
16 
 

 الباب الرابع

 لبحثنتائج ا

 

ادلخصولة من ادلدرسة قوم الباحث بتقدمي احلقائق اخلاَصة يف ىذا الباب ي 

 ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جابل ساري والبيان عنها كما يلي:

 حملة موجزة عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جابل ساري . أ

 ةاتريخ أتسيس املدرس .1

 دريسالديكن فصل من دور ادلؤسسات التادلدرسة ىي التعليم اإلسالمية 

 اإلسالمية اما اإلفراد وإما و تقيم دلنظماتاإلسالمية اليت قد انتشر قدمي 

 اإلسالمية. دريسادلؤسسات تتحرك يف الت

نظام التعليم ادلدرسة إندونيسيا يف أول النظام الدينية زلَلو يف صومعة 

سلمُت يف إندونيسيا يف ككل تقدر أن تزدىر مع وجود ادلصغَتة أو ادلعهد أهنا 

الوطٍَت الذي يهدف أن يشكل الناس  تدريساإلسالمية ونظام ال تدريسنظام ال

الذي يتقوي إىل هللا سبحانو وتعاىل ولو ذكاء، وادلهارة، يف تفوق على ادلشكالت 

 احلياتو كعبد هللا ادلواطن.
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ل ادلدرسة كان السعي ليدافعون ولينميون ادلؤسسة التعليمية اإلسالمية مث

إندونيسيا وادلقصود احلكومة قد إعًتفت   ىو مطابق مع رغبة ادلسلمُت يف

اليت مبالون الشرطية أبغراض وأعطت الوضع وموقف ادلدرس يف مجيع إندونيسيا 

مبدارس أخرى. كم تكتب يف ادلرسوم ثالثة من الوزراء يعٍت  ىي ال تبحث الربح 

وىكذا الدرجة اإلجارة وزير الداخيلية.  وزير الدين، و وزير التعليم واثقافة، و

ادلدارس مستوى إبجازة ادلدارس العامة يف وزير التعليم والثقافة، إىل أن متخرج 

 من ادلدرسة يقدرون أن يواصلوا دراستهم إىل مدرسة مناسب برغبتهم.

نتحرك يف  سلطان أجونجبناء على ذلك التفكَت، كان ادلؤسسة 

اعية تتفق أن تبٍت ادلدرسة اإلبتدائية يف عام ادلؤسسات التعليمية واإلجتم

، وعاش ادلدرسة الدينية اليت بداىا على السيد الربعي مع العلماء ;><6

كانت ادلدرسة اإلبتدائية روضة العلوم   =><6اجملتمعات احمللية. يف عام واالعيان 

ن فصول واإلدارة اىل أ ;ادلبٌت مجلتها  بتحل LM/3/644/A/1978رمسيا بألرقام 

أنشطة التعليم والتعليم يف الصباح، و أنشطة ادلدرسة الدينية يف بعد ادلغريب يف 

سنوات أن ادلدرسة اإلبتدائية مع ادلدبر  ;الصومعة الصغَتة. مادام دتشي 

مستوي بروضة األطفال ابلسماح الرقم:   (RA)ادلؤسسة يبنيون روضة األطفال 

WM.06.02/339/Ket/1984. 
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قامت ادلدرسة  =><6سنة إىل سنة، ففي عام مع يزيد الطالب من 

ادلتوسطة أبنشطة التعليم والتعلم ركبت يف ادلدرسة اإلبتدائية يف النهار، ويف عام 

كانت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج رمسيا ابألرقام:   ==<6

WM.06.02/1309/B/Ket/1988/SK  اىل أن يدير مؤسسة سلطان أجونج يف رلال

 على النحوى:التعليم 

 التعليم الروضة األطفال .6

 التعليم ادلدرسة اإلبتدائية .7

 التعليم ادلدرسة ادلتوسطة .8

 التعليم ادلدرسة الدينية .9

أما أذلدف عن مؤسسة سلطان أجونج جابل سارى ىي ليبٍت الشباب 

على أمهية دور التعليمية اإلسالمية يف اجملتمع، والدولة يف تشكيل الشعب 

 هللا أن دينية ودراية. يسي ابلكامل كعبداإلندون
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 رسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونجاملوقع اجلغر يف املد .2

