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 الباب األول

 ةمقّدم

 

البحث، مسائل البحث، أىداف خلفية حيتوي ىذا الباب األول على 

 البحث، فوائد البحث، البحوث السابقة، توضيح ادلصطلحات، و ترتيب البحث.

 خلفية البحث  . أ

ن اللغة العربية ىي اللغة اليت أمر مهم ألي مجاعة إسالمية، كما كان ا

إلسالمي والغوغاء ويعتقد كثريون يصلي، اللغة األكثر استخدامًا من قبل اجملتمع ا

أن اللغة العربية ىي لغة أجنبية غالبًا ما توجد هبا شعب  1 أنو ىو اختيار اللغة هللا.

ألن اللغة العربية كما  .يف الصالةإندونيسيا وخباصة ادلسلمني الذين استخدموا دائماً 

وتتحقق خالل ىذا  .تنتمي إىل اللغات األجنبية اليت درست هبا الناس يف إندونيسيا

، تقنيات التعلم لتدريس اللغة العربية طريقةالوقت كانت ىناك الكثري من النهج، 

 .لتطبيق لتلميذه أبىداف التعلم

 

 

                                                           
1
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لنفس البشرية والذاتية، ع اموجها إىل األخذ بواق تدريسجيب أن يكون ال

ينبغي أن تنطوي على ثالثة عناصر يف العالقة، إال وىي: العالقة  ربيةتولذلك، 

مربني معلم جيد،  2 .اجلدلية بني أعضاء ىيئة التدريس والطالب، وحقائق العامل

ضال عن أعضاء ىيئة التدريس وغريىم من ادلربني يف نقل ىذا ادلوضوع يهم كثريا ما ف

شلا يؤدي إىل  الصعوابت اللغوية يف خلق جو من التعلم خالقة ومبتكرة وشلتعة.

. ألن ىذا ما ينبغي أن يكون كل مرب قوة ستوى األمثل ابللغة عملية التدريسادل

 تعلم شلتعة لربيبو. طريقةاإلبداع خللق أفكار جديدة، يف 

لغة أجنبية ىو عملية وىو الكثري  تدريسسحب أخرى بعيدًا عن ذلك،   

من ادلرح. وعالوة على ذلك، إذا كان يف ىذه العملية نستخدم وسائل اإلعالم اليت 

حىت يصبح ىذا التعلم أسهل وأكثر إاثرة لالىتمام. ولذلك، يف  تدريستدعم عملية 

ىي معبأة  تدريسيف  عليميةتلعبة"  طريقةجة إىل "عملية تعلم وكذلك على احلا

إىل ما أكثر إاثرة لالىتمام ومتعة لكل  عليميةتابللغة العربية، دعم وتسهيل ادلواد ال

 عملية التدريس والتعلم سيفيتاس.

 

                                                           
2 Suyatno, Teknik Pembelajaran Bahasa dan Sastra , (Surabaya: SIC, 2004),  hal. 5. 
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اللغة العربية منذ فًتة طويلة أجريت يف إندونيسيا، ولكن مل يتم تكبري  دريست

اكل اليت نشأت وال تزال كثري من األحيان تقريبا اندرًا ما النتيجة سباما. سلتلف ادلش

ميكن  ربل. مشكلة تدريس اللغة العربية اآلن احلصول قريبا جدًا على معاجلة جادة.

أن ينظر إىل مشكلة من عدد من العوامل، إال وىي الطالب أقل على استعداد 

مستوى صعوبة عالية يف  حلضور اللغة والطابع ادلعقد دلواد اللغة العربية الذي جيعل

 اسًتاتيجية التقنية، فضال عن طريقة التسليم.
  العوامل األخرى )ادلدربني، 3

( يف التدريس وأنشطة التعلم ليست خالقة، وىي غري قادرة على واألستاذ، أو زلاضر

السيطرة على الوضع، ألن فئة الطالب كان أقل نشاطا يف اللغة العربية التدريس 

 وأنشطة التعلم.

ية تدريسية كجوىر العملية التدريسال يتم تشغيل اللغة العربية أنشطة 

التدريس بريابكو أكثر على كواحدة من كربى أصحاب لغة   درسنيسيواجارنيا. ادل

رلموعة كتاب )نص الكتاب ادلوجو( ومن الصعب على خلق جو من التعلم وخالقة 

ذبانس الطالب، الطالب الذين يفتقرون إىل ادلوارد الكافية،  ومبتكرة، ومتعة.

