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 التجريد

 Instructional)فعالية تطبيق منوذج التعليم األلعاب التعليمية ،٠ٓ٠ٓ عزيزة عّزة العزو

Games)  ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس(Hot Potatoes)  لًتقية مهارة الكتابة 
 لطالب الفصل اغبادم عشر دبدرسة بلينجواؿ العالية كرايف سيدكارجو

 طاىر اؼباجستَتالدكتور اغباج دمحم :  اؼبشرؼ األكؿ
 أمي حنيفة اؼباجستَت:  اؼبشرؼ الثاين

ىوت  ، (Instructional Games)منوذج التعليم األلعاب التعليمية : مفتاح الرموز
 مهارة الكتابة،  (Hot Potatoes)بواتتوس
ستستمر التكنولوجيا يف التطور جنبنا إىل جنب مع العصر كالتعليم. التعليم الذم  

اعتاد على استخداـ الوسائط التقليدية ىو اآلف الكثَت من اؼبعلمُت يقوموف اببتكارات 
جديدة يف استخداـ الوسائط التعليمية. يف مدرسة عالية ثنائية اللغة اليت ربجبها مدرسة 
األمانة اإلسالمية الداخلية اغبديثة ، مت اعتمادىا مع نظاـ تعليمي حديث. كمع ذلك ، 
يف تعلم اللغة العربية ، ال يزاؿ اؼبعلم يستخدـ كسائط التعلم اليدكم. يتمتع بعض 

لغة العربية كلكنهم مل يتمكنوا من العثور على التطبيق الصحيح للعمل الطالب دبهارات ال
أف ذبد تطبيقنا دقيقنا لصانع األسئلة العربية لتطوير تعلم اللغة العربية. . على األسئلة العربية

 Hot خاصة لتطوير مهارات الكتابة لدل الطالب. لذلك يستخدـ اؼبؤلف تطبيق

Potatoes  ة خبمس كظائفكىو تطبيق لطرح األسئل Jcloze،Jquiz  ،Jmix  ،Jcross:  ،
Jmatch  
كيف مهارة الكتابة لطالب الفصل (ُ: صياغة اؼبشكلة اليت انقشها اؼبؤلف ىي 

كيف تطبيق منوذج (ِ، اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو؟
 (Hot Potatoes)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس  (Instructional games)التعليم 

كيف (ّ، لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو؟
ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس  (Instructional games)فعالية تطبيق منوذج التعليم 
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(Hot Potatoes)  "لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ
 العالية كرايف سيدكارجو؟

الطريقة اؼبستخدمة لدراسة اؼبشكلة أعاله كمية. ابستخداـ طرؽ صبع البياانت  
مثل اؼبراقبة كالتوثيق كاالختبارات. يف حُت أف العينة اؼبستخدمة كانت من فئة طالبة 

 ديكن  thitung│> ttabel│ية كعشرين طالبنا. مت ربديد نتائج ىذه الدراسة أف تتكوف من شبان
تطبيق منوذج يف  مقبوؿ. االستنتاج ىو أف ىناؾ أتثَت كبَت Haمرفوض ك  Ho أف استنتاج
 (Hot Potatoes)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس  (Instructional games)التعليم 

لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف 
 .سيدكارجو
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ABSTRACT 

 

Azizah Izzatul Azwa 2020. The Effectiveness of the Application of Instructional 

Game Learning Model Using the Hot Potatoes Application to Improve the 

Writing Skills of Class XI Students at Madrasah Aliyah Bilingual Krian 

Supervisor 1  : Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag. M.Pd 

Supervisor 2  : Umi Hanifah, M.Pd.I 

 

Keywords: Instructional Games Model, Hot Potatoes Application, Writing 

Skills 

 

 Technology will continue to develop along with the times as well as 

education. Education, which used to only use traditional media, now educators 

have made many new innovations in using learning media. At Madrasah Aliyah 

Bilingual, which is shaded by the Al-Amanah Modern Islamic Boarding School, it 

has been accredited A with a modern-based learning system. However, in learning 

Arabic, teachers still use manual learning media. Some of the students have 

Arabic language skills but have not been able to find the right application to work 

on Arabic questions 

 In Arabic, there are four skills that must be considered, namely: reading, 

writing, listening and speaking skills. It's rare to find an accurate Arabic question 

maker application to develop Arabic language learning. Especially to develop 

students' writing skills. Therefore, the writer uses the Hot Potatoes application, 

which is a question maker application with five functions: Jcloze: creates an 

overlapping text question, Jquiz: multiple choice questions, Jmix: random word 

problem, Jcross: crossword puzzle problem, Jmatch: word match question. 

 The formulation of the problems discussed by the author are: 1.) How the 

writing skills possessed by the eleventh grade students of Madrasah Aliyah 

Bilingual Krian, Sidoarjo, 2.) How to apply the Instructional Games Learning 

Model by using the Hot Potatoes application for the writing skills of the eleventh 

grade students of Madrasah Aliyah Bilingual Krian, Sidoarjo, 3) How is the effect 

of the application of the Instructional Games Learning Model with the use of the 

Hot Potatoes application for the writing skills of the eleventh grade students of 

Madrasah Aliyah Bilingual Krian, Sidoarjo. 

 The method used to research the above problems is quantitative. By using 

data collection methods in the form of observation, documentation and tests. 

While the sample used was students of class XI IPA 5 which consisted of 28 

students. The results of this study are determined that │thitung│> ttable, it can be 

concluded that Ho is rejected and Ha is accepted. The conclusion is that there is a 

significant effect on the use of Instructional Games Learning Model with the use 

of the Hot Potatoes application for the writing skills of the eleventh grade students 

of Madrasah Aliyah Bilingual Krian, Sidoarjo. 
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ABSTRAK 

 

Azizah Izzatul Azwa 2020. Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran 

Instructional Game dengan Penggunaan Aplikasi Hot Potatoes untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Bilingual 

Krian 

Pembimbing 1  : Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag. M.Pd 

Pembimbing 2  : Umi Hanifah, M.Pd.I 

 

Kata Kunci: Model Instructional Games, Aplikasi Hot Potatoes, 

Keterampilan Menulis 

  

Teknologi akan terus berkembang seiring dengan zaman begitu pula 

dengan pendidikan. Pendidikan yang dahulu hanya menggunakan media 

tradisional kini para pendidik banyak melakukan inovasi baru dalam 

menggunakan media pembelajaran. Di Madrasah Aliyah Bilingual yang dinaungi 

oleh Pondok Pesantren Modern Al-Amanah sudah terakreditasi A dengan sistem 

pembelajaran yang berbasis modern. Akan tetapi dalam pembelajaran bahasa 

Arab, guru masih menggunakan media pembelajaran manual. Beberapa dari siswa 

memiliki kemampuan bahasa arab akan  tetapi belum bisa menemukan aplikasi 

yang tepat untuk mengerjakan soal bahasa Arab 

Dalam bahasa Arab terdapat empat keterampilan yang harus diperhatikan 

yaitu: keterampian membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Jarang 

ditemukan aplikasi pembuat soal bahasa Arab yang akurat untuk mengembangkan 

pembelajaran bahasa Arab. Khususnya untuk mengembangkan kemampuan 

menulis siswa. Maka dari itu penulis menggunakan aplikasi Hot potatoes yang 

merupakan aplikasi pembuat soal dengan lima fungsi: Jcloze: membuat soal 

berbentuk teks rumpang, Jquiz: soal pilihan ganda, Jmix: soal kata acak, 

Jcross:soal teka teki silang, Jmatch: soal menjodohkan kata. 

Rumusan masalah yang dibahas oleh penulis yaitu: 1.) Bagaimana 

keterampilan menulis yang dimiliki oleh siswa kelas sebelas Madrasah Aliyah 

Bilingual Krian, Sidoarjo, 2.) Bagaimana penerapan Model Pembelajaran 

Instructional Games dengan penggunaan aplikasi Hot potatoes untuk 

keterampilan menulis siswa kelas sebelas Madrasah Aliyah Bilingual Krian, 

Sidoarjo, 3) Bagaimana pegaruh penerapan Model Pembelajaran Instructional 

Games dengan penggunaan aplikasi Hot potatoes untuk keterampilan menulis 

siswa kelas sebelas Madrasah Aliyah Bilingual Krian, Sidoarjo. 

Metode yang digunakan untuk meneleti permasalah diatas adalah 

kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, 

dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan adalah siswa kelas XI 

IPA 5 yang terdiri dari 28 siswa. Adapun hasil penelitian ini adalah ditetapkan 

bahwa │thitung│> ttabel maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan Model 

Pembelajaran Instructional Games dengan penggunaan aplikasi Hot potatoes 

untuk keterampilan menulis siswa kelas sebelas Madrasah Aliyah Bilingual Krian, 

Sidoarjo. 



 

xii 

 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

 احملتوايت

 

 i ............................................................... صفحة اؼبوضوع
 iii .............................................................. توصية اؼبشرؼ

 iv .................................................................... التصديق
 v ...................................................................... اإلىداء
 vi ..................................................................... التجريد

 x ................................................................... االستهالؿ
 xi ........................................................ كلمة الشكر كالتقدير

          :مقدمة الباب األكؿ

 ُ .......................................................... خلفية البحث -أ
 ّ ......................................................... قضااي البحث -ب
 ّ ....................................................... أىداؼ البحث -ج 
 ْ ........................................................... أمهية البحث -د
 ْ ................................................... ؾباؿ البحث كحدكده -ق
 ٓ ................................................ توضيح اؼبوضوع كربديده -ك
 ٕ ...................................................... الدراسات السابقة -ز

 َُ .................................................. الدراسة النظرية الباب الثاين
 َُ ............................................... الفصل األكؿ: مهارة الكتابة

 ُٕ .......... Games)  (Instructionalالتعليم األلعاب التعليمية منودج الفصل الثاين: 



 

xiii 

 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

 ِٓ .................. (Hot Potatoes)الفصل الثالث: كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 
 ِٗ ................................................. طريقة البحث :الثالث الباب

 ِٗ ...........................................................  .نوع البحث أ
 ِٗ ........................................................ .فركض البحث ب

 َّ .................................................. كعينتوج. ؾبتمع البحث 
 ُّ ......................................................... د. متغَت البحث

 ِّ ................................................... ق. طريقة صبع البياانت
 ّْ .......................................................... ك. بنود البحث

 ْٔ .................................................................... اؼبراجع
 ٕٔ .................................................................. اؼبلحقات

 

 

 



 

1 

 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

 الباب األول

 مقّدمة
 خلفية البحث -أ

 العربية أصبحت لغة  كاللغة العربية كثَت من الناس يعيشوف يف العامل  استعمل 
مهمة التصاؿ بُت أىال لعامل، كمعأف ىذه اللغة لغة القرآف الكرًن كاألحاديث  لغة

كرما تعاىل ىذه اللغة ابلقرآف الكرًن ككانت اللغة العربية لغة عالية ك لغة الشريفة. كقد  
الوحي، كما قاال تعاىل: نزؿ بو الركح ك األمُت ،على قلبك لتوكوف من اؼبنذرين، بلساف 

من اآلايت القرآنية اليت ذكرت أف القرآف الكرًن نزؿ  عريب كمبُت. كقد قاؿ تعاىل عديدا
 ّابللغة العربية.

نيسيا بلد بو أكثر السكاف اؼبسلمُت يف العامل ، كما ىو معركؼ أف اإلسالـ إندك 
كالعربية مرتبطاف ارتباطنا كثيقنا. ال ديكن فصل انتشار اللغة العربية يف إندكنيسيا عن نضاؿ 
الداعي الذم نشر اإلسالـ من الشرؽ األكسط. ابإلضافة إىل ذلك ، فإف اؼبصدر 

 ابللغة العربية ، يشجع اعبميع على تعلم اللغة العربية. الرئيسي لإلسالـ ، أم القرآف

يتم تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا يف اؼبدارس الدينية كاؼبدارس الداخلية اإلسالمية ، 
كلكن يتم إجراء معظم التعلم ابستخداـ النظم التقليدية كاندران ما يستخدـ كسائط 

 تعليمية مبتكرة.

                                                 
فً تٍّٕح ِهاساخ اٌتحذث واٌىتاتح ٌطٍثح  دساعاخ،  2010أحّذ إتشاهٍُ طىِاْ،    3

 150: ص.اٌّشحٍح األعاعٍح
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حيدث يف تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا ، يرغب الكاتب استنادنا إىل الواقع الذم 
يف استخداـ الوسائط اؼبستخدمة بشكل شائع يف تعلم اللغة اإلقبليزية ، كىي برامج 
البطاطا الساخنة اليت ديكن استخدامها إلجراء سبارين تعليمية كهتدؼ إىل ربسُت مهارات 

 و مدل فعالية استخداـ ىوتالكتابة. صياغة اؼبشكلة اليت يستخدمها الكاتب ى
يف ربسُت مهارات الكتابة يف إندكنيسيا بلد بو أكثر السكاف  (Hot Potatoes) بواتتوس

كما ىو معركؼ أف اإلسالـ كالعربية مرتبطاف ارتباطنا كثيقنا. ال ديكن  ْ اؼبسلمُت يف العامل ،
سالـ من الشرؽ فصل انتشار اللغة العربية يف إندكنيسيا عن نضاؿ الداعي الذم نشر اإل

األكسط. ابإلضافة إىل ذلك ، فإف اؼبصدر الرئيسي لإلسالـ ، أم القرآف ابللغة العربية ، 
 يشجع اعبميع على تعلم اللغة العربية.

يتم تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا يف اؼبدارس الدينية كاؼبدارس الداخلية اإلسالمية ، 
لنظم التقليدية كاندران ما يستخدـ كسائط كلكن يتم إجراء معظم التعلم ابستخداـ ا

استنادنا إىل الواقع الذم حيدث يف تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا ،  تعليمية مبتكرة.
يرغب الكاتب يف استخداـ الوسائط اؼبستخدمة بشكل شائع يف تعلم اللغة اإلقبليزية ، 

اليت ديكن استخدامها إلجراء سبارين تعليمية   (Hot Potatoes) بواتتوس  كىي برامج ىوت
 كهتدؼ إىل ربسُت مهارات الكتابة.