وقع ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان منظور من موقع احلغر يف 

بعيدة عن كارع كبَت، قريب أجونج جابل سارى اسًتاتيجية جدا ألهنا ليست 

سطة اإلسالمية سلطان أجونج جابل سارى يف الشارع ابدلنازل. وقع ادلدرسة ادلتو 

Gapuro Timur  جابل سارى، سومبَت جيمفول، تولونج أجونج، يعٍت من اخلط

تقريبا الغريب مًت  55:بليتار يعطف إىل الشمال  -الشارع الكبَت تولونج أجونج

 من الشارع.

 أما حدود الوالية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جابل

 سارى كما يلي:

 اجلهة الشرقية: بيوت  (6

 مزرعةاجلهة الغربية:   (7

 اجلهة اجلنوبية: بيوت  (8

 رعةاجلهة الشمالية: مز   (9
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 املدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج الرؤية وبعثة .3

 :الرؤية

تبة ادلسؤولة، بناء على اإلديان واإلسالم يوجد الشباب التأجيل، ادلر 

 واإلحسان. 

 البعثة:

تنفيذ التعليم واإلركاد فّعاال حبيث كل طالب قد انتشر األمثاال مناسب  . أ

 ابلقوهتم. إما يف الروحانية والعلوم وإما األخالق احلسنة

 تنفيذ اتوجيو وشلارسة العبادة ادلستمر مناسب ابلقوة ادلدرسة واجملتمع . ب

 ينمي محاسة ابستمرار على مجيع األعضاء ادلدرسة . ج

 ينمي محاسة جلميع األعضاء ادلدرسة اىل أن ينسج  التعاون اجليد . د

يدفع ويساعد كل طالب للتعرف على قوهتم حىت ينميون و أن ينشروا   . ه

 كامال واألمثال

 نمي اخلربة الباطنية التعليم يف احلياة اليومية.ل . و
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 املدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج األهداف .4

ىو دائما اف العام: تريد أن تبلغ وديٍت اإلنسان الفطرة كعبدهللا الذي اذلد . أ

العبادة مطيعا. لتحقيق ىذا الغرض بطرق الطالب ليكون اخلالفة يف األرض 

 بزّود العلم الكنولوجيا واإلديان.

 اىداف اخلاص: تنيب اجليل لديو القدرة ادلتفوقة واألخالق الكردية.  . ب

 

 ملدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونجا اهليكل التنظيمي .5

موجوده، وكذلك يف ادلدرسة ادلتوسطة تنظيم يف مؤسسة ىو مطلق 

اإلسالمية سلطان أجونج، أي منظمة مرتب، ومظّم، وترتيب، اليت توجد فيها 

رلموعة الذين يعملون معا لتحقيق األغراض التعليم، فلذلك ادلطلوب وجود 

دامها وسيلة لتحقيق األغرض. اما عن ىيكل اليت ديكن استخ ىيكل تنظيمي

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج، فهي: التنظيمي
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 4.1اجلدول 

 1جبل سارى اهليكل التنظيمي املدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج

 النمرة
 اهليكل التنظيمي املدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج

 وظيفة امساء

 رئيس ادلؤسسة أريف رمحن العامل الديٍت 6

 رئيس ادلدرسة أغوس زين الدين العامل الًتبوي، ادلاجستَت 7

 رئيس اللجنة دريٍت أمحد 8

 س قسم اإلدارةرئي مالك سيفل رجيال العام احلكمي اإلسالمي 9

 دكتوراندوس نور سامل :
مساعد الرئيس للوسائل 

 العليمية

 مساعد الرئيس لرعية الطالب نعمة اذلدية العادلة العلمة ;

 مينارسيو العادلة الدينية >
مساعد الرئيس للمنهج 

 الدراسي

 ويل الفصل السابع أ دمحم زينوري العام الًتبوي =

 لفصل السابع بويل ا لكان العام الًتبوياص <

                                                           

 ;756الدراس مصادر البياانت: قسم اإلدارة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جبل سارى عام  6
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 ويل الفصل الثامن أ إيكا إمسوايت  العلمة الًتبوية 65

