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 الباب اخلامس

 ةاملناقش

 

حتليل احلقائق الباحث ىف ىذا القسم األجوابة أو ادلعلومات الىت تتعلق مبسائل   
 البحث. واما الحوبة أو ادلعلومات ادلقصودة فهي:

اللغة العربية يف الّصف السابع  دريساأللعاب التعليمية يف الت طرائقأنواع  .1

 ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جبل ساري.

 .التعليمية ىي طريقة تدريس اللغة من خالل األلعاب األلعاب طريقة

وهتدف ىذه اللعبة لتدريب مهارات ابللغة و انتباه الطالب يف تدريس حبيث ال 

 .ديكن أن يشعر ابدللل بسهولة واحدة ىي األلعاب التعليمية

ادلشاكالت منها عدم االىتمام والتحفيز الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة 

لطان أجونج خاصة يف الّصف السابع لتعليم العربية بسبب اخللفية اإلسالمية س

 ، واالنطباع منالعام منهم من ادلدرسة االبتدائية ةمن الطالب سلتلف و كثَت 

ادلملة، كفاءة ادلفردات  تدريسيف الفصول ال تزال ثبات أو التقليدي، و  تدريس

يكون أن يبتداء ادلدارس  1بتنظيم العربية.ادلتعلقة  ةال تزال ضئيفة، وادلواد الكثَت 
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من تطبيق األلعاب التعليمية يف كل من تعلمو على سبيل اجملاز لتسهيل ادلواد اليت 

 2: (Ustadzah Fiya)يشرحون. كما قالت األستاذة فيا

"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 

صاحل اخللفية وقدرهتا على أن تكون ، حبيث مالعام ادلدرسة االبتدائية
الطالب ىف الفصل لديهم ضعف يف جوانب  تدريسمتنوعة. العملية 

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

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

قبل حتديد أنواع من األلعاب اليت تطبيقها يف  مّث تقّدم األستاذة فيا 

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

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

ابلطبع قبل حتديد  يف أي عملية تدريس اللغة العربية يف الفصل،"
، ولقد دريستطبيق أنواع  من األلعاب التعليمية يف عملية الت

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

" 
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و بعد ذلك، جيرب الباحث ادلزيد من ادلعلومات ابدلقابلة واحد من 

، انو  (M. Iqbal Zainuri)الطالب يف الصف السابع )أ( ، إمسو دمحم إقبال زين نور

ن و يدعم جهود ادلدارس أن تويل اىتماما للمضي قدما يف ادلواد اليت يشرحو 

مصاحل الطالب قبل حتديد أنواع من األلعاب اليت سيتم تطبيقها يف عملية 

 4:و حيث قال .تدريس

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

وقت مبكر و بعد ذلك حتديد ما تطبيق لعملية التدريس يف 
 ."إيصال ادلواد
،  واحد من  (Abdul Ro’uf Fauzi)عبد الرؤوف فوزيمع  سواء كان

،  (Abdul Ro’uf Fauzi) فوز إمسو عبد الروف الطالب يف الصف السابع) ب(

 5ل ،إنو:حيث قا .يطلب ادلدارس أيضا لإلىتماما ذلك

جيب أن يعرف ادلدارس ادلصاحل و مواىب الطالب ادلدارس حبيث "
 ."ديكن العثور على طرق لعبة الصحيحة ادلستخدمة يف الفصول 
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ول قبل حتديد واستنادا إىل بيان من ادلدارس تعطي االعتبار دائما األ

أنواع من األلعاب احلق يف تقدمي طلب يف أنشطتها عملية تدريس لتحقيق نتائج 

وبعد أن أيخذ يف االعتبار، حيدد ادلدرس أنواع من األلعاب لتطبيقها يف   .أقصى

أنواع من األلعاب اليت لديها منهم يهمس سلسلة و طلب الكرة و  .كل درس

رأى األستاذة فيا ضبط ادلواد ادلقدمة، كمثل  قراءة ادلربع مربع أن ألعاب األخرى

كما قالت  .لعبة التعليمية األخرى يعٍت لعبة سريعة اإلتصاالت و تقدمي القصة

6: األستاذة فيا
 (Ustadzah Fiya)  

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

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

بعض األمثلة على أنواع من األلعاب  .سيستطبيقها يف أنشطة تدر 
التعليمية وغالبا ما يهمس السلسلة، طلب الكرة، و قراءة ادلربع يف 
حُت من األلعاب األخرى ختصيص ادلواد ادلقدمة وكذلك لعبة 

