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بحثملخص   
 

لترقية استيعاب   (Guessing Game)الكلمات تخمينطريقة لعبة تأثير 
لمسلم الثانوية االسالميه المفردات لدى تالميذ الفصل الحادي عشر بمدرسة بيت ا

 بالبوهن رتو
خلفية ىذا البحث ىي نقصان الطالب يف استعاب ادلفردات، حيدث ىذا احال 
بسبب الطريقة والوسائط ادلستخدمة من قبل ادلدرس غري مطابقة، دما جيعل الطالب 
يشعرون بادللل وعدم زلاسهم دلشاركة التدريس، و ىم يعتقدون أن اللغة العربية مادة 

ر  لذلك ، من الضروري إجراء حبث لتحسين ادلشكالت ادلوجودة من خالل عبة.ص
وسائط الصور حىت ال يشعر   (Guessing Game)الكلمات ختمنيطريقة لعبة 

ر  اذلدف من ىذا البحث ىو دلعرفة الطالب بادللل ويكونون متحمسين دلشاركة التدريس.
دام وسائل الصور يف ترقية باستخ (Guessing Game)الكلمات ختمنيطريقة لعبة 

يف مدرسة"بيت ادلسلم"  IPSالصف احلادي عشر   استعاب ادلفردات لدى طلبة
 الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة بالبوىان راتو المبونج الشرقية

فهذا البحث من نوع البحث الكمي ابستخدام املنهج التجرييب. وكان مجتمع ىذا 
ل احلادي عشر تكون العينة البحث لفصل والفص البحث ىو رليع الطلبة من الصف

احلادي عشر األوىل تكون الفصل التجرييب بإعطاء طريقة لعبة اللغوية معضلة ىالكلمات 
. والفصل احلادي عشر الثانية تكون الفصل الضابط باستخدام طريقة احملاضرة وادلادة

املراقيب والصف وأسلوب أخذ العينة ابلعينة العشوائية من الصف السابع األلف كالفصل 
 t السابع الباء كالفصل التجرييب. ففي أساليب حتليل البياانت تستخدم الباحثة اختبار

من حاصل البحث تعرف أن تعليم باستخدام طريقة لعبة اللغوية .بعينتين غري مرتبطين
معضلة الكلمات تؤثر بتحصيل الدراسي يف تعليم اللغة. ولذلك طريقة لعبة اللغوية 

 ٓ.ٓٙمات تسهل تالميذ يف ترقية استيعاب ادلفردات، ىذا تعرف من نتيجة معضلة الكل
يف االختبار البعدي يف الفصل الضابط، واالختبار البعدي يف الفصل التجرييب تنال نتيجة 



 ج
 

. وىذا تعرف أن األنشطة تعليم باستخدام طريقة لعبة اللغوية معضلة الكلمات ٖ.ٗٚ
 عاب ادلفردات دبقارنة بنموذج تعليم ادلباشرة.وتؤثر يف ترقية حتصيل الدراسي استي

استيعاب  (Guessing Game),الكلمات ختمنيطريقة لعبة ر  :الكلمات املفاتيح
 املفردات العربية
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 إقرار
 

  أدناه ةأقر أنا ادلوقع
 : خري النساء  االسم

 ٕٜٕٔٓٓٔٔٚٔ:   الرقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 الًتبية و إعداد ادلدرسني:   الكلية

 
  (Guessing Game)الكلمات تخمينطريقة لعبة تأثير أن حبثي ادلعنون )

لترقية استيعاب المفردات لدى تالميذ الفصل الحادي عشر بمدرسة بيت المسلم 
( ىو عمل خاص يب، أصيل غري متصل و ال منتحل من الثانوية االسالميه بالبوهن رتو

ر، كما أقر بااللتزامباألمانة العلمية و أخالقيات البحث العلمي يف كتابة أي عمل منشو 
البحث ادلعنون أعاله. و أحتمل كافة التبعات القانونيات جراء احلقوق الفكرية و ادلادية 

 للغري، و للجامعة احلق يف اختاذ اإلجراءات الالزمة و ادلًتتبة على ذلك.
 

 ٕٕٔٓ اكتوبر۰۲حتريرا المبونج  
 طالبةال

 
 
 

 خري النساء
 ٕٕٛٓٓٓٔٔٚٔرقم القيد : 







 ز
 

 شعار
 

َكِة فـََقاَل اَْنِبـ ُْوِنْ بَِاْْسَاِۤء  َوَعلََّم ٰاَدَم ااْلَْْسَۤاَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمٰلۤىِٕ
 ٖٔ)البقرة (   ٰىُؤاَلِۤء ِاْن ُكْنُتْم ٰصِدِقنْيَ 
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 إهداء
 

 سبة أىديت ىذه الرسالة إىل:ويف ىذه ادلنا
، مها اللذان ربياِن وقّدماِن . والدي أيب احملبوب كوسريي وأمي احملبوبة ىادلا يانيتٔ

 والدعاء والنصيحة وادلوّدة الصادقة لنجاحي.الدافع والتشجيع 
. أخي الصغري إريك سيتياوان ىو الذي قدمين الدافع والتشجيع واحلماس على ٕ

 جناح ىذه الرسالة.
 . مجيع عائليت ادلمتّدة اليت قّدمتين الدافع واحلماس.ٖ
. ادلتخرجني احملبوبني  يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتان اإلسالمية ٖ

 احلكومية المبونج.
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ذاتيةسيرة   
 

ولدت خري النساء يف قرية كارياتاِن البوىان مارينغاي المبونج الشرقية يف التاريخ 
، وىي البنت الثالثة من ادلتزوج أيب مشهودي )ادلرىم( وأمي ۱ٜٜٛمن اكتوبر  ۰۲

مسوايت. كانت للباحثة ثالثة أخوات ىو الكبريزلمد ايل مكرس  ، وأخي امحد 
 حسن مهرج

بدأت الباحثة الدراسة يف مدرسة مدينة اإلبتدائية اإلسالمية بكارياتاِن البوىان  
. وبعد ست سنوات من الدراسة ۰۲۱۲تها يف عاممارينغاي المبونج الشرقية وأدت

اإلبتدائية، استمرت دراستها إىل مدرسة مدينة اإلبتدائية اإلسالمية بكارياتاِن 
. ُث واصلت دراستها إىل ۰۲۱ٗالبوىان مارينغاي المبونج الشرقية وأدتتها يف عام

 نج الشرقيةبيت ادلسلم الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة بالبوىان راتو المبو مدرسة 
درست الباحثة اللغة  ۰۲۱ٚ. وبعد أدتتها من ادلدرسة الثانوية، ففي عام  ۰۲۱ٚ

 العربية يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. 
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تقديركلمة شكر و   
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
على مجيع النعمة واذلداية وقوتو اليت قد أعطاه احلمد هلل رب العادلني بالشكر إىل اهلل 