 ويل الفصل الثامن ب أمي سالمة العادلة الدينية 66

 ويل الفصل التاسع أ حجر ريزويت العلمة الًتبوية 67

 ويل الفصل التاسع ب أغوس ىرينطا العام الًتبوي 68

  الطالب 69

 

 ، والطالبحالة املدرسني، واملوظفني  .6

 حالة ادلدرسُت . أ

عن ادلدرس ىنا ىو ادلريب إداراي ادلسؤول لتنفيذ التعليم، وعدد ادلقصود 
عن ادلعلمُت الذين يعملون يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج كما 

 يف اجلدول التايل:

 4.2 اجلدول
2ارىجبل س املدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونجأحوال املدرسني 

 

 الدروس إمساء املدرسني النمرة

 اللغة اإلندونيسية أغوس زين الدين العامل الًتبوي، ادلاجستَت 6

 الفقو دكتوراندوس نور سامل 7

 علم اإلجتماع دكتوراندا رليلة 8

                                                           

 ;756مصادر البياانت: قسم اإلدارة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جبل سارى عام الدراس  7
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 اللغة اإلندونيسية و اجلاوية نارسيو العادلة الدينيةمي 9

 علم اإلجتماع صالكان العام الًتبوي :

 أمي سالمة العادلة الدينية ;
العقيدة األخالق والقرآن 

 احلديث

 علم الفنون إيكا إمسوايت  العلمة الًتبوية >

 الرايضية نعمة اذلدية العادلة العلمة =

 اللغة اإلصللزية بويةحجر ريزويت العلمة الًت  <

 علوم العلم أغوس ىرينطا العام الًتبوي 65

 دمحم زينوري العام الًتبوي 66
تربية اجلسمية وادلهارة 

 الكومفواتر

 تربّية مدنّية  دمحم حسن فوزي 67

 اللغة العربية فيا أنيفًت ّرمحة 68
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 حالة ادلوظفُت . ب

ليس ادلعلمُت، اليت موظفي  ادلقصود عن ادلوظفُت ىو ادلوظفُت الذين
 اإلدارة وحراس ادلدرسة كما يف اجلدول التايل:

 

 4.3 اجلدول

3جبل سارى املدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج املوظفني حالة
 

 فةوظي أمساء النمرة

 رئيس قسم اإلدارة مالك سيفل رجيال العام احلكمي اإلسالمي 6

 اركاب اإلدارة لولوء حسٌت 7

 حارس/ بناء الكّشافة دمحم حسن فوزي 8

 بناء اإلستغاثة/هتليل رابعي 9

 النظافة سرر :

 

 حالة الطالبج. 

 حالة الطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جبل سارى 
ل يف الكتب األصل ادلدرسة. يف الوقت الباحثة تبحث، عدد الطالب قد مسجّ 

الطالب. الذين تقسمُت إىل  696ىو  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج
 الفصول يعٍت: الصف السابع، والصف الثامن، الصف التاسع.

                                                           

 ;756مصادر البياانت: قسم اإلدارة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جبل سارى عام الدراس . 3
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 4.4 اجلدول

4ىجبل سار  مدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونجلل التالميذأحوال 
 

 اجلملة املرءة الرجل اجلملة الفصل الفصل مرالن

6 VII 7 76 6> 95 

7 VIII 7 76 7: 9; 

8 IX 7 7= 7: :8 

 <68 <; 5> عدد اجلميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ;756مصادر البياانت: قسم اإلدارة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جبل سارى عام الدراس . 4
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 دلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جبل سارىاالتسهيالت للمدرسة د. 