 ."سريعة االتصاالت و تقدمي القّصة 
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اختيار من األلعاب  .األلعاب اليت ختتار ادلدارس يناسب مع حاجيات

ثل وتسهيل مصاحل وقدرات ليست رلرد اختيار وحدىا أيضا، ولكن جيب أن دي

 .س الطالبيو طريقة تدر 

أخذت الباحث اخلالصة من ادلقابلة ادلذكورة أبن أنواع من األلعاب اليت 

تستخدم ادلدارس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج 

جبل ساري منها يهمس السلسلة و طلب الكرة و قراءة ادلربع. أنواع من 

يف الفصل تعمل  سيتدر التعليمية اليت أن خيتيارىا ادلدارس يف عملية األلعاب 

يف كل  سيتدر لدى الطالب من أجل حتقيق نتائج  سيتدر على تسهيل طريقة 

أثناء  سيتدر ادلهارات اللغوية. ألن غالبية الطالب من الّصف السابع حتبون طرق 

يتمكن الطالب  اللعب. ادلواد يف حاوايت أنواع من األلعاب كمثل ذلك، حىت

 بسهولة فهم األشياء اليت يتم تقدديها ادلدرس.
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اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة  دريستطبيق أنواع األلعاب تعليمية يف ت ب.

 اإلسالمية سلطان أجونج جبل ساري.

س اللغة العربية ابعتبارىا جوىر العملية التعليمية تسَت ياألنشطة تدر 

س اللغة عند دور يف  يا واحدة من أصحاب الرئيسي لتدر ادلدرس ابعتبارى .جبيد

تطبيق أنواع من األلعاب التعليمية هتدف إىل خلق جو من   .كل درس ادلمارسة

 .س اإلبداعي و مبتكرة و الفرحيتدر 

ادلدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان اجونج جبل 

األخرى يهمس السلسلة و طلب  بتطبيق أنواع من األلعاب التعليمية ساري

يف اسخدام اللعبة، وألقى رلرد ادلسلسل تطبيق لعبة  .الكرة و و قراءة ادلربع

األستاذة فيا نسأل لرؤية ادلراجع من كتاب الفتح رليب و نيل  مهست. تطلب

اللغة العربية" ألن أنواع  دريسالرحم ويت ابدلوضوع "الطريقة األلعاب تعليمية يف ت

 7:كما اتيل (Ustadzah Fiya)حيث قالت األستاذة فيا  .منها جيدة،

طريقة للعب أخذت ادلثال من تطبيق لعبة يهمس السلسلة ، أول "
فريق ، مث قم بتعيُت الطالب على  4–2ىو جعل الطالب إىل
مّث يهمس ادلدرس الكلمات أو  .م الظهرالوقوف وسار مستقي

يقارن ادلدرس النتائج كل الفرقة وحتديد  .عبارات معينة للطالب
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الفريق الذي حيصل يف التقاط الرسالة بشكل صحيح وادلكافآت 
لتطبيق األلعاب األخرى قد شهدت على كتاب خطي من  .معُت
اجمليب، واستخدمت كتاب مرجعي يف عملية األلعاب  فتح
 ."يمية التعل

 

اليت  (M. Iqbal Zainuri) يق ىذه لعبة، دمحم إقبال زين نورإستمر من تطب

تعد واحد الطالب يف الّصف السابع الذي دتكنوا من تذكر اخلطوات تطبيق 

حيث  .يف الفصل دريساللعبة يهمس مسلسل يعطي العمل الظاىر عن ىذا الت

 8:قال

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

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

 
و استمر، يبحث الباحث اإلعالم عن  تطبيق ألعاب التعليمية أخرى إىل 

و  (M. Rizki Fanani).واحد من الطالب يف الّصف السابع ، امسو دمحم رزق فنان

صل فهي التخمُت س يف الفيوفقا لو، فإن لعبة ادلستخدمة من ادلدرس التدر 
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يف بيانو يوضح عن تطبيق لعبة التخمُت ادلفردات اليت  .ادلفردات و تقدمي القّصة

