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فعالية ألعاب اللغة على استيعاب مفردات اللغة العربية
فى الفصل الخامس بالمدرسة االبتدائيّة الحكوميّة كيرينك بانكيري بالنكارايا
*

احمد سيوطى
الملخص

السؤال يف ىذا البحث ىو ىل الطالب الذين يُعلّمون باأللعاب اللغوية أكثر استيعابا
مبفردات اللغة العربية من الطالب الذين ال يُعلّمون هبا؟ وىدفو ىو تقييس فعالية ألعاب
اللغة على استيعاب مفردات اللغة العربية ىف الفصل اخلامس مبدرسة االبتدائيّة احلكوميّة

كَتينك بانكَتي بالنكارايا .أما موضوع البحث ىو الطالب يف الفصل اخلامس مبدرسة
اإلبتدئيّة احلكوميّة كَتينك بانكَتي بالنكارايا الذين يعلّمون باأللعاب اللغوية ،أكثر
استيعابا مبفرداهتم من الطالب الذين ال يُعلمون هبا.
الشارع "مانكو رايا"
تركز ىذا البحث يف ادلدرسة اإلبتدائيّة احلكوميّة كَتينك بانكَتي ىف ّ
كَتينك بانكَتي بالنكارايا .ىذا البحث ىو دراسة جتربية اليت تستخدم اجملموعة الضابطة
واجملموعة التجربية كمادة الدراسة .وأما رلتمع البحث ىف ىذا البحث ىو الطالب ىف
الفصل اخلامس مبدرسة االبتدائيّة احلكوميّة كَتينك بانكَتي بالنكا رايا و كان مجلة

الطالب فيها  95طالبا ,الطالب ىف الفصل اخلامس-أ عددىم  6:طالبا وىي اجملموعة
التجربية برمز Xوالطالب ىف الفصل اخلامس-ب عددىم  68طالبا وىي اجملموعة الضابطة
برمز .Yجلمع البيانات اليت ًب احلصول عليها يف ىذا البحث ،الباحث يستخدم أسلوب
اإلختبار وأسلوب الوثائق.
ىي93،77

وأن النتيجة ادلعدلة لطالب اجملموعة التجريبية ىي  86،97واجملموعة الضابطة
وىذا مبعٌت أن القيمة ادلختلفة يف قيام التعليم والتعلم بوسيلة ألعاب اللغة و بعدمها ىي
 . 57،69ولذلك فمن نتيجة البيان السابق جتاد إن  Haمقبول و  Hoمردود و قدرة
استيعاب ادلفردات العربية بُت استخدام ألعاب اللغة وبعدمها خالفا كبَتا بينهما.

متخرجة يف اجلامعة االسالمية احلكومية بالنكارايا
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المقدمة
خلفيّة البحث

اللغة العربية مع اجلدل حوذلا يف نسبتها كاللغة الدينية ،قد استخدمها ادلسلمون يف مجيع أضلاء

العامل ،وخصوصا ىف عبادهتم يوميا .و كانت اللغة العربية استخدمها العرب ىف بالد العربية كاللغة
اليومية حىت ىف بعض بالد أخرى كإندونيسيا .ىف إندونسيا ،مل يكن يدرسها الطلبة ىف ادلعاىد
الشكلية .ادلدارس ىف اندونيسيا ،منهج
الدينية فقط ،ولكن َّ
مؤسسة الًتبيّة َ
يتطور إىل اشكال ما ىف ّ
التعليم اللغة العربية عينتها احلكومة ىف ادلدرسة اإلبتدائية و ادلدرسة ادلتوسطة و ادلدرسة الثانوية .و
(.)Nazri Syakur, 2010: 55