 تخمينطريقة لعبة تأثير  "للباحثةحىت تقدر على إدتام ىذه الرسالة العلمية دبوضوع 
لترقية استيعاب المفردات لدى تالميذ   (Guessing Game)الكلمات

والصالة "الفصل الحادي عشر بمدرسة بيت المسلم الثانوية االسالميه بالبوهن رتو
والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني، سّيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو أمجعني ومن 
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. ىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط الالزمة للحصول 
على الدرجة اجلامعية األوىل من قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين 

مية احلكومية المبونج. ويف كتابة ىذه الرسالة، حصلت الباحثة على مجيع إينتان اإلسال
ادلساعدات من مجيع األطراف. فبهذه ادلناسبة لن تنس الباحثة أن تقّدم جزيل الشكر إىل 

 سادات األفاضيل:
ادلاجسترية، كعميدة كلية الًتبية والتعليم جبامعة  األستاذة الدكتورة نريفا ديانا، .1

 اإلسالمية احلكومية المبونج.رادين إينتان 
كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، حبامعة رادين  الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية .2

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
مجيع احملاضرين واحملاضرات يف كلية الًتبية والتعليم الذين قد ساعدوا الباحثة  .3
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 الباحثة إلجراء حبثها يف تلك ادلدرسة.



 ك
 

أصدقائي احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العربية  وباخلصوص للفصل ب ودلرحلة  .6
۰۲۱ٚ . 

الباحثة أن حبثها كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال والصواب.  دركوت
ترجو الباحثة االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية. وأخريا عسى فلذلك 

أن تكون ىذه الرسالة العلمية نافعة للباحثة خصوصا وللقارئني عموما. آمني يا رب 
 العادلني.

 
 ۰۲۰۱اكتوبر۰۲باندر المبونج  

 الباحثة
 

 خري النساء
ٕٜٕٔٚٔٔٓٓٔ 
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 باب األول
 المقدمة  

 
 كديد مططهان النأ.  

لتجنب سوء الفهم يف فهم أغراض ىذه الرسالة بُت القراء، كمن مث ربتاج 
طريقة لعبة تأثير  الباحثة إىل شرح ادلصطلحات الواردة فيو، كعنواف ىذه الرسالة

لترقية استيعاب المفردات   (Guessing Game)الكلمات تخمين
عشر بمدرسة بيت المسلم الثانوية االسالميه  لدى تالميذ الفصل الحادي

 :كبعض ادلصطلحات الواردة يف عنواف ىذه الرسالة ىو كما يلي. بالبوهن رتو
 (Guessing Game)الكلمات تخمينطريقة لعبة ر  .1

كزبمُت الكلمات ىي لعبة تستخدـ بطاقة زبمُت الكلمات على شكل الكلمات 
 التخمينية.أك البطاقات ادلقًتنة ببطاقات اإلجابة 

 اللغة العربية مفردات .2
أم رلموعة من الكلمات أك ادلفردات ادلعركفة من  1. ىي كلمات ادلفردات

لذا فإف استيعاب ادلفردات يعٍت  2األشخاص اآلخرين، كىي جزء من اللغة ادلعينة. 
قدرة الطالب على استخداـ ادلفردات العربية يف سلسلة من اجلمل لألغراض 

 اإلتصالية.
العربية ، كما قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ، ىي الشعار السياسي  لغةإف ال

فلهذا السبب، ضلن   هبم.  كخاص اإلسالمي كادلسلموف، ألف اللغة رمز لكل رلتمع
كمسلمُت جيب علينا أف صلعل رموزنا ادلميزة ىي لغة القرآف كالسنة، كلغة اإلسالـ 

 3كادلسلمُت كىي اللغة العربية. 
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 الثانوية بالبوهن رتو يت المسلم". مدرسة "ب 3
كانت مدرسة "بيت ادلسلم" إحدل ادلدارس الثانوية األىلية ادلوجودة يف 

الثانوية  "بيت ادلسلم" .وعلى أساس ادلعه  المبونج الشرقية كاليت ذلا نظاـ ادلدرسة
دكدكف سيلر أغونج يف قرية البوىاف  3بعنواف يف شارع شهداء  اإلسالمية ادلتكاملة

 زبمُتطريقة لعبة تأثير ر المبونج الشرقية. كمن توضيح العنواف  3و رات
لًتقية استيعاب ادلفردات لدل تالميذ الفصل  (Guessing Game)الكلمات

"، تعرؼ الباحثة أف احلادم عشر دبدرسة بيت ادلسلم الثانوية االسالميو بالبوىن رتو
نشأ يف أنشطة التعليم ىدفو للكشف عن الظواىر أك األحداث أك األعراض اليت ت

 Guessing)الكلمات زبمُتطريقة لعبة ر  كتعلم اللغة العربية باستخداـ
Game). 

 ب. خلفية المشكلة
إف التعليم عملية أنشطتية لتحقيق النتيجة ادلطلوبة كفقنا لألىداؼ احملددة. 
كالتعليم ىو أساس رئيسي من األنشطة التعليمية، حيث ربدث ىذه عملية التعليم 

لتعلم بُت ادلعلمُت كالطالب كىو جهد لتحقيق األىداؼ الًتبوية حىت يكوف كا
لعاـ  22لدل اإلنساف شخصية نبيلة، كما كرد يف قانوف نظاـ التعليم الوطٍت رقم 

. كاف التعليم الوطٍت لو كظيفة لتطوير الكفاءات كتشكيل شخصية 1989
ة إمكانية الطالب على كحضارة أمة كردية ألغراض تثقيف حياة األمة كذلك لتنمي

أف يصبحوا بشرنا يؤمنوف باهلل كخيافونو، كلديهم شخصية نبيلة كجسم كصحي 
 4كإبداعي كصار ادلواطُت الدديقراطيُت كادلسؤكليُت.

ال ُيسمح التعليم إال بالبيئة األسرية، بل يسمح التعليم أيضا بالبيئة االجتماعية 
بيئة ادلدرسة لو معٌت أكسع من  للمجتمع أك من ادلدرسة. كمفهـو التعليم يف

التدريس. فالتدريس ىو يركز على عملية ربويل ادلعرفة بصفتها فعالية. بينما التعليم 
عملية اإلتصاؿ ثنائية االذباه كليست ىي عملية ربويل ادلعرفة كلكنها عملية 

                                                           
4 UU Republik Indonesia No.20 Tahun 1989.Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional,Pasal 2-4 
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التفاعل بُت القيمة الشخصية. كجيب أف يتقن ادلعلم اختالفات شخصية لكل 
كانت عملية التعليم كالتعلم ناجحة. إف مهمة ادلعلم ىي أف يفهم   طالب، إذا

شخصية كل طالب كلكل طالب طريقة سلتلفة لفهم كاستيعاب ادلواد اليت يقدمها 
 .ادلعلم

كدبركر الزمن، فيطّور ادلنهج على مستول الوحدات التعليمية منهجنا مناسبا 
ة ، كخصائص ادلدرسة / مع الوحدات التعليمية، كإمكانات ادلدرسة / ادلنطق