 9:كما اييل .بناء على اخلطوات كانت اللعبة ادلعروفة ابلقراءة مربع

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

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

 ."ترمجتها 
 

لغة العربية، ال األستاذة فيا كمدرسة اليف تطبيق اللعبة قراءة ادلربع الذي يز 

ادلعلومات اذلامة بشأن اخلطوات عن  (M. Rizki Fanani) يوفر دمحم رزق فنان

تطبيق ىذه اللعبة. أن كل خطوات ادلعيان الكتاب الذي يكون مرجعية من 

 يف كل تطبيق اللعبة يف الفصل. (Ustadzah Fiya) األستاذة فيا 

و يف بيان، يصّدق أن تطبيق  ب الكرة.يوضح عبد الروف فوز عن طل

و على الرغم من الشرح  .س اللغة العربيةياأللعاب التعليمية يف عملية تدر 

خطواهتا، يصّدق الباحث أن اللعبة ىي اللعبة من طلب الكرة. و قال عبد 

 11، فإن: (Abdul Ro’uf Fauzi)الروف فوز
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على الرغم ماعرفت اسم  .يستخدم ادلدرس الطريقة يف الفصل "
يسأل ادلدرس الطالب ليأخذ ورقة   "لون"أوال يف الباب  .اللعبة

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

مثّ، يلقى الطالب واحدا و  .على ورقة الشكل كرة معا للضغط
واحدا الذي ترغب يف الذىاب فما فوق. و بعد حيصل كل 
الطالب الكرة من الورق، و يطلب الطالب لقراءة السؤال أمام 

 الفصل."
 

ليمها. خيتار يف تطبيق اللعبة طلب الكرة، يناسب ادلدارس ادلواد ليتم تس

" شلكن أن ادلفردات أو ادلواد جيب أن يسيطر عليها اللونادلدارس يف الباب "

الطالب. حىت تقدمي ادلدارس من خالل لعبة دلساعدة الطالب على فهم األشياء 

 تسليمها.

األوىل، تطبيق اللعبة  أخذ الباحث اخلالصة عن ادلقابلة ادلذكورة و ىي؛

م الوراء. فريق، مث ينَظم الطالب إىل يقو  4-2يهمس السلسلة جيعل الطالب إىل 

مث هتمس ادلدرس الكلمات أو عبارات للطالب. مث يقارن ادلدرس نتائج كل فرقة 

الذي صلح يف التقاط الرسالة ابلصحيح. اثنيا، تطبيق اللعبة يقرأ ادلربع و كان 

يستعدد ادلدرس مربع تكتب احلرف أن تكون متصال، مث يعُت الطالب قدما 

راءهتا مث ترمجتها. اثلثا، تطبيق طلب واحدا و واحدا لكتابة على السبورة و ق
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الكرة و كيفية عن لعبتها يكلف ادلدرس كل طالب أن يكتب األسئلة من الباب 

"اللون" يف ورقة اخلاو، مث دعوة الطالب للضغط على ورقة على شكل كرة، مث 

ألقوا هبم واحدا و واحدا  لكل طالب الذي يريد أن يذىب. و بعد حيصل كل 

 الورق، و يطلب الطالب لقراءة السؤال أمام الفصل و جيوهبا. الطالب الكرة من

 

الطالب يف املدرسة املتوسطة  إلبداعية لرتقيةاأللعاب التعليمية تطبيق ج. فوائد 

 اإلسالمية سلطان أجونج جبل ساري.

س الفريح و تعزيز التعليم و حىت ياأللعاب الصحيح جيعل عملية تدر 

س لديها يأللعاب التعليمية اليت تتكامل يف تدر ا .ديكن تطبيقها مبثابة اختبار

س و بناء اإلبداع الذايت و يالفوائد ختفف التوتر يف البيئة التعليمية و تعزيز تدر 

 .أداة رّد و التأكيد و التقومي حتقيق اذلدف عن طريق الالوعي، فضال عن

 س اليت ديكن أن ترقي من نشاط الطالب يفياأللعاب التعليمية ىي طريقة تدر 

س، واألنشطة يفعل الطالب ليس جسداي فقط ولكن يف اتصال مع يعملية تدر 

س، وديكن أن تعزز يالعقلية أيضا ، ديكن أن تثَت الدافعية لدى الطالب يف تدر 

الشعور ابلتضامن والتعاون نفس، وادلواد ىي أكثر إاثرة لإلعجاب أنو من 

متعة بيئة  دريسالت س مع لعبة جلعليحيب الطالب طريقة تدر  .الصعب نسياهنا
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إكتساب ادلفردات الطالب. وقال دمحم إقبال  س وأنو يؤثر بشكل كبَت يفيتدر 