)التدريس وأنشطة التعلم(، عبء ادلواد  KBMوالطالب الذين ىم أقل نشاطا 

ب أن العديد من القيام بكل ما ال يستطيعون معرفة الكثري، والعدد من الطال
                                                           

3 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Metode Permainan-Permainan Edukatif  dalam Belajar 

Bahasa Arab. (Jogjakarta: DIVA Perss. 2011), hal. 6-7. 
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ادلشكلة القادمة حامسة جدًا اجلانب ىو االفتقار إىل ادلوارد   أساسية ابللغة العربية.

البشرية الالزمة دلعلمي اللغة العربية، وأخريًا ادلوارد البشرية معلمي اللغة العربية غري 

ال يعرفون مبادئ اللغة التعلم، وعدم مكتمل ال يفهم مهنتو كمدرس للغة العربية، و 

ي وتقنيات التدريس، فضال عن عدم فهم إلعداد واسًتاتيجية تدريسإتقان التصميم ال

ونتيجة لذلك، ادلزيد وادلزيد من الطلبة غائبة تعلم  وهنج للغة بينجاجان. طريقةو 

بت، )أعاق ويعوق تعلمهم(، وعاىن من صدمة ألهنا تعترب دروس اللغة العربية الثا

 وتستحوذ، إثقال، وسليفة.
4  

ية يف تعلم اللغة العربية عليمتربيد عن ىذه ادلسائل، والبحث عن األلعاب ال

لذا، جعل الطالب تصبح دوافع وتشارك بنشاط  .أصبحت ىامة جدًا للقيام

 لألطفال، لعب ىو أداة ىامة جدًا للتعلم كعملية .اللعب، وتعلم اللغة العربية

بينديواسان النفس، تساعد يف احلفاظ على االستقرار العواطف، والتشجيع السلوك 

أما ابلنسبة للبالغني، اللعبة ربتاج  .بروسوسيال وقدم لو العامل على نطاق أوسع

اللعبة وسيلة فعالة وتتسم ابلكفاءة، فضال عن  .األىداف وادلفاىيم، وتقنيات سلتلفة

  5 .ا ثأثري إجيا،ي، وطرح أي شخصيةاذلام الًتفيو وتثقيف، وتوفر ذل

                                                           
4
 Ibid, hal. 7-8. 

5
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Metode Permainan-Permainan..,. hal. 26. 
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. اللعبة يهدف إىل تدريب األلعاب التعليميةطريقة يف التعلم من خالل 

إجادة اللغة وجذبت انتباه الطالب يف التعلم حيث أنو ليس سهاًل أن يشعر ادلشبعة 

شلتعة جدًا اللعبة اليت تتضمن  األلعاب التعليمية .يةتعليماأللعاب الساتونيا ىي من 

ومفيد زايدة القدرة على التفكري والكالم. وابإلضافة إىل ذلك  تدريسعناصر لل

احلواس: دبعٌت  ردا إجيابيا أو التحفيز من احلواس ربيبا.ية تعليماأللعاب الميكن إعطاء 

ث، االتصاالت(، كتابة، الفكر، ادلهارات احلركية، البصر، السمع، صوت )احلدي

والرصيد ادلعريف )التوازن يف احلركة، التحمل، القوة، وادلهارة وخفة احلركة(، ادلودة، 

فضال عن الثروة االجتماعية والروحية )األخالق النبيلة واحلب، والرمحة، 

. توازن األخالقيات، الصدق، الكرمة وحسن اخللق، منافسة صحية والتضحية(

احلواس وىذا ىو ادلخطط كي تؤثر على ادلنطق ادلادي وادلنطقي واخليال، وحرف، 

واحلرف، حىت أن ىدف بينديواسان الذايت. لذلك، حيدد احلرف من شخص لو 

 6 .اذباه السفر

لتحقيق ىذا اذلدف ال بد من ادلعلم أن يكون قادرا على اختيار بعض   

دعم اللغة العربية،  درسرق التدريس جيب أن يكون مفهوما من قبل ادلادلبادئ ط

  :وىي

                                                           
6
 Ibid..., hal. 29-30. 
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ربتاج رلموعات ليكون يف الصف حيث كان الفريق يف ذلك مع متنوعة حول  .1