فعالية تطبيق منوذاج التعليم ىو مدل  ةصياغة اؼبشكلة اليت يستخدمها الكاتب 
(Instructional games) ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس (Hot Potatoes)  لًتقية

                                                 
4
 تشخُ ِٓ:  

Ismail Zain, Pembelajaran Berbantukan Komputer (Integrasi Perisian Hot Potatoes), 

(Perpustakaan Negara Malaysia: Utusan Publicatins & Distributors Sdn Bhd, 2004) ,hal.144 
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دم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبا
 سيدكارجو.

 قضااي البحث -ب

 كأما القضااي اؼبتعلقة اليت تبحثها الباحثة فهي:
كيف مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ"  .ُ

 العالية كرايف سيدكارجو؟
ابستخداـ كسيلة التعليم  (Instructional games)منوذج التعليم  طبيقكيف ت .ِ

لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة  (Hot Potatoes)ىوت بواتتوس 
 "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو؟

ابستخداـ كسيلة  (Instructional games)كيف فعالية تطبيق منوذج التعليم  .ّ
لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل  (Hot Potatoes)التعليم ىوت بواتتوس 

 غبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو؟ا
 أىداف البحث -ج 

 كأما أىداؼ البحث يف ىذا البحث العلمي فكما يلي:
. ؼبعرفة مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية  ١

 كرايف سيدكارجو.
ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت  (Instructional games)منوذج التعليم  طبيقت. ؼبعرفة ٢

لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ"  (Hot Potatoes)بواتتوس 
 العالية كرايف سيدكارجو.
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ابستخداـ كسيلة التعليم  (Instructional games). ؼبعرفة فعالية تطبيق منوذاج التعليم ٣
ة لطالب الفصل اغبادم لًتقية مهارة الكتاب (Hot Potatoes)ىوت بواتتوس 

 عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ"  العالية كرايف سيدكارجو.
 البحث يةأمه -د

١.  . للباحثة: لزايدة اؼبعرفة يف تطوير العلـو
 (Instructional games)فعالية تطبيق منوذاج التعليم . للمدرسة: لكي يعرفوا ٢

لًتقية مهارة الكتابة  (Hot Potatoes)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 
 لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو

 (Instructional games). للعامة: لزايدة العلـو عن فعالية تطبيق منوذاج التعليم ٣ 

لًتقية مهارة الكتابة  (Hot Potatoes)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 
 م عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجولطالب الفصل اغباد

 جمال البحث وحدوده -ه
 . حدكد اؼبوضوع١

ربدد الباحثة موضوع ىذا البحث العلمي فعالية فعالية تطبيق منوذاج التعليم 
(Instructional games)  ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس(Hot Potatoes) 

اؼبدرسة "بلينجواؿ"   العالية كرايف سيدكارجو  لطالب الفصل اغبادم عشر يف
 على مادة "اؼبدرسة اإلسالمية ك مراحلها التعليمية".
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 . حدكد اؼبكاف٢
تنفيذ الباحثة ىذا البحث لطالب الصف الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة 
"بلينجواؿ"  العالية كرايف سيدكارجو. كاختار ىذه اؼبدرسة ألف فيها تعليم اللغة 

 العربية.
 . حدكد الزماف٣

 يف املس توى الثاين. ٢٢١٩ – ٢٢٢٢أجرل البحث يف السنة الدراسة 

 توضيح ادلوضوع وحتديده -و
تبعيدا عن أخطاء التفسَت كاختالؼ الفهم يف موضوع ىذا البحث، لذلك 

 تقدمت الباحثة بياف بعض اؼبصطلحات كما يلي:
 فعالية .ُ

الفعالية يف ىذا البحث ىي ؼبعرفة  ٓ.التأثَت كقوة نشاط :فٌعاؿ من صناعي مصدر
ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت  (Instructional games)منوذاج التعليم فعالية 

لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ"  (Hot Potatoes)بواتتوس 
 العالية كرايف سيدكارجو على مادة "اؼبدرسة اإلسالمية ك مراحلها التعليمية".

 تطبيق. ٢
تطبيقا. كىو عند السعي استعماؿ الشخص  –يطبق  –من كلمة طبق 

كاألشخاص الذين يرغبوف يف إعداد كتنفيذ كتقوًن يف استعماؽبم دبعٌت يفعل 
 ٦الشىء.

 

                                                 
5
 .١٧٢٦(، ص. ٢٢٢٨، )اٌماهشج: ػاٌُ اٌىتاب، ِؼدُ اٌٍغح اٌؼشتٍح اٌّؼاطشجأحّذ ِختاس ػّش،   

6
 .30(، ص. 1292، )تٍشوخ: داس اٌّششق، إٌّدذ فً اٌٍغح واالػالٌَىٌظ ِؼٍىف،   
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 التعليم منوذج. ٣
 التعليم منوذج (Bruce Joyce & M. Weil) كيل إـ ك جويس بركس عٌرؼي  
(Teaching Model )تشكيل يف استخدامو ديكن الذم النمط أك اػبطة أبنو 

 كأماكن الصف غرفة يف التدريس كلتوجيو ، التعليمية اؼبواد كتصميم ، اؼبناىج
 كاؼبادة اؼبنهج تطوير يضم كاسعا مفهوما النموذج يعطي فهو كؽبذا. أخرل

 ٕ.التدريس طرائق ككذا التعليمية
  (Instructional Games)األلعاب التعليمية. ٤

ىي أحد أشكاؿ األسلوب يف (Instructional Games) األلعاب التعليمية    
التعلم القائم على الكمبيوتر. الغرض من األلعاب التعليمية ىو توفَت اػبربات 
التعليمية اليت توفر مرافق تعليمية لزايدة قدرات الطالب من خالؿ شكل ألعاب 

الواقع ، كلكن ديكن أف ربتوم تعليمية. ال ربتاج األلعاب التعليمية إىل ؿباكاة 
 ٖعلى شخصيات توفر ربدايت فبتعة للطالب.

 . ترقية٥
كيقصد ىذا البحث أف  ٗترقية دبعٌت تنمية. –يرقي  –مصدر من رقى   

 فيها سعي الرتفاع مهارة الكتابة ؽبذه اؼبدرسة ام يف عملية التدريس.
 
 

                                                 
 
7

  تشخُ ِٓ: 

Bruce R. Joyce, Marsha Weil, Emily Calhoun, Models of Teaching, (Pearson, 2017)hal. 15 
 
9

 تشخُ ِٓ:

Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal.153  
2
 تشخُ ِٓ:  

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif 

cet. 14, 1997), hal. 525 

https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bruce+R.+Joyce%22
https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marsha+Weil%22
https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emily+Calhoun%22
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 مهارة الكتابة. ٦
يف تصوير أك تعبَت ما يف الفكرة من كفاءة إحدل من اؼبهارات اللغوية.    

 َُ.جهة عادية ككتابة اؼبفردات إىل جهة مركب كجعل اإلنشلء
 . طالبٕ

صبع من طالب، كىم ؾبموعة من الناس اليت يتعلم يف ؾبموعة أك فردية بعمر 
 معُت.

  العالية كرايف سيدكارجو  اؼبدرسة "بلينجواؿ". ٖ
 اؼبدرسة اليت كقعت يف مدينة الموقباف.

 الدراسات السابقة -ز
لدعم كسهولة الكتابة، رباكؿ الكتابة القياـ أبحباث يف كقت سابق عن عمل 

 الباحثُت السابقُت اؼبتعلقة ابلعنواف كأمهيتو ؼبوضوع الذم حبثتو الباحثة.
لًتقية مهارة القراءة يف الفصل   (Hot Potatoes)فعالية استخداـ ىوت بواتتوس  .ُ

 منديرم اؼبتوسطة الداخلية سيدكارجو. نديكياج إنساف دبدرسةَثمن 
 (َََُِِّٔ)د دمحم زكي أمر هللا:   الباحث

 َُِْ:   السنة
 : تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ك التعليم جامعة سونن أمبيل   الكلية

 اإلسالمية اغبكومية سورااباي     
: يف ىذا البحث حبث عن اؼبشكلة عن كيف تطوير مهارة  تعليق البحث

لًتقية  (Hot Potatoes) ىوت بواتتوسابستخداـ الوسيلة  تابةالك

                                                 
10

 تشخُ ِٓ:  

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2011), Hal. 151. 
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منديرم  نديكياج إنساف دبدرسةمهارة القراءة يف الفصل َثمن 
 اؼبتوسطة الداخلية سيدكارجو.

 ،دمحم زكي أمر هللا الفرؽ بُت ىذا البحث الذم قدـ   
 يعن حبث عن مهارة القراءة ك بدكف منوذج كاف البحث القادـ   
  .(Instructional Games) التعليمية األلعاب تعليم ال  

ىوت الوسيلة  ابستخداـ (Instructional Games) التعليمية األلعاب منوذج تطبيق .ِ
 النظم مواد يف الطالب مفهـو سلطة لتحسُت  (Hot Potatoes)بواتتوس

 اتقبوقبسيانج – سوابنغ اؼبتوسطة اؼبدرسةَثمن  فصل اإليكولوجية
 ليستياكايت ميال، نوركانيت ميا:  تافالباحث
 َُِٓ:   السنة
 : تعليم بيولوجيا جامعة  سنن غنوغ جايت اإلسالمية اغبكومية   الكلية

 بندكغ    
 األلعاب  منوذج تطبيقكيف   عن اؼبشكلة احبثيف ىذا البحث :  تعليق البحث

 ىوت الوسيلة  ابستخداـ (Instructional Games) التعليمية    
  يف الطالب مفهـو سلطة لتحسُت  (Hot Potatoes)بواتتوس    
 .اإليكولوجية النظم مواد    
  ميالك  نوركانيت ميام قدما الفرؽ بُت ىذا البحث الذ   
  النظم مواديعن حبث عن القادـ  . كاف البحثليستياكايت  
 كاف ىذا البحث العلمي من مادة اللغة العربيةك   اإليكولوجية  
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تطبيق كسائل اللعبة الصندكؽ الغامض لًتقية مهارة الكتابة يف تعليم اللغة  فعالية .ّ
 العربية للصف َثمن ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية "كاحد ىاشم" سورااباي

 دكل فطرية:   الباحثة
 َُِٓ:   السنة
 : تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ك التعليم جامعة سونن أمبيل   الكلية

 اإلسالمية اغبكومية سورااباي     
 تطبيق كسائل اللعبة  عن اؼبشكلة تحبث: يف ىذا البحث  تعليق البحث

 الصندكؽ الغامض لًتقية مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية.   
 تها دكل فطرية  كاف م قدمالفرؽ بُت ىذا البحث الذ   
 الغامض  يف حبث القادـ يعن عن تطبيق كسائل اللعبة الصندكؽ  
 لًتقية مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية بدكف أم منوج التعليم   
 (Instructional Games) األلعاب التعليمية  
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 الباب الثاين
 الدراسة النظرية

 الفصل األول: مهارة الكتابة
 تعريف مهارة الكتابة . أ

األفراد، مثلها يف ذلك مثل الكتابة كسيلة من كسائل االتصاؿ اللغوية بُت 
االستماع كالكالـ كالقراءة. إهنا كما نعلم ضركرة اجتماعية لنقل األفكار. كالوقوؼ 
على أفكار اآلخرين، على امتداد بعدم الزماف كاؼبكاف. كيًتكز تعليم الكتابة يف 
 العناية بثالثة أمور: "قدرة الدراسُت على الكتابة الصحيحة إمالئيا، كإجادة اػبط،
كقدرت ىو على التعبَت عما لديهم من أفكار يف كضوح كدقو. أم البد أف يكوف 
الدارس قادرا على رسم اغبركؼ رظبيا صحيحا، كإال اضطربت الرموز، كاستحالت 
قراءهتا. كأف يكوف قادرا على كتابة الكلمات ابلطريقة اليت اتفق عليها أىل اللغة، 

يكوف قادر على اختيار الكلمات.  كإال تعذرت ترصبتها إىل مدلوالهتا. كأف
 ُُككضعها يف نظاـ خاص، كإال استحاؿ فهم اؼبعاين كاألفكار اليت تشتمل عليها.

أتيت مهارة  ُِمهارة الكتابة ىي عملية أبداعية لنقل األفكار أىل رموز مكتوبة.
 الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بُت بقية اؼبهارات، فهي أتيت بعد مهارة القراءة.

علياف أف اؼبهارة الكتابة ىي أداء منظم كؿبكم يعرب بو اإلنساف عن كقاؿ 
من نفسو، كتكوف دليال على كجهة نظره، كسببا يف  أفكار كمشاعره النحبوسة 

                                                 
11

، )إٌغٍغىى اٌشٌاط: ِٕشىساخ إٌّظّح اإلعالٍِح ٌٍشتٍح تؼٍٍُ اٌؼشتٍح ٌغٍش إٌاطمٍٓ تها ِٕهده وأعاٌٍثهسشذي أحّذ طؼٍّح،   

 .١٨٦(، ص: ١٩٨٦واٌؼٍىَ واٌثمافح، 
12

 تشخُ ِٓ:  

Burhan Nugiantoro, Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 

Hal. 273. 
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أما تعريف اؼبهارة الكتابة عند أجوؼ ىرماكاف ىي كفاءة يف  ُّحكم الناس عليو.
ردات إىل جهة مركب  تصوير أك تعبَت ما يف الفكرة من جهة عادية ككتابة اؼبف

  ُْكجعل اإلنشاء.
 كتعريف مهارة الكتابة عند رشيد أضبد طعيمة:

 (  القدرة على تصور األفكار اؼبناسبة حوؿ موضوع معُت ِبدؼ الكتابة فيو.١
( القدرة على تصور كتنظيم األفكاركربطها ابػبطط الذم كضعو التالميذ ٢

 ينسجم بعضها مع بعض.للموضوع الذم يكتلو ككتابتها يف شكل فقرات 
)الفصحى اؼبعاصرة( مراعيا صحة كل  standar(  القدرة على كتابة اللغة اؼبعابرة ٣

 من: تركيب اعبملة، صيغ األفعاؿ، عالمات التالقيم، آايت الكتابة.
(  القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات كتراكيب، لتناسب قراءة ـبتلفُت ٤

 كلتحقيق أغراضا متباينة.
(  القدرة على ربسُت مستول الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصياغة أك ٥

 تصحيح األخطاء أك إعادة الكتابة كلية.
(  القدرة على صبع اؼبعلومات من مصادر أكلية كَثنوية، كذلك القدرة على أف ٦

يكتب تقريرا، كأف يقتبس كأف يعيد صياغة اؼبعلومات، كأف خيتصر بدقة، 
 ُٓبطريقة صحيحة.كأف يذكر مراجع 

 
                                                 

13
إلسالمية ؾبامعة موالان مالك إبراىيم ا، )ِاالٔك: وتطثٍمها ػٍى ِهاسج اٌىتاتحتطىٌش ِٕهح تؼٍٍُ اٌٍغح اٌؼشتٍح أوسًٌ تحش اٌذٌٓ،   

 .63(، ص. 2017، برييس اغبكومية
14

 تشخُ ِٓ :  

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT. REMAJA 

ROSDAKARYA, 2011), Hal. 151. 
15

، )اٌماهشج: داس اٌفىش اٌؼشتً، ّٕهاج تؼٍٍُ اٌٍغح اٌؼشتٍح: أػذادها، تطىٌشها، تمىٌّهااألعاط اٌؼٍّح اٌسشٍذ أحّذ طؼٍّح،   

 .٣٢٣(، ص. ٢٢٢٤



 

12 

 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

 أىداف تعليم مهارة الكتابة  . ب
 ُٔأما أىداؼ تعليم مهارة الكتابة فكما يلي:

 صحيح. ك بكفاءة العربية كاعبمل الكلمات كتابة على قادركف الطالب (ُ
 متكاملة. بطريقة العربية كاعبمل الكلمات كقراءة كتابة الطالب يستطيع (ِ
االنتباه  خالؿ من العربية، ابللغة نشطُت يكونوا أف على الطالب تدريب (ّ

 كالكتابة. كالنطق كالرؤية كالسمع
 كأنيقة. صبيلة العربية الكتابة ينمو  (ْ
 تعلمها. مت اليت اعبمل كتابة حوؿ الطالب معرفة اختبار إعادة (ٓ
 اػباصة. لغتهم أسلوب ابستخداـ كتابة اإلنشاء على الطالب تدريب (ٔ

 أمهية مهارة الكتابة  . ج
اؼبكاف الرابع من حيث الًتتيب التسلسل لتعليم أتيت مهارة الكتابة يف  

اؼبهارات، كال ريب أف ىذا الًتتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب 
اللغة األـ اليت تبدأ ابالستماع كتنتهي ابلكتابة. كمن مث فقد أخذت من ىذا 
الًتتيب أىم الطرؽ اغبديثة لتعليم اللغات لغَت الناطقُت ِبا، إذف أف التعبَت 

كتايب )التحريرم( أمشل كأكسع من مهارات االستماع كالكالـ كالقراءة. لذا ال
فإف اكتساب ىذه اؼبهارات الثالث قبل البدء يف اكتساب القدرة على 

 التعبَت الكتايب.
 ُٕكأمهية مهارة الكتابة فكما يلي: 

                                                 
16

 تشخُ ِٓ:  

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 

2017), Hal. 184. 
17

جامعة موالان مالك إبراىيم ، )ِاالٔك: خاِؼح اٌؼشتٍح وتطثٍمها ػٍى ِهاسج اٌىتاتحتطىٌش ِٕهح تؼٍٍُ اٌٍغح أسًٌ تحش اٌذٌٓ،   
 .٦٦(، ص: ٢٢١٧بريس،  اإلسالمية اغبكومية
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 . جزء أساسي للمواطنة، كشرط ضركرم حملو أمية اؼبواطن.١
جبميع أنواعو كمراحلو، كاألخذ عن اآلخرين فكرىم . أداة رئيسة للتعلم ٢

 كخواطرىم.
 . كسيلة اتصاؿ بُت أفراد البشر ابؼبؤلفات كاػبطاابت كغَتمها.٣

. أداة اتصاؿ اغباضر ابؼباضي, كالقريب ابلبعيد، كنقل اؼبعرفة كالثقافة ٤
إىل اؼبستقبل إذ إف التعامل بنمط كاحد من الكتاب طريق لوصل 

بيعضها، كاألمم بيعضها، كما أف إختالؼ الكتابة خربات األجياؿ 
يقطع جسور االتصاؿ، كديحو حلقات التاريخ، كيقطع جذكر 

 الثقافة كاغبضارة.
 . أداة غبفظ الًتاث كنقلو.٥
. شهادة كتسجيل للواقع كاآلحداث كالقضااي تنطق ابغبق كتقوؿ ٦

 الصدؽ.
 اطره.. كسيلة تتفيس الفرد عن نفسو، كالتعبَت عما جيوؿ خب٧

 مراحل مهارة الكتابة .د 

 فاؼبراحل اليت ديكن أم أيخذ يف تدريس الكتابة كما يلي : 
 البدء برسم أشكاؿ ىندسية كخطوط معينة تتناسب مع بعض اغبركؼ .ُ

 نسخ بعض اغبركؼ .ِ

 نسخ بعض الكلمات .ّ

 كتابة صبلة بسيطة .ْ

 كتابة بعض صبل منطية كردة يف النصوص كاغبوارات .ٓ
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 األسئلةاإلجابة كتابة على بعض  .ٔ

 إمالء )منظور، منقوؿ، اختيار( .ٕ

 تعبَت مقيد )إبعطاء عناصر للموضوع( .ٖ

 ُٖتعبَت حر. .ٗ
 أنواع مهارة الكتابة .ق 

يف التعليم اللغة العربية، تنقسم مهارة الكتابة إىل ثالثة فئات كىي اإلمالء 
 ُٗكاػبط كاإلنشاء.

 .  اإلمالء١
ركؼ يف تشكيل اإلمالء ىو فئة الكتابة اليت تؤكد على مظهر أك كضع اغب

الكلمات كاعبمل. بشكل عاـ ىناؾ ثالثة أنواع كأساليب جيب أف ينتبو يف 
 تعليم اإلمالء، يعٍت :

 اإلمالء اؼبنقوؿ (ُ)

اإلمالء اؼبنقوؿ ىو ينقل الكتابة من الوسائل إىل كتاب الطالب أك 
يسمي ابإلمالء اؼبنسوخ، ألف يعمل أف ينقل الكتابة. يناسب ىذا 

  اؼببتدأ.اإلمالء أف يعطي إىل
 اإلمالء اؼبنظور (ِ)

اإلمالء اؼبنظور ىو ينظر الكتابة حزما يف الوسائل، مث ينقل الكتابة إىل  
 كتاب الطالب بال ينظر الكتابة.

                                                 
19

، )اٌّظش: ِٕظىساخ إٌّظّح اإلعالٍِح ٌٍتشتٍح تؼٍٍُ اٌؼشب ٌغٍش إٌاطمٍٓ تها ِٓ أهٍّح وأعاٌٍثحسشٍذي أحّذ طؼٍّح،  

 .799-797(، ص. 1292واٌؼٍىَ واٌثمافح، 
12

 تشخُ ِٓ :  

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2011), Hal. 151. 
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 اإلمالء االستماع (ّ)

 اإلمالء االستماع ىو يسمع الكلمات أك اعبمل أك النص مث يكتبها.
 اإلمالء االختبارم (ْ)

قدرة كتقدًن الطالب يف اإلمالء اإلمالء االختبارم ىو يهدؼ لقياس 
 َِالذم تعلمو يف اؼباضي.

 . اػبط٢
اػبط ىو فئة الكتابة الذم ال تؤكد اغبركؼ يف تشكيل الكلمات أك اعبمل 
فقط، كلكن ديس من انحية اعبماؿ. كأنواع اػبط ىو خط الكويف كخط 
النسخي كخط الثلثي كخط الفارسي كخط الدكاين كخط الدكاين اعبيل كخط 

 زة ك خط الرقعي.االجا
 . اإلنشاء٣

اإلنشاء ىو فئة الكتابة اليت تؤدم إىل األفكار الرئيسية مثل الرأم كالرسالة 
كالشعور إىل اللغة الكتابة. ذبوز كتابة اإلنشاء أف تقاؿ كأصعب اؼبهارة بُت 
مهارات اللغوية االخر. إذا يستخدـ الطالب لغة َثنية أك أجنبية ابلشفوم، 

ألصلي كستسلم لفظا غَت متكامل أك عبارات غَت مناسبة فيعرؼ اؼبتكلم ا
بقواعد اللغة. إذا يستخدـ الطالب لغة َثنية يف الكتابة، فاؼبتكلم األصلي 

كيقسم  ُِقسرا يف تقييم الكتابة الكثَتة من أخطاء اؽبجاء أك قواعد اللغة.
 اإلنشاء إىل فئتُت :

                                                 
20

 تشخُ ِٓ :  

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2011), Hal. 153. 
21

 163ٔفظ اٌّشخغ، ص.  
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 اإلنشاء اؼبوجو (ُ)

الفقرة البسيطة ابشراؼ اؼبعُت   اإلنشاء اؼبوجو ىو يسنع اعبملة أك
كالتوجية، مثل اعبملة غَت متكاملة كغَته. اإلنشاء اؼبوجو يسمى أيضا 
ابلإلنشاء اؼبقيد ألف مقالت الطالب ؿبدكد ابألحجاـ اليت يعطيها 

 اؼبعلم. لذلك يف عملية ال يتطلب الطالب لتطوير عقوؽبم برحية.
: تبديل الكلمات وجو، ىونيات التدريب اإلنشاء اؼبىناؾ العديد من تق

 كترتيب الكلمات كترتيب الكلمات كتكوين اعبمل كإجابة األسئلة.

 اإلنشاء اغبر (ِ)

اإلنشاء اغبر ىو يسنع اعبملة أك الفقرة بال ذبويو. كيتم الطالب حرية 
كقاؿ توفيق اف إنشاء اغبر ىو  ِِللتعبَت أفكارىم عن شيء معُت.

نشاط األخَت الذم يعطي اغبرية الطالب لتحقيق نتائج أفكارىم يف 
 ِّالكتابة.

 مشكالت يف تعليم مهارة الكتابة .و 
يرل بعض الدارسُت اللغة العربية أف لنظاـ الكتابة العربية مشكالت كثَتة  

ية إىل تبسيطها تتفاكت النظرية إليها بت الصعوابت اليت تعيق تعليمها كالداع
 لتصبح فبكنة التعلم كما يدعوف.

                                                 
22

 164ٔفظ اٌّشخغ، ص. 
23

 تشخُ ِٓ: 

Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2016), Hal. 61. 
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كمن اؼبشاكل اليت ينظر إليها على أهنا عائق يف الطريق اإلمالء الصحيح  
كالكتابة السليمة سبنعها من الوصوؿ إىل الدرجة اؼبقبولة من القدرة على 

 ِْفبارسة الكتابة بصورهتا السليمة كديكن إصباؿ ىذه منها:
 اؼبشكلة يف نظاـ الشكل (ُ
 اؼبشكلة يف اختالؼ بُت اللفظ كالرسم (ِ
 اؼبشكلة يف اعتماد قواعد اإلمالء على قواعد النحو (ّ
 اؼبشكلة يف صعوبة القواعد اإلمالئية (ْ
 اؼبشكلة يف اتصاؿ اغبركؼ مع بعضها عنو الكتابة كغَت ذلك (ٓ

  Games)  (Instructional األلعاب التعليمية التعليممنودج الفصل الثاين: 
  الكمبيوتر على يعتمد التعليممنودج تعريف  .أ 

 يف التعلم زبطيط يف كدليل يستخدـ منط أك خطة ىو ميالتعل منوذج 
 الكتب ذلك يف دبا التعلم أدكات كربديد التعليمية الربامج يف التعلم أك الفصل

 ِٓ.كغَتىا الدراسية كاؼبناىج الكمبيوتر كأجهزة كاألفالـ
  ىي كما يلي:أما أىداؼ ىذه االسًتاتيجية  
 التغلب من يتمكنوا حىت الفردية قدراهتم تطوير على الطالب ؼبساعدة (ُ

 .مبتكرة بديلة حلوؿ مع مشاكلهم على
 ؿباكلة يف كذبميعها كاختبارىا اؼبطلوبة البياانت على العثور يف للمساعدة (ِ

 .العلمي االنضباط لتطوير

                                                 
24

 22-24( 2002ِىعى حغٓ هذٌة، اٌىتاتح واإلِالء، ػّاْ )األسدْ: داس أعاِح ٌٍٕشش واٌتىصٌغ،   
25

 .ُُّص: عامن، األرداف: دار الشركؽ. َُُِ. .يقالتعلم النشط بُت النظرية كالتطب. جودت سعادة 
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 التعلم أنشطة تنفيذ ديكن حبيث كالتعلم التدريس عملية يف للمساعدة (ّ
 .طريقة أبفضل

 على يسهل حبيث كؿبفز فبتع جو يف التعلم عملية تشغيل ديكن حبيث (ْ
 .التعليمية اؼبواد فهم الطالب

 أىداؼ ربقيق ديكن حبيث جيدة نتائج مع التعلم عملية لتسهيل (ٓ
 ِٔ.التدريس

 الكمبيوتر على يعتمد التعليم أنواع منوذج .ب 
 مناذج أربعة ىناؾ ، لسيموف كفقنا الكمبيوتر على القائم ميالتعل منوذج  

 :كىي ، الكمبيوتر على القائمة التعلم مواد لتسليم
  (Drill)  التدريبات .ُ
 مث ، حلها جيب مشاكل أك أسئلة الطالب إعطاء يتم ، ىذا التعلم منوذج يف

 ىذا. الطالب من اؼبقدمة لإلجاابت( مالحظات) استجابة الكمبيوتر يقدـ
 يعطي مث ، الطالب يقدمها اليت اؼبنزلية الواجبات مثل تقريبنا نفسو ىو النموذج

 تقدًن سيتم ، الكمبيوتر على القائم التعلم يف ، ذلك كمع. مالحظات اؼبعلم
 . اػبطأ مكاف يعرؼ حىت طالب لكل فورنا اؼبالحظات

 على القائم التعلم منوذج يف التدريبات خصائص تعد ، أساسي بشكل 
 أكثر تعليمية ذبربة توفَت إىل هتدؼ اليت التعلم مناذج من كاحدة الكمبيوتر

 من كقدرتو الطالب أداء اختبار إىل هتدؼ اليت التمارين توفَت خالؿ من كاقعية
 .التمرين أسئلة حل سرعة خالؿ

                                                 
 

26
 Buku Bacaan Wajib  Media Pembelajaran:, Hisbiyatul Hasanah ,Rudy Sumiharsonoٌتشخُ ِٓ :

Dosen, Guru dan Calon Pendidik, (Jember: CV Pustaka Abadi, 2017), hal 85 

https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hisbiyatul+Hasanah%22
https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rudy+Sumiharsono%22
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 ، اإلتقاف تعلم يف تتم اليت التعلم ألنشطة الكمبيوتر نظاـ خالؿ من 
 بشكل. التعلم إتقاف إىل يصلوا حىت ابستمرار الطالب تدريب للمعلم ديكن
 :يلي كما ىي النموذجية التدريبات تقدًن مراحل ، عاـ

 قدرة من معُت مستول على تدريبات شكل يف اؼبشاكل عرض (ُ
 كأدائو الطالب

 اؼبمارسة أسئلة على الطالب يعمل (ِ
 الراجعة التغذية يقدـ مث كيقيم الطالب أداء الربانمج يسجل  (ّ
 يقدـ الربانمج فإف ، صحيحة الطالب إجاابت كانت إذا  (ْ

 الربانمج فإف ، خاطئة اإلجاابت كانت كإذا اؼبواد من اؼبزيد
 يف أك جزئينا تقدديها ديكن اليت التمارين لتكرار تسهيالت يوفر
 .أبكملها اؼبشكلة هناية

 (Tutorial) التعليمي الربانمج. ِ
ا تعليمينا تصميمنا النموذج ىذا يوفر   ، تعليمية مواد على حيتوم معقدن
 حياكي كمبيوتر جهاز دبساعدة تعليمي تعليمي برانمج. مالحظات مع كسبارين

 .مدرب أك معلم بواسطة إجراؤه يتم مدرس نظاـ
 

 مع الكمبيوتر شاشة على مفهـو شكل يف الرسائل أك اؼبعلومات تقدًن يتم
 قرأكا قد الطالب أف ييعتقد ، اؼبناسب الوقت يف. الرسومات أك الصور أك النص
 .سؤاؿ أك سؤاؿ كطيرح ، كاستوعبوا كفسركا اؼبفهـو



 

20 

 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

 تقدًن يف الكمبيوتر سيستمر ، صحيحة الطالب إجاابت كانت إذا 
 العودة للكمبيوتر ديكن ، خاطئة اإلجابة كانت إذا. التايل اؼبفهـو أك اؼبعلومات

 لنموذج التعليمي الربانمج ىذا خطوات يلي فيما. السابق اؼبفهـو معلومات إىل
 :الكمبيوتر إىل اؼبستند التعلم

 شكل يف ،(presentation of information) اؼبعلومات عرض (ُ
 .للدراسة موضوع

 أسئلة شكل يف كىي ،(question of response) كاألجوبة األسئلة (ِ
 .ِبا القياـ جيب اليت اؼبمارسة

 أجهزة أف أم ،(judging of respons) االستجابة على حكمنا إذا (ّ
 .كإجاابهتم الطالب ألداء تستجيب سوؼ الكمبيوتر

 بعد (providing feedback about response) الراجعة التغذية توفَت (ْ
 أـ انجح/  انجح ىو ىل. مالحظات الربانمج سيقدـ ، االنتهاء

 .يكرر أف جيب
 (Remidial) التكرار (ٓ
 التسلسل الدرس جزء (ٔ

  (Simulasi) احملاكاة. ّ
. نوقشت اليت ابؼبواد متعلق ؿباكاة نظاـ مع التعلم ىذا التعلم منوذج يقدـ 

 أكثر تعليمية ذبربة توفَت إىل يهدؼ للتعلم منوذج ىو النموذج ىذا ، األساس يف
 يف كربدث اغبقيقي اعبو من تقًتب اليت للتجارب تقليد إنشاء خالؿ من كاقعية

 :يلي كما ىي التعلم عملية يف ىذا احملاكاة منوذج مراحل. ـباطر بدكف جو
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 مقدمة. أ
 اؼبعلومات عرض. ب
 كأجوبة أسئلة. ج
 االستجابة تقييم. د
 الردكد حوؿ مالحظات تقدًن. ق
 تصحيح. ك
 التدريس ترتيب قسم. ز

 (Instructional Games) التعليمية األلعاب منوذج. ْ

 على القائم التعلم يف األسلوب أشكاؿ أحد ىي التعليمية األلعاب 
 توفر اليت التعليمية اػبربات توفَت ىو التعليمية األلعاب من الغرض. الكمبيوتر

. التعليمية األلعاب أشكاؿ خالؿ من الطالب معرفة لزايدة تعليمية مرافق
 :كىي التعليمية األلعاب خصائص

 مسبقنا ؿبدد تعلم ىدؼ كىو ، ىدؼ لعبة لكل يكوف أف جيب : الغرض . أ
 بو القياـ لالعب ديكن كال ديكن عمل كل ربديد كىي: القواعد. ب
 ؿبدد كقت أك فرصة ضد ، نفسك ضد ، اػبصم ىجـو مثل :اؼبنافسة. ج

 مسبقنا 
 لالعبُت التحدايت بعض تقدًن ىو ىذا: التحدم. د
 .الالعبُت لتحفيز اػبياؿ تطوير على األلعاب تعتمد ما غالبنا: الوىم. ق
 .اغبرب ألعاب مثل اغبقيقية اؼبخاطر ؼبواجهة آمننا مسارنا اللعبة توفر: األمن. ك
 .ربفيزم كمزارع تعمل التعلم يف ألعاب ، للًتفيو األلعاب صبيع تقريبا: ترفيو. ز
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 Games)  (Instructionalاأللعاب التعليمية التعليممنودج تعريف  .ج 
 على القائم التعلم يف األسلوب أشكاؿ أحد ىي التعليمية منوذج األلعاب 

 توفر اليت التعليمية اػبربات توفَت ىو التعليمية األلعاب من الغرض. الكمبيوتر
  .التعليمية األلعاب أشكاؿ خالؿ من الطالب معرفة لزايدة تعليمية مرافق

 Games)  (Instructional  األلعاب التعليمية التعليممنودج أىداف  .د 
 يدركوف اؼبدرسُت ألف ، التعليم يف األلعاب يف التعلم أنشطة شعبية تزداد 

 ابإلضافة أنو الواضح من. التعلم على الطالب لتحفيز لديهم اليت اإلمكاانت
 استخداـ أيضنا ديكن ، الطالب لتعليم يستخدـ التعلم يف اللعبة من الغرض إىل

 كاؼببادئ اغبقائق: مثل ، اؼبعلومات من متنوعة ؾبموعة على للحصوؿ اللعبة
 ، اؼبشكالت حل على القدرة ؛ الديناميكية كاألنظمة كاؽبياكل كالعمليات

 التواصل مثل االجتماعية كاؼبهارات ، معنا العمل على كالقدرة ، القرار كصنع
 كيف ؛ الطبيعية الكفاءات مثل ، العرضية كالقدرات ؛ كاألخالؽ كاؼبواقف

 .الطالب انضباط تعزيز يف ِبا االلتزاـ جيب اليت كالقواعد معنا الطالب يعمل
 Games)  (Instructional األلعاب التعليمية التعليممنودج خطوات  .ه 

 (مقدمة) مقدمة .أ 
 سيتم ؼبا الطالب فهم من كالتأكد اللعبة يف اؼبراحل ربديد ىو اؽبدؼ
 ، كاألىداؼ ، العنواف أك العنواف: االفتتاح يف يوجد ما عادة. بو القياـ

 كخيارات لالستخداـ االذباه/  اللعب كإرشادات ، القواعد/  كالقواعد
 .اللعبة

 (تعليمية ألعاب نصوص) تعليمية ألعاب تشكيل .ب 
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 يف كالالعبُت ، اللعبة كمستوايت ، السيناريوىات: القسم ىذا يتضمن
 ، كالفضوؿ ، األىداؼ ربقيق يف كالتحدايت ، اللعبة كقواعد ، اللعبة

 على كالقدرة ، كالتعلم اللعب بُت اؼبرحة كالعالقات ، اإلجيابية كاؼبنافسة
 التدرجيي اللعب أك اؼبؤامرة كاختيار ، اػبسارة أك كالفوز ، الصدفة ؿباربة
 .األداء كتفاعالت ، النشاط كنوع ، كالتحوؿ ، للقياـ

 (اػبتاـ) اػبتاـ .ج 
 ىوية العضو يعرؼ: االعتبار يف أخذىا جيب اليت اللعبة إغالؽ عند

 شكل يف األعضاء كمكافآت ، نتيجة أفضل منحو خالؿ من الفائز
 توفَت مع ، ؾباانن  إضافية ألعاب شكل يف أك الطعاـ أك اؼباؿ مثل أشياء

 اؼبظهر يف اللعبة لتحسُت لالعبُت مالحظات مع خاصة علوماتظب
 .كالنهائي الفردم الغطاء

 (Instructional Games)  األلعاب التعليمية التعليممنودج مزااي وعيوب  .و 
 فمنها:(Instructional Games)  األلعاب التعليمية التعليممنودج  أما مزااي

 فهم يف كالسرعة لقدراهتم كفقنا التعلم من الطالب الكمبيوتر أجهزة سبكن .أ 
 .اؼبعركضة كاؼبعلومات اؼبعرفة

 على قادرين الطالب جيعل التعلم عملية يف الكمبيوتر أجهزة استخداـ إف .ب 
 .ِبم اػباصة التعلم أنشطة يف التحكم

 للطالب مركنة التعليمية اؼبؤسسات يف الكمبيوتر أجهزة استخداـ يوفر .ج 
 .لالحتياجات كفقنا التعلم أنشطة تسلسل كاختيار التعلم كتَتة لتحديد
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 ، مرتديها حيتاجها اليت اؼبعلومات عرض على الكمبيوتر أجهزة لقدرة ديكن .د 
 لديهم الذين الطالب تساعد أف ،" الكمبيوتر صرب" عليها يطلق كاليت

 مناخنا زبلق أف الكمبيوتر ألجهزة ديكن ، آخر دبعٌت. بطيئة تعلم سرعات
 فعالية ربفيز أيضنا ديكنها كلكن ،( البطيئُت) البطيئُت للطالب فعاالن  تعليمينا
 (.حجمان  أصغر) أسرع ىم الذين للطالب التعلم

 تقدًن على قادرة لتكوف الكمبيوتر أجهزة برؾبة ديكن ، ذلك إىل ابإلضافة .ق 
 .الطالب تعلم إلقباز( تعزيز) أتكيد كتقدًن التعلم نتائج حوؿ مالحظات

 حفظ) للمستخدمُت التعلم نتائج تسجيل على الكمبيوتر أجهزة قدرة مع .ك 
 كتسجيلها التعلم نتائج لفحص الكمبيوتر أجهزة برؾبة ديكن ،( السجالت

 .تلقائينا
 أك كصفات تقدًن ديكنها حبيث الكمبيوتر أجهزة تصميم أيضنا ديكن .ز 

 .التعلم أنشطة ببعض للقياـ للطالب اقًتاحات
 األلواف مكوانت دمج على القدرة ىي الكمبيوتر ألجهزة أخرل ميزة .ح 

 .الرسومية اؼبتحركة كالرسـو كاؼبوسيقى
 .نسبينا الصغَتة كالتكاليف الوقت ابستخداـ التعلم نتائج ربسُت. ط

 فمنها:(Instructional Games)  األلعاب التعليمية التعليممنودج كأما العيوب 
ا طويالن  كقتنا يستخدـ أف جيب ، ىذا التعلم منوذج يف .أ   جدن
 اختيار يف جيدين يكونوا أف اؼبعلمُت من ييطلب ، ىذا التعلم منوذج يف .ب 

 .النموذج ؽبذا اؼبناسبة اؼبواد
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 سبيل على التقدًن قبل جيد بشكل النموذج ىذا إعداد اؼبعلم على جيب .ج 
 .اؼبثاؿ

   (Hot Potatoes)الفصل الثالث: وسيلة التعليم ىوت بواتتوس  
 وسيلة  التعليم تعريف .أ 

الوسائل التعليمية يف اللغة العربية تسمى "بوسائل  ِٕالوسائل صبع كسيلة.
االيضاح" كما قاؿ الدككتور عبد العامل إبراىيم يف كتابة اؼبوجو الفٍت اؼبدرسي 

 ِٖ( "ابلوسائل التوضيحية".ُٖٕٗ:ِّْاللغة العربية )
لتوجيو كتب يوسف ىادم أف الوسيلة ىي كل ما ديكن إستخدامو 

الرسائل اليت ديكن أف ربفز مشاعر العقل لدل الطالب كاىتمامهم ابلتعلم. 
بعض األشياء اليت يتم تضمينها ىي األفالـ كالتلفزيوف كالرسم البيانية كالوسيلة 

 ِٗالصور.
 أىداف وسيلة التعليم . ب

أىداؼ األكؿ من استخداـ كسيلة التعليمية ىي لكي الرسالة أك 
 ُٕٖٗتوصيلها ديكن قبوؽبا من الطالب بشكل جيد )سوفرنو، اؼبعلومات اليت 

(. فلذلك ستكوف اؼبعلومات أسرع كأسهل للمعاعبة الطالب دكف عملية ٓ: 
طويلة فبا جيعل الطالب يشعركف ابؼبلل، خاصة يف عملية تعلم اللغة حيث يتم 

 تزكيد الطالب ابؼبهارات اللغوية من خالؿ اؼبمارسة اؼبستمرة.
 يلة التعليم يف عملية التدريسإستخداـ كس (ُ

توضيح عرض الرسالة جىت ال تكوف لفظية للغاية )يف شكل كلمات مكتبة  ( أ
 أك شفهية(.

                                                 
27

 1552(، ص. 1227ػشتً، )عىساتاٌا: فىعته فشو وشٌغف, وسطىْ، ِٕىس لاِىط أحّذ   
29

 ٌتشخُ ِٓ : 

Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), hal.74 
22

 ٌتشخُ ِٓ :  

Indriani, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), Hal. 43 
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التغلب على القيود اؼبفركضة كالوقت كاغبواس مثل ديكن كائن كبَتة   ( ب
 استبدالو ابلصور كالنماذج الفلم.

ى ابإلستخداـ كسيلة التعليم بشكل مناسب كمتنوع ديكن التغلب عل  ( ج
 سلبية الطالب.

 أنواع كسيلة التعليم (ِ
 َّالوسائل اؼبستخدمة يف تدريس اللغة العربية نوعاف:

كسائل حسية، كىي ما تؤثر يف القول العقلية عن طريقة االدراؾ اغبسى،  -ُ
عندما يعرض اؼبدرس نفس الشيء أك منوذجا لو أك صورتو، كمن األمثاؿ 

 الوسائل اغبسية لتدريس اللغة العربية، ىي:
 ذكات األشياء: تستخدـ يف دركس التعبَت، كعرض زىرة أك شبرة أك ساعة. - أ

مناذج ؾبسمة: تستخدـ الوسيلة يف دركس التعبَت أك األانشيد أك  - ب
 اإلمالء أك القراءة. كنموذج لطائر أك غبيواف.

الصور: كتستخدـ كالنماذج يف دركس التعبَت أك القراءة كاألانشيد. كما  - ج
صوير األديب لتوضيح اؼبعٌت كاألفكاراليت يتضمنها ديكن استخدامها يف الت

 بيت الشعر أك النص األدل.
األلواح اؼبوضوعية: كربل حدكاؿ توضح بعض القواعد النحوية أك  - د

 اإلمالء.
السبورات: كتستخدـ لألمثلة كالشرح كالرسم كعرض النماذج اعبيد يف  - ق

اللغة  اػبط كتنظيم اإلجاابت كاغبقاشق كاؼبعلومات للكثَت من دركس
 العربية. 

البطاقات: كتستخدـ يف تعليم القراة للمبتدئُت كيف اغبديث عن التدارب  - ك
 الًتبوسة.  
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 245(، ص: 1229)ٌثٕاْ: داس إٌفائظ،  خظائض اٌؼشتٍح وطشائك تذسٌغها،ٔاٌف ِحّىد ِؼشوف،   
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كسائل لغوية، كىي ما تؤثر يف القول العقلية عن طريقة األلفاظ عندما يعرض  -ِ
اؼبعلم األمثلة أك التشبيو أك األضداد أك اؼبفردات. كمن األمثاؿ الوسائل اللفظية 

 العربية، ىي:لتدريس اللغة 
األمثلة: فالكثَت من اغبقائق تظل غامضة كغَت مفهومة حي يعرض اؼبثاؿ  ( أ

 ؽبا، فتستبُت معاؼبها.
الشرح: كتستخدـ إليضاح معاين اؼبفردات كاألساليب يف دركس القراءة  ( ب

 كالنصوص ككبوىا.
القصص كاغبكاايت: كأثرىا كبَت يف تنمية اػبياؿ، كتزكيد الدراسُت أبفكار   ( ج

 ُّكاؼبفردات كاألساليب.
 (Hot Potatoes)وسيلة التعليم ىوت بواتتوس .3

ىي أداة إلجراء اختبارات االغتياؿ ، اليت   (Hot Potatoes) بواتتوس ىوت
تتكوف من ستة برامج ديكن استخدامها إلنشاء مواد تعليمية بطريقة شبكة 
اإلنًتنت التفاعلية. يتكوف ىذا الربانمج من جامعة فيكتوراي يف كندا. الربامج 

 الستة ىي:
ئلة : تستخدـ عبعل أسئلة االختيار من متعدد )ابستخداـ األزرار( ،أسJquiz .أ 

متعددة االختيارات ، أسئلة ـبتلطة حوؿ حشو قصَت )عندما تكوف بعض 
 األمور معتادة يكوف مسألة االختيار من متعدد(.

 : تستخدـ لطرح األسئلة ترتيب عشوائي يف الًتتيب الصحيحJmix .ب 
 : تستخدـ لطرح األسئلة يف شكل خياطة عربJcross .ج 
 حد مع معايَت أخرل: تستخدـ عبعل األسئلة مطابقة معيار كاJmatch .د 
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(، ص، ُّٖٗ، )الرايض: دار اؼبعارؼ، ُ، ط.سيكولوجية الوسائل التعليمية ككسائل التدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أضبد منصور،   
ُْْ-ُْٕ 
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 : تستخدـ عبعل األسئلة صبل كاملةJcloze .ق 
: كحدة تطبيق كظيفتها توصيل منتجات الويب تقييم كل كحدة The Smasher .ك 

 ِّيف منتج كاحد
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 الباب الثالث
 طريقة البحث

 نوع البحث . أ
طريقة البحث ىي الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف ربليل حبثها. إذا تنبغي 
للباحثة أف تتعُت مصادر اغبقائق اليت أتخذ منها للحصوؿ إىل اغبقائق اليت تقصد 

 إليها يف ىذا البحث العلمي.
نظرا إىل طريقة ربليل البياانت، ينقسم البحث إىل نوعُت كمها الطريقة الكيفية 

(Kualitatif)  كالطريقة الكمية(Kuantitatif)كالطريقة الكيفية ىي طريقة البحث اليت . 
تستغٍت عن األرقاـ العددية. كعكس الطريقة الكمية فإهنا يكوف فيها اغبساب كاألرقاـ 

 العددية.
لنيل البياانت كطريقة ىذا البحث اليت استخدمت الباحثة ىي الطريقة الكمية 

ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت  (Instructional games)فعالية تطبيق منوذج التعليم  عن
لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة  (Hot Potatoes)بواتتوس 

"بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو. فيمكن على الباحثة أف يًتجم اؼبادة العامية على 
 األرقاـ اليت يتم ربليلها بوسيطة اغباسوب ابستعماؿ طريقة اإلحصائية.

 فروض البحث  . ب
البحث حىت مثبتة ابلبياانت  فركض البحث ىو إجابة مؤقتة على مسألة  

( كفركض Haكفركض البحث نوعاف مها فركض البحث البدلية )  ّّاجملموعة.
 .(Hoالبحث الصفرية )
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Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), Hal 73-74 
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 (Haالفرضية البدلية ) ( أ)
 Variabel)دلت ىذه الفرضية أف فيها الفعالية بُت متغَت مستقل   

X ) كمتغَت غَت مستقل(Variabel Y) أما متغَت مستقل .(Variabel X)  يف
 (Instructional games)فعالية تطبيق منوذج التعليم ىذا البحث ىو 

كمتغَت غَت  (Hot Potatoes)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 
مهارة الكتابة لطالب الفصل يف ىذا البحث ( Variabel Y)مستقل 

-َُِٗ"  اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو
ََِِ. 

 (.Ho)الفرضية الصفرية  ( ب)
دلت ىذه الفرضية ألف فيها ليست العالقة بُت متغَت مستقل   

(Variabel X ) كمتغَت غَت مستقل(Variabel Y.)  كالفرضية الصفرية يف
 (Instructional games)فعالية تطبيق منوذج التعليم ىذا البحث ىي 

لًتقية مهارة  (Hot Potatoes)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 
الكتابة لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف 

 . ََِِ-َُِٗالسنة الدراسية  سيدكارجو

 جمتمع البحث وعينتوج. 
 ؾبتمع البحث ( أ)

ؾبتمع البحث ىو صبيع اؼبقاصد يف البحث.إذا أرادت اؼبالحظة   
كأما اجملتمع يف  ّْع. صبع عناصر يف كالية اؼبالحظة فيسمى دبالحظة اجملتم

اغبادم عشر يف اؼبدرسة  من الصفهو صبيع الطالب فىذا البحث 
طبسة ) سبعة الفصوؿ. اليت تتكوف من "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو
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 كل طالب ىو ك عدد تماعية(، من فصل االج إثنافمن فصل الطبيعية ك 
 طالبا. كشبانوف كشبانية مائة

 عينة البحث ( ب)
البحث ىي جزء من ؾبتمع البحث أك بعض من الذم أما عينة   

. كأما عينة sampling purposiveابإلستعماؿ األسلوب   ّٓيكوف انئبا منو.
يف الطبيعية اغبادم عشر هي الطالب يف الصف فالبحث يف ىذا البحث 

 اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو.
يجوز أف أتخذ كإذا كاف عدد ؾبتمع البحث أكثر من مائة، ف  

عنتة البحث كلكن إذا كاف عدد ؾبتمع البحث أقل من مائة فلذلك على 
مع. األحسن أخذ صبيع اجملتمع. ككاف عينة يف ىذا البحث ىي جزء من اجملت

 طالبا. ِٖ كعدد عينة البحث يف ىذا الصف

 متغري البحثد. 
متغَت البحث ىو النشيط الختبار الفرضية يعٍت يناسب بُت   

النظرية كالواقع. أما تقسيم اؼبتغَت البحث : متغَت اؼبستقل كمتغَت اؼبراقبُت كمتغَت 
 الوسيط. كاؼبتغَت يف ىذا البحث يعٍت:

متغَت اؼبستقل : متغَت مؤثر أك السبب يف التغيَت أك اإلصابة  متغَت غَت   ( أ
فعالية تطبيق . كاؼبتتغَت اؼبستقل يف ىذا البحث ىو  xمستتقل يسمى متغَت 

ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت  (Instructional games)منوذج التعليم 
 .(Hot Potatoes)بواتتوس 

.  كاؼبتغَت غَت yمتغَت غَت اؼبستقل : اؼبتغَت أيثر اؼبتغَت األخر يسمى متغَت   ( ب
 اؼبستقل يف ىذا البحث ىي مهارة الكتابة.
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 طريقة مجع البياانته. 
ربتاج إليو الباحثة يف ىذا البحث. أما الطريقة اليت البياانت ىي كل ما 

 تستخدديها الباحثة عبميع البياانت يف ىذا البحث فما يلي:
 (observasi)طريقة اؼبالحظة  (ُ

ىي طريقة استخدامتها الباحثة يف اكتساب اػبربات كاؼبعلومات   
من خالؿ ما تشاىد أك تسمع منو. يف اؼبالحظة أف يكوف ابستعماؿ 

ار كاإلستفتاء كاألرقاـ كالصورة. طريقة اؼبالحظة ىي صبع البياانت االختب
كتكوف اؼبالحظة مباشرة   ّٔابلستخداـ العيوف مباشرة دكف اآلالت األخرل.

 كغَت مباشرة.
 Instructional)تطبيق منوذج التعليم ِبذه الطريقة تريد الباحثة أف تعريف 

games)  ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس(Hot Potatoes)  لًتقية
مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية  

 .كرايف سيدكارجو
 (wawancara)طريقة اؼبقابلة  (ِ

اؼبقابلة ىي عملية لنيل البياانت بطريقة احملاكرة بُت اؼبقابل كاؼبقابل 
كىذه الطريقة ترجوا الباحثة أف تسأؿ  ّٕللحصوؿ على معلومات من اؼبقابل.

فعالية تطبيق إىل اؼبعلم أك الطالب آبلة ؾبموعة األسئلة كالتمرينات على 
ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس  (Instructional games)منوذج التعليم 

(Hot Potatoes)  لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة
 .العالية كرايف سيدكارجو "بلينجواؿ"
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Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hal 175 
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 .155ٔفظ اٌّشاخغ. ص   
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 (tes)طريقة اإلختبار  (ّ
ىو بعض األسئلة أك األدكات األخرل  طريقة اإلختبار   

اؼبستخدمة لقياس اؼبهارة كاؼبعرفة كالقدرة كاؼبوىبة اليت ديتلكها األفراد أك 
 اجملموعات.

ىذا البحث استعملت الباحثة طريقة االختبار يعٍت االختبار القبلي  
كاالختبار البعدم. أما االختبار القبلي ىو جيرم قبل بداية الربانمج التعليمي 

قبل استخداـ الربانمج  ؼبعرفة مستول الطالب اللغوم أك كفائهم اللغوية
مج التعليمي ؼبعرفة أما االختبار البعدم ىو جيرم بعد انتهاء الربانالتعليمي.

مدل التطوير، التقدًن كزايدة اللغوم الذم أقبزه الطالب بعد استخداـ 
الربانمج التعليمي. كنتيجة ىذا االختبار تقارف بنتيجة االختبار القبلي ؼبعرفة 

 مدل الفرؽ بينها.
 (dokumentasi)الوَثئق  (ْ

ىي طريقة صبع البياانت مصدرىا اؼبكتوبة كالكتب كاجملالت   
ىذه الطريقة لنيل البياانت  ّٖاعبرائد كالبحوث اؼبوجودة كاغبكاايت كغَتىا.ك 

فعالية تطبيق منوذج التعليم عن معلومات اؼبدرسة كالوَثئق عن النتائج فعالية 
(Instructional games) ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس (Hot 

Potatoes)  عشر يف اؼبدرسة لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبادم
 ."بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو
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Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi 
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 بنود البحثو. 
بنود البحث ىو آلة أك األدكات استخداـ الباحثة لنيل اغبقائق   

 العلمية اليت تدعم عملية البحث. كتستعمل الباحثة البنود اآلتية :
فعالية تطبيق منوذج التعليم صفحة اؼبالحظة ؼبعرفة عملية التعليمة  ( أ

(Instructional games)  ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس(Hot 

Potatoes)  لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة
 ."بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو

 اؼببادئ التوجيهية للمقابلة كتسجيل الصور كالتسجيالت الصوتية.  ( ب
االختبار استخدمت الباحثة اإلحتبار ؼبعرفة نتائج درس الطالب خاصة يف   ( ت

 الكتابة. استخدمت الباحثة آبلة ؾبموعة األسئلة كصفحة التقوًن.
 إرشادات التوثيق كقائمة االختيار.  ( ث

 حتليل البياانت .1
ربليل البياانت ىي طريقة إجابة األسئلة اؼبستخدمة يف قضااي   

قدمت الباحثة اغبقائق الكمية، كىي اغبقائق من األرقاـ البحث. يف ىذا الفرصة 
 ّٗابلطريقة اإلحصائية.

فعالية تطبيق منوذج التعليم تستخدـ الباحثة لتحليل البياانت   
(Instructional games)  ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس(Hot 

Potatoes)  اؼبدرسة لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبادم عشر يف
ك رمز اؼبأكية.  T (T-Test). كالرمز اختبار "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو

 كأما الرمز الذم تستعمل الباخثة ىي:
 (Prosentaseرمز اؼبأكية ) ( أ
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فعالية تطبيق منوذج التعليم عن  تناالبيالتحليل  (p)ية ز اؼبأكمور 
(Instructional games)  ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس(Hot 

Potatoes)  لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة
لباحثة بطريقة اعليو ؿ حصم لذا "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجو

 ىي :ت كنااالستبيا
P = 

 

 
        

 البياف :

P = النسبة اؼبأكية 
 = F تكرار اإلجابة(Frekuensi) 
 = Nَْعدد اؼبستجيبُت 

 ،لعلميفًتاض االت اجملموعة كربقيق اناالبييُت يف ربليل التعالتفسَت كاما أ 
 يكونطا فيما يلي :أرسيمي رقدمتو سوىام لذاؼبقدار الباحثة افتستعمل 

 
 فبتاز ُٖ -ََُ

 جيد جدا ُٕ-َٖ

 جيد ُٔ-َٕ

 مقبوؿ َْ-َٔ
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 (Tes – t)القارنة مز  ر   ( ب
لرمز لنيل ا الباحثة ىذـ اتستخد "Test t"يضا أيسمى اؼبقارنة مز ر
 (Instructional games)فعالية تطبيق منوذج التعليم نة رعن مقااؼبعرفة 

لًتقية مهارة الكتابة  (Hot Potatoes)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 
 .كرايف سيدكارجولطالب الفصل اغبادم عشر يف اؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية  

 : ”Tes-t“كأما رمز اؼبقارنة 

    
  
    

 

 البياف :
اٌّماسٔح    0 

 )الفرقة التجريبية( كاغبصوؿ xمن متغَت  (Mean)  اؼبتوسطة     =

 على الصيغة :          

  = 
∑ 

 
 

  y)الفرقة التجريبية( كمن متغَت  xعدد ـبتلفة من متغَت   ∑   

 )الفرقة اؼبراقبة(            

= N صبلة البياانت 

 )الفرقة التجريبية( كمن xاإلكبراؼ اؼبعيارم من متغَت         

 لصيغة.) الفرقة اؼبراقبة( كاغبصوؿ على ا y متغَت   

 كاغبصوؿ على الصيغة:

    = √
∑  

  
 (

∑ 

 
)
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 اإلكبراؼ اؼبعيارم من عدد ـبتلفة كاغبصوؿ على الصيغة :     =

 

      
   

√   
 

 

=  N صبلة البياانت 

 مهارة ترقية (Instructional games)تطبيق منوذج التعليم  عدـ عالقة قبل كبعد    = 

 الكتابة.         

 مهارة ترقية (Instructional games)تطبيق منوذج التعليم  عدـ عالقة قبل كبعد   

 الكتابة.         

ىناؾ العديد من اػبطوات اليت ينبغي  (T-Test)قبل الدخوؿ يف رموز اإلختبار 
 القياـ ِبا، كىي :

 برمز : Mean of Difference   ))يطلب  ( أ)
 

 
   

∑ 
 

 

 برموز : Standar Defiasi يطلب ( ب)
  

     √
∑  

  
 (

∑ 

 
)

 

 

 

 برمز :  Mean of Difference     من  Standar Error)ج( يطلب 
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√   
 

 برمز :   )د( بطلب 

    
  
    

 

   )ق( تقدًن التفسَت على 

 خطة البحث - ي
 ينقسم ىذا البحث العلمي إىل طبسة أبواب كىي:

ة البحث كقضااي البحث فيالباب األكؿ، يف ىذا الباب تبحث الباحثة عن خل
كأمهية البحث كؾباؿ البحث كحدكده كتوضيح اؼبوضوع كربديده كأىداؼ البحث 

كالدراسة السابقة كخطة البحث. ىذا الباب مهم ألنو سيكوف كسيلة لفهم اؼبوضوع 
 التايل.

الباب الثاين، يف ىذا الباب تبحث يف طريقة البحث الدرسات النظرية من 
. الفصل األكؿ يبحث فصوؿ ثالثةموضوع البحث الذم قدمتو كيتكوف ىذا الباب على 

 Instructional) التعليمية األلعابمنودج  كالفصل الثاين يبحث عن. مهارة الكتابةعن  

Games).  كالفصل الثالث يبحث عن كسيلة التعليم ىوت بواتتوس(Hot Potatoes). 
الباب الثالث، يف ىذا الباب تبحث يف طريقة البحث اليت تتكوف من نوع 

كعينتو كطريقة صبع البياانت كبنود البحث كطريقة ربليل  البحث كفركضو كؾبتمعو
 البياانت.

الباب الرابع، تبحث الباحثة يف الدراسة اؼبيدانية كتتكوف ىذا الباب على فصلُت، 
، كيشتمل ارجوكرايف سيدك "بلينجواؿ" العالية   مها: الفصل األكؿ، يبحث يف حملة مدرسة
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كأىداؼ أتسيسها كأحواؽبا. الفصل الثاين، على اتريخ كأتسيسها كموقعها اعبغرايف 
فصل تبحث يف عرض البياانت كربليلها، كفيها ؼبعرفة مهارة الكتابة لدل طالب ال

منودج تطبيق ، كؼبعرفة اغبادم عشر ابؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدك ارجو
فصل الب لدل طال تابةلًتقية مهارة الك (Instructional Games) التعليميةاأللعاب 

منودج تطبيق ، كؼبعرفة فعالية  اغبادم عشر ابؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدك ارجو
 Hot)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس  (Instructional Games) التعليميةاأللعاب 

Potatoes) فصل اغبادم عشر ابؼبدرسة "بلينجواؿ" اللدل طالب  تابةلًتقية مهارة الك
 .ية كرايف سيدك ارجوالعال

الباب اػبامس، ىو الباب األخَت كتبحث الباحثة فيو عن االختتاـ الذم تكوف 
 من نتائج البحث أك اػبالصة كاالقًتاح.
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 الباب الرابع  

 الدراسة ادليدانية

العالية  بلينجواؿ مدرسة حيتول ىذا الباب على فصلُت : الفصل األكؿ حملة عن 
 كفصل الثاين عرض البياانت كربليلها.، كرايف سيدكارجو

 .مدرسة بلينجوال العالية كراين سيدوارجو الفصل األول: حملة عامة عن - أ
 .بلينجوال العالية كراين سيدوارجومدرسة  ىويّة -1

 .مدرسة بلينجواؿ العالية كرايف سيدكارجو:   اسم اؼبدرسة ( أ)
 .ج. ْ: الشارع جنوقبي رقم   العنواف ( ب)
 كرايف:    القرية  ( ج)
 سيدكارجو :   اؼبنطقة ( د)
 سيدكارجو :   اؼبدينة ( ق)
 : جاكل الشرقية   الوالية ( ك)
  ّّّٖٖٔٗ(َُّ) :  رقم اؽباتف ( ز)
 ََِِ :  سنة التأسيس  ( ح)
 (Aأ ) :  شهادة اؼبدرسة ( ط)
 info@madrasahaliyahbilingual.sch.id:  الربيد اإللكًتكين ( ظ)
 دمحم فحرز اإلسهاؽ : رئيس اؼبدرسة  ( م)

 .بلينجوال العالية كراين سيدوارجوادلدرسة  منهاج دراسي -٠
تستخدـ منهجُت: منهج  العالية كرايف سيدكارجوبلينجواؿ مدرسة 

القسم الديٍت كمنهج األمانة اغبديث للبيزنطة. يعتمد منهج اؼبدرسة الداخلية 
اإلسالمية على صبلة "القرآف كلغتو" ، اليت توضح التفاصيل القدرة على قراءة 
ا ، كالقدرة على قراءة ككتابة اغبركؼ العربية ، كالقدرة على  القرآف جيدن
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 ّاحملادثة اليومية ، كحفظ بعض اآلايت اآلية )استخداـ لغة القرآف يف 
أجزاء( ، قادرة على ترصبة القرآف من البداية إىل النهاية كقادرة على الوصوؿ 

 إىل الكتب التفسَتية ابإلندكنيسية كالعربية.
يتم تنفيذ كال اؼبنهجُت بطريقة متكاملة مع نظاـ "مدرسة ليـو كامل" ، 

ساعة ، كتبدأ الفصوؿ الرظبية يف الساعة  ِْكابلتايل فإف عملية التعليم ىي 
بتوقيت غرب  ََ.ُٓبتوقيت غرب إندكنيسيا حىت الساعة  َّ:َٔ

 إندكنيسيا ، كالباقي ىم الطالب ربت بيئة بيزانًتين.
 (Visi)الرؤية  -3

 "النمو كتنمية البشر الذين يفكركف دائما كيفكركف كاحملبة"  
 (Misi)البعثة  -٤

مدرسة ليت تقضى لتبليغ الرؤية اؼبدرسة. اإلسًتاجية االبعثة ىي عملية  
تدٌؿ البعثة متنوعة لكي لتبلغ الرؤيو، كما  العالية كرايف سيدكارجوبلينجواؿ 

 يلي:
 . تشغيل غركه العبادة كاحملبةُ
 . غرس أخالؽ الكرمةِ
 . تطوير التعليم الذم لو تقاليد التوازف كالتميز: الفكرية كالعاطفية كالركحيةّ
 

 .مدرسة بلينجوال العالية كراين سيدوارجو ادلدّرسنيأحوال  -٥
اؼبعلمُت ىو الفرد الذم يساعد الطالب عن طريق النشاط العقلي أك   

اغبركي أك مها معا على التغَت أك التعديل يف السلوؾ أك اغبربة اعبديدة اليت مل 
مدرسة ك أما عدد اؼبدرسُت يف   ُْيسبق أف مرت بو يف خرباتو السابقة.

 كما يلي:  بلينجواؿ العالية كرايف سيدكارجو
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 ْ.ُجدكؿ 

 ِْ.مدرسة بلينجواؿ العالية كرايف سيدكارجوأظباء اؼبدٌرسُت يف 
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 ََِِيف البياانت عن اؼبدرسُت يف سنة  كَثئق مدرسة بلينجواؿ العالية كرايف سيدكارجو 

 اؼبكانة العنواف اإلسم الرقم
 مدير اؼبدرسة سيدكارجو دمحم فحرز اإلسهاؽ ُ
 قسم منهاج التدريس سيدكارجو فياان راينيت ِ

رئيسة قسم شؤكف  سيدكارجو ليلي عبيدة ّ
 التلميذ

انئب رئيس البنية  سيدكارجو سيت قرة أعُت ْ
 التحتية

انئب رئيس  سيدكارجو دمحم إقباؿ خلود ٓ
 العالقات العامة

 مدٌرس سيدكارجو إظبانتو ٔ
 مدٌرسة سيدكارجو ضيائة اؼبٌلة ٕ
 مدٌرسة سيدكارجو يوين كداي ٖ
 مدٌرسة سيدكارجو نور عُت ٗ
 مدٌرس سيدكارجو أضبد إسهارم َُ
 مدٌرسة سيدكارجو لوؾ فائزة ُُ
 مدٌرس سيدكارجو فربم خَت الرزاؿ ُِ
 مدٌرس سيدكارجو دمحم إخواف ُّ
 مدٌرس سيدكارجو إرشاد العباد ُْ
 مدٌرسة سيدكارجو رفعة انساء ُٓ
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 مدٌرسة سيدكارجو أظباء اغبسٌت ُٔ
 مدٌرسة سيدكارجو أنيك فاطمة الزىرة ُٕ
 مدٌرس سيدكارجو البسيطعبد  ُٖ
 مدٌرسة سيدكارجو آين آرنوايت ُٗ
 مدٌرس سيدكارجو عبد الطيف َِ
 مدٌرسة سيدكارجو نوف أغريٍت ُِ
 مدٌرس سيدكارجو أعاـ كرنيواف ِِ
 مدٌرسة سيدكارجو حاجة زنوبة الفارين ِّ
 مدٌرس سيدكارجو سوفرماف ِْ
 مدٌرس سيدكارجو عبد اػبالق ِٓ
 مدٌرس سيدكارجو دمحم ميونو ِٔ
 مدٌرسة سيدكارجو كليمة ِٕ
 مدٌرسة سيدكارجو عُت اليوليايت ِٖ
 مدٌرسة سيدكارجو مسدين ِٗ
 مدٌرس سيدكارجو أيرلنغ بودم َّ
 مدٌرس سيدكارجو دمحم أنصارم ُّ
 مدٌرسة سيدكارجو حاجة فاطمة نور  ِّ
 مدٌرسة سيدكارجو عيمة فتحة ّّ
 مدٌرسة سيدكارجو أين رضبوايت ّْ
 مدٌرسة سيدكارجو سارم آكا ّٓ
 مدٌرسة سيدكارجو آفا فرايندين ّٔ
 مدٌرسة سيدكارجو آيف دايف ّٕ
 مدٌرس سيدكارجو فور ىندككو ّٖ
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 مدٌرس سيدكارجو ايدم يولينتو ّٗ
 مدٌرسة سيدكارجو إيك كحي َْ
 مدٌرسة سيدكارجو أبريلية ُْ
 مدٌرسة سيدكارجو سيت ميسارة ِْ
 مدٌرسة سيدكارجو أميٍت ّْ
 مدٌرس سيدكارجو حاج طارؽ الواسع ْْ
 مدٌرسة سيدكارجو ديٍت نور اللطيفة ْٓ
 مدٌرس سيدكارجو كندارك ْٔ
 مدٌرس سيدكارجو يوننتو أمُت ْٕ
 مدٌرس سيدكارجو دمحم أيل الباب ْٖ
 مدٌرس سيدكارجو آريك ْٗ
 مدٌرس سيدكارجو زايء اغباؽ َٓ
 مدٌرسة سيدكارجو سكينة مسعودة ُٓ
 مدٌرسة سيدكارجو أمهة النجاة ِٓ
 مدٌرسة سيدكارجو نظيفة النعمة ّٓ
 مدٌرس سيدكارجو زدين يسرل ْٓ
 مدٌرس سيدكارجو مسعود يزيد ٓٓ
 مدٌرسة سيدكارجو حسنية عسبندم ٔٓ
 مدٌرسة سيدكارجو رسكا ٕٓ
 مدٌرس سيدكارجو أبو عمار ٖٓ
 مدٌرسة سيدكارجو ليلة اؼبغفرة ٗٓ
 مدٌرسة سيدكارجو فطراة الواحدة َٔ
 مدٌرسة سيدكارجو سيبة اؼببينة ُٔ
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 .مدرسة بلينجوال العالية كراين سيدوارجوأحوال التالميذ يف  -٦

يف العاـ  مدرسة بلينجواؿ العالية كرايف سيدكارجو أحواؿ الطالب يف
 كما يلي: ََِِ – َُِٗالدراسي 

  ِ.ْجدكؿ 
يف العاـ الدراسي  مدرسة بلينجواؿ العالية كرايف سيدكارجوعدد التالميذ يف 

َُِٗ - ََِِّْ 
 جمموع مؤنث مذكر الفصل رقم

ُ X َُٗ َُْ ِْٗ 

ِ XI َٗ ُِٓ ُِٓ 

ّ XII ٔٗ ُُٗ ُٖٖ 
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 ََِِيف البياانت عن عدد التالميذ يف سنة  سيدكارجو كَثئق مدرسة بلينجواؿ العالية كرايف 

 مدٌرسة سيدكارجو عايل الرافعة ِٔ
 مدٌرسة سيدكارجو آكا أبريلياين ّٔ
 مدٌرسة سيدكارجو حسن اؼبهمة ْٔ
 مدٌرسة سيدكارجو سيسكا دكم نوفنيت ٓٔ
 مدٌرسة سيدكارجو سييت سبتياين ٔٔ
 مدٌرسة سيدكارجو نور جحيولننتانغ  ٕٔ
 مدٌرس سيدكارجو أضبد سركر ٖٔ
 مدٌرسة سيدكارجو آفا رشدايىن ٗٔ
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 ِٓٔ ّْٖ ِٖٔ جمموع

 كراين سيدوارجمدرسة بلينجوال العالية  تعليم مهارة الكتابة يف  -٧

ارات الكتابة يف العربية ؼبه اللغة التعلممنوذج استخدـ األستاذ إقبل خلود 
. فيما يلي بعض درسة بلينجواؿ العالية كرايف سيدكارجدباغبادم عشر  لالفص

درسة بلينجواؿ العالية كرايف اؼبالنماذج ككسائل التعلم اؼبستخدمة يف 
 :سيدكارج

 إمالء .ُ
كأحياانن م. ، مث يعيد الطالب كتابتهيقرأ اؼبعلم كلمة كاحدة أك عدة صبل  

يعطي اؼبعلم أك يطلب من الطالب إعادة كتابة القراءة اليت أعطاىا اؼبعلم. 
ابإلضافة إىل ذلك ، فإنو يعمل أيضنا على إطالؽ الكتابة العربية أك التعود 

 .عليها
 دليل .ِ

يقـو اؼبعلم بتخصيص مهاـ لصفحات معينة يف الكتاب ،يف شكل صورة 
مث يطلب منهم اؼبعلم فرز الصورة أك اللغز كإعطاء استنتاج على أك لغز. 

أك يف بعض األحياف يكتب اؼبعلم صبلة طويلة  شكل صبلة تشرح الصورة.
 نوعنا ما ، مث ييطلب من الطالب استبداؿ الدكمَت.

 إعطاء األسئلة.  .ّ
يقدـ اؼبعلم األسئلة كيطلب من الطالب اإلجابة أك التأليف من موضوع 

 بقناؿبدد مس
 وحتليلها البياانت الثاين: عرضالفصل  - ب

فصل احلادي عشر ابدلدرسة "بلينجوال" مهارة الكتابة لدى طالب ال  -1
 العالية كراين سيدو ارجو
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اغبادم بحث الباحثة يف ىذا الباب عن عملية تعليم اللغة العربية للفصل ت 
 ة، خاصارجوابؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدك ( ٓ) الطبيعيةعشر 

يف مهارة الكتابة. كمن اؼبعلـو من أىداؼ تدريس اللغة العربية ىي 
اكتساب التالميذ على اؼبهارات األربع كىي مهارة اإلستماع كالكالـ 

 كالقراءة كالكتابة.
الباحثة طريقة االختبار ؼبعرفة كفاءة مهارة الكتابة قبل  تاستخدم

ابستخداـ  (Instructional Games) التعليمية األلعاب منوذج تطبيق 
اغبادم عشر لتالميذ الفصل  (Hot Potatoes)كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 

 . كأما نتيجة االختبار فكما يلي:(ٓ) الطبيعية
 
 ْ.ّجدكؿ 

اغبادم لتالميذ الفصل  (Pretest)الباحثة نتائج االختبار القبلي  تحصل
 كرايف سيدك ارجوابؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية  ( ٓ) الطبيعيةعشر 

 االختبار القبلي اإلسم الرقم
 ٖٔ فردكسي أكماليا ُ
 ّٖ نبيلة أنيكا ِ
 ٓٔ أشفي بيل مانيال أجينج شينتاان ّ
 ٖٓ داي أيو فراتوم ْ
 ْٔ أرداين زىرك ديوم ٓ
 ٕٓ فوزية نيال فيكي ٔ
 ِٖ سلسبيال حليا ٕ
 ِٖ سويتو سالسابيال اكرا ايظبُت ٖ
 ٖٗ زافَتا ألفانيا ءسان خَت ٗ
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 ٔٔ كينانيت فسفيتا كحيود َُ
 ٕٖ اؼبغفورة ليلة ُُ
 ٖٖ يولياين صبيخة لطيفية ُِ
 ٖٗ رضبة عزيزة اؼبوليدية ُّ
 ِٖ نبيلة الراسحة ُْ
 ِٕ نيل صـو رمضاف ُٓ
 ْٕ نفندا ألفة زؼٌ  ُٔ
 ٕٔ كَتاان بوترم شوفا نورما ُٕ
 ُٖ زين صوفاف فلة نور ُٖ
 ٓٔ اغبسنة عمر نور ُٗ
 ّٖ الشمورة نور َِ
 َٖ قمرية نور ُِ
 ٕٓ فرسيمار فطمة فوترم ِِ
 ٔٔ مصطفى اؼبوليداي بوترم ِّ
 ِٖ رترم قرة عُت ِْ
 َٖ شهَتة فرين كحدة ِٓ
 ٖٖ ثبطة بودم ِٔ
 ِٖ فيسكا أرينيت ِٕ
 ِٕ زىرة الفائزة ِٖ

 ُِٗٗ جمموعة
 ٓ,ٖٕ متوسطة
 ختبار.تقدير نتائجهم ابلنسبة اؼبأكية يف اإل ؼبعرفة عدد التالميذ من انحية
 كأتيت الباحثة ابعبدكؿ التايل:
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 ْ.ْجدكؿ 

 تفصبل النتائج يف االختبار من انحية التقدير بنسبة مائية.
 

 

 

 

 

 

 حصلوا الطالب من %ٔ,ّٓ اجملموعة، البياانت على بناءنظرا إىل 
 القبلي.  االختبار يف اؼبتوسطة نتيجة على ابلنظر ىذه ،" فبتاز ة "درج على

  درجة حصلوا %ٗ,ُٕ " ك جيد جدا "  درجة حصلوا %ٔ,ِٖ يدؿ ك
 ". جيد"

ابستخدام وسيلة  (Instructional Games) التعليمية األلعابج منوذ تطبيق  -٠
لدى طالب  تابةلرتقية مهارة الك(Hot Potatoes) التعليم ىوت بواتتوس 

 درسة "بلينجوال" العالية كراين سيدوارجوفصل احلادي عشر مبال
 (Instructional Games)التعليمية األلعاب وذجبتطبيق من ةالباحث تقام

يف تعليم مهارة  (Hot Potatoes)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 
اغبادم لتالميذ الفصل " اؼبواقف عاـ يف اؼبدرسة ك اإلجتماع" دبادة تابةالك

ؽبا أنشطة التعليم يف  درسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجوعشر دب
 تطبيقها.

 النسبة ادلأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 ٔ,ّٓ ُٓ فبتاز ُٖ -ََُ ُ
 ٔ,ِٖ ٖ جيد جدا ُٕ – َٖ ِ
 ٗ,ُٕ ٓ جيد ُٔ – َٕ ّ
 - - انقص ُْ – َٔ ْ
 - - قابح َْ – َ ٓ

 ََُ ِٖ اجملموع
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 (Instructional Games)التعليمية األلعاب وذجأما خطوات تطبيق من
يف تعليم مهارة  (Hot Potatoes)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 

اللغة العربية  سيف تدري" اؼبواقف عاـ يف اؼبدرسة ك اإلجتماع" دبادة تابةالك
كالنشاط  تعليمية ألعاب تشكيل من ثالثة خطوات منها اؼبقدمة  ك فتتكوٌ ف

 ما يلي: كىي ,النهائي
 مقدمة )مقدمة( .ُ

حىت  WhatsAppيف ؾبموعة  ُُيتم طالب الصف األكؿ  
يتمكنوا من التواصل. يستخدـ منوذج التعلم التعليمي ؽبذه اللعبة 
اإللكًتكنية )اؽباتف احملموؿ ، الكمبيوتر( ابلتأكيد جهازنا إلكًتكنينا. 

قـو ِبا يف منوذج التعلم ىذا ، يبدأ التعلم دبقدمة لأللعاب اليت سي
 الطالب.

يقدـ اؼبعلم اللعبة اليت سيتم لعبها مع األىداؼ اليت سيحققها 
ىوت بواتتوس يقـو تطبيق  الطالب ، كىي فبارسة مهارات الكتابة.

(Hot Potatoes)  الذم يستخدمو اؼبعلم إبنشاء ارتباط دكف اتصاؿ
يرسل اؼبعلم اؼبلف إىل ؾبموعة . ديكن للطالب فتحو مباشرةن 

Whatsapp لتنزيل الطالب 
  (تعليمية ألعاب نصوص) تعليمية ألعاب تشكيل .ِ

بعد شرح األلعاب كالقواعد اليت جيب أخذىا يف االعتبار ، قبل  
بدء األلعاب ، يتأكد اؼبعلم فبا إذا كاف الطالب قد قاموا بتنزيل 
 اؼبلفات اؼبرسلة. مث يبدأ اؼبعلم اللعبة إبجراء مكاؼبة فيديو مع الطالب.

فبارسة األلعاب ثالثوف دقيقة. يستغرؽ كل سؤاؿ ثالث دقائق كقت 
 .اللعبة للعمل
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، جيب على الطالب تسجيل القيمة اليت من اللعبةبعد االنتهاء  
مت اغبصوؿ عليها. يراقب اؼبعلم الطالب كيشرؼ عليهم حىت ال 

 خيدعوا يف اللعب.
 (اػبتاـ) اػبتاـ .ّ

يف ختاـ التعلم ، يقـو الطالب جبمع النتائج من خالؿ ؾبموعة  
WhatsApp  كسوؼ يرل اؼبعلم نتائج صبيع الطالب. حيصل الطالب

اغباصلوف على أعلى الدرجات على جوائز كشكل من أشكاؿ 
التقدير. كيقدـ اؼبعلم كلمات ربفيزية للطالب الذين مل حيصلوا بعد 

 للتعلم.على جائزة ليكونوا أكثر ضباسنا 
يف هناية الدرس يشرح اؼبعلم كل سؤاؿ يف اللعبة. كإعطاء بعض  

ينتهي التعلم دبنح جوائز للطالب  اؼبالحظات للطالب لتذكرىا.
 اغباصلُت على أعلى الدرجات

  
ابستخدام  (Instructional Games) التعليمية األلعابفعالية تطبيق منوذج  -3

لدى  تابةلرتقية مهارة الك(Hot Potatoes) وسيلة التعليم ىوت بواتتوس 
 درسة "بلينجوال" العالية كراين سيدوارجومب فصل احلادي عشرطالب ال

قبل  (Pretest)استخدمت الباحثة طريقة االختبار يعٍت اختبار قبلي 
ابستخداـ كسيلة  (Instructional Games) التعليمية األلعاب وذجمنتطبيق 

بعد تطبيق  (Postest)كاختبار بعدم ، (Hot Potatoes)التعليم ىوت بواتتوس 
ابستخداـ كسيلة التعليم  (Instructional Games) التعليمية األلعاب وذجمن

كتلك االختبارات ؼبهارة الكتابة للطالب  (Hot Potatoes)ىوت بواتتوس 
 (Instructional Games) التعليمية األلعابفعالية تطبيق منوذج يستخدـ ؼبعرفة 
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 الكتابةلًتقية مهارة  (Hot Potatoes)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 
 .درسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجودب فصل اغبادم عشراللطالب 

 
 ْ.ٓجدكؿ 

( ٓ) الطبيعيةاغبادم عشر لطالب الفصل  (Postest)حصل اختبار بعدم 
 ابؼبدرسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدك ارجو

 االختبار بعدي اإلسم الرقم
 َٗ فردكسي أكماليا ُ
 َٗ نبيلة أنيكا ِ
 َٕ أشفي بيل مانيال أجينج شينتاان ّ
 ٔٗ داي أيو فراتوم ْ
 َٕ أرداين زىرك ديوم ٓ
 ِٖ فوزية نيال فيكي ٔ
 ِٗ سلسبيال حليا ٕ
 َٗ سويتو سالسابيال اكرا ايظبُت ٖ
 ٖٗ زافَتا ألفانيا ءسان خَت ٗ
 َٖ كينانيت فسفيتا كحيود َُ
 ٖٗ اؼبغفورة ليلة ُُ
 ٓٗ يولياين صبيخة لطيفية ُِ
 ٓٗ رضبة عزيزة اؼبوليدية ُّ
 ََُ نبيلة الراسحة ُْ
 ٖٓ نيل صـو رمضاف ُٓ
 َٖ نفندا ألفة زؼٌ  ُٔ
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 ٖٓ كَتاان بوترم شوفا نورما ُٕ
 ََُ زين صوفاف فلة نور ُٖ
 ٖٕ اغبسنة عمر نور ُٗ
 َٗ الشمورة نور َِ
 َٗ قمرية نور ُِ
 َٖ فرسيمار فطمة فوترم ِِ
 ٖٓ مصطفى اؼبوليداي بوترم ِّ
 َٗ رترم قرة عُت ِْ
 ََُ شهَتة فرين كحدة ِٓ
 ٖٗ ثبطة بودم ِٔ
 َٗ فيسكا أرينيت ِٕ
 ٖٓ زىرة الفائزة ِٖ

 ِِْٖ جمموعة
 ٔ,ٖٖ متوسطة

يف  اؼبأكية ابلنسبة همنتائج تقدير انحية من الطالب عدد ؼبعرفة
 :يلي كما كتابةال ؼبهارة الطالب كفاءةاالختبار البعدم كبو ترقية  
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 ْ.ٔجدكؿ 

 

 

ا
ل
ق
 ا

 على بناءتفصيل النتائج يف االختبار البعدم من انحية التقدير اؼبأكية 
 ،ىذه"فبتاز" ةدرج على حصلوا الطالب من %ٔ,ٖٕ اجملموعة، البياانت
 من% ّ,ُْ   يدؿ ك البعدم.  االختبار يف اؼبتوسطة نتيجة على ابلنظر

 "جيد" . درجة حصلوا% ُ,ٕ ا" كجد جيددرجة " حصلوا الطالب

ك بعد أف نظر الباحثة إىل النتيجة االختبار القبلي ك االختبار 
 Instructional) التعليمية األلعابمنوذج البعدم، أف االختبار قبل تطبيق 

Games)  ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس(Hot Potatoes)   ك بعد
ك ربليل البياانت من االختبار القبلي ك  تطبيقها كجد الفرؽ بينهما.

 االختبار البعدم كما يلي:

فتستعمل الباحثة رمز فيسر  "Uji T"ئدة كالتفسَت على قيمة قائدة 
(Fisher) فيما يلي: 

   
  

    
 

 النسبة ادلأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %ٔ,ٖٕ ُّ فبتاز ُٖ -ََُ ُ
 %ّ,ُْ َُ جيد جدا ُٕ – َٖ ِ
 %ُ,ٕ ٓ جيد ُٔ – َٕ ّ
 - - انقص ُْ – َٔ ْ
 - - قابح َْ – َ ٓ

 %ََُ ِٖ اجملموع
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 كأما خطوات ربليل البياانت فهي: 

  Differensia يصنع لوحة اغبساب -ُ
 يطلب صبلة التمييز  -ِ
 (SD)يطلب مقياؿ اإلكبراؼ  -ّ
 يطلب اؼبتوسط -ْ
 

 الوصف:

T0 = اؼبقارنة 
D = اؼبسافة بُت قبل االختبار كما بعده 

SD = نتيجة اإلكبراؼ 
N = اؼبواضيع اليت مشلتها العينة 
M = اؼبتوسط 

 ٕ.ْاللوحة  
 ربليل البياانت من االختبار القبلي كاالختبار البعدم

 أمساء الطالب رقم
 النتائج

D = X-Y D
2 

    (X) بعد (Y)قبل 
 ُٔ ْ َٗ ٖٔ فردكسي أكماليا ُ
 ْٗ ٕ َٗ ّٖ نبيلة أنيكا ِ

 مانيال أجينج شينتاان ّ
 ِٓ ٓ َٕ ٓٔ أشفي بيل
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 ُُِ ُُ ٔٗ ٖٓ داي أيو فراتوم ْ
 ّٔ ٔ َٕ ْٔ أرداين زىرك ديوم ٓ
 ْٗ ٕ ِٖ ٕٓ فوزية نيال فيكي ٔ
 ََُ َُ ِٗ ِٖ سلسبيال حليا ٕ

 سالسابيال اكرا ايظبُت ٖ
 ْٔ ٖ َٗ ِٖ سويتو

 ُٖ ٗ ٖٗ ٖٗ زافَتا ألفانيا ءسان خَت ٗ
 ُٔٗ ُْ َٖ ٔٔ كينانيت فسفيتا كحيود َُ
 ُُِ ُُ ٖٗ ٕٖ اؼبغفورة ليلة ُُ
 ْٗ ٕ ٓٗ ٖٖ يولياين صبيخة لطيفية ُِ
 ّٔ ٔ ٓٗ ٖٗ رضبة عزيزة اؼبوليدية ُّ
 ِّْ ُٖ ََُ ِٖ نبيلة الراسحة ُْ
 ُٗٔ ُّ ٖٓ ِٕ نيل صـو رمضاف ُٓ
 ّٔ ٔ َٖ ْٕ نفندا ألفة زؼٌ  ُٔ
 ُٖ ٗ ٖٓ ٕٔ كَتاان بوترم شوفا نورما ُٕ
 ُّٔ ُٗ ََُ ُٖ زين صوفاف فلة نور ُٖ
 ُٗٔ ُّ ٖٕ ٓٔ اغبسنة عمر نور ُٗ
 ْٗ ٕ َٗ ّٖ الشمورة نور َِ
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 ََُ َُ َٗ َٖ قمرية نور ُِ
 ِٓ ٓ َٖ ٕٓ فرسيمار فطمة فوترم ِِ
 ُّٔ ُٗ ٖٓ ٔٔ مصطفى اؼبوليداي بوترم ِّ
 ْٔ ٖ َٗ ِٖ رترم قرة عُت ِْ
 ََْ َِ ََُ َٖ شهَتة فرين كحدة ِٓ
 ََُ َُ ٖٗ ٖٖ ثبطة بودم 26
 ْٔ ٖ َٗ ِٖ فيسكا أرينيت 27
 ُٗٔ ُّ ٖٓ ِٕ زىرة الفائزة 28

 ُّْٓ ِّٖ ِِْٖ ُِٗٗ جمموعة

   ٔ,ٖٖ ٓ,ٖٕ متوسط

 يدؿ ىذا البعدم، كاالختبار القبلي االختبار نتيجة إىلة الباحث نظرت أف كبعد
 األلعابمنوذج  تطبيق قبل نتائج فرؽ كانت الكتابة مهارة يف الطالب كفاءة تطور على

 Hot)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس  (Instructional Games) التعليمية

Potatoes) القبلي االختبار القيمة بُت اؼبتوسطة اؼبسافة ذبد السابقة. أما بناء على اللوحة 
 : يلي فكما البعدم كاالختبار
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Ha  ْاللوحة.ٖ 

 اؼبسافة اؼبتوسطة بُت القيمة االختبار القبلي كاالختبلر البعدم

 

 

 

 (T-Test) برمز يعرؼ اليت اؼبقارنة رمز ةالباحث تاستخدم الفرؽ، ىذه كؼبعرفة

 : يلي كما

   
  
    

 

               اؼبقارنة 
)الفرقة التجريبية( كاغبصوؿ على  Xمن متغَت  اؼبتوسطة         

 .الصيغة
)الفرقة التجريبية( كمن متغَت  Xاؼبعارم من متغَت  االكبراؼ       

Y )الفرقة اؼبراقبة( 

   
∑ 

 
 

 Y)الفرقة التجريبية( كمن متغَت  Xـبتلفة من متغَت  عدد ∑   = 

 )الفرقة اؼبراقبة(
=   N صبلة البياانت 

 
 

 ادلسافة بينهما Y متغري  Xمتغري 
ٖٖ,ٔ ٕٖ,ٓ َُ,ُ 
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 :الصيغة علىكاغبصوؿ 

     √
∑ 

 

 
 (

∑ 

 
)

 

 

 : االكبراؼ اؼبعيارم من عدد ـبتلفة كاغبصوؿ على الصيغة       = 

      
   

√   
 

 

مقبولة دبعٌت ترتقي مهارة   (Ha)البدليةكالنتيجة األخَتة تدؿ على أف الفرضية 
 Instructional) التعليمية األلعابمنوذج  الكتابة للطالب الفصل العشر بعد تطبيق

Games)  ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس(Hot Potatoes)  يف تدريس اللغة العربية
. كؼبعرفة ىذه الفركض استخداـ الباحثة رمز "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجودبدرسة 
 كما يلي: (T-Test)اؼبقارنة 

 اػبطوة األكىل .ُ
   

∑ 

 
 

 

   
   

  
 

 

        = 10,107  

 البياف :

 .)الفرقة التجريبية( كاغبصوؿ على الصيغة Xمن متغَت  اؼبتوسطة         
 )الفرقة اؼبراقبة( Y)الفرقة التجريبية( كمن متغَت  Xـبتلفة من متغَت  عدد  ∑   =
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=   N صبلة البياانت 
 
 ارتباط بُت اؼبتغَتين .ِ

     √
∑ 

 

 
 (

∑ 

 
)

 

 

     √
     

  
 (
   

  
)
 

 

     √
      

   
 
      

   
 

     √
      

   
 

     √       

          

 البياف :

Ha  = التعليمية األلعابفعالية تطبيق منوذج يوجد (Instructional Games)  ابستخداـ
فصل اغبادم اللطالب  الكتابةلًتقية مهارة  (Hot Potatoes)كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 

 .درسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجودب عشر

H0  َالتعليمية األلعابفعالية تطبيق منوذج يوجد = ػذ (Instructional Games)  ابستخداـ
فصل اغبادم اللطالب  الكتابةلًتقية مهارة  (Hot Potatoes)كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 

 اإلكبراؼ اؼبعيارم.درسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجودب عشر

      
   

√   
 

 

      
    

√    
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           = 0,856 

 

 

 برمز    يطلب  .ّ
   

  
    

 

 

   
      

     
 

 

        

 
 برمز    يطلب  .ْ

𝐝𝐟 =   −   = 28 −   = 27 

 كما يلي :      ، ربصل الباحثة قيمة 27 =    مث اعطاء التفسَت إىل 
 1.703 =   % 5يف درجة اؼبغزم  -
 2,472 =   % 1يف درجة اؼبغزم  -

 %ٓ % أك يفُكمن ىنا أف أكرب من جدكؿ رقم يف 

1,703 < 11,8 > 2,472 

أكرب من    ألف  2,472 ك 1,703احملصوؿ ىو    ك  11,8احملصوؿ فهو     أما
مقبولة. كىذا يدؿ على  (H0) مردكدة كالفرضية البدلية  (Ha) فكانت الفرضية الصفرية
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 األلعابمنوذج  تطبيق قبل الكتابة مهارة على الطالب قدرة يفكجود فرؽ النتيجة 
 (Hot Potatoes)ابستخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس  (Instructional Games) التعليمية

درسة "بلينجواؿ" العالية كرايف دب فصل اغبادم عشراللطالب  الكتابةلًتقية مهارة 
 .سيدكارجو

 التعليمية األلعابمنوذج أتثَت الذم أيخذه من ىذا الباب أف ىناؾ  ستنتاجكاال
(Instructional Games) تخداـ كسيلة التعليم ىوت بواتتوس ابس(Hot Potatoes)   لًتقية

 .درسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجودب فصل اغبادم عشراللطالب  الكتابةمهارة 

 الباب اخلامس

 خامتة البحث
 نتائج البحث - أ

 أما نتائج البحث فكما يلي :
درسة "بلينجواؿ" دب فصل اغبادم عشرال طالبدل لكتابة ال مهارة إف .ُ

 الدرجة على ابلنسبة اعبيدة الدرجة كىذه. جيدة العالية كرايف سيدكارجو
 .ٓ,ٖٕ كىي اؼبتوسطة

ابستخداـ كسيلة  (Instructional Games) التعليمية األلعابمنوذج إف تطبيق  .ِ
فصل اللطالب  الكتابةلًتقية مهارة   (Hot Potatoes)التعليم ىوت بواتتوس 

بثالث خطوات :    درسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجودب اغبادم عشر
شرح قواعد اللعبة ، كاللعبة  ( األنشطة الرئيسة: تعطي الباحثة ِ( اؼبقدمة ُ

 االختتاـ.) ّ تتم يف كقت كاحد ؼبدة ثالثُت دقيقة
ابستخداـ  (Instructional Games) التعليمية األلعابمنوذج إف استخداـ  .ّ

لطالب  الكتابةلًتقية مهارة   (Hot Potatoes)كسيلة التعليم ىوت بواتتوس 
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.  درسة "بلينجواؿ" العالية كرايف سيدكارجودب فصل اغبادم عشرال فٌعاؿه
احملصوؿ ىو    ك 2,472احملصوؿ فهو    ستخدمها بنتيجة فٌعاؿه كتبدكا 
مردكدة   (H0)فكانت الفرضية الصفرية    أكرب من    ألف  11,8ك   1,703

 مقبولة.  (Ha)كالفرضية البدلية 
 ادلقرتاحات  - ب

 ؼبدير اؼبدرسة -ُ
التعليم خاصة تعليم مهارة  عملية ديدذبينبغي أف يرقي ضباسة اؼبعلمُت يف 

ة  اؼبتوسطة اإلسالمية الفصل السابع  ابؼبدرس طالبعبميع ال الكتابة
 .اغبكومية

 للمدرس -ِ
م اؼبستخدمة يف يإليالء اؼبزيد من االىتماـ لوسائل التعل للمدرس  

التدريس. نظرنا ألف استخداـ البطاطا الساخنة جيب أف يستخدـ تطبيقات 
إلكًتكنية ، مثل اؽبواتف احملمولة كأجهزة الكمبيوتر ، يتم تضمُت البطاطس 

 الساخنة كتطبيق كامل لطرح األسئلة مع ميزة تقييم دقيقة.
 بسهولة اغبكم على نتائج عمل الطالب مع صانع البطاطا ديكن للمعلمُت

 التطبيق
 للطالب -ّ

م اللغة العربية خاصة تعليم مهارة يينبغي أف جيتهد ك ينشط يف عملية تعل
 .الكتابة
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 ادلراجع
 العُت: دار اعبامعي.أساليب كاسًتاتيجيات تدريس الرايضيات. .  ََِٔاؽبويدم. 

مكة  تدريس اللغة العربية األساليب كاإلجراءات.. ُّّْالنمرم، حناف سرحاف. 
 اؼبكرمة: جامعة أـ القرل.

. ماالنق: مطبعة جامعة اللغة العربية كمشكالت تعليمها.  َُِْاؼبصطفى، سيف. 
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية.

 بَتكت: منشورات اؼبكتبة العصرية.جامع الدركس العربية.  .ُّٗٗ. الغالييٍت، مصطفى
األساس العلمة اؼبنهاج تعليم اللغة العربية: أعدادىا، .  ََِْطعيمة، رشيد أضبد. 

 . القاىرة: دار الفكر