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امللخص :عقد هذا البحث في املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية  11جاكرتا في
الصف العاشرللعام الدراس ي  2020-2019م .ويهدف البحث ملعرفة ترقية
سيطرة املفردات اللغة العربية باستخدام وسيلة لودو لدى طلب الصف
العاشر في املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية  11جاكرتا .نوع هذا البحث هو
بحث اإلجرائي الصفي ) (PTKالذي يتم إجراؤه في دورتين .نموذج بحث
اإلجرائي الصفي )(PTKهي  Kemmisو  Mc Taggartوهي التخطيط والعمل
وامللحظة واالنعكاس .واألدوات املستخدمة هي االختبار في كل الدور واملراقبة.
النتائج في االختبارات تستخدم لقياس نجاح الطلب في فهم وسيطرة مفردات
العربية .تنسيق املراقبة املستخدمة من خلل املراقبة لقياس أداء املعلمين
والطلب في التعلم .وتحصيل نتيجة سيطرة املفردات اللغة العربية لكل دور
كما تالي :يحصل معدل نتيجة في في االختبار القبلي  70ونتيجة االختبار في
الدورة األولى  75ونتيجة االختبار في الدورة الثانية هي  .85وترقية النتيجة من
االختبار القبلي إلى االختبار الدورة األولى هي  5وترقية النتيجة من الدورة األولى
إلى الدورة الثانية هي  .10إن ترقية في هذا البحث هي  .15ثم تستنبط الباحثة
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أن وجود ترقية سيطرة مفردات اللغة العربية بوسيلة لودو لدى طلب في
ّ الصف العاشر في املدرسة املدرسة الثانوية األهلية
. جاكرتا11 محمدية
ّ
 سيطرة املفردات؛ اللغة العربية؛ وسيلة لودو:الرئيسية
الكلمة
Abstract: The purpose of this research is to improve the mastery of Arabic
vocabulary with ludo media in grade 10 at Muhammadiyah 11 Jakarta High
School. This research was carried out at Muhammadiyah 11 Jakarta High School
in class 10 semester I of 2019 - 2020 Academic Year. This type of this research
is Classroom Action Research, which is conducted with two cycles. The model
used is a model of PTK Kemmis and Mc Taggart model which consists of
planning, implementation, action, observation and reflection. And the instrument
used are test on each cycle and observation. Learning outcomes tests used to
measure students' success in understanding the Arabic vocabulary. Observations
format is used according to measure the performance of teacher and student in
learning. The results obtained in each cycle are: the average value of Arabic
vocabulary mastery increase in pre-cycle value is 70, and the value of the first
cycle test is 75, and the value of the second cycle test is 85. There is an increase
in the value from pretest to the first cycle test which is 5, and the increase from
the first cycle to the second cycle is 10. The number of results of the increase in
this research was 15. And the researchers concluded that there is a growing
mastery of the vocabulary of the Arabic Language by using ludo media in grade
10 students at Muhammadiyah 11 High School Jakarta.
Keywords: Mastery of Arabic Vocabulary; Ludo Media; Action Research

املقدمة
اللغة العربية هي إحدى املادة من املواد التعليمية في املدرسة الثانوية األهلية
ّ
 وجدت،)PKM(  بناء على ملحظة الباحثة أثناء تدريب مهارة التدريس. جاكرتا11 محمدية
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الباحثة املشكلة في هذه املدرسة وهي يجد الطلب صعوبة عند حفظ املفردات .و املعلمون
لم يستخدموا طريقة التعلم الفعالة او الوسيلة التعليمية .املعلمون مازالوا يستخدمون
طريقة املحاضرة و لم يستخدموا الوسيلة التعليمية في تعلمها .وذلك يصبح الطلب
يشعرون بامللل في عملية التعلم و يئثر على نتائجهم لتحسين ترقية قدرتهم في سيطرة
املفردات اللغة العربية فعلى الطلب ان يشاركوا مشاركة جيدة في عملية التعلم.