ىف كل مرحلة دراسية قد تكون اللغةُ العربية واجبا
اللغة العربية بالنسبة إىل اإلندونيسيُت ،يف احلُت تكون قريبا و بعيدا يف نفس الوقت .فقريب
ألهنا تستعمل ىف أيّامنا مثل الصالة و الدعاء و التهتئة و بعيد ألهنا قد جتئ ادلشكالت عند
تعلُّمها .لذلك ،كانت اللغة العربية ىي اللغة اليت تساعدنا على طلب العلوم من أىم مصادر الدين
اإلسالمي و مها القرآن و السنة ادلطهرة .و مها مرجع رئيسي يف حياة اإلنسان وطبيعتهم كل يوم.
فيجب ادلطالعة ما فيو .انزل اهلل القرآن على زلمد بالعربية ) .(Azhar Arsyad, 2003: 7كما قال
اهلل تعاىل:
ك ْم تَ ْع ِقلُو َن )(Depag RI, 2002: 331
أنزلْنَوُ قُ ْرءنًا َعَربِيِّا لَ َعلَّ ُ
إِنَّا َ
تبُت من اآلية السابقة أ ّن القرآن أنزل باللغة العربية ،لذلك قد قيل أن اللغة العربية ىي لغة
القرآن أو اللغة الدينية.
اللغة العربية ىي اللغة اليت استخدمها العرب يف تعبَت أغراضهم (األفكار وادلشاعر) (Ulin
) Nuha, 2012: 31ىف اللغة العربية ،اتفق اخلرباء على أن ادلهارات اللغوية تنقسم إىل اربعة أقسام،
وىي :مهارة االستماع و مهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة ).(Ulin Nuha, 2012: 83
وىف كل مهارة عناصرىا مثل الصوت وادلفردات و الًتكيب.
ومن مجيع وجوه اللغة العربية الىت البد لطالب أن يَ ْق ِد َر عليها ىف عملية تعلّم اللغة العربية
ىي ادلفردات .كما ىف كتاب السالب تدريس ىف اللغة العربية أن استيعاب ادلفردات لو فوائد كثَتة و
أمهِّيَةٌ .خيتلف خرباء تعليم اللغات الثانية ىف معٌت اللغة ,وىف أىداف تعليمها .ومع ذلك فإهنم
َ

يتفقون على أن تعليم ادلفردات مطلب أساسي من مطلب تعلم اللغة الثانية وشروط إجابتها
(رشدي أمحد طعيمة .)538 :ٔ191 ,استيعاب ادلفردات لو فائدة لغَت الناطقُت هبا الذين يريدون ان
يكتبوا و يألفوا باللغة العربية.
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تعُت قوة اللغة .وكل اللغة ذلا مفردة كثَتة
كما معناىا أن ادلفردات ىي قطعة الصغرى الىت ّ
وال يساوي بعضها بعضا .اللغة العربية مشهورة بكثرة مفرداهتا عند الباحثُت ( Acep Hermawan,
.)64. :2011
ىف تعليم ادلفردات ع ّدة خطوات الىت تُعترب عالمة النجاح للتعليم .ىف كتاب وسائل التعليم
اللغة العربية ,أن أحسن تعليم ادلفردات بالطريقة التدبَت كالطريقة ادلباشرة ( ادلفردة ) أو بإحضار ما
بالتظاىر من ادلفردة تُعلّم (.)Abdul Wahab Rosyidi, 2009: 54-55.
( ادلفردة ) تُعلّم ،أو
ُ
ض ْجر .كمثل ىف ادلدرسة اإلبتدائية
ولذالك تُعلّم ادلفردات باسًتاجتيات و طُرق متنوعة وال َ

كَتينك بانكَتي الفصل اخلامس خصوصا ،يعلمها ادلدرس بالطريقة ادلحاضرة ،وبالوسيلة كتاب
ُ
اللغة العربية.
وعلى األكثر ينسجم تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة اإلبتدائيّة احلكوميّة كَتينك بانكَتي،
ولكن التعليم ِ
ادلم ّل يسبّب ضجر الطالب واحلاصل جيدون ادلشكلة،كما ادلراقبة اليت جرى عليها

الباحث ىف ادلدرسة اإلبتدائية احلكوميّة كَتينك بانكَتي بالنكا رايا ,قابل الباحث الطالب ىف
الفصل اخلامس ,وسأل إليهم عن طرق استيعاهبم ادلفردات ىف تعلم اللغة العربية ,وأجابوا أسئلة
الباحث ,الطالب أ = حفظ ادلفردات شلل ,الطالب ب = حفظ ادلفردات صعوب ,الطالب ج =
ادلدرس اللغة العربية الىت يتقلّدون الطالب ادلشكلة بالطريقة
حفظ ادلفردات لصعب جدا ,وإن يعلّم ّ
الفرح فالضجر و ادلشكلة حالِّ كحفظ مفردات اللغة العربية باللعب.
وبذالك تعليم ادلفردات تُتعلّم بالطرق واالسًتاجتيات ،مثل بألعاب اللغة ،ألعاب اللغة ىي
الوسائل اجلديدة تُنتفع ىف برنامج /منهج تعليم اللغة العربية .وعلى أساس كذا تعليم اللغة األجنبيّة
(.)Abdul Wahab Rosyidi, 2009: 81.