 .قدرة الطالب أو بني ذكاء سلتلطة، نصف الذكية، واليت مل تكن قادرة على
7 

الطالب اللغة العربية الذكية الطالب  تدريس"التعلم" التعاوين )ذبنب ادللل(.  .2

ت يف اللغة العربية اآلخرين الذين ال ميكن. وقد الطالب الذين يواجهون صعواب

الدعم والتوجيو والتشجيع من اآلخرين. رلموعة جيدة من األصدقاء أو 

 8 .رلموعات أخرى

. ينبغي أن توفر ادلعلم انطباعات درسنيمغالبًا ما أقول لكم التقدم لل درسنيادل .3

التعيينات لكتابة الرسائل. إذا   درسنيزلددة وأمثلة لتحسني عملهم. كما تعطي ادل

كان عر،ي كتابة األخطاء، ادلدرسني ال ألوم مباشرة ولكن أطلب من الطالب 

 اآلخرين لتصحيح ذلك.

ية دراسة، حىت يتمكن يطلب ادلعلمون أيضا دلنح الثقة للطالب الختيار ما وكيف .4

الطالب الذين ىم الذكية ىي الدافع دائما وليس ابدللل. مثل ادلواقف من 

ذباه الطالب اخلرجيني ادلدارس اإلسالمية الداخلية اليت كانت سابقا  درسنيادل

أفهم سباما اللغة العربية. يستمر الطالب مثل ىذه أن يكون الدافع واالعتقاد أنو  

                                                           
7
 Fathul  Mujib, Rekontruksi Pendidikan Bahasa Arab dari Pendekatan Konvensional ke 

Intregatif Humanis (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), hlm.150. 
8
 Silberman Mel, Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: 

Pustaka Insan Madani, 2009), hlm.34.  
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آخرين. عهدت أيضا إلثبات أنو كان فعال وقادرة على  كان سلتلفا عن أصدقاء

 يبذلون قصارى جهدىم.

مدرس اللغة العربية يف كثري من األحيان السيطرة على دراسة الطالب، وإعطاء  .5

ادلهام يف ادلنزل على القراءة والكتابة، وغريىا، وإعداد أسئلة حول القرآن واقعا 

 .درسنييوميا يف التعامل مع ادل

علم يعطي أمثلة من اللغة العربية منوذج التدريس اليت ىي متعة. ىذا ىو ثأثري ادل .6

إجيا،ي على الطالب. حيتاج ادلعلمون أيضا لتبدو أكثر حبماس من الطالب، مثل 

 .استخدام زي العر،ي، الطراز العر،ي، وغريىا
9 

ن تكون الًتبية إذا كان لديو قيمة للعبة، ادلفتاح األساسي للعبة ميكن أ

ية اليت توجو إجيا،ي، فضال عن تعلم االستخدام تدريسوفعالية وكفاءة العملية ال

السليم لوسائل اإلعالم للوصول إىل أىداف التعلم. سوابرنو يف عبد الوىاب الدول 

ت اللغوية اللغة العربية، اليت سوف تكون مزودة ابدلهارا دريساليت ترتبط بعملية ت

ببلري أو تعلم ابدلمارسة بشكل مستمر الكتساب ىذه ادلهارات. يف حني أن 

                                                           
9
 Fathul  Mujib, Rekontruksi...,hal.48. 



8 
 

لغة مفيدة للحفاظ  دريستالتدريب ادلستمر شللة، حىت وجود وسائل اإلعالم عملية 

 على احلماس لتعلم الطالب.
10 

 توسطة اإلسالميةربيد عن ىذه القضااي، والبحوث اليت ذبري يف ادلدراسة ادل

يف ية تعليماأللعاب البدءًا من عدم استخدام ىذا  سلطان اجونج جبل ساري

 درسنياللغة العربية يف الفصول الدراسية، وعلى الرغم من أن ىناك بعض ادل دريست

التأكيد ، سلسلة يهمسو  طلب الكرةة، كما يفعل تدريسالذين استخدموا اللعبة يف 

ىذا البحث  .ال يزال يشعر أقل إنشاء طالب إبداعية التعلم متعة، الفعالية، والكفاءة

وىذا ىو أحد اجلهود اليت تسهم يف ربسني  .تلعب دوراً ىاما يف العامل من علوم اللغة

 العربية واإلبداع أيضا التعلم من الطالب. ادلهنية من اللغة درسنيادل

ية استخدام األلعاب يف تدريستقدًن البحوث لإلجابة على ادلشاكل ال 

 تدريساللغة العربية يف عنوان ىذا وميكن أن تستخدم كوسيلة لدعم برانمج لدريس ت

وإشراك مجيع الطالب  .لذا، جعل الطالب دوافع وتشارك النشط تلقائياً  .اللغة

 .اللغة العربية دريساللعب، وت سنيدر وادل

 