 4.5 اجلدول
5جبل سارى مدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونجلل التسهيالت

 

 

 أحوال اجلملة نوع الغرفة النمر

 جيد 7 غرفة الفصل 6

 جيد 6 ادلكتبة 7

 جيد 6 مقصف 8

 جيد 6 معمل اللغة 9

 جيد 6 معمل الكمفوتر :

 جيد 6 غرفة رئس ادلدرسة ;

 جيد 6 غرفة اإلدارة >

 جيد 7 غرفة ادلدرسُت =

 جيد 6 غرفة الصحة 65

 جيد 6 ادلسجد 66

 جيد 8 احلمام 67

                                                           

 ;756مصادر البياانت: قسم اإلدارة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جبل سارى عام الدراس . 5
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 تقدمي احلقائق.ب

بة أو ادلعلومات الىت تتعلق مبسائل ىف ىذا القسم األجوا الباحثاحلقائق  تقدمي
 البحث. واما الحوبة أو ادلعلومات ادلقصودة فهي:

اللغة العربية يف الّصف السابع  تدريساأللعاب التعليمية يف ال قئاأنواع طر  .1

 ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جبل ساري.

 تدريسية يف الاجملال أنواع طريقة األلعاب التعليماكتشاف احلقائق يف 

اللغة العربية يف الّصف السابع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جبل 

 الباحثُت يف متكررة. والواثئقادلقابالت  و، ادلالحظةيف احلصول على من  ساري

منها عدم االىتمام  ادلشاكالت يف اكتشاف احلقائق ىذامن مجع مثل 

ة اإلسالمية سولطان أجونج خاصة يف والتحفيز الطالب يف ادلدرسة ادلتوسط

منهم من  ةو كثَت  الّصف السابع لتعليم العربية بسبب اخللفية من الطالب سلتلف

يف الفصول ال تزال ثبات أو  تدريس ، واالنطباع منالعام ادلدرسة االبتدائية

قة ادلتعل ة، وادلواد الكثَت االقلَ ادلملة، كفاءة ادلفردات ال تزال  تدريس التقليدي، و

يبتداء ادلدارس من تطبيق األلعاب التعليمية يف كل من  يكون أن ;بتنظيم العربية.

                                                           
6
 .;756فرباير  7ادلالحظة يف الصف السابع "أ" ابلتاريخ   
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كما قالت األستاذة . تعلمو على سبيل اجملاز لتسهيل ادلواد اليت يشرحون

 >: (Ustadzah Fiya)يايف

"كما تعلمون أن خلفية من الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
سلطان أجونج اخلاصة يف الّصف السابع معّقد جّدا يف دروس اللغة 
العربية، و كان مل يكون حىت أن يستطيع لفهمها. أكثر خترجهم من 

حل اخللفية وقدرهتا على أن تكون ادلدرسة االبتدائية، حبيث مصا
الطالب ىف الفصل لديهم ضعف يف جوانب  تدريسالعملية . متنوعة

ومهارات االستماع و الكالم. وىناك أيضا بعض األسئلة من 
كثَتا منهم أن ينسى ادلفردات الذين قد تدريسها  الصعب الكتابة و

من أجل يف اجتاه واحد الذي قمت بو وإثراء طريقة التعليم الفصول 
 ". تطبيق األلعاب مثل مسابقات شللة، و أن تكون رتيبة و

قبل حتديد أنواع من األلعاب اليت (Ustadzah Fiya) مّث تقّدم األستاذة فيا 

تطبيقها يف َتدريس، و البد أن جيب ادلدارس اىتماما أول من ادلواد اليت يبحثوا 

=: كما قالت األستاذة فيا .ومصاحل الطالب
 (Ustadzah Fiya)   

ابلطبع قبل حتديد  يف أي عملية تدريس اللغة العربية يف الفصل،"
، ولقد تدريسأنواع  من األلعاب التعليمية يف عملية ال تطبيق

صلحة الحظت ادلادة األوىل اليت سنقلها، وكذلك االلتفات إىل م
 جديدة من الطالب مث اختيار اللعبة اليت تطبيقها يف أنشطة تدريس

" 

                                                           
7
  ;756فرباير  7ة درس اللغة العربية يف التاريخ األستاذة فيا كمدرس مع ادلقابلة  

8
 ;756فرباير  7األستاذة فيا كمدرسة درس اللغة العربية يف التاريخ  مع ادلقابلة  
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بعد ذلك، حاول الباحثون لتعزيز ادلعلومات ادلستقاة من ادلقابالت مع 