ذلا وضعيّة فرحية
الطالب ىف تعليم اللغة العربية ،وباخلصوص استيعاب ادلفردات بطريقة
ألعاب اللغة تُعُت
َ
جرب الباحث ىف ادلدرسة
السرور للطالب .ولذالكّ ،
ألعاب اللغة والوسائل األخرى لتدخل الفرح و ّ
ِ
استيعاب ُم ْفَرَدات اللغة العربية ىف الفصل اخلامس
السابقة حتت ادلوضوع " فَعالِيَةُ ألعاب اللُّغَ ِة َعلَى
بادلدرسة االبتدائيّة احلكوميّة كَتينك بانكَتي بالنكارايا "
سؤال البحث
ىل الطالب الذين يُعلّمون بألعاب اللغة أحسن ىف استيعاب ادلفردات من الطالب الذين
ال يُعلّمون بألعاب اللغة؟
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هدف البحث

ِ
استيعاب ُم ْفَرَدات اللغة العربية ىف الفصل اخلامس ادلدرسة
لقياس فَ َعالِيَة ألعاب اللُّغَ ِة َعلَى
االبتدائيّة احلكوميّة كَتينك بانكَتي بالنكارايا.
اإلطار النظري
تعريف الفعالية
فعالية ىي اسم مستمد من تأثَت أساسي ذلا معٌت و تأثَت ،و التأثَت ىو صفة لكلمة "فعالة"
أن يكون ذلا معٌت الفعال ،أي تأثَت) تأثَت ،و العاقبة ،و االنطباع(

( W. J. S Poerwadarminta,

)2007: 311
فعالية ىي حتقيق أىداف زلددة أو أىداف اختيار من سلسلة البديلة لتحديد االختيار بُت
خيارات أخرى .وديكن أن تفسر فعالية مقياسا لنجاح يف حتقيق األىداف اليت يتم حتديدىا.
مفردات اللغة

ادلفردات ( اإلصلليزية  ) Vocabulary :تعيُت كلمة أو كلمات معروفة الكنوز من قبل شخص
أو كيان آخر ،أو ىي جزء من لغة معينة ( .)Syaiful Mustofa, 2011: 61.ادلفردات لدي

شخص يعرف باسم كل رلموعة من الكلمات اليت يفهمها الناس ،ومن ادلرجح أن تستخدم لبناء
اجلملة .وتعترب ثروة من ادلفردات ادلرء عموما أن يكون تصويرا من ادلخابرات أو مستوى التعليم.
تعريف اللعبة
اللعبة وىي أصلو من كلمة "لعب" يعٍت فعلة مسايرة ويتم ذلك باستخدام أدوات متعة أو
سوفارنو ويعطي تفسَتا من لعبة اللغة ىي األساس عملية النشاط
بدون استخدام الوسائل .وعند
ْ
للحصول على ادلهارات اللغوية احملددة يف الطريقة اليت تتمها مشجعة ( Abdul Wahab Rosyidi,
.)82. :2009

اللعبة التربوية
اللعبة الًتبوية ىي اللعبة اليت دتت عناصر تثقيف احلصول عليها من شيء موجود ويتم إرفاق
فضال عن كوهنا جزءا من اللعبة نفسها .باإلضافة إىل ذلك ،كما اللعبة تعطي ردا اجيابيا على حتفيز
الالعبُت .احلسية ادلقصود ىنا من السمع ،والبصر ،والصوت (الكالم ،واالتصاالت) ،والكتابة،
وطاقة التفكَت ،وميزان ادلعرفية واحلركية (حركة التوازن والتحمل والقوة وادلهارة والرباعة) ،الوجدانية،
والثروة اإلجتماعية والروحية ( واحلب والرمحة واألخالق والصدق وآداب ،ادلنافسة السليمة،
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والتضحية) .ميزان احلواس ىو سلطط من أجل التأثَت على ادلنطق واخليال والطابع ،حىت يهدف
النضج نفسو .ولذلك ،كل الفرد حيدد اجتاه رحلة حياتو.
ألعاب اللغة
ألعاب اللغة ىي وسيلة لتعلم اللغة من خالل األلعاب .ألعاب اللغة ليست نشاطا إضافيا
للحصول على ادلتعة وحدىا ولكن ديكن أن تصنف ىذه اللعبة ىف التعلم الذي يهدفو إىل توفَت
الفرص للطالب لتطبيق ادلهارات اللغوية تعلموه ( .)Abdul Wahab Rosyidi, 2009, 32اللعبة
النشاط مصممة اللغة يف التدريس وتتعلق مبضمون زلتوى الدرس بشكل مباشر أو غَت مباشر.
فائدة اللعبة