                                                           
10 Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN Malang Press, 

2009), hal. 28. 
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منها عدم االىتمام والتحفيز الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة  ادلشاكالت

العربية بسبب اخللفية  دريساإلسالمية سولطان أجونج خاصة يف الّصف السابع لت

يف  تدريسو كثري منهم من ادلدرسة االبتدائية، واالنطباع من  من الطالب سلتلف

التعليم ادلملة، كفاءة ادلفردات ال تزال ضئيفة،  ل ثبات أو التقليدي، والفصول ال تزا

 11 .وادلواد الكثري ادلتعلقة بتنظيم العربية

اللغة أقل جدا. فمن  دريسبعض ما سبق جعل ادلصلحة والدافع للطالب لت

ميكن أن يؤخذ على زلمل اجلد. ومع  ادلؤكد أن دقة اختيار طريقة والسيطرة ال

ذلك، فإنو ينبغي أن يكون مفهوما أن األساليب القسرية كثريا مع الطالب ضئيلة 

مهم جدا خللق جو يفضي التعلم. مث ربتاج دريس جدا حالة ادلرتبطة راحة ومتعة الت

ىو حباجة العربية لالبتكارات اجلديدة يف منهجية  دريسإىل النظر فيها يف الت

 .ًتاتيجيةواس

فقط تفعل  درسنيدلاليت وقعت خالل ىذا الوقت يف ىذا اجملال، وا 

التقليدي والتعلم فقط توفري التغذية ادلرتدة، واطلب من الطالب حول  درسنيادل

النحو واألفعال، واألحكام ورافق إال عن طريق االسًتخاء حلظة، دون مليئة األنشطة 

 دريسكان الطالب تتمتع حقا عملية التاليت هتدئة الدماغ وبغض النظر ما إذا  

                                                           
11

 Observasi awal tanggal 28 September 2015. 
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أصبحت ىذه واحدة من ادلهام للباحثني لتغيري  .اللغة العربية دريسوحيب حقا لت

اللغة العربية ىي معبأة مع متعة تعلم اللغة العربية، واليت ميكن أن  دريساسًتاتيجية ت

 .ا ومسليةزبلق االنطباع يف أذىان ادلتعلمني أن تعلم اللغة العربية ىي لطيفة جد

مت تصنيف ىذا البحث كمحاولة يف تنمية اإلبداع وادلعرفة وادلهارات لتأييد 

ودعم ربقيق أىداف تعلم اللغة العربية يف الواقع. ويقدم ىذا البحث جهود ربسني 

 جودة ونوعية اللغة كلها أنشطة التعلم.

 

 مسائل البحث . ب

ل التغطية أو أما ابلنسبة مسائل البحث ىو حول تفاصيل األسئلة حو 

 ادلواضيع األساسية سوف تكشف أو ادلكتشفة يف البحوث.
12  

استنادًا إىل اخللفية ادلذكورة أعاله، ميكن صياغة القضااي اليت سيتم حبثها يف 

 ىذه الدراسة على النحو التايل:

 ؟ العربية اللغة دريست يف التعليمية األلعاب ادلستحدم من طرق أنواع ىي ما .1

ادلدرسة ادلتوسطة  يف العربية اللغة دريست يف التعليمية األلعاب طريقة تطبيق كيف .2

 ؟ سلطان اجونج جابل سارياإلسالمية 

                                                           
12

 Ahmad Tanzeh. Metodologi Penelitian Praktis. (Yogjakarta: Teras, 2011),  hal. 101. 
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رسة ادلد يف الطالب ابداع زلاولة يف التعليمية األلعاب تطبيق فوائد ىي ما .3

 ؟ سلطان اجونج جابل ساريادلتوسطة اإلسالمية 

 

 أهداف البحوث  ج.