لقد تغَت  5ادلنطقة، كخصائص الثقافية االجتماعية للمجتمع احمللي كالطالب.
ادلنهج ادلطبق يف عامل التعليم، حيث عرفت ىذه التغيَتات بادلنهج الدراسي 

ادلطبق يف ادلدرسة الثانوية إىل رلموعتُت، كمها  2213. كينقسم ادلنهج 2213
مامية. ككانت مكانة تعليم اللغة العربية يف ادلنهج اجملموعة الرئيسية كاالىت

كالنشاط اإلضايف، كلكنو دينح لكل ادلدرسة األىلية سلطة لتنفيذ تعليم   2213
اللغة العربية كنوع من أنواع التعليم الرئيسي بناءن على قرار اجلمعية التداكلية 

 .للمؤسسة اليت تشرؼ ىذه ادلدرسة
لو آراء سلتلفة، كيتأثر ذلك باختالؼ إف مفهـو اللغة حسب اللغويُت 

آرائهم كأفكارىم عن اللغة نفسها. كباإلضافة إىل االختالفات ادلذكورة، فيوجد 
بعض الفوائد ادلتنوعة كحىت زبلص الباحثة أف االختالفات تظهر مدل اتساع 
معٌت اللغة كما حيدد قاموس اللغة اإلندكنيسية العامة "بأف للغة ىي نظاـ الرموز 

يستخدمو الناس للتعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم كأغراضهم. كأما يف كتاب  اليت
التعريفات تذكر اللغة على أهنا شيئ ما تستخدمها رلموعة من الناس للتعبَت 

كاللغة عند مصطفى الغاليُت كما نقلها اإلماـ معركؼ ىي  6عن مقاصدىم.
تحي علي يونس األقواؿ اليت يستخدمها كل قـو للتعبَت عن أغراضهم، كقاؿ ف

إف اللغة ديكن تفسَتىا على أهنا رلموعة من القواعد من عادات الكالـ 

                                                           
5 E.Mulyasa.Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.(Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya:2002),hal. 
6 Sofware Maktabahal Syamilah,al-Ta’rifat,Juz 1,hal.247 
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ادلختلفة ادلستخدمة للتواصل بُت األفراد يف اجملتمع كمستخدمة لشؤكف حياهتم. 
7 

أكد ادلستشرؽ األمريكي كيلياـ كاركؿ أف اللغة العربية لغة مرنة، كحىت 
، فهي ال تعود )ادلاضي( كلغة ديكن تكييفها حسب متطلبات احتياجات ال يـو

 .لعائلة كاحدة، بل ستحافظ على كجودىا يف ادلستقبل ، كما فعلت يف ادلاضي
كقد عرب غويدم األدلاين الشرقي فَتنباخ عن ثراء اللغة العربية قائالن: "اللغة 
العربية ىي أغٌت اللغات يف العامل، لذلك فإف العباقرة األجانب الذين كتبوا عن 

لغة ال حُيصوف، كالفرؽ بيننا كبينهم من حيث الوقت كالشخصية ىذه ال
 ." كاألخالؽ، كألننا غريبة عن اللغة العربية فال نستطيع أف نبُّت ما كراء عملهم

 . اللغة العربية ىي أحد األسس لنمو العلـو احلديثة ادلطورة يف ىذا اليـو
للغة عنصر من العناصر كبالنظر إىل أمهية مكانة اللغة يف عملية التعليم، فإف ا

كإحدل من أىم العوامل يف التعليم ىي طريقة  .ادلهمة اليت جيب تطويرىا
التعليم، فالطريقة ىي كيفية أك سبيل دير بو ادلعلم لتحقيق األىداؼ التعليمية 

سيكوف التعليم ناجحنا إذا كاف التعليم مناسبا لطريقة التعليم كادلواد التعليمية  8.
 .ادلعلم يف إدارة الفصل ادلالئمة  بقدرة

ا عن طرائق  كاف يف إندكنيسيا ال يزاؿ تطوير طرائق تعليم اللغة العربية بعيدن
التعليم للغة األجنبية األخرل ، كما أف الوسائل ادلستخدمة يف التعليم اليزاؿ 
قليال كناقصا. كيسبب ذلك احلاؿ بوجود طريقة القواعد كالًتمجة كيوجد 

لغة العربية كلغة أجنبية، ال ديكن استخدامها بفعالية إال إذا  االفًتاض بأف تعلم ال
كاف تنفيذىا يف بلد عريب، حىت يظهر منها رأم سليب بُت الطالب بأف اللغة 
العربية لغة صعبة كسليفة كغَتىا. كما نعرفو أف أحد األسباب ىو خطأ ادلعلم يف 

 التدريس.

                                                           
7 Makruf,Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang : Need’s 

Press,2002 ), hal.1. 
8 Syamsuddin Asyrofi,Metode Pembelajaran Bahasa 

Arab,(Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta,2010),hal.20 
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يم حيث يوجد فيها منط ىو عملية التعل كالتعليم ادلمتع كفقنا دلوليانا
العالقات القوية بُت ادلعلمُت كالطالب، كمن ادلمكن أف يدرس ادلعلم من 

يُقاؿ التعليم أنو شلتع كمفرح إذا حيتوم على حالة حرية من الضغط  9الطالب.
كآمن كمثَت لالىتماـ كيثَت االىتماـ بالتعلم، كىناؾ ترتيب كامل بُت الطالب 

 شلتعة، كالشعور بالسعادة كاحلماسة.كادلعلمُت، كبيئة تعليمية 
كيلعب ادلعلم دكرنا نشطنا يف عملية تنفيذ التعليم. فادلعلم عامل مهم لو 
تأثَت كبَت على نتائج تعلم الطالب. كتؤثر قدرة ادلعلم على استيعاب ادلواد 
كتقدديها يف عملية التعليم. فلذلك جيب أف يكوف ادلعلم مبدعا يف نقل ادلواد 

تظهر جودة ادلعلم من جانبُت، كمها من حيث العملية كمن حيث  إىل طالبو.
النتائج. من حيث العملية، يقاؿ إف ادلعلم ناجح إذا كاف قادرنا على إشراؾ 
معظم الطالب دبشاركة فعالية، جسدينا كعقلينا كاجتماعينا يف عملية التعليم. 

يَتات السلوكية يف كأما من حيث النتائج، إذا كاف تعليمو قادرنا على إجراء التغ
 10معظم الطالب  إىل أحسن اإلذباه.