إمسو دمحم "أ"،  يف الّصف السابع الطالب واحد من ادلقابالت، مبحاولة دارسادل

 <:و حيث قال ، (M. Iqbal Zainuri)إقبال زين نور

يف تسهيل مصاحلهم وقدراهتم، و طريقة تدريس سلتلفة الطالب "
قدرات الطالب يف  أن ادلدارس أمهية جيب أن يعرف مصاحل و

وقت مبكر و بعد ذلك حتديد ما تطبيق لعملية التدريس يف 
 ."إيصال ادلواد

عبد  "ب"، يف الّصف السابع الطالب واحد من ادلقابالت ذلك، بعد

حيث أيضا،  السابقة قائقتعزيز نتائج احل(Abdul Ro’uf Fauzi)  الرؤوف فوزي

 65:قال ،إنو

طالب ادلدارس حبيث مواىب ال ادلصاحل و جيب أن يعرف ادلدارس"
 ."ديكن العثور على طرق لعبة الصحيحة ادلستخدمة يف الفصول 

وبعض  دارسالباحثُت أجرى مع ادل ةاستنادًا إىل مقابالت ومالحظ

دائما األول قبل حتديد أنواع من األلعاب احلق  ادلدارس تعطي االعتبار الطالب

مث الباحثون . قصىيف تقدمي طلب يف أنشطتها عملية تدريس لتحقيق نتائج أ
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. األلعاب التعليمية أنواع قائقاحل عن حول (Ustadzah Fiya) األستاذة فيا ابدلقابلة

66: كما قالت األستاذة فيا
 (Ustadzah Fiya)   

س اللغة يعملية تدر كما قلت سابقا،كان لعبة اليت أستخدم يف "
قبل حتديد تطبيق أنواع األلعاب التعليمية يف  .العربية يف الفصل

س، ولقد الحظت ادلادة األوىل اليت سيشرح و يعملية تدر 
إىل مصلحة جديدة للطالب أيضا مث اختيار اللعبة اليت  االلتفات

بعض األمثلة على أنواع من األلعاب  .سيستطبيقها يف أنشطة تدر 
قراءة ادلربع يف  وغالبا ما يهمس السلسلة، طلب الكرة، و التعليمية

حُت من األلعاب األخرى ختصيص ادلواد ادلقدمة وكذلك لعبة 
 ." سريعة االتصاالت و تقدمي القّصة

أخذت  قائقاحل ، نتائجقائقاحلاستنادًا إىل النتائج اليت توصل إليها 

دارس اللغة العربية يف أنواع من األلعاب اليت تستخدم ادلىي  اخلالصة الباحث

منها يهمس السلسلة  جبل ساري ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج

خيتيارىا  و طلب الكرة و قراءة ادلربع. أنواع من األلعاب التعليمية اليت أن

لدى  تدرسيف الفصل تعمل على تسهيل طريقة  تدرسادلدارس يف عملية 

 كل ادلهارات اللغوية.يف   تدرسالطالب من أجل حتقيق نتائج 
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اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة  تدريسأنواع األلعاب تعليمية يف  تطبيق .7

 اإلسالمية سلطان أجونج جبل ساري.

ادلتعلقة بصياغة ادلشكلة األوىل ادلدرس اللغة العربية  احلقائق استنادًا إىل

أنواع من  يقبتطب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان اجونج جبل ساري

يف  .قراءة ادلربع طلب الكرة و و يهمس السلسلة و األلعاب التعليمية األخرى

وبعض  دارسقابالت مع ادلابدل احلقائقعن الباحثُت يف زلاولة اسخدام اللعبة،  

   (Ustadzah Fiya) 67: كما قالت األستاذة فيا. الطالب

أخذت ادلثال من تطبيق لعبة يهمس السلسلة ، أول طريقة للعب "
فريق ، مث قم بتعيُت الطالب على  9 – 7ىو جعل الطالب إىل

الكلمات أو  يهمس ادلدرس مثّ  .الوقوف وسار مستقيم الظهر
النتائج كل الفرقة وحتديد  يقارن ادلدرس .عبارات معينة للطالب