والغرض من البحوث ىو فكرة عن االذباه الذي ستوجو يف البحث. أىداف  

 البحوث ينبغي اإلشارة إىل ادلشاكل اليت وضعت سابقا.
13  

 :استناداً إىل البحوث تصاغ القضااي، مث أىداف ىذا البحث فيما يلي

 العام  .1

 التقدم يف والتعلم تدريسال عملية السري ميكن أنو حيث ادلتعلمني أو للقراء اشرح 

 ادلواد على احلصول أو امتصاص يف ادلتعلمني وتسهيل وسيبيك، صحيح بشكل

 سيدر ت يف التعليمية األلعاب استخدام ىف يتم ما دلعرفة وكذلك ادلعلم، من ادلقدمة

 زلاولة يف التعليمية األلعاب من طريقة تطبيق ديدلتح و الفصل يف العربية اللغة

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ىف العربية اللغة سيتدر  يف الطالب تعلم  إبداع لتحسني

 .سلطان اجونج جابل ساري

 

 

                                                           
13

 Ibid.  
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 اخلاصة   .2

 الطالب تعلم لتحسني زلاولة يف التعليمية األلعاب تطبيق من فوائد دلعرفة  

 .الدراسية الفصول يف

غة اللعبة دبا يف ذلك التدريس وسائل جديدة يف التدريس ابللغة العربية، ونضع ل 

يف اعتباران أن لعبة اللغة ال يقصد بو لقياس أو تقييم الطالب تعلم النتائج، بل 

واحلصول على الفرح وتدريب بعض ادلهارات  تدريستستخدم كخطوة يف هنجو يف ال

 اللغوية.

 

 د. فوائد البحث

تخدام للبحث ىو األثر ألىداف تريكابينيا. إذا كان ميكن ربقيق قابلية االس 

 أىداف البحث، والصياغة للمشكلة ميكن اإلجابة بدقة.
14

 

 فائدة نظرية .1

 دريسؤقت واألدب حول تالبحوث ومن ادلتوقع توفري مراجع ذاكرة التخزين ادل 

اللغة العربية، وكذلك تسهم يف تطوير تدريس اللغة العربية الفعالية والكفاءة يف 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi.  (Bandung: Alfabeta, 2011),  hal. 326. 
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الفئة. ىذه ىي دبثابة جهود التنمية لتطوير ادلعرفة واإلبداع وادلهارات الالزمة 

 لدعم ودعم ربقيق أىداف تعلم اللغة العربية يف الواقع.

 فائدة لتطبيقية .2

 ادلدرس .( أ

اللغة العربية خاصة يف توفري  تدريسكالنظر يف ادلواد وادلدخالت للمدرسني ل

األلعاب ادلعرفة العلمية على رلموعة متنوعة من وسائط اإلعالم لدعم 

 درسني، والتعلم، بغية توفري استجابة إجيابية للمنبهات أو ادلالتعليمية 

 احلسية.

 للطالب .( ب

على تقدًن الدور بنشاط وبشكل تنفيذ ىذه البحوث سوف تكون قادرة 

انتقائي للطالب من أجل الكفاءة يف االستماع والتحدث، والقراءة، 

 والكتابة.

 ج.( للمدرسة

 األلعاب التعليمية ، واستخدام تدريسيف زلاولة لتحقيق نتائج جيدة ونوعية ال

 .تدريسواليت تلعب دورا ىاما يف ربسني نوعية ال تدريستصبح وسيلة لل
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يف ادلدرسة لن تكون قادرة  األلعاب التعليمية خدام كاف من وبدون است

 .ية جيدة على أية حالتدريسعلى العمل بشكل جيد كمؤسسة 

 د.( للباحث

الطالب، فضال  األلعاب التعليمية كدراسة اللغة العربية زايدة التعلم اإلبداع  

 عن ادلبتدئني من خالل فوائدىا مباشرة الستمرارية التعلم.