كبالتايل، فيهتم ادلعلم باختيار كاستخداـ الطريقة قبل تنفيذ أنشطة التعليم 
كالتعلم يف الفصل الدراسي. فكاف استخداـ الطريقة اليت ال تناسب األىداؼ 

على  التعليمية ىو مشكلة يف ربقيق األىداؼ ادلطلوبة. كللطريقة تأثَت كبَت
أنشطة التعليم كالتعلم. كسوؼ تكوف األىداؼ التعليمية ناجحة باستخداـ 
الطريقة الصحيحة. كالبّد ادلعلم باختيار كربديد اخلطوات أك الطرائق أك 
األساليب لتحفيز الطالب ليكونوا قادرين على تطبيق معارفهم كخرباهتم على 

 حل ادلشكالت.
ىل تطوير بعض الطرائق ادلختلفة لتحقيق ىذه األىداؼ، فيحتاج ادلعلم إ

لًتقية نتائج تعلم الطالب، مثل استخداـ طريقة اللعبة زبمُت الكلمات. 

                                                           
9 Ru’sman,Model-Model Pembelajaran,(Jakarta : Rajawali 

Pers,2011),hal.326 
10 Mulyasa,Menjadi Guru Profesional(Menciptakan Pembelajaran Kreatif 

dan Menyenangkan) (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2004),hal.187 
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كالسبب ىو أف ال يشعر الطالب بادللل كالسئامة يف عملية التعليم كالتعلم من 
طريقة اللعبة زبمُت الكلمات، كحياكؿ ادلعلم لدعوة الطالب  خالؿ تطبيق

نقديا يف حل ادلشكلة ليتمكنوا من تعبَت آرائهم كلًتقية للتفكَت أكثر إبداعيا ك 
 نتائج تعلمهم.

نوفمرب  32كبناءن على نتائج ادلقابلة مع معلم اللغة العربية يف  التاريخ 
، أنو قاؿ يف تعليم اللغة العربية لطلبة الصف احلادم عشر  بعض  2222

اللغة العربية ىي ادلشكالت، كاحدة منها عدـ استيعاب ادلفردات العربية ألف 
اللغة األجنبية اليت يتعلمها الطلبة كلغتهم اليومية. كىكذا جيب أف يتعلم الطلبة 

 .باجلّد لزيادة استيعاب ادلفردات اجلديدة
كمن نتائج ادلالحظة، يظهر أف ادلعلم مل يستخدـ الطريقة ادلثَتة جلذب 

دة يف الكتاب ادلدرسي، اىتماـ الطلبة يف تعلم ادلادة. كيقدـ ادلعلم ادلادة ادلوجو 
 googleكيقـو بتدريسو باستخداـ ذلك الكتاب كيوزع أسئلة من خالؿ 

class room  19لإلجابة على األسئلة أثناء  جائحة كوفيد. 
كاف عدـ قدرة ادلعلم على استخداـ الطريقة لو أثر كبَت على استيعاب 

كال يقدـ إليهم ادلفردات لدل الطلبة. يعطي ادلعلم الطلبة مادة ادلفردات، 
تدريبات من حيث القراءة كالكتابة كحفظ ادلفردات. كما أف ادلعلم مل يطبق 
 ادلفردات يف أنشطتهم اليومية حىت ينسى الطلبة عن ادلفردات ادلدركسة سابقا.

ككمثل ىذا التعليم سوؼ يؤثر على استيعاب ادلفردات العربية لدل الطلبة. 
الًتقية باستخداـ الطريقة ادلثَتة جلذب  فلذلك حيتاج استيعاب ادلفردات إىل

اىتماـ الطلبة بتعلم اللغة العربية يف مدرسة "بيت ادلسلم" الثانوية اإلسالمية 
ادلتكاملة باليوىاف راتو المبونج الشرقية. ألف الطريقة الصحيحة ىي الطريقة 
ادلناسبة خبصائص الطلبة كمثَتة جلذب اىتمامهم بتعلم ادلفردات، كإحدل ىذه 
الطرائق ىي لعبة زبمُت الكلمات. كمن خالؿ ىذه اللعبة أف تساعد الطلبة يف 
استيعاب ادلفردات كتساعد  ادلعلم يف تقدًن مادة ادلفردات العربية لطلبة ادلدرسة 

 الثانوية.
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بناءن على البياف ادلذكور، تشعر الباحثة بأهنا ربتاج إىل إختيار ىذا البحث 
ن خالؿ استخداـ لعبة زبمُت الكلمات. كمن عن ترقية استيعاب ادلفردات م

ادلتوقع أف ىذه اللعبة قادرة على مساعدة الطلبة يف عملية استيعاب ادلفردات 
 العربية.
 

 ج. تعيين المشكلة وتحديدها
كمن خلفية البحث السابق، فيمكن أف تعُت الباحثة بعض ادلشكالت على 

 :النحو التايل
 .الطلبة منخفضنا كاف استيعاب ادلفردات العربية لدل .1
مل حيصل بعض الطلبة على نتيجة معيار االكتماؿ األدىن احملددة يف تعليم اللغة  .2

 العربية
ال يقـو ادلعلم بتحسُت الوسائل يف تعليم اللغة العربية حىت يكوف الطلبة أقل  .3

 .ربفيزنا للتعلم
بناءن على نتائج تعيُت ادلشكلة، فإف ادلشكالت اليت ديكن دراستها يف 

البحث ىي معقدة للغاية، كربديد مشكلتها ىي أف استيعاب ادلفردات  ىذا
العربية لدل الطلبة ال يزاؿ منخفضنا. ألهنم مل يقدركا على حفظ العديد من 

 .ادلفردات العربية حفظا جيدا كصحيحا
 

 د. مشكلة البحث
كاستنادنا إىل بياف ربديد ادلشكلة السابقة، فإف مشكلة ىذا البحث ىي "كيف 

على ترقية  (Guessing Game)الكلمات زبمُتطريقة لعبة ر  تأثَت
يف مدرسة "بيت ادلسلم"  IPSاستيعاب ادلفردات لطلبة الصف احلادم عشر 

 الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة بالبوىاف راتو المبونج الشرقية؟
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 ه. هدف البحث
 Guessing)الكلمات زبمُتطريقة لعبة ر كيهدؼ ىذا البحث إىل معرفة 

Game)  على ترقية استيعاب ادلفردات لطلبة الصف احلادم عشرIPS  يف
 مدرسة "بيت ادلسلم" الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة بالبوىاف راتو المبونج الشرقية.