11: زين نور
 (M. Iqbal Zainuri)   

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

 ."دريسدرس حىت يكون مهّة يف التادل
 (Abdul Ro’uf Fauzi)سواء كان مع صديقو، رائ عبد الرؤوف فوز 

 12:و قال .س اللغة العربية يف الفصليالطريقة األكثر يف عملية تدر 

ابللعب فرقة و التنافس مع الفرقة األخرى حىت  دريسالطريقة الت"
س اللغة العربية حىت عندما يكون االختبار ابلسؤال يمهما يف تدر 

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

الطريقة الفرحية، واالسًتخاء، ولكن على زلمل اجلد مثل اللعب "
س يف الفصل يو جو تدر  وبشدة يؤثر على القدرة كفاءة ادلفردات

 ".ليكون لطيفا جدا
 

مية يف و يقول مجيع الطالب يف الصف السابع بتطبيق األلعاب التعلي

س اللغة العربية يف الفصل تؤثر بشكل كبَت اإلبداع وسلرجات تدرس يعملية تدر 

لعاب التعليمية اليت ألاأداء ادلدارس يف اختيار و استخدام أنواع  .اخلاصة هبم
                                                           

 .2116فرباير  9الطالب يف الصف السابع دمحم إقبل زين نور يف التاريخ  مع ادلقابلة  11
 .2116فرباير  16لرؤوف فوز يف التاريخ الطالب يف الصف السابع عبد ا مع ادلقابلة  12

 .2116فرباير  23الطالب يف الصف السابع دمحم رزق فنان يف التاريخ  مع ادلقابلة  13
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س، يكادلثال، اإلجهاد إعفاء يف بيئة تدر  .أىدف من ذلك ىو وفقا يف النظرايت

 .و بناء الذات دريسوترقية الت

األخرى يف تطبيق ىذه اللعبة ىي مؤثرة جدا يف زايدة اىتمام فوائد 

 .14س اللغة العربية و مؤثرة جدا يف ترقية الطالب ادلفرداتيالطالب ضلو تدر 

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

 15:ىو يقول  .وكذلك للتعبَت و تفعيل قدرات مجيع الطالب

"فوائد تطبيق ىذه ألعاب ىي مؤثرة جدا يف ترقية اىتمام الطالب 
س اللغة العربية و ترقية الطالب ادلفردات ، ابإلضافة إىل ييف تدر 
س متعة حبيث ديكن يبشكل غَت مباشر الطالب ادلبدع تدر  إنشاء

أن دتثل إمكاانت الطالب، وكذلك للتعبَت عن و تفعيل ادلهارة 
  مجيع الطالب."

 

 .من كل أنواع لعبة، يقومون وادلدارس التقييم من فوائد األلعاب التعليمية

ابإلضافة إىل  وقد تبُت فوائد أن تطبيق اللعبة ىي مؤثرة جدا على قدرة الطالب،

ألن اللعبة بشكل وثيق جدا مع  .الطالب ادلبدع دريسخلق غَت مباشر متعة ت

تعبَت عن الذات، العفوية، والتدريب الشخصي ليكون جاىزا لتمرير ادلنافسة، 

ولذلك، فإن اللعبة الطالب  .تلقى النصر و مستعد لقبول اذلزدية، وحتقيق الذات
                                                           

 . 2116فرباير  23ادلالحظة يف الصف السابع "أ" و "ب" ابلتاريخ   14

 2116فرباير  2األستاذة فيا كمدرسة درس اللغة العربية يف التاريخ  مع ادلقابلة  15
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الطالب الكثَت عن احلياة، سواء كان ذلك  من خالل اللعب، ويتعلم .الناضجُت

لتعلم االعتماد على الذات والشجاعة و اإلجتماعية والقيادة و يدرك معٌت 

 .وجوده

أخذ الباحث ادلقابلة ادلذكورة فإن فوائد األلعاب التعليمية اليت قد 

س اللغة العربية يف الفصل تؤثر جدا يف خلق يتطبيقها من ادلدارس يف تدر 

 .الطالب ادلفردات بدع شلتعة و مؤثرة جدا يف ترقيةالطالب ادل

 

 

 

 