 

 حوث السابقةالب .ه

استعراض األدب يتكون من نظرايت أو مفاىيم خرباء ذات الصلة إىل تركيز  

البحث أو البحوث ومتغري استعراض نتائج البحث مع مواضيع شلاثلة أو يف أوقات 

سابقة حىت وقت كتابة ىذا التقرير االقًتاح. استناداً إىل ادلناقشة، ينبغي وصف موضع 

 .االبحث اليت يتعني القيام هب
15

يف تفسري آخر، نشرت مراجعة منهجية لألدب فضح  

حول نتائج البحوث السابقة ذات الصلة ابلبحوث اليت تتم. يف التعرض ينبغي 

اإلشارة إىل أن ىذه الدراسة مل تقم للحصول على نتائج مرضية من خالل الدراسات 

 .ت سابق حيث أن الباحثني حباجة دلتابعة حبثاليت مت القيام بو يف وق
16 

                                                           
15

 Ahmad Tanzeh. Metodologi..., hal. 103. 
16

 Mahsun. Metode Penelitian Bahasa, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012 ), hal. 42-43. 
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وذكر انصر يف عبد الوىاب موسثوفا أن يف ىذه احلالة، من ادلمكن أيضا أن  

، كما ىو دريسلغة التىناك إمكاانت قادرة على حفر يف طالب كحد أقصى يف فئة 

 17 والتنافسجزءا ال يتجزأ التنافس، احلال يف الطالب )خاصة ادلبتدئني( الروح ال تزال 

لعبة األجل، وفقا لفهمو للحالة أو حالة معينة عندما يبحث شخص ما عن  

أنشطة اللعب. لعبة ىو نشاط الذي يهدف  السرور أو االرتياح من خالل نشاط أو

إىل اكتساب مهارات معينة عن طريق تشجيع شخص. تلعب األنشطة ادلتصلة 

أبنشطة تفاعل الشخص مع أشخاص آخرين، والسلع )لعب األطفال(، أو احليواانت 

( فضال عن ريكريتيف دريس )التدريساليت ميكن أن ربدث يف سياق زلدد، سواء الت

األلعاب، تعلم فائدة واحدة يف البحث عن اذلوية، عالقة  الذي متعة. مع

السبب/النتيجة، تطوير وشلارسة، فضال عن اليت تؤثر على مجيع العوامل واجلوانب من 

  18احلياة

توي على عناصر لتثقيف شيء موجود ىي األلعاب اليت رب عليميةاأللعاب الت 

ضافة إىل ذلك، يعطي اللعبة إلوىو يعلق فضال عن كونو جزءا من اللعبة نفسها. واب

أيضا استجابة إجيابية للمنبهات أو الالعبني احلسية. ادلقصود من بني سائر احلواس 

السمع والبصر واألصوات )احلديث، االتصاالت(، كتابة، أعتقد، موازنة السلطة 

                                                           
17

 Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran..., hal. 81. 
18

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Metode Permainan-Permainan..., hal. 26-27. 
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عرفية واحلركية )توازن احلركة والتحمل وقوة، وادلهارة وخفة احلركة(، ادلودة، فضال عن ادل

الثروة االجتماعية والروحية )اخللق النبيل، احلب، الرمحة، األخالقيات، الصدق، 

واخللق واخللق، منافسة صحية،، فضال عن التضحية(. توازن احلواس وىذا ىو 

ي وادلنطقي واخليال، وحرف وحرف، حىت أن ادلخطط كي تؤثر على ادلنطق ادلاد

 ىدف بينديواسان الذايت. لذلك، حيدد احلرف من شخص لو اذباه السفر.
19 

ية يتم إىل حد كبري، الذي أصلزه ىريو وجياانركو تدريسكائن البحث ىذه اللعبة ال 

(، 2010) (، جناب سيت2010(، برابيكيت )2009(( وأنور حفيظ 2008)

وآخرون.  ىذه البحوث ىو تريفوكوسكان  (،2013(، كورنياوايت )2011ورلاىد )

أكثر يف سن مبكرة أو األطفال الذي استقال يف روضة األطفال. ومع ذلك، والزايدة 

يف ىذه الدراسة أن الباحثني حياولون االستفادة من مراحل مناء الطفل القمة. لذا، 

 ية يف ربقيق ىذه األىداف. تدريسي أن دعم لعبة ربسني التنمية احلركية ينبغ

أيضا على البحث  األلعاب التعليمية دراسات أخرى أن أيخذ أيضا تركيز  

يف  األلعاب التعليمية ، ولكن اذلدف استخدام (2014)فاقيهودين"  "عارف رمحان

 .عربيةاللغة ال دريسالًتكيز على احتياجات موفرودات اخلزانة )ادلفردات( للطالب يف ت

                                                           
19

 Ibid, hal. 29-30. 
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موفرودات )ادلفردات( ىو واحد من أىم عنصر اللغة اليت جيب أن تكون شللوكة من 