 
 و. فوائد البحث

 :الفوائد ادلأخوذة من ىذا البحث ىي كما يلي
 . للطلبة1

إتقاهنم للمفردات أ. أف يكوف الطلبة أكثر اىتمامنا كنشاطنا يف ربسُت 
العربية من خالؿ عملية تعلم ادلفردات العربية باستخداـ لعبة زبمُت 

 الكلمات..
ب. أف حيصل الطلبة على ذبربة تعليمية شلتعة من خالؿ لعبة زبمُت الكلمات 
ادلختلفة عن تعليم ادلفردات العربية السابقة ألهنم ال يستخدموف ألعابنا 

 .أثناء عملية التعلم
 لمُت. للمع2

أ. أف يستخدـ ادلعلم لعبة زبمُت الكلمات لنقل التعليم عن استيعاب 
 ادلفردات العربية

ب. أف يقـو ادلعلم بًتقية فعالية التعليم يف استعاب ادلفردات من خالؿ لعبة 
 زبمُت الكلمات

 . للمدرسة3
 Guessing)الكلمات زبمُتطريقة لعبة ر  أ. أف تستخدـ ادلدرسة لعبة

Game)على تعليم اللغة العربية ادلساعد. 
 .ب. أف تقـو ادلدرسة ربسُت جودة التعليم حيت ينتج تعليما جيدا
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 ز. البحوث السابقة ذات الصلة
طالب قسم اللغة العربية  كلية الدين  . ادلقالة اليت كتبها اذلاـ،1

لعبة اللغوية تأثَت طريقة  " بعنواف جبامعة زلمدية ماكاسار اإلسالمي،
على مهارة حفظ ادلفردات العربية لطالب ادلدرسة  تمعضلة الكلما

11زلمدية اإلسالمية ميكاسار". ادلتوسطة يف معهد دار األرقاـ
يستخدـ  .

كىناؾ ترقية يف مهارة حفظ ادلفردات كفقنا لالختبار  ىذا البحث حبثا كميا،
مث يف االختبار  51.18األكؿ دلهارة حفظ ادلفردات بنتيجة متوسط 

حبيث ديكن االستنتاج أف يف مهارة  82.66متوسط :  النهائي بنتيجة
 ترقية باستخداـ طريقة زبمُت الكلمات. حفظ ادلفردات لدل الطالب

 جامعة نوسانتارا الوسيلة، بعنواف يوجي ديراجا براكياتا، . ادلقالة اليت كتبها2
تطبيق األلعاب التخمينية لًتقية مفردات اللغة اإلصلليزية عند تالميذ  "

كاالستنتاج من ىذا  12. سة اإلبتدائية بكانديرجيو ناحية بلو بلوادلدر 
اللعبة التخمينية ادلستخدمة يف تعليم اللغة اإلصلليزية بديلة فعالية  البحث أف

 .كشلتعة لتكرار الكلمات عند التالميذ
بعنواف "تأثَت تطبيق اللعبة التخمينية على مهارة  . اجمللة اليت كتبتهاكورنياكايت3

فهذا البحث  13اجلامعة اإلسالمية احلكومية بينغاليس". لطالب الكالـ
حبث كمي كالذم يركز على تطبيق اللعبة التخمينية يف مهارة الكالـ لدل 

 الطالب.
كسوليس، جامعة بيتَتاف باصلوف نوسانتارا  . البحث الذم أجراه فَتكنيكا4

تالميذ يف مهارة "تطبيق اللعبة التخمينية لًتقية إصلاز ال  بعنواف سوكوىارجو

                                                           
11 Ilham, Pengaruh Metode Tebak Kata Terhadap Kemampuan Menghafal 

Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Mts Pesantren  Darul Arqom Muhammadiyah 

Gombara Makassar.vol.3 no.2,2017.hal.99 
12Yudi Prawiyata Diraga, Penerapan Guessing Game Untuk Meningkatkan 

Kosa Kata Bahasa Inggris Siswa Sdn 101808 Candirejo Kecamtan Biru Biru. 

Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2018.hal.306 
13Kurniawati, Pengaruh Penerapan Guessing Game Terhadap Kemampuan 

Berbicara Mahasiswa STAIN Benggalis.Juranal Pendidikan.Vol.11 no.1,2019.hal.144 
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ىذا البحث من البحث  14الكالـ للصف الثاين يف ادلدرسة اإلبتدائية".
قادر على ترقية إصلاز التالميذ يف تعليم اللغة  االستنتاج أنو كديكن الكمي

يظهر ذلك احلاؿ من خالؿ   .اإلصلليزية منذ دراستهم يف ادلدرسة االبتدائية
ل الدراسي، كمن نتائج ادلقابلة مالحظة أنشطة التعليم كالتعلم يف الفص

 كنتائج االختبار النهائي.
 

 هيهة البحثح. 
من أجل تسهيل كاحلصوؿ على النتائج ادلنهجية من ىذا البحث، فتقـو 

 :الباحثة بتجميع النظاميات التالية
الباب األكؿ : تصف الباحثة يف ىذا الباب توضيح العنواف، كخلفية 

، كمشكلة  البحث، كىدؼ البحث، البحث، كتعيُت ادلشكلة كربديدىا
 .كفوائد البحث، كالبجوث السابقة، كمنهجية الكتابة

الباب الثاين : تصف الباحثة يف ىذا الباب النظريات ادلستخدمة كتقدًن 
 .الفرضية

الباب الثالث : تصف الباحثة يف ىذا الباب كقت البحث كمكانو، مدخل 
مجع البيانات، كالتعريف البحث كنوعو، رلتمع البحث كعينتو، كأساليب 

التشغيلي للمتغَت، كأدكات البحث، االختبار التصديق كاالختبار ادلصداقية 
 كأساليب ربليل البيانات

الباب الرابع : تصف الباحثة يف ىذا الباب نتائج البحث كحبثها، عرض 
البيانات كربليلها كالذم يتكوف من مراحل التعليم كعرض ادلواد كالنظاـ يف 

كعملية تعليم زبمُت الكلمات. كالباب اخلامس ىو حيتوم على  التعليم
 استنتاجات كاقًتاحات.

 اخلالصة ك االقَتاحات تصف الباحثة يف ىذا البابخلامس: الباب ا
                                                           

14Vironika dan Mas, Aplikasi „Guessing Games‟ Untuk Meningkatkan 

Prestasi Siswa Dalam  Speaking Bagi Siswa Sd Kelas 2 . The 2nd University 

Research Coloquium 2015.hal.11 
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 باب الثاني
 بحث نظري

 
 أ. النظريات المستخدمة

 المفردات. 1

 المفردات أ. تعريف

ادلفردات  15غةادلفردات مجع مفردة كىي مجيع ادلوجودة يف الل
16ىي كلمات،

كما نقل عنو أزىر أرشاد، فإف أراد أف يتعلم الشخص  
لغة أجنبية كعليو أف يعرؼ شيئُت مهمُت. أكالن، ادلفردات كثانينا،  كيفية 

 there are only two things thst you really) خلط ادلفردات

need to learn when you study a foreign language : 

words and how to put them together.you just can‟t learn 

a language without learning words lots of them( .
17

 

كفقنا لسارينا ىاردجونو، فإف ادلفردات ىي أىم جانب من 
 .اجلوانب جيب إتقاهنا يف لغة أجنبية

18
ألف  ادلفردات ستساعد  

ل أك شيء ما كاالستيعاب ىو فع .الطالب يف استيعاب جوانب اللغة
ذلك من اإلتقاف أك السيطرة، كمعٌت استيعاب اللغة يعٍت القدرة على 