يق الذي حيصل يف التقاط الرسالة بشكل صحيح وادلكافآت الفر 
لتطبيق األلعاب األخرى قد كهدت على كتاب خطي من  .معُت
اجمليب، واستخدمت كتاب مرجعي يف عملية األلعاب  فتح

 ."التعليمية 
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إمسو "أ"،  يف الّصف السابع الطالب واحد من  أكثر من تطبيق اللعبة

حول  احلقائق تساعد الباحثُت العثور على(M.Iqbal Zainuri)  دمحم إقبال زين نور

 68:حيث قال، يهمس السلسلة تطبيق للعبة

أذكر من اللعبة، جعل الطالب إىل أربع فريق ، مث طلب مدّرس  "
ل رلموعة ابلتناوب، مث يهمس ليصطّف، ولكن تقدم ك الطالب
اجلملة من ادلواد ذات الصلة للطالب أن الصف األمامي،  ادلدرس

للصديق الذي كان وراء حىت  الطالب األمامي اجلملة  مث يهمس
 ". الصحيحة عادة تعطى ىدية النهاية، تفكر الفرقة بشكل اجلملة

لعاب تطبيق األ احلقائقبعد ذلك حاول الباحثون للبحث عن معلومات 

 دمحم رزق فنان إمسو"أ"،  يف الّصف السابع الطالب إىل واحد من التعليمية األخر

(M. Rizki Fanani) استنادًا إىل ادلقابالت اليت أجريت معو، الباحثون دتكنوا من

كما  .ابلقراءة مربع للعبة العثور على ادلعلومات اذلامة حول اخلطوات تطبيق

 69:اييل

و  الطريقة يف الفصل مثل التخمُت ادلفردات يستخدم ادلدرس "
ويف التخمُت ادلفردات أن طريقة اللعبة ىي يعطي  .تقدمي القّصة

ادلربع تكتب احلرف جاىزة لالتصال، وحصة كل فرقة، مث  ادلدرس
و قراءهتا مث  واحدا يف السبورة الطالب ادلعينة لتقدمي واحدا و

 ."ترمجتها 
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تطبيق األلعاب  احلقائقبعد ذلك حاول الباحثون للبحث عن معلومات 

عبد الرؤوف  إمسو"ب"،  يف الّصف السابع الطالب إىل واحد من التعليمية األخر

استناداً إىل ادلقابالت اليت أجريت معو، الباحثون ، (Abdul Ro’uf Fauzi)  فوزي

طلب الكرة.  للعبة من العثور على ادلعلومات اذلامة حول اخلطوات تطبيق دتكنوا

 :6:، فإن(Abdul Ro’uf Fauzi)  يو قال عبد الروف فوز 

على الرغم ماعرفت اسم  .الطريقة يف الفصل يستخدم ادلدرس "
ليأخذ ورقة  يسأل ادلدرس الطالب  "لون" أوال يف الباب .اللعبة

مث طلب من كل طالب أن يكتب عن أسئلة  .بيضاء من الورق
و بعد ذلك يشجعنا أن الطالب  .من الورق تتعلق ادلواد اللون

مثّ، يلقى الطالب واحدا و  .للضغط على ورقة الشكل كرة معا
حيصل كل واحدا الذي ترغب يف الذىاب فما فوق. و بعد 

يطلب الطالب لقراءة السؤال أمام  الطالب الكرة من الورق، و
 الفصل."
ليمها. خيتار طلب الكرة، يناسب ادلدارس ادلواد ليتم تس اللعبة يف تطبيق

شلكن أن ادلفردات أو ادلواد جيب أن يسيطر عليها  اللون"ادلدارس يف الباب "

  الطالب.
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أخذت  قائقاحل ، نتائجقائقاحلها استنادًا إىل النتائج اليت توصل إلي