 20.لغة أجنبية، فضال عن اللغة العربية دريسقبل شخص ما يف ت

سري أعاله، ميكن القول أن ىناك حاجة لتحليل جديد للبحث استنادًا إىل التف   

ية مع كائنات انظر ليس فقط اليت سيتم حبثها وركز على مستوى تدريسعن لعبة 

يف مرحلة الطفولة ادلبكرة، ولكن أكثر بكثري من أن، أي مواضيع كيفية  تدريسال

الذي  تدريسوى اليف رلموعة متنوعة من اإلبداع على مست األلعاب التعليمية إنشاء 

زلاولة  درسنيسوف تتعرض لو ابلطفل، فضال عن توفري ادلراجع وادلبادئ التوجيهية دل

 خلق تعلم فعالية وكفاءة. 

 

 توضيح املصطلحات .و

مصطلحات الذي يتم تعريف ىو مصطلح الذي يؤدي إىل البحث ويدعم   

 متغريات متغري.
شروط ىامة جدًا تكون شرح ابلتفصيل يف ىذه الدراسة على النحو  21

  التايل:

اليت مت احلصول عليها من  تدريس ىي لعبة حيتوي عناصرعليمية عاب التاألل  .1

ضافة إىل إلشيء موجود وىو يعلق فضال عن كونو جزءا من اللعبة نفسها. واب
                                                           

20
 Muna Wa, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Teori&Aplikasi), (Yogjakarta: 

Press, 2011), hal. 45 
21

 Ahmad Tanzeh. Metodologi..., hal. 102. 
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الالعبني احلسية. ادلقصود ذلك، يعطي اللعبة أيضا استجابة إجيابية للمنبهات أو 

من بني سائر احلواس السمع والبصر واألصوات )احلديث، االتصاالت(، كتابة، 

أعتقد، موازنة السلطة ادلعرفية واحلركية )توازن احلركة والتحمل وقوة، وادلهارة وخفة 

احلركة(، ادلودة، فضال عن الثروة االجتماعية والروحية )اخللق النبيل، احلب، 

األخالقيات، الصدق، واخللق واخللق، منافسة صحية،، فضال عن الرمحة، 

 (.التضحية
22 

نفسك، جيسد اإلمكاانت، وضلث  اذباهاإلبداع للطالب التعلم ىو ادليل إىل    .2

التعبري عن وتنشيط مجيع قدرات الكائن  على أن تنمو وتصبح انضجة، وادليل إىل

 23.احلي

 ترتيب البحث ز.

أبواب، ويتكون كل ابب من مباحث   سادسةحيتوي ىذا البحث العلمي على   

 كما يلى:

خلفية البحث، )ب( مسائل البحث، قدمة حيث تشتمل على: )أ( الباب االول: م

)ج( أىداف البحث، )د( فوائد البحث، )ه( البحوث السابقة، )و( 

 توضيح ادلصطلحات، )ز( ترتيب البحث.
                                                           

22
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Metode Permainan-Permainan..., hal. 29-30. 

23
 Munandar, Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat. (Jakarta: Gramedia Pustaka 

utama, 2009), hal.18. 
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فوائد  ، )ب(تعليميةتعريف األالعاب الة و تشتمل على: )أ( الباب الثاين: النظري

مبادئ  (تعليمية، )دلعاب الاألاأىداف ، )ج(  تعليميةالاألالعاب 

يف تدريس  تعليميةاألالعاب المزااي وعيوب من  (تعليمية، )هاألالعاب ال

 أنواع (تعليمية، )زاألالعاب التستهدف استحدام ( ة، )واللغة العربي

 .يف تدريس اللغة العربية تعليميةاألالعاب ال

خلو، )ب( الباب الثالث: منهج البحث حييوي على: )أ( تصميم البحث و مد

طريقة در احلقائق، )ه( ، )ج( مكان البحث، )د( مصحضور الباحث

مجع احلقائق، )و( طريقة ربليل احلقائق، )ز( تفتيش صحة احلقائق، )ح( 

 مرحل البحث.
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