التعلم ال حيتاج إىل اللعبة دائما  ،واللعبة يف حد ذاهتا ليست بالضرورة من أجل تسريع عملية

التعلم .ومع ذلك ،يتم استخدام األلعاب حبكمة دتكن أن تضيف متنوعة ،واإلثارة ،والفائدة على
جزء من برامج التعلم .كما ىو احلال مع مجيع التقنيات ادلستفادة ،واللعبة ليست غاية يف حد ذاهتا،
بل وسيلة لتحقيق غاية ،واليت حتسن التعلم .وكثَتا ما يشكو ادلعلمون أن العديد من الطالب
دوا فعهم للتعلم منخفضة ،على الرغم من أن ادلعلم كان قد حاول باستخدام أساليب سلتلفة .تطبيق
وسائل اللعبة ىو أحد البدائل لتحسُت دافعية الطالب .كثَت من الناس تفًتض أن اللعب والتعلم
مها طريف نقيض .لعب العديد ديكن أن تقلل من الوقت الالزم للتعلم ،وىذا قالو الوالد .ويف الوقت
نفسو ،وفقا لألطفال ،واللعب متعة ،يف حُت أن التعلم ىو شلل! ( Fathul Mujib dan Nailur
أحب
) Rahmawa, 2011: 35.وبطبيعة احلال جيب تغيَت ىذه النظرة حىت أن التعلم يكون أفضل و ّ
لألطفال جذابا .يف بعض األحيان ،ولعب يساوى مع ىرج ضار تافو ،ليس مهما ،ويعترب كعمل
الطفل .يف الواقع ،العديد من اجلوانب الواردة يف ادلسرحية ،وخاصة األلعاب اليت حتتوي على عناصر
التعليم.
خصائص لعبة اللغة الجيدة

لعبة اللغة اجليدة ال تقتصر على اية لعبة ،ولكن جتب أن تؤثر على الطالب يف اكتساب

مهارات اللغة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنو ديكن أن يساعد الطالب على تعلم ادلهارات اللغويات
مزيدا من رلرد اللعب نفسو .ولذلك ،كل معلم اللغة حباجة إىل معرفة خصائص لعبة لغوية جيدة
ومالئمة ،مث يناسب حالة التنفيذ يف التدريس .خصائص ألعاب اللغة اجليدة ىي كما يلي:
 .5دتكن تعزيز وحتسُت التمكن من اللغة ،مثل االستماع والكالم والقراءة والكتابة .وباإلضافة
.6

| 72

إىل ذلك ،فإهنا ديكن أيضا حتسُت التمكن من عنصر اللغة (ادلفردات والقواعد).
لديها احملفزات وادلواد ادلثَتة لالىتمام وفقا دلستوى إتقان الطالب.

Al-Ta’rib, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan Vol. 4, No. 2, 2016

فعالية ألعاب اللغة على استيعاب مفردات اللغة العربية ....
.7
.8
.9
.:
.7

توفر الفرص للطالب للتفاعل مع الطالب اآلخرين ،وادلعلمُت ،ومادة اللغة.
دتكن أن حتفز الطالب على العمل بشكل فعال واجيايب ودتكن أن تزيد من اىتمامها.
إشًتاك الطالب ،سواء يف رلموعة أو فصل خاص.
لديها مبادئ توجيهية وأنظمة واضحة وكذلك من السهل أن تفهم.
دتكن تشغيلها داخال حبيث أن تتحقق التعلم موضوعيّا ىف الوقت وادلكان ادلناسبُت.
)(Fathul Mujib dan Nailur Rahmawa, 2011: 53-55.

منهج البحث
وقت البحث ومكانه

يكون وقت البحث شهرين من فرباير إىل أبريل  655:لدراسة ىذا ادلوضوع.
الشارع "مانكو رايا"
سيجري البحث ىف ادلدرسة اإلبتدائيّة احلكوميّة كَتينك بانكَتي ىف ّ
كَتينك بانكَتي بالنكا رايا .إخًتت ىذا ادلكان ألنو ىف تلك ادلدرسة ادلدرس ال يستخدم
ألعاب اللغة ىف تعليم مفردات اللغة العربية.

نوع البحث
ىذا البحث يعترب من الدراسة التجريبية اليت تستخدم اجملموعة الضابطة واجملموعة
التجريبية كمادة الدراسة .بشكل عام ،يستخدم ىذا البحث اجملموعة الضابطة واجملموعة
التجريبية كادلوضوع الكائن ىف حبثو .الفصل األول الذي يتم فحصو يف حُت الفصل الثاين على
سبيل ادلقارنة .من ادلتوقع أن تكون ىناك اختالفات واضحة يف فعالية عملية التعليم بُت
استخدام لعبة اللغة يف تعلم ادلفردات اللغة العربية وال يستخدم لعبة اللغة يف تعلمها.
يف ىذه الدراسة ىناك نوعان من ادلتغَتات ،وىي مستقلة وغَت مستقلة .غَت مستقلة ىي
ادلتغَت التابع وىو توسيع ادلفردات .يف حُت مستقلة وىو ادلتغَت احلر وىي فعالية األلعاب اللغوية
يف تعلم اللغة العربية.

()Deni Darmawan, 2013:109

مجتمع البحث

أما رلتمع البحث ىف ىذا البحث ىو الطالب ىف الفصل اخلامس بادلدرسة االبتدائيّة
احلكوميّة كَتينك بانكَتي بالنكا رايا .ومجلة الطالب كلها  95طالبا .وأما رلتمع البحث ىف
ىذا البحث ىي الطالب ىف الفصل اخلامس-أ وىي اجملموعة التجريبية برمز  Xوالطالب ىف
الفصل اخلامس-ب وىي اجملموعة الضابطة برمز  , Yىف الفصل اخلامس-أ عددىم  6:طالبا
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ىف الفصل اخلامس-ب عددىم
بالنكا رايا.

68

طالبا ىف ادلدرسة االبتدائيّة احلكوميّة كَتينك بانكَتي

تقنيات جمع البيانات
جلمع البيانات اليت ًب احلصول عليها يف ىذه الدراسة ،الباحث يستخدم الوضع
على النحو التايل:
 .5االختبار
اإلختبار ىو عبارة مسلسلة من األسئلة أو التمارين وغَتىا من األدوات ادلستخدمة
لقياس ادلهارات وادلعرفة والذكاء والقدرة أو ادلوىبة اليت ديتلكها الفرد /اجملموعة .ويتم ىذا
األسلوب للحصول على بيانات عن نتائج تعلم الطلبة ،وبُت الواردة بالنماذج تعلم ادلفردات
اللغة العربية بلعبة اللغة وبدون استخدامها يف اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية.
أسلوب الوثائق

.6

وىي أسلوب مجع البيانات من خالل مجع احملفوظات والوثائق والكتابة وغَتىا.
وسوف يتم مجع البيانات من خالل ىذا األسلوب ىي:
أ) كشف احلضور لطالب فصل اخلامس.
ب) قائمة الدرجة
ت) كتاب اللغة العربيّة
ج) ورقة االسئلة
د) قائمة اإلجابة للطالب
قياس البيانات وتحليلها
.5

القياس

لقياس االختبارات ادلستخدمة يف استخدام لعبة اللغة يف تعلم ادلفردات ،ديكن
أن ينظر يف ادلؤشرات التالية:
أ .اإلختبار اإلختياري
ب .القدرة على التزوجيي
ج .القدرة على إجابة أسئلة ادلقالية
دلؤشرات التقومي على االختبار اإلختياري ,القدرة على التزوجيي ،واإلجابة على
األسئلة ادلقالية ،الباحث يستخدم اذلدف ىناك لكل اختبار ,وطريقة التقييم كالىت:
S=R
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البيان
 = Sالنتيجة
 = Rعدد اإلجابات الصحيحة
لإلجابة الصحيحة يعطى الباحث درجة من

 9-55وسيتم تقدمي عدد العناصر ادلفردات

اليت شأهنا أن لالختبار واألوزان اإلجابة الصحيحة يف اجلدول التايل:
الجدول األول

قائمة عدد األسئلة و وزن األجوبة:
شكل االختبار /منوذج األسئلة

عدد األسئلة وزن اإلجابة الصحيحة

النتيجة

االختبار اإلختياري

65

9

555

االختبار التزوجيي

65

9

555

االسئلة ادلقالية

55

55

555

أقصى درجة مثالية

755

للحصول على قيمة الشكل العام لالختبار ،الصيغة:
قيمة = النتيجة × 555
النتيجة ادلثالية
وبالتايل احلصول على القيمة يف اختبار الستخدام األلعاب اللغوية يف تعلم
ادلفردات اللغة العربية ،على النحو التايل:
الجدول الثانى
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قيمة

الدرجة

5

75-555

جيد جدا

6

27

:: -83،33

جيد
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مقبول

8

8:-99,33

ناقص

9

5 – 89,33
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تحليل البيانات

الباحث يستخدم البحث الكمي بإسلوب حتليل ادلقارنة وىي أسلوب بالتحليل
اإلحصائي الذى ديكن استخدامو الختبار فرضيات حول وجود أو عدم وجود فرق بُت
ادلتغَتات ادلدروسة .إذا توجد اختالفات ،سواء كانت تلك االختالفات ىي اختالفات
كبَتة أو مقنعة (كبَتة) ،أو أن الفرق جائت عن طريق الصدفة وحدىا فقط.
من االختبار اإلحصائي ،ىواختبار "ت" أول من وضعو William Seely
 Gossetوىناك انو يستخدم كاسم ُم َك ٌِّت " " Studentوحرف "ت" الواردة يف اختبار
ادلدى "ت" اختذ من احلرف األخَت امسو .ىذا ىو أيضا السبب يف أن اختبار "ت" ىو
غالبا ما يشار إليها من قبل اسم أو مصطلح "ت طالب")Triwid, 2010: 74( .
ادلقصود ب "ت" ىو االختبار اإلحصائية ادلستخدمة الختبار احلقيقة أو الزيف
يف الفرضية اليت تنصها من بُت العينتُت متوسط تؤخذ من نفس السكان ،ال يوجد الفرق.
وبالتايل فإن "ت" االختبار ىو مستندة بأسوب حتليل ادلقارنة على الفرق بُت ادلتغَتين
(.)Murdan, 2003: 150

وجيري أسلوب"ت" االختبار من أجل اختبار فرضية ما إذا كان ىناك فرق كبَت
بُت اثنُت من ادلتغَتات .إذا ًب احلصول على قيمة اختبار ) (t0مساوية أو أكرب من ت
اجلدول ) (ttمث الفرضية البديلة ) (Haمقبولة ،ولكن على العكس من ذلك إذا كان
االختبار السعر ًب احلصول عليها ) (t0أصغر من أسعار ت اجلدول انتقادات ت ) (ttمث
الفرضية البدلية ) (Haغَت مقبولة.
أوذلا للمتغَت األول (لطبقة السيطرة) نعطي رمز  ،Xادلتغَت الثاين (الطبقة
التجريبية) نعطي شعار  .Yعشرات االضلراف األول متغَت نعطي شعار  ، Xواالضلراف
عشرات الثاين نعطي رمز  .Yحلساب أو للبحث عن "ت" استخدام الصيغة التالية:
T = M1 – M2
SE M1 – M2
""T

= االختبار ادلبحوث

= M1ادلتوسط اجملموعة التجريبية
 = M2ادلتوسط من اجملموعة الضابطة
 = SE M1معيار اخلطاء للمتوسط من اجملموعة التجريبية
 = SE M2معيار اخلطاء للمتوسط اجملموعة الضابطة
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دلعرفة الفرق بُت ادلتغَتين ،مث نتائج اإلختبار حساب من "ت" استِشارة أعاله مع
اجلدول "ت" .إذا كانت قيمة اختبار (ت) مساوية أو أكرب من قيمة " 9٪ت" اجلدول مث
ديكننا القول أن ىناك اختالفات كبَتة .إذا كانت قيمة اختبار (ت) ىي أصغر من قيمة
 9٪ر اجلدول مث يتم رفض الفرضية البحثية غَت ادلقبولة.
جعل التفسَتات إلجراءات ت من اختبار احلق والباطل من الفرضية ادلذكورة
بادلقارنة كبَتة النتائج حلساب تٓ و ت مدرجة يف جدول القيمة من "ت" يف اجملال يف
كثَت من األحيان مبعزل  9٪بعد ما أنو حت ّدد وتعرف درجاتو احلرة ،مع الصيغة :مدافع أو
ديسيبل =
من خالل احلصول على  dfأو  dbبعد ذلك ديكن البحث السعر  ttعند
مستوى الداللة  9٪إذا toذلا النتيجة بنفس القدر أو أكرب من  ttفيكون  Hoغَت مقبول.
يعٍت أن ىناك فرق كبَت بُت االثنُت يعٍت أنٍت حبثت ادلتغَتات .إذا  toأصغر من  ttفيكون
df atau db = (N1+N2) -2

 Hoمقبول .يعٍت ال يوجد فرق كبَت بُت متغَت وادلتغَت الثاين.
ادلواصفات:
 = Tأسعار طاولة النقد "ت "
 = Xاجملموعة التجريبية
 = Yاجملموعة الضابطة
 Mxأو = M1متوسط درجات ىف اجملموعة التجريبية
 Myأو  = M2متوسط درجات ىف اجملموعة الضابطة
 = SEمعيار اخلطاء
 = SDمعيار االضلراف من العينة ادلبحوثة
 = Σرلموع كل االضلراف بعد عملية تربيع
N

= عدد من ادلوضوعات ىف البحث (.)Martono, 2011: 173-174

نتائج البحث

جياد حقائق البحث بعد اإلختبار (  ) post-testيتكون من اإلختبار اإلختياري بعشرين
( )65سؤاال ،و اإلختبار التزوجيي بعشرين ( )65سؤاال و اإلختبار ادلقالية بعشر (  ) 55سؤاال,
خيترب الباحث يف آخر األنشطة بعد انتهاء التعليم و التعلم .مث ينظم الباحث نتائج االختبار حىت
جياد منها نتيجة ” “tأي االختبار وقيمة ” “tأي اللوحة يف ادلرتبة األمهية ،فجملة نتيجة

”“tادلتاحة من نتيجة احلساب ىي 
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وىي  6,56 من 7,578حىت يكون االفًتاض البديل ( )Haالقائل إن ىناك الفرق الكبَت جلودة
الطلبة بُت الذين يستخدمون ألعاب اللغة واليستخدموهنا مقبول ،ومن مث أن بُت الفرقة األوىل ()X
والفرقة الثانية ( )Yفرق كبَت.
الخاتمة
الخالصة
بناء علي نتائج البحث والتحليل مع اختبار الفرضيات كما كتبو الباحث يف األبواب
السابقة ،فيمكن نظر نتيجتو كالتايل:
وبعد انتهاء الباحث يف حبثو فتعرف أن نتيجة ” “tأي اإلختبار وقيمة ” “tأي اجلدول
يف ادلرتبة األمهية ،فتعرف نتيجة ” “tاحملصولة من نتيجة احلساب وىي
اجلدول ،يف ادلرتبة األمهية

 % 9وىي 6,56

7,578

أكرب من ” “tأي

 من 7,578حىت يكون االفًتاض البديل ( )Haالقائل

بأن ىناك فرق كبَت يف استيعاب ادلفردات اللغة العربية للطالب الذين يستخدمون ألعاب اللغة
واليستخدموهنا عند تعلم ادلفردات العربية مقبول للمجموعة التجريبية ( )Xواجملموعة الضابطة ()Y
لوجود الفرق الكبَت بينهما.
ومن نتائج احلساب قبلها فتعرف أن نتيجة ادلعدل يف  Xوىي  86,97ونتيجة حساب ادلعدل
 Yوىي  93,77فيكون ىناك فرق كبَت الختالف بينهما .57,69
االقتراح

بناء علي ىذا البحث ،فقدم الباحث بعض االقًتاحات ما يلي:

ادلتوسطة ,ادلدرسة الثانوية بكادلنتان
جليمع مدرسي اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدئية ،ادلدرسة
ّ
الوسطى خاصة يف مدينة بالنكارايا أن حياولوا القيام باستخدام ألعاب اللغة متنوعة يف تعليم وتعلم
ادلفردات العربية أو غَتىا.
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