ٘ٓ ٓ ٓ 
ٖ ٘ٓ ٚ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ ٙ٘ ٚٓ ٘ ٕ٘ 
ٗ ٘ٓ ٛ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٘٘ ٙ٘ ٔٓ ٔٓٓ 
٘ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٙٓ ٙ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٙ ٗ٘ ٛ٘ ٗٓ ٔٙٓٓ ٘ٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٚ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ ٘٘ ٙ٘ ٔٓ ٔٓٓ 
ٛ ٙٓ ٜ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٘ٓ ٘٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
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ٜ ٙٓ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٔٓ ٘٘ ٜ٘ ٗٓ ٔٙٓٓ ٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٔ ٘٘ ٛٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٘٘ ٙ٘ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٔ ٚ٘ ٜٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٗٓ ٘٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٖٔ ٘٘ ٜ٘ ٗٓ ٔٙٓٓ ٙٓ ٙٓ ٓ ٓ 
ٔٗ ٘ٓ ٛ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٘ٓ ٙ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٔ٘ ٘٘ ٙ٘ ٔٓ ٔٓٓ ٗ٘ ٘٘ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٙ ٛٓ ٛٓ ٓ ٓ ٘ٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٚ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٘٘ ٙ٘ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٛ ٘٘ ٛٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ 
ٜٔ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٙٓ ٙ٘ ٘ ٕ٘ 
ٕٓ ٘٘ ٛ٘ ٖٓ ٜٓٓ ٘٘ ٙٓ ٘ ٕ٘ 
ٕٔ ٘ٓ ٛ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٘٘ ٘ٓ ٘ ٕ٘ 
ٕٕ ٖٓ ٚ٘ ٗ٘ ٕٕٓ٘ ٘ٓ ٘٘ ٘ ٕ٘ 
ٕٖ ٙٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ ٘ٓ ٙ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٕٗ ٘ٓ ٛ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٘ٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕ٘ ٗٓ ٜٓ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ ٙٓ ٙ٘ ٘ ٕ٘ 
ٕٙ ٚ٘ ٛٓ ٘ ٕ٘ ٚٓ ٚ٘ ٘ ٕ٘ 
ٕٚ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ ٘٘ ٙ٘ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٛ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٛٓ ٛ٘ ٘ ٕ٘ 

 ٕٓٓٙ ٕٓ٘ ٜٓٚٔ ٓٗ٘ٔ ٕٕ٘ٔٗ ٘ٙٚ ٕٖٕٓ ٘٘٘ٔ اجملموع
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 وفيما يلي توضح ما يف اجلدول السابق :

 : نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبة   

 : نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبة   

 : عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية    

 اجملموعة التجربية اكس: عدد االحنراف املربع من نتائج   

  : جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية    

 : جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبة    

 : نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة   

 : نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة   

 نتائج اجملموعة الضابطة: عدد االخنراف من    

 : عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة  

 : جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة  

 : جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة   
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 (4٤اجلدول )

 جمموع و عدد االحنراف و عدد االحنراف املربع من اجملموعتني

 اجملموعة التجريبة اجملموعة الضابطة
جمموع عدد 

      االحنراف 
جمموع عدد 

االحنراف املربع 
      

جمموع عدد 
     االحنراف 

جمموع عدد 
االحنراف املربع 

      
ٕ٘ٓ ٕٙٓٓ ٚٙ٘ ٕٕٗٔ٘ 

 مث قام الباحثة إبدخال النتائج السابق إىل الرمز اإلحصائي اآليت :
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       ) (

 
   

 
  )

  

      
    

√(
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  )

 

      
    

√     
 

      
    

     
       

             

            

                

              6 

1,313 < 1,701 < 84,90 

 

                                                           
6 Anonim. https://sjsu.edu/t-tabels.xls/.  مٕٕٓٓفرباير  ٘يف اتريخ  ٓٓ:ٛٓيوم األربعاء يف الساعة  

https://sjsu.edu/t-tabels.xls/
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مث  3٢،34، وجدت الباحثة أن نتيجة اإلحصائي = السابقمن اجلدول 

 degree)وحشت الباحثة أن نتيجة يف القائمة احلرية  t-tableقامت الباحثة بتعيُت 

of freedom)  منt-table  41747% = ٥أن نتيجة يف التقدير املعنوي  

 .4،344% 44 ونتيجة يف التقدير املعنوي

 (47اجلدول )

 تقرير "ت"

 

 

 % =٘أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  ٜٓ،ٗٛونتيجة اإلحصائي = 

 Haمبعٌت أن  ٔٓٚ،ٔ% =  ۱۷وكذلك أكرب من نتيجة تقدير املعنوي  ٖٖٔ،ٔ

مردود. و ىذا دليل أن استخدام  Hoمقبول أو أن فروض ىذا البحث مقبول و 

فعالية لًتقية كفاءة املفردات عند الطّلب. وىذا  "Sugoroku Arabic"وسيلة لعب 

احلصيل معزز ابلبياانت من االختبار واإلستبانة اليت تتكون ابألسئلة املوافقة 

 Sugoroku"ات ابستخدام وسيلة لعب للطّلب، وغالبا منهم حيبون التعليم املفرد

) t.testاحلسايب) t.table > (جدوايل )=  مقبول -حصلت التجريبية 

) t.testاحلسابيا) t.table < (  فشلت التجرية = )غَت مقبول -جدوايل 
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Arabic."  وخّلصة ىذا البحث جبميع البياانت اليت مجعتها الباحثة، أن ابستخدام

فعالية لًتقية استيعاب املفردات وتنمية رغبة " Sugoroku Arabic"وسيلة لعب 

ة الطّلب يف اللغة العربية خاصة يف تعليم املفردات اللغة العربية يف املدرسة املتوسط

 ديويك جومبانج. احلكم اإلسّلمية

 نتائج االستبانة وحتليلها   . ب

طريقة اإلستبانة ىي جدوال األسئلة ليجيبها عينة البحث حتت رعاية 

أما جدوال األسئلة أو اإلستبانة  ٚ.النيل البياانت املتعلمة ابلبحث الباحثة

 ونتائجها اليت أعطت الباحثة إىل التلميذات فهي : 

 (4٢اجلدول )

 نتائج االستبانة للمجموعة التجريبية

 بنود اإلستبانة رقم

 اإلستجانة

 قليل املوافق موافق موافق جدا
غَت 

 املوافق

غَت 

املوافق 

 جدا

جمموع 

 الطّلب

                                                           
7
 Nasution, Metodologi Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 128 
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 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

ٔ 

شعرت فرحاان 

يف تعليم اللغة 

العربية بعد 

اشًتك تعليم 

 املفردات

ٖ ٕٕ ٕ ٔ - ٕٛ 

 %ٓٓٔ - %ٚ٘،ٖ %ٗٔ،ٚ %ٚ٘،ٛٚ %ٔٚ،ٓٔ النسبة املؤية

       

ٕ 

شعرت سهولة 

لفهم املادة 

اجلدجية هبذه 

 اللعب

ٗ ٕٕ ٔ ٔ - ٕٛ 

 %ٓٓٔ - %ٚ٘،ٖ %ٚ٘،ٖ %ٚ٘،ٛٚ %ٕٛ،ٗٔ النسبة املؤية

       

ٖ 
فهمت فهما 

جيدا يف تعليم 
ٗ ٕٔ ٖ - - ٕٛ 
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اللغة العربية 

ورغبت فيها 

بعج اشًتك 

تعليم اللغة 

العربية 

ابستخدام ىذه 

 اللعب

 %ٓٓٔ - - %ٔٚ،ٓٔ %٘ٚ %ٕٛ،ٗٔ النسبة املؤية

       

ٗ 

تعليم اللغة 

العربية 

ابستخدام 

 اللعب جذاب

ٔٓ ٔٛ - - - ٕٛ 

 %ٓٓٔ - - - ٕٛ،ٗٙ ٔٚ،ٖ٘ النسبة املؤية

       

 ٕٛ - - - ٕٕ ٙتعليم اللغة  ٘
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العربية 

ابستخدام ىذه 

اللعب جيعلٍت 

 سهولة 

 %ٓٓٔ - - - %ٚ٘،ٛٚ %ٕٗ،ٕٔ املؤية النسبة

       

ٙ 

ابستخدام ىذه 

اللعب متكن أن 

ترقي كفاءيت يف 

 إتفان املفردات

ٚ ٔٛ ٖ - - ٕٛ 

 %ٓٓٔ - - %ٔٚ،ٓٔ %ٕٛ،ٗٙ %ٕ٘ النسبة املؤية

       

ٚ 

شعرت دافعا 

التقان املفردات 

بعد اشًتك تعليم 

 اللغة العربية

٘ ٕٔ ٕ - - ٕٛ 
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 %ٓٓٔ - - %ٗٔ،ٚ %٘ٚ %٘ٛ،ٚٔ املؤيةالنسبة 

       

ٛ 

ىذه اللعب 

 متباينة وجذابة
ٖٔ ٔ٘ - - - ٕٛ 

 %ٓٓٔ - - - %ٚ٘،ٖ٘ %ٕٗ،ٙٗ النسبة املؤية

       

 

 (4٥اجلدول )

”Likert“ مقياس املعيار ليكريت
3 

 النتيجة االستجابة

 ٥ موافق جدا

 ٢ موافق

 7 مرتدد

 ٤ غري موافق

                                                           
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 136 
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 4 غري موافق جدا

 فقدمت الباحثة اجلدول عن احلساب نتائج االستبانة مبقياس املعيار ليكَتت

“Likert” :كما يلى 

 (46اجلدول )

 9نتيجة استبانة للطالب

 إسم املستجيبات رقم
جمموع  نتيجة اإلجابة

 النتيجة

نتيجة 

 ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ اإلمجالية

 ٘ ٓٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ دمحم رجيو ٔ

 ٘ٚ،ٖ ٖٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٕ بونغا فراميسواريالورا  ٕ

 ٜ،ٖ ٖٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ دمحم اكرب الفرسى ٖ

 ٗ ٕٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ دمحم اريق فَتدّينسة ٗ

 ٕ٘،ٗ ٖٗ ٘ ٗ ٘ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ دمحم إفان اندرّينشة ٘

 ٜ،ٖ ٖٔ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ دمحم تقياهلل ٙ

 ٗ ٕٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ دمحم تقياهلل ٚ
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 ٜ،ٖ ٖٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ دمحم يوصف فرادان ٛ

 ٛ،ٗ ٖٛ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ دمحم زيُت ازيزي ٜ

 ٕ٘،ٗ ٖٗ ٘ ٗ ٗ ٗ ٘ ٗ ٗ ٗ متممتول ازكية ٓٔ

 ٗ ٕٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ نسرهلل ىايدار خان ٔٔ

 ٘ ٓٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ قويس زمزمي املصطاف ٕٔ

 ٗ ٕٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ رمضاين ٖٔ

 ٕ٘،ٗ ٖٗ ٘ ٗ ٗ ٗ ٘ ٗ ٗ ٗ انغغيتا فوتريرزقي  ٗٔ

 ٗ ٕٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ستيفي ازاىرا فوتري ٘ٔ

 ٕ٘،ٗ ٖٗ ٘ ٗ ٗ ٗ ٘ ٗ ٗ ٗ فينا رمحة وايت ٙٔ

 ٗ ٕٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ّيّينج اديسا راجا ٚٔ

 ٗ ٕٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ يودا شيفول اريساندي ٛٔ

 ٗ ٕٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ افراىول موان ٜٔ

 ٗ ٕٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ الفا زىرة ٕٓ

 ٚ،ٗ ٖٚ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗ انشا ابيليا ٕٔ

 ٕٔ،ٗ ٖٖ ٘ ٗ ٘ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ مونشي بَتوا تقوا ٕٕ

 ٗ،ٗ ٖ٘ ٘ ٖ ٗ ٘ ٘ ٘ ٗ ٗ سلمان راجيف ٖٕ
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 ٕ٘،ٗ ٖٗ ٘ ٗ ٗ ٗ ٘ ٗ ٗ ٗ اوليل ازمي ٕٗ

 ٕٔ،ٗ ٖٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٘ ٗ ٗ ٗ ّيمياتون نبيلة والنداري ٕ٘

 ٘ٚ،ٖ ٖٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ فوترينوفيتا  ٕٙ

 ٗ ٕٖ ٘ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ فولوغ ارديتيا ٕٚ

 ٘ٚ،ٖ ٖٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٕ راديتيا دوي انديكا ٕٛ

 ٜٓ،ٖٙٔ ٜٕٜ جمموع

 جمموع املستجيبات  xنتيجة مقياس األعلى ال xنتيجة األعلى = جمموع األسئلة ال

ٛ x ٘ x ٕٛ  =ٕٔٔٓ )النتيجة األعلى( 

 جمموع املستجيبات xالنتيجة مقياس األقل  xنتيجة األقل = جمموع األسئلة ال

ٛ x ٔ x ٕٛ  =ٕٕٗ )النتيجة األقل( 

 النتيجة األخَتة = 
  

 

 

 

 

قيمة   
Σ جمموع النتيجة املقياس 
Σ النتيجة األعلى

     % 

  
𝟗𝟐𝟗

𝟏𝟏𝟐𝟎
𝐱 𝟏𝟎𝟎%  𝟖𝟐 𝟗% 
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أبكملو  يؤديها التجربة املبدائية/احملدودةبناء على احلساب السابق، فاملّلحظة اليت 
فهذه النتيجة  "،Likert". إذا انسب جدول مقياس املعيار ليكَتت %3٤،3حصل على 

" Sugoroku Arabic". وغالبا منو حتنب التعليم ابستخدام وسيلة لعب موافق بشّدةمن املعيار 

لًتقية استيعاب املفردات. وخّلصة هلذا البحث جبميع البياانت اليت مجعتها الباحثة، أن 
فعالية لًتقية استيعاب املفردات وتنمية رغبة  "Sugoroku Arabic"استخدام وسيلة لعب 

 الطّلب يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة اإلسّلمية احلكم ديويك جومبانج.

 