.االستخداـ
19

استيعاب ادلفردات  بينما ادلفردات ىي كلمات، فلذلك 
يعٍت قدرة الفرد على استخداـ ادلفردات العربية يف سلسلة من اجلملة 

 .للتواصل

                                                           
15

 pustaka progresaif 1997احمد ورصون منور المنور قاموس عربي اندونيسي سورابايا  
hal.1043 

16 Ibid,h.1043 
17 Ibid,h.123-124 
18 Sitti Hasanah,“Pembelajaran Kosa Kata (Mufrodat) Bahasa Arab 

Melalui Media Gambar untuk Meningkatkan Belajar Mahasiswa pada Jurusan PAI 

Fakultas Tarbiyah IAIN Palu” Istiqra vol.3 No.1(Juni 2015) hlm.200-201 
19 W.J.S.Purwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta :Balai 

Pustaka 1999), h.529 



 

 
 

12 

اس / إف ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت يعرفها الن
اللغة، كترتيب اجلملة كتستخدمها  اجملتمعات اللغوية كديكن أف تشكلها

 الشفهي أك التحريرم.  لإلتصاؿ مع اجملتمع احمليط سواء من اإلتصاؿ

كللمفردات دكر يف استيعاب ادلهارات اللغوية، مثل االستماع كالكالـ 
.كالقراءة كالكتابة

20
 

 وأساليبها ب. مراحل تعليم المفردات

كأساليب تعليم ادلفردات يف احلصوؿ على معٌت ادلفردات  احلأف مر 
 كىي كالتايل :

. االستماع إىل الكلمة. ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة األكىل بتقدًن الفرصة 1
إىل الطالب ليستمعوا الكلمات اليت ذكرىا ادلعلم أك الوسائل 

 األخرل.
ليذكركا نطق الكلمة. يف ىذه ادلرحلة يعطي ادلعلم الطالب فرصة . 2

 الكلمة اليت يسمعوهنا.

. احلصوؿ على معٌت الكلمة. يف ىذه ادلرحلة يتجنب ادلعلم عن 3
الًتمجة  يف ترمجة الكلمة للطالب.  كإذا يفعلو ذلك النشاط، فال 

 يكوف اإلتصاؿ ادلباشر يف اللغة اليت يدرسها الطالب.
االستماع، كالنطق،  الكلمة. بعد ادلركر دبراحل قراءة.4

 الكلمات أك ادلفردات اجلديدة، فيكتبها ادلعلم معٌت كفهم

 . السبورة على
أف حيصل الطالب على استيعاب ادلفردات اجليد،  كتابة الكلمة. . 5

إذا يطلب ادلعلم منهم أف يكتبوا الكلمات أك ادلفردات اجلديدة 
 ادلدركسة.

                                                           
 20 Meilinda Alvionita Dan Ahmad Affan Haris, Pengembangan 

Kartu Kata Bergambar (Flash Card) Untuk Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis 

Kosa Kata Di Madrasah Ibtidaiyyah Kelas III, Prosiding Semnasbama IV UM  Jilid 

2, 2020,  399. 
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. تكوين اجلملة. كادلرحلة األخَتة من أنشطة تعليم ادلفرادات ىي 6
ستخداـ الكلمات اجلديدة يف اجلملة ادلفيدة شفهية كانت أك ا

21ربريرية.
 

استيعاب ادلفردات لدل  من مراحل  3 ، فهناؾKerafكعند 
22الطالب كما يلي :

 

. مرحلة الطفولة، يف ىذه ادلرحلة حيتاج الطفل إال يف نذكر 1
الكلمات. كلما يزداد عمره، سيعرؼ الطفل كل شيئ ما يراه 

. كبالتايل فإف دكر كالديهم كما يشعره كم ا يسمعو يف كل يـو
 مهم يف توسيع الكلمات األساسية.

ألف يبدأ  . مرحلة ادلراىقة، يف ىذه ادلرحلة حدثت عملية التعلم،2
 الطالب بتعلم اللغة كتوسيع مفراداتو.

. مرحلة البلوغ، أف يكوف استيعاب ادلغردات جيدا، ألف يشارؾ 3
 مع األشخاص الكثَتين. الطالب كثَتا ما يف تواصلو

 ج. تعليم المفردات

كعلى رأم أمحد جاناف أسيف الدين، أف تعليم ادلغردات ىو 
عملية لنقل ادلواد الدراسية يف شكل زيادة الكلمات أك ادلفردات كعنصر 
من عناصر تعليم اللغة العربية. كمن األمور ادلهتمة يف تعليم ادلفردات 

 ىي كما يلي:
فردات إال بنفسو. كال تدّرس ادلفردات كمادة . اليقـو تعليم ادل1

ذاتية لكنها متعلقة بتعليم ادلطالعة، كاالستماع كاإلنشاء 
 كاحملادثة.

. ربديد ادلعٌت. كجيب أف حيدد ادلعٌت يف تعليم ادلفردات كفقا 2
 لسياؽ اجلملة، ألف كلمة كاحدة ذلا معاين سلتلفة.

                                                           
21 Ibid.hal.99-101. 
22 Keraf, Gorys, Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: PT. Ikrar 

Mandiriabadi,2009.hal.65-66. 
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بعض ادلفردات يف . ادلفردات يف السياؽ. كال ديكن أف نفهم 3
اللغة األجنبية )العربية( بدكف ادلعرفة عن كيفية استخدامها يف 

 اجلملة.
. الًتمجة يف تعليم ادلفردات. إف ترمجة الكلمات إىل اللغة األـ 4

كىي أسهل الطريقة لكنها ربتوم على بعض العيوب أك 
 النقصاف.

كمن ناحية صعوباهتا، فإف مستول صعوبات ادلفردات العربية 
23لطالب اإلندكنيسيُت ينقسمها إىل ثالثة أقساـ، كىي : 

 

أ. ادلفردات السهلة اليت ذلا تشابو بادلفردات يف اإلندكنيسية، مثل 
 : كرسي، كتاب، عامل.

ب. ادلفردات ادلتوسطة كىي ادلفردات ليست ذلا تشابو يف 
 اإلندكنيسية، مثل : مدينة.

 ج. ادلفردات الصعبة إما من شكلها أك نطقها.

 المفردات د. خطوات تعليم

 كمن خطوات تعليم ادلفردات ىي كالتايل :

 مرّتُت كلمة أ. يقوؿ ادلعلم

 .إليها الطالب يستمع ك مرات ثالث حىت أك

 . كلمة على السبورة باحلركات الكاملة ادلعلم ب. يكتب
مع خصائص  تكييفها طريق عن الكلمة معٌت ج. يشرح ادلعلم

 الكلمة

ذه الكلمة يف بعض اجلملة ادلفيدة حىت يفهم د. يستخدـ ادلعلم ى
 .الطالب معناىا ككظيفة قواعدىا

 ق. يقّلد الطالب أحد نطق الكلمات مجاعة كرلموعة مث منفردة

                                                           
23 Ahmad Fuad Effendy.”Metode Pengajaran Bahasa Arab” 

.Malang:Miskat,2005.hal.97-98. 
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ك. يوجو ادلعلم الطالب كيفية كتابة الكلمات، كالسيما إذا كانت 
 الكلمات ذلا مستول الصعوبة عند الكتابة.