 إىل الطالب جيعل السلسلة يهمس اللعبة تطبيق، األوىليعٍت  اخلالصة الباحث

 أو الكلمات ادلدرس هتمس مث. الوراء يقوم إىل الطالب ينَظم مث فريق، 7-9

 الرسالة التقاط يف صلح الذي فرقة كل نتائج ادلدرس يقارن مث. للطالب عبارات

 تكتب مربع ادلدرس يستعدد كان و ادلربع يقرأ اللعبة تطبيق ،اثنيا. ابلصحيح

 على لكتابة واحدا و واحدا قدما الطالب يعُت مث متصال، تكون أن احلرف

 كلفي لعبتها عن كيفية و الكرة طلب تطبيق ،اثلثا. ترمجتها مث قراءهتا و السبورة

 دعوة مث ،خلاوا ورقة يف "اللون" الباب من األسئلة يكتب أن طالب كل ادلدرس

 لكل  واحدا و واحدا هبم ألقوا مث كرة، ككل على ورقة على للضغط الطالب

 و الورق، من الكرة الطالب كل حيصل بعد و. يذىب أن يريد الذي طالب

 .هباو جي و الفصل أمام السؤال لقراءة الطالب يطلب
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املدرسة املتوسطة الطالب يف  إلبداعيةالتعليمية لرتقية   تطبيق األلعابفوائد  .8

 .اإلسالمية سلطان أجونج جبل ساري

حيب الطالب طريقة  ووجد الباحثون قائقاحلمن رلموعة متنوعة من 

إكتساب  س مع لعبة جلعل التعليم متعة بيئة تدرس وأنو يؤثر بشكل كبَت يفيتدر 

;6: زين نورادلفردات الطالب. وقال دمحم إقبال 
 (M.Iqbal Zainuri)  

أحّب الطريقة ابللعب حىت ادلصلحة أو اىتمامي العربية ترقية "
وديكن أن تتعاون مع صديق يف فرقة يف عمل الوجيبة ادلنزيل من 

 ادلدرس حىت يكون مهّة يف التعليم."
س يريقة األكثر يف عملية تدر الط (Abdul Ro’uf Fauzi) عبد الرؤوف فوز

 >6:قال و .اللغة العربية يف الفصل

التنافس مع الفرقة األخرى حىت  ابللعب فرقة و  تدريسالطريقة ال"
ال س اللغة العربية حىت عندما يكون االختبار ابلسؤ يمهما يف تدر 

 ."مفردات اللغة العربية ىي سؤال احملبوب
 =6، و قال: (M. Rizki Fanani)رأى زلّمد رزق فنان

الفرحية، واالسًتخاء، ولكن على زلمل اجلد مثل اللعب  الطريقة"
س يف الفصل يجو تدر  و فرداتوبشدة يؤثر على القدرة كفاءة ادل

 ".ليكون لطيفا جدا
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فوائد األخرى يف تطبيق ىذه اللعبة ىي مؤثرة جدا يف زايدة اىتمام 

 .<6ادلفردات مؤثرة جدا يف ترقية الطالب س اللغة العربية ويالطالب ضلو تدر 

، وكذلك أيضا أن تطبيق لعبة ديكن أن دتثل إمكاانت الطالب قالت األستاذة فيا

 :75ىو يقول  .الطالب تفعيل قدرات مجيع للتعبَت و

لعاب ىي مؤثرة جدا يف ترقية اىتمام األفوائد تطبيق ىذه "
،  ادلفردات العربية و ترقية الطالب س اللغةيالطالب يف تدر 

س متعة يابإلضافة إىل إنشاء بشكل غَت مباكر الطالب ادلبدع تدر 
 حبيث ديكن أن دتثل إمكاانت الطالب، وكذلك للتعبَت عن و

  ."تفعيل ادلهارة مجيع الطالب
 .التقييم من فوائد األلعاب التعليمية وادلدارس يقومون من كل أنواع لعبة،

ابإلضافة إىل  أن تطبيق اللعبة ىي مؤثرة جدا على قدرة الطالب، وائدوقد تبُت ف

 .الطالب ادلبدع تدريسخلق غَت مباكر متعة 

أخذت  قائقاحل ، نتائجقائقاحلاستنادًا إىل النتائج اليت توصل إليها 

 تدريس يف ادلدرس ابستخدم التعليمية األلعاب من فوائديعٍت  اخلالصة الباحث

 جدا ومؤثرة يسرَ  الطالب تعلم  إلبداعية لًتقية مؤثرة ىي الصف يف العربية اللغة

 .للطالب ادلفردات قدرة يعٍت والقدرة العربية اللغة زايدة يف
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