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 اس اخل بابال

 سناقشة البحث

حبثت الباحثة مناقشة البحث بعد انتهاء عملية التعليم والبحث العلمي عن ىا 

لرتقية ادلفردات الطالب مدرسة ادلتوسطة " Sugoroku Arabic" استخدام وسيلة لعب

 اإلسالمية احلكم ديويك جومبانج، فحصلت الباحثة على اإلستنتاج األخًن، كما يلي:

لرتقية ادلفردات "Sugoroku Arabic"استخدام وسيلة لعب سوجوروكو العربية  .أ

 .مبدرسة ادلتوسطة اإلسالسية احلكم ديويك جوسبانج

لرتقية استيعاب ادلفردات يف  "Sugoroku Arabic"يلة لعب استخدام وس

الفصل السبعة )آ( مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم ديويك جومبانج فهي 

 الوسيلة التعليمية تستخدمت الباحثة لرتقية ادلفردات التالميذ.

( ١)أ( منها :  الكثًنة لتالميذ يف الفصل السبعة ىذه الوسيلة متلك الفوائد

الرتميذ يشعرون ابحلماسة والسعادة  "Sugoroku Arabic"دام وسيلة لعب ابستخ

( تعليم ادلفردات ابستخدام وسيلة لعب ٢عند عملية التعلم يف الفصل، 

"Sugoroku Arabic " ,٣تستطيع أن يسهل التالميذ لرتقية استيعاب ادلفردات )

عملية التعلم تستطيع إزالة ادللل عند  "Sugoroku Arabic"وسيلة وسيلة لعب 

 وتستطيع أن أتكيد فهم التالميذ على ادلواد التعليمية.
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Sugoroku Arabic"فعالية استخدام وسيلة لعب سوجوروكو العربية  .ب لرتقية "

 .ادلفردات مبدرسة ادلتوسطة اإلسالسية احلكم ديويك جوسبانج

لرتقية استيعاب ادلفردات  "Sugoroku Arabic"إن استخدام وسيلة لعب  

 (t)سية ادلتوسطة اإلسالمية احلكم ديويك جومبانج فاعلة. بدليل أن نتيجة " ت مدر 

 ١،٣١٣% ٥أكرب من نتيجة التقدير ادلعنوي  0٤،48" بٌن فصلٌن أو جمموعتٌن

وذلك مبعين أن فروض ىذا  ١،78١% ١8رب من نتيجة تقدير ادلعنوي وكذلك أك

ردود . واخلالصة أن استخدام م Hoمقبول و  Haالبحث مقبول أو مبعىن أن مبعىن أن 

لرتقية استيعاب ادلفردات فاعل ودافع للطالب يف  "Sugoroku Arabic"وسيلة لعب 

 عملية تعليم اللغة العربية خاصة تعليم ادلفردات.

التجريبية بلي واالختبار البعدي للمجموعة اعتمادا على نتائج االختبار الق

د وجدت الباحثة فرقا وضحا. وىذا وللمجموعة الضابطة اليت حصلها الطالب، وق

أثر كبًن فياستعاب  "Sugoroku Arabic"يدل على أن استخدام وسيلة لعب  

 ادلفردات.
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 Sugoroku"استيجابة الطالب عن استخدام وسيلة لعب سوجوروكو العربية  .ج

Arabic"لرتقية ادلفردات مبدرسة ادلتوسطة اإلسالسية احلكم ديويك جوسبانج. 

دلستخدمة يف ىذا البحث يف االستباانت ادلعلقة. ىي االختبار االستباانت ا

اإلجابة ادلصممة من جمموعات األجوبة اليت تقدمت إىل ادلستجيبات. وأعطت 

الباحثة ىذه االستبانة تكونت من مثانية أسئلة. عملت الباحثة إعطاء االستبانة بعد 

يف الفصل السبعة  "Sugoroku Arabic"عملية التعليم أو بعد كفاية تطبيق وسيلة لعب 

 )آ( مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم ديويك جومبانج.

بناء على اإلستبانة أن استجابة ادلستجيبات أو الطالبات من ادلعيار ىي موافق 

بشدة بدليل أن مالحظة اليت تؤديها التجربة ادلبدائية / احملدودة أبكملو حصل على 

وغالبا منهم يوافقون  ".Likert"ار ليكًنت ، إذا انسب جدول مقياس ادلعي4،0٢

 لرتقية ادلفردات. "Sugoroku Arabic"الدراسة ابستخدام وسيلة لعب 
 

 

 

 