ملة دلساعدة توضيح ادلعٌت على ز. يكتب ادلعلم معٌت الكلمة كاجل
 السبورة

 ح. يكتب الطالب ادلفردات اجلديدة ادلكتوبة على السبورة
س. يكتب الطالب الكلمة كمعانبها كأمثلة اجلملة يف كتبهم 

24اخلاصة.
 

 األمور التالية : ربقيق ديكن التسعة السابقة،  اخلطوات من بُت

اليت يذكرىا  يستطيع أف يسمع الطالب أمثلة نطق الكلمات .1
 ادلعلم قبل تقليدىا كاتباعها.

. يقـو الطالب بإعادة تكرار نطق الكلمات بعد أف يفهموا 2
 معناىا.

. ىذه اخلطوات صفتها شاملة، حيث أف يذكر ادلعلم الكلمات 3
 مع تكرارىا ككتابتها على السبورة ككضعها يف اجلملة ادلفيدة .

 اؽ اجلملة ادلفيدة.. يكرر الطالب الكلمات مرة ثانية يف سي4

 المفردات ه. اهداف تعليم

 أىداؼ عامة من تعليم مفردات اللغة العربية كما يلي:
تعريف ادلفردات اجلديدة إىل الطالب بوسيلة القراءة أك فهم ) 1

 ادلسموع

تدريب الطالب ليقدركف على نطق ادلفردات بنطق صحيح ألف ) 2
 كالـ كالقراءةربسُت مهارة ال النطق الصحيح ىو السبب إىل 

 يفهم الطالب معٌت ادلفردات مركبا يف اجلملة أك مفردا أك رلازيا)  3

                                                           
24 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Basan Publishing, 2010), h. 102. 
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البسيطة أك  اجلملة يف ادلفردات استخداـ الطالب على ( يقدر4
25ربريرية كفقا للسياؽ الصحيح. ادلعقدة شفهية كانت أك

 

 المفردات و. مؤشرات استيعاب

لب الطالب دبجرد تعلم ادلفردات كيط ليس تعليم ادلفردات
  استيعاب ادلفردات قادرين على حلفظها، بزيادة إىل ذلك يعترب الطالب

 إذا كصلوا إىل ادلؤشرات التالية :

 يقدر الطالب على ترمجة أمناط ادلفردات باجليد.) 1

 يقدر الطالب على نطق ككتابة ادلفردات باجليدة كالصحيحة.) 2
لة الصحيحة  نطقا ( يقدر الطالب على استخداـ ادلفردات يف اجلم3

 .أك كتابة

استيعاب  السابقة، فإف بالنظر إىل مؤشرات استيعاب ادلفردات
يف مهارة حفظ ادلفردات ادلعينة ، كلكنو يف  ادلفردات ال يكمن قياسو إال

.ادلفردات بشكل مناسب مهارة استخداـ
26

 

 تخمين الكلمات لعبة. 2

البعض باتباع  اللعبة ىي مسابقة بُت الالعبُت يتفاعلوف مع بعضهم
ادلعُت لتحقيق األىداؼ ادلعينة، كجيب أف حيتوم كل لعبة على أربع  النظاـ

كجود الالعبُت كالبيئة يتفاعل فيها الالعبوف، كقواعد  مكونات رئيسية، كىي
.اللعبة، ككجود األىداؼ ادلعينة جيب ربقيقها

27
إف اللعبة من أصل الكلمة  

يد كآخركف، فإف اللعبة ىي حاالت أم فعل إلرضاء، ككفقنا لفتح رل "لعب"

                                                           
25 Syaiful Mustofa,Stategi Pembelajaran Bahasa Arab 

Inovatif,(Malang.UIN Maliki Press,2017),hal.61. 
26 Ana Riska Sari, Pembelajaran Mufradat/ Kosa Kata Bahasa Arab 

Dengan Menggunakan Media Word Wall (Studi Eksperimen Smk Muhammadiyah 2 

Lendah Kelas X), (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 12. 
27 Sadiman dkk,Media Pendidikan (Jakarta:PT.Raja Grafindo 

Persada,2017),h.75 
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أك ظركؼ معينة عندما يسعى الشخص للحصوؿ على ادلتعة أك الرضا من 
.خالؿ نشاط اللعب

28
 

، فإف خصائص أدكات اللعبة التعليمية كمنها Tedjaputraعند 
: 

أ. أف تستخدـ اللعبة مناسبة بعدة طرؽ. كتستخدمها جملموعة متنوعة 
 .لعديد من األشكاؿمن األغراض كالفوائد كتأخذ ا

ب. أف تستخدـ اللعبة لألطفاؿ قبل الدراسة كيعمل على تطوير جوانب 
 .سلتلفة من التنمية كالذكاء احلركي لألطفاؿ

ج. من حيث السالمة، فهو مهم للغاية، سواء من حيث الشكل أك 
 .استخداـ ادلواد

 .أف جيعل األطفاؿ يشاركوف بنشاط كبَت د.

 :للعبة بادلزايا التاليةكوسيلة تعليمية، تتميز ا

 .أ. اللعبة شيء شلتع  كشيء ترفيهي

 ب. تسمح اللعبة بادلشاركة النشطة للطالب يف التعلم

 .ج. أف توفر اللعبة عالقة متبادلة فورية

د. تسمح اللعبة بتطبيق ادلفاىيم أك األدكار يف ادلواقف كاألدكار احلقيقية 
 .يف اجملتمع

 .ها ألغراض تعليمية سلتلفةق. اللعبة مرنة كديكن استخدام

.ك. ديكن إنشاء اللعبة كإعادة إنتاجها بسهولة
29

 

كلعبة زبمُت الكلمات ىي لعبة جاذبية لألطفاؿ، باإلضافة إىل أهنا 
بسيطة، ديكن ذلذه اللعبة أف تساعد معلمي اللغة العربية لإلشراؼ على 

الب مع زبمُت الكلمات الط أنشطة تعلم اللغة العربية. تتضمن ىذه لعبة
. اإلجابة اآلخركف كمخمن زمالئهم، أحدىم كادلعلم أك السائل أك الطالب

                                                           
 
29 Tedjasaputra,Bermain Mainan dan Permainan 

(Jakarta:PT.Grasindo,2003) h.92 
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الطالب كالسائل فقط يقولوف "نعم" أـ "ال" كحىت يستطيع ادلخمن أف يقدـ 
30اإلجابة بإجابة سريعة.