يدخل عالم تعليم الكبار عصر عالم اإلعلم ،حيث تتطلب أنشطة التعلم أساليب
محاضرة منخفضة ويتم استبدالها باستخدام العديد من الوسيلة التعليمية .واألهم من
ذلك في أنشطة التعلم الحالية التي تركز على مهارات العملية والتعلم النشط  ،وبالتالي
يصبح دور الوسيلة التعليمية أكثر أهمية.
وأحد أهداف تعليم اللغة العربية هو تثقيف و إتقان الطلب في إحدى اللغات
الرسمية لألمم املتحدة ،التي ال تقل مكانة العربية عن اللغة اإلنجليزية كلغة دولية.
وباإلضافة إلى ذلك ،أصبحت اللغة العربية جسرا في فهم علوم القرآن والحديث ،مع أن
أغلب سكان اندونيسيا هم املسلمون .ومن ثم ،فاملهم على املعلمين أن يفهموا خصائص
الطلب واختيار الوسيلة التعليمية املناسبة بحيث يتمكن الطلب أن يحسنوا مفردات
اللغة العربية .األهداف من استخدام هذه الوسيلة هو تسهيل تقديم أو تدريس املفردات
للطلب .ولذلك تريد الباحثة تطبيق الوسيلة التعليمية األخرى فعالة ومتنوعة وهي
الوسيلة التعليمية لودو التي له فضيلة من وسيلة التعليمية املختلفة.
ومن ثم ،فاملهم على املعلمين أن يفهموا خصائص الطلب واختيار الوسيلة
التعليمية املناسبة بحيث يتمكن الطلب أن يحسنوا مفردات اللغة العربية .األهداف من
استخدام هذه الوسيلة هو تسهيل تقديم أو تدريس املفردات للطلب .ولذلك تريد
الباحثة تطبيق الوسيلة التعليمية األخرى فعالة ومتنوعة وهي الوسيلة التعليمية لودو
التي له فضيلة من وسيلة التعليمية املختلفة.
واستخدام وسيلة لودو كالوسيلة التعليمية ،هي إحدى املحاوالت التي ستحاول بها
الباحثة في حل املشكلت الدراسية في تعليم اللغة العربية .ألن هذا التطبيق لديه بعض
املزايا الخاصة التي ستساعد الطالب في دراستهم ،وتساعد املدرسين في عملية التدريس .
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وتعليم املفردات ،هو أساس تعلم في اللغة .وأسهل الطريقة في تعليم املفردات هو التكرار
ألن يسهل به الطالب في ذكر املفردات وفهم معانيها وكيفية باستخدمها في الجملة.
واستخدام الوسيلة التعليمية سيؤدي إلى زيادة رغبة الطلب في تعلم اللغة ،وخاصة في
اللغة العربية .وتزيد هذه العملية تشجيعا لهم وتزيل امللل في التعلم .
اعتمادا على امللحظة قبل البحث في املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية 11جاكرتا،
أثناء تدريب مهارة التدريس ) (PKMو املعلومات التي حصلتها الباحثة  ،وجدت به الباحثة
من املدرسة ،أن معظم طلب في الصف العاشر في هذه املدرسة لم يتعلموا اللغة العربية
من قبل .ألن معظمهم كانو املتخرجو املدرسة املتوسطة الحكومية العامة ،التي لم توجد
مادة اللغة العربية فيها .فلما دخلوا املرحلة الثانوية ودرسوا اللغة العربية وجدوا املشاكل
والصعوبات كما أن هذه املدرسة ال تهتم بتعليم اللغة العربية اهتماما جيدا .حيث أن
الحصة درس اللغة العربية  90دقيقة فحسب في األسبوع .فهذا الوقت الضيق ،يصعب
املدرس على أن يقدم املادة بشكل دقيق وفعال.
باإلضافة على ذلك يجب على كل طالب أن يحصل على نتيجة فوق الحد األدنى
ملعاير التعليم  (KKM).على الرغم ,املدرسون في هذه املدرسة عندما يعلمون في الفصل,
رتابة جدا أو يعتمدوا على الكتب املدرسية فقط دون استخدام الوسيلة التعليمية .وأيضا
صعوبة الطلب على تركيب الجملة في العربية تركيبا صحيحا ،وقد تكون هذه الظاهرة
بسبب قلة نوعية طرق التدريس والوسيلة التعلمية للغة العربية التي تسبب إلى عدم رغبة
الطلب في التعمق على اللغة العربية ،وكان التدريس غالبا يكون ممال .
إستنادا إلى بحث  ، Khifni Nuraniأن مستوى جدوى وسيلة التعليمية لودو من
قبل خبراء اإلعلم حصل على متوسط نسبة مئوية من  ٪ 94والتي تم تضمينها في فئة مؤهلة
للغاية .وبالتالي فإن وسيلة التعليمية لودو مناسبة الستخدامها كوسيلة للتعلم ويمكن أن
تكون فعالة في ترقية سيطرة املفردا.
بناء على ما سبق ،تقوم الباحثة هذا البحث اإلجرائي الصفي ( )PTKبعنوان "ترقية
سيطرة مفردات اللغة العربية بوسيلة "لودو" لدى طلب الصف العاشر في املدرسة
الثانوية األهلية ّ
محمدية 11جاكرتا".
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مناهج البحث
هذا النوع من البحث هو البحث اإلجرائي الصفي ( )PTKأو يسمى باللغة اإلنجليزية
 .Classroom Action Researchيهدف هذا البحث هو معرفة فعالية ترقية سيطرة
مفردات اللغة العربية باستخدام وسيلة لودو لدى طلب الصف العاشر في املدرسة
الثانوية األهلية ّ
محمدية  11جاكرتا .وتؤكد هذه الدراسة عملية أو أجراء البحوث ،وبالتالي
فإن نجاح أو فشل البحث يتبين من عملية البحث اإلجرائي .البحث اإلجرائي هو أحد
أشكال تصميم البحث ،حيث تصف الباحثة ،وتفسر وفسرت الوضع االجتماعي في نفس
الوقت مثل إجراء تغييرات أو تدخلت بهدف تحسين أو املشاركة .وقال هوبكنز ()Hopkins
وويرتماديجا ( ،)Wiraatmadjaإن بحث العمل في الفصل هو دراسة منهجية للجهود
املبذولة لتحسين تنفيذ املمارسات التعليمية من قبل مجموعة من املعلمين في تنفيذ
اإلجراءات في التعلم .يقام هذا البحث لتحسين املمارسات في مجال التعليم ولترقية سيطرة
املفردات اللغة العربية لدى طلب الصف العاشر في املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية 11
جاكرتا.
البحث اإلجرائي الصفي هو البحث الذي يتكون مجموعات املراحل املتكررة
املسلسلة تسمى بالدورة .وكل دورة تتكون من أربع الخطوات وهي :التخطيط (،)Planning
العمل ( ،)Actionامللحظة ( ،)Observingاالنعكاس ( .)Reflectingمصدر البيانات في
هذا البحث هو الطلب في الصف العاشر في املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية  11جاكرتا
في الفصل الدراس ي االول في السنة الدراسية  2020 – 2019وعددهم  20طالبا.
البيانات التي تم الحصول عليها في هذا البحث على البيانات النوعية والبيانات
الكمية .
 .1البيانات النوعية هي البيانات التي تحصل من ملحظة عملية التعلم ،ومن نتيجة
الوثائق خلل عملية التعلم
 .2البيانات الكمية هي البيانات التي تحصل من نتيجة االختبار القبلي والختبار في نهاية كل
دورة .ومصدر البيانات من هذا البحث هو الباحثة ،وطلب الفترة االولى واملراقبة.
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إن طريقة جمع البيانات هي الخطوة أكثر استراتيجية في الدراسة ،وألن الهدف
الرئيس ي من هذا البحث هو الحصول على البيانات .دون معرفة طريقة جمع البيانات،
فإن الباحثة لم تحصل على البيانات التي تلبي مجموعة البيانات القياسية .طريقة جمع
البيانات املستخدمة في هذه البحث وهي ورقة امللحظة واختبار نتائج التعلم.
طريقة تحليل البيانات املستخدمة في هذا البحث هي مجموعة من املصادر
املتنوعة ،أما بالتحليل الكمي أو بالتحليل النوعي .باإلضافة إلى استخدام التحليل
الكمي ،في هذا البحث أيضا تستخدم الباحثة التحليل النوعي .وتقوم التحليل النوعي
للحصول على البيانات التي يتم تنفيذها خلل عملية التعلم .وكانت البيانات في شكل
نتائج اختبار الطلب في تعلم املفردات العربية ومن نتيجة امللحظات أيضا .يتم تفسير
البيانات بمقارنة نتائج تحليل البيانات مع املعايير الكاملة املحددة.
نتائج البحث
تقوم الباحثة بتنفيذ وسيلة لودو لدى الطلب في الصف العاشر في املدرسة
الثانوية األهلية ّ
محمدية  11جاكرتا تحت رعاية قسم تربية اللغة العربية بجامعة جاكرتا
الحكومية .بناء على النظريات السابقة ستعرض الباحثة عن نتائج البحث في فعالية لودو
في سيطرة املفردات العربية لدى طلب الصف العاشر في املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية
 11جاكرتا.
إن امللحظة األولى التي جرتها الباحثة قبل إجراء عمل البحث وهي امللحظة
املباشرة في الفصل واالختبار القبلي .و أهداف هذه امللحظة هي ملعرفة أحوال الطلب في
عملية التعليم بشكل عام وتعليم اللغة العربية على وجه خاص .أما أهداف االختبار القبلي
هي معرفة مستوى كفاءة الطلب اللغوية ومدى قدراتهم في تعليم اللغة العربية .ثم تكون
نتيجة امللحظة واالختبار القبلي مرجعا وفكرة أساسية لتخطيط التعليم في الدورة األولى.
وجرت هذه امللحظة في فترة محددة قامت بها الباحثة حتى علمت األحوال ومستوى الطلب
أثناء تعليم اللغة العربية في الفصل.
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بعد أن حددت الباحثة الوقت املناسب للملحظة ،اتفقت مع معلمة اللغة العربية
الحقيقي فى الصف العاشر من املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية  11جاكرتا .جرت
امللحظة األولى و االختبار القبلي في يوم الثلثاء ،بجدول درس اللغة العربية في الفصل
 X IPS -, 1تاريخ 10من سبتمبر 2019م مع مشاركة 20طالبا .جرت هذه امللحظة ملعرفة
أحوال تعليم اللغة العربية في الفصل قبل تطبيق وسيلة لودو ،وكذلك معرفة املشاكل التي
يوجهها الطالب واملعلمة في الدراسة .ومن هنا وجدت الباحثة أن املعلمة لم تستخدم
الوسيلة التعليمية املناسبة أثناء التعليم.
قد شرح املعلمة معان املفردات شفويا وطلب من الطلب أن يجيبوا املعاني
املدروسة شفويا كذلك .ثم طلب املعلمة الطلب أن يحفظوا املفردات املوجودة في الكتاب
املقرر دون الفهم املسبق ولم تشرح املعلمة بشكل دقيق وال تعطي املعلمة الفرصة للطلب
أن يكتبوا املفردات في كراساتهم وال توجد التدريبات لتثقيف مهارة الطلب في سيطرة
املفردات العربية .ثم يجد الطلب صعوبة في حفظ املفردات باللغة العربية .ويتوقع
الطلب أن تشرح املعلمة الدروس بسهولة حتى يستطيع فهمها إلى الطلب.
وبالنظر إلى نتيجة امللحظة األولى ،وجدت الباحثة أن كفاءة الطلب في سيطرة
مفردات اللغة العربية ما زلت منخفضة وهذا تلحظها الباحثة أيضا من نتائج االختبار
القبلي .فعزمت الباحثة محاولة ترقية كفاءة الطلب في سيطرة مفردات اللغة العربية،
وهي من استخدام وسيلة لودو .ثم تم تخطيط عملية تعليم اللغة العربية بوسيلة لودو من
قبل الباحثة بهدف إلى حل مشاكل وصعوبات الطلب وتفعيل عملية التعليم ،وفوق هذا،
كل الجهود ما بذلتها الباحثة تستهدف إلى ترقية كفاءة الطلب في سيطرة مفردات اللغة
العربية.
وبعد امللحظة األولى ،قامت الباحثة االختبار القبلي .وحصلت الباحثة على بيانات
نتيجة مستوى وقدرات الطلب في اللغة العربية ،خاصة في سيطرة مفردات اللغة العربية .
استنتجت الباحثة أن مشاكل يوجهها الطلب في سيطرة مفردات اللغة العربية هي قد
تكون بسبب قلة أنواع طريقة التدريس التي تستخدمها املعلمة وعدم استخدام طريقة
التدريس الفعالة واملناسبة بمستوى الطلب .وفوق هذا وجدت الباحثة أن مشاكل في
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تعليم اللغة العربية عند الطلب هي ال يتعلم الطلب اللغة العربية أبدا باستخدام
الوسيلة التعليمية .وقررت الباحثة أن إجراء البحث عن فعالية هذه الوسيلة تعليمية
لودو بدأ في  10من سبتمبر 2019م حتى  22أكتوبر 2019م ،ويكون البحث وتطبيق وسيلة
لودو ملدة  8لقاءات دراسية .وكل اللقاء في الوقت  x 45 1دقيقة (ساعة للدرس) من كل
أسبوع اتباعا لجدول التعليم في املدرسة.
هذا البحث يتكون من دورتين .قامت الباحثة بالتخطيط في الدورة األولى باعتماد
نتائج التقييم التي اكتسبت من امللحظة األولى و املقابلة خلل تطبيق عملية التعليم .أما
تخطيط العمل فهو :تصميم العمل في التعليم ألربعة لقاءات دراسية عن تعليم اللغة
العربية باستخدام وسيلة التعليمية لودو .خططت الباحثة الخطة الدراسية بانظر إلى
الجدوال الدراس ي كامل مع مساعدة املعلمة الحقيقية كاملراقبة للمادة كي تكون الخطة
املناسبة للظروف ومستوى الطلب ،إعداد الوسيلة التعليمية ،إعداد آلة تسجيل
البيانات مثل ورقة املراقبة و التوثيق ،والتنفيذ .ثم ،وتمت هذه املرحلة العمل تهدف إلى
ترقية كفاءة الطلب في سيطرة املفردات العربية ،وأيضا مللحظة أنشطة الطلب مع
املعلمة باعتماد على الخطة الدراسية.
تعتبر الباحثة في مرحلة امللحظة باحثة وملحظة ومراقبة في وقت واحد .وتجرى
امللحظة مع عملية التدريس سويا .أوال ،إن الباحثة تسعي إلى تحقيق األهداف التربوية
املوجودة وهي ترقية مهارة الطلب اللغوية ،وخاصة تحسين كفاءة الطلب في سيطرة
مفردات اللغة العربية .في هذه املرحلة ,تلحظ املراقبة أنشطة املدرسة حين تطبيق تعلم
اللغة العربية باستخدام لودو وأحوال الطلب عملية التدريس .وثانيا ،تحاول الباحثة أن
تلحظ سلوك الطلب والباحثة كي تستفيد من خبرات الباحثة التدريسية وتحلل
الصعوبات والتحديات أثناء الدراسة وتسعى إلى وجود الحلول لها .وكل ما وجدتها الباحثة
من امللحظات الصفية هذه مكتوبة وموثقة في ورقة املراقبة بشكل منظم .نتيجة
امللحظة في أنشطة الباحثة في الدورة األولى ،جرت امللحظة من اللقاء األول حتى اللقاء
الثالث لتقييم أنشطة الباحثة في إلقاء املادة بوسيلة التعليمية لودو لترقية سيطرة
مفردات اللغة العربة لدى الطلب .ونتائج هذه ملحظة أن قدرة الباحثة في عرضت
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املفردات اللغة العربية توجد في مستوى جيد .حيث ظهر في تقييم املراقب على قدرة
الباحثة في إلقاء املادة الدراسية بلودو .و في أنشطة الطلب ،وجدت الباحثة أن الطلب
مثيرون بلودو املستخدمة في التدريس ،إذن أن لودو تجذب اهتمام الطلب ،بل أنهم
يرغبون في معرفة لودو التي كان تحملها الباحثة .وتستفيد الباحثة من هذه الحالة لتجذب
اهتمامهم وتطلب منهم التركيز على الدراسة .
إن لودو ليس مجرد وسيلة تساعد الطلب على حفظ املفردات ،بل أنها تساعد
على تدريب الطلب في مهارة القراءة ،مهارة اإلستماع ،مهارة الكلم ،و مهارة الكتابة وهي
درب الطلب على قراءة  ،إستماع ،كلم والكتابة الكلمات املكتوبة على البطاقات السؤال
لودو عندما سأل الباحثة وعند لعب الطلب لودو في مجموعتهم مع مراعاة الباحثة
والتصحيح من الباحثة .وكان الطلب يحاولون أن يلفظوا الكلمات كما لفظها الباحثة.
وبمساعدة لودو املستخدمة ،عرف الطلب معان الكلمات بأنفسهم وبمراعاة الباحثة.
ثم ،أجرت الباحثة االنعكاس في نهاية الدورة اعتمادا على نتائج امللحظة على
املشاكل والصعوبات والتحديات طوال عملية التدريس في الدورة األولى .وكذلك يعتمد
االنعكاس على نتائج ملحظة أنشطة الباحثة ولطلب ونتائج االختبار القبلي لدى الطلب.
ويكون إجراء هذا العمل يستهدف إلى تحسين عملية التدريس ومعرفة مدى إنجاز النجاح
في الدورة األولى .وصار النتائج لم تصل إلى الغاية املنشودةـ فقامت الباحثة على الدورة
الثانية .وهناك بعض امللحظات وجدتها الباحثة في الدورة األولى )1 :قد لم يفهم بعض
الطلب طريقة لعبة لودو )2 ،عدم الفهم وصعوبة التكييف للطلب الغائبين في املحاضرة
السابقة )3 ،الوقت الضيق واملحدد للتدريس بسبب عدم اهتمام و تحميس الطلب في
بداية الدرس )4 ،لم يفعل بعض الطلب الواجب املنزلي )5 ،عدد البطاقة األسئلة لودو و
اللوحة اللعبة املتوفرة لم تكن كافيا بما يحتاج إليها الطلب.
بالنظر إلى نتائج االنعكاس في الدورة األولى ،خططت الباحثة واملراقبة الخطوات
لتحسين اإلجراءات للدورة الثانية وهي بتحديد األنشطة لحل املشكاالت والتحديات
والصعوبات التي ظهرت في عملية التدريس وبهدف إلى تشجيع وتحفيز الطلب في عملية
التدريس و بالخاص في ترقية سيطرة املفردات اللغة العربية .و قامت الباحثة بالتخطيط
Al-Arabi, E-ISSN: 2541-1500, P-ISSN: 1693-3257

28

Al-Arabi: Journal of Teaching Arabic as a Foreign Language, 4 (1) 2020

في الدورة الثانية باعتماد نتائج االنعكس في الدورة األولى .كان تعليم اللغة العربية بوسيلة
لودو في الدورة األولى لم تصل إلى غايتها األقص بأسباب .ثم حاولت الباحثة تعديل وتجديد
لودو لتناسب املواد الدراسية الطلب ،وهنا بعض املحاوالت تقوم بها الباحثة )1 :شرحت
الباحثة طريقة لعبة لودو أكثر وضوحا )2 ،أضافت الباحثة النظم الجديدة استحسانا
لعملية التدريس )3 ،أعطت الباحثة الحماس للطلب قبل بداية التعليم )4 ،تعطي الطلب
املزيد من الدافع والعقاب ملعرفة مدى أهمية أداء الواجب املنزلي )5 ،أضافت البطاقة
األسئلة لودو واللوهة اللعبة الذي يناسب يحتاج إليها الطلب.
ثم تمت الباحثة هذه املرحلة العمل في الدورة الثانية تهدف إلى ترقية كفاءة
الطلب في سيطرة املفردات العربية ،وأيضا هنا بعض البيانات في تطبيق لودو في الصف
العاشر في الدورة الثانية .و تمت ايضا الباحثة مرحلة امللحظة في أنشطة الباحثة في
الدورة الثانية .يظهر التقدم في األنشطة تعليمية في الدورة الثانية ،تنوعت طرق التدريس
املستخدمة من قبل الباحثة .والباحثة تطور طريقة استخدام لودو لتفعيل عملية
التدريس وتدعيم الطلب للمشاركة في الفصل .باإلضافة إلى زيادة البطاقات الألسئلة و
اللوهة اللعبة لكي ال يكون الطابور كما سبق يأخذ الوقت الكثير في الصف ،وكذلك بالنظر
واحد .شرح الباحثة املفردات الجديدة مستعينا بلودو،
إلى ضيق الوقب الدراس ي ٍ
للقاء ٍ
ّ
وغير الباحثة الكلمات املوجودة في البطاقات األسئلة حسب املقرر الدراس ي .
ومازالت الباحثة يحتفظ على ما هو جيد في الدورة األولى ،قامت الباحثة بتكرار
املفردات أكثر من مرات وتضعها في ظروف مختلفة كي يتمكن الطلب من استخدام
املفردات بشكل صحيح ويستمتعون بلعب لودو أكثر .كتبت الباحثة املفردات على السبورة
وطلبت من الطلب أن يركبوا الجملة من املفردات املناسبة .وتفتش الباحثة كتابة الطلب
بقيام الجولة إلى مقعد الطلب مل يكتبون .طلبت الباحثة أن يجيب الطلب السؤال
بصوت مرتفع وسألت جميع الطلب عشوائيا كي تالحظ الباحثة نطق الطلب في لفظ
املفردات.
مرحلة امللحظة في أنشطة الطلب في الدورة الثانية ،وجدت الباحثة أن الطلب
يتقدمون أكثر ويشاركون في األنشطة الصفية بالجد والنشاط في الدورة الثانية ،حيث أن
Al-Arabi, E-ISSN: 2541-1500, P-ISSN: 1693-3257

Al-Arabi: Journal of Teaching Arabic as a Foreign Language, 4 (1) 2020

29

الطلب فهموا طريقة لعب لودو وال يحتاجون أن ينتظروا أصدقاءهم حسب الدور .ويبدو
أن الطلب في الدورة الثانية قادرين على توظيف املفردات العربية في الجملة املفيدة.
وبمساعدة لودو املستخدمة ،عرف الطلب معان الكلمات بأنفسهم .ومن أبرز النتائج
وامللحظات في الدورة الثانية كاالتي )1 :يظهر في الدورة الثانية ان الطلب يشاركون في
الدرس بفعالية أكثر )2 ،تحسنت التحصيل األكاديمي لدي الطلب نظرا الى نتائج االختبار،
 )3تظهر رغبة الطلب في التنافس في عمل التدريبات.
مقارنة نتائج التعلم بين االختبار القبلي والدورة األولى والدورة الثانية ،اما في
الدورة األولى وهي  75ترقى من االختبار القبلي  .70وأن متوسط قيمة نتيجة االختبار في
الدورة الثانية وهي  85ترقى من الدورة األولى وهي  .75يعتمد بحث اإلجرائي الصفي على
ترقية سيطرة مفردات اللغة العربية باستخدام وسيلة تعليمية "لودو" في الصف العاشر
في املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية  11جاكرتا .فاكتشفت الباحثة نتائج البحث في
ومن البيانات الكيفية توجد
الدورتين .وتلخص نتائج البحث على نتيجة االختبار،
ترقية سيطرة مفردات اللغة العربية بوسلة التعليمية لودو لدى الطلب الصف العاشر
في املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية  11جاكرتا أحسن ترقية مما قبله .
تحصل الباحثة على نتائج البحث من مصادر البحث والبيانات التي تم الحصول
عليها اثناء عملية التدريس ،وأخيرا بالنظر إلى نتائج االختبار .ومما تلحظ من البيانات في
نتائج االختبار ،تظهر ترقية كفاءة الطلب في سيطرة املفردات العربية بشكل واضح .ومما
تلحظ من ناحية البيئة التعليمية ،يبدو الطلب أكثر تفاعل في دراسة اللغة العربية ،وأنهم
بدأوا يظهرون رغباتهم في اللغة العربية .أن العملية الدراسية باستخدام وسيلة لودو
تستطيع أن تجذب اهتمام الطلب وتدعمهم في مشاركة أنشطة التدريس.
الخاتمة
دور املعلم مهم في عملية التعلم في تحديد خطة ونوعية التعليم .هذا هو السبب
ً
وتحديدا وسيلة التعليمية التي
وراء حاجة املدرسين إلى التفكير في أساليب التدريس،
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يحتاجها الطلب وتخطيط العملية التعليمية في أفضل الخطوات ،وتقييم التعليم السابق
الناجح ثم تحديثه لتحسين التعليم.
باستخدام وسيلة لودو كوسيلة تعليمية في تدريس املفردات اللغة العربية لدى
طلب الصف العاشر في املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية  11جاكرتا ،أصبح الطلب
قادرين على ترقية سيطرة املفردات اللغة العربية  ،وتزويد حماستهم للتعلم ،وينشط
الطلب في طرح األسئلة واألجوبة .كما أنهم يحبون ملمارسة على استخدام الوسيلة
التعليمية لودو.
بناء على نتائج البحث اإلجرائي التي تم في ترقية سيطرة مفردات اللغة العربية
بوسيلة التعليمية لودو لدى طلب الصف العاشر في املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية 11
جاكرتا ،ثم تستنتج الباحثة  :قبل استخدام وسيلة التعليمية لودو في الفصل ،كان الطلب
أقل حماسة متابعة عملية التعلم و سيطرة مفردات اللغة العربية للطلب كانت
منخفضة ،ترقية سيطرة مفردات اللغة العربية قد تحقق ،وهذا ينظر من نتيجة تحليل
البيانات الكمية ،أن متوسط قيمة نتيجة االختبار في الدورة الثانية و هي  .85ترقى من
الدورة األولى و هي  .75وترقية النتيجة من الدورة األولى إلى الدورة الثانية هي  ،10وإذا
الحظنا إلى النتائج الدراسية ،عرفنا أنها تدل على نجاح عملية التدريس املستعينة بلودو في
هذا البحث ،حيث يرتكز على ترقية الطلب في سيطرة مفردات اللغة العربية في تعليم
اللغة العربية في الصف العاشر في املدرسة الثانوية األهلية ّ
محمدية 11جاكرتا.
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