 

، فإف القواعد األساسية للتخمُت ىي بسيطة Klippel كعلى قوؿ
ا. كيقوؿ رايت كباؾ أنو يف كاللعب، جيب على الشخص أف التخمُت  جدن

يتكهن كيعرؼ شيئنا كجيب اآلخر أف يكتشف شيئا ما ىو غَت معركؼ. مث 
الكلمات ىي اللعبة يتنافس فيها ادلشاركوف   يوضح كيبسًت أف لعبة زبمُت

.على شكل ادلنفردة أك اجملموعة لتحديد شيء ما
31

 

ىي كما  لعبة زبمُت الكلمات ، فإف خطوات Harmerككفقنا ؿ 
 : ييل

 .ينقسم الطالب إىل رلموعات صغَتة. 1

 .يف كل رلموعة، جيلس نفر كاحد كظهره إىل السبورة. 2

 .يكتب ادلعلم كلمات أك عبارات على السبورة. 3

جيب على مجيع اجملموعات اليت ديكنها رؤية ىذه الكلمة أك العبارة . 4
أف يشرح الشرح )دكف نطق الكلمة أك العبارة نفسها( إىل أعضاء 

 .اجملموعة اجلالس كظهرىم على السبورة

خلف السبورة  بتخمُت الكلمة أك  إذا يستطيع أف يقـو الطالب. 5
 العبارة، فسيكسب ىذه اجملموعة نقاطنا.

32
 

لعبة زبمُت  أف Nation and Newtoon كيقوؿ
 :تتكوف من عدة خطوات، منها كالتايل الكلمات

 5أك  4عة كاحدة يتكوف الطالب من عدة رلموعات ، لكل رلمو . 1
 .طالب

                                                           
30 Veno Pratiwi Unun n Mas Setiono Sulis,jurnal “Aplikasi “Guessing 

Games” untuk Meningkatakan Prestasi Siswa dalam Speaking Bagi Siswa SD Kelas 2 

“The 2nd University Research Coloquium 2015.ISSN 2407-9189. 
31 Ibid.Vol.11,No.1 (2019) 
32 Ibid.117 
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يُطلب من رلموعة كاحدة أف تتقدـ أماـ الفصل كخيتار أحد أعضاء . 2
 .اجملموعة فئة ديكن تشغيلها من ادلربع أك الصندكؽ

جيلس أحد أعضاء اجملموعة كظهره إىل الكلمة / الصورة ادلعركضة . 3
كحياكؿ زبمُت الكلمة / الصورة ادلعنية كيسأؿ أكالن عن الفئة، ىل 

 ىذه الكلمة أك الطعاـ، أـ لألثاث، أـ للنقل؟

ديكن للطالب اإلجابة بػ "نعم" أك "ال"، حىت يستطعوف زبمُت الفئة . 4
كالكلمة، كبعد زبمُت الكلمة/الصورة، مث االستمرار إىل أعضاء 
اجملموعة اآلخرين الذين يتناكبوف يف اجللوس أمامهم لتخمُت 

.الكلمة التالية
33

 

رباء طريقة لعبة زبمُت الكلمات بكيفية سلتلفة، يشرح العديد من اخل
، ألف  Nation and Newtoonفقد قررت الباحثة الستخداـ نظرية 

 .اإلجراءات أك اخلطوات ادلوصوفة بسيطة للغاية كسهلة يف الفهم كالتطبيق

، ديكن االستنتاج أف لعبة زبمُت  بناءن على ىذا ادلفهـو
ركوف شيئنا ما كيتنافسوف على شكل يعرؼ فيها ادلشا اللعبة ىي الكلمات

 ادلنفردة أك اجملموعة لتحديد الكلمة أك زبمينها، كىناؾ العديد من مفاىيم

 .زبمُت اللعبة اليت ديكن تطبيقها يف تعليم ادلفردات

كما يف طرائق التعليم األخرل، فإف طريقة زبمُت الكلمات ذلا مزايا 
 .واجهة أثناء تنفيذىاكنقصاف تتعلق بالفعالية كأيضنا ادلشكالت ادل

 أ. ادلزايا

 .سيكوف لدل الطالب ثركة من اللغة. 1

 يريد أف جيّرهبا كل طالب ذلا مثَتة لالىتماـ كحىت. 2

 .يصبح الطالب مهتمُت بالتعلم. 3

 .يسهل الطالب على تغريس مفهـو الدركس يف ذكرياهتم. 4

                                                           
33 Nation, I.S.P.,and Newton,Jonathan.Teaching ESL/EFL Listening and 

Speking.New York: Routledge Taylor n Francis Group.2009 
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 ب. النقصاف

 بة يف تقدديهايستغرؽ األمر كقتنا طويالن كلذلك ادلواد صع. 1

إذا مل جييب الطالب بإجابة صحيحة، فلن يستطيع أف يتقدـ . 2
.مجيع الطالب ألف الوقت زلدكد

34
 

 الفرضية ب. تقديم

الفرضية ىي شيء يعترب صحيحنا ألسباب أك للتعبَت عن آراء، بالرغم من 
كتسمى الفرضية أيضنا االفًتاضات األساسية أك . عدـ إثبات احلقيقة

.ادلسلمات
أف الفرضية ىي إجابة مؤقتة على مشكلة البحث، حيث تعترب ك  35

ادلشكلة على شكل األسئلة. كيقاؿ إهنا مؤقتة ألف اإلجابة تستند إىل النظرية ذات 
الصلة، كال تستند إىل احلقائق التجريبية احملصولة من خالؿ مجع البيانات. فلذلك 

ست إجابة ذبريبية تعترب الفرضية على أهنا إجابة نظرية دلشكبة البحث كلي
36بالبيانات.

 

 زبمُتطريقة لعبة ر  كالفرضية يف ىذا البحث ىي أف استخداـ
فعاؿ لًتقية استيعاب ادلفردات لطلبة الصف   (Guessing Game)الكلمات

احلادم عشر يف مدرسة "بيت ادلسلم" الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة بالبوىاف راتو 
ه الوسائل يف تعليم اللغة العربية، يقدر كبعد استخداـ ىذ. المبونج الشرقية

اختبار استيعاب  الطالب على ترقية ادلفردات جيدا. ىذا احلاؿ دليل حسب
احلركؼ، حيث أف تكوف نتائج االختبار أفضل كأحسن بعد استخداـ لعبة زبمُت 

 الكلمات.

 زبمُتطريقة لعبة ر  : إف (HKالفرضية العملية )
 يف ترقية استيعاب ادلفردات فعالة (Guessing Game)الكلمات

                                                           
34 Turniasih,Keefektifan Penerapan Model Tebak Kata Terhadap Minat Dan 

Hasil Belajar PKN Materi Komponen Pemerintah Pusat Di Indonesia,(Tegal:Skripsi 

2013) 
35 Ibid, h.86. 
36 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif  dan RnD (Cer.Ke-23; 

Bandung:Alfabeta,2016), h.96. 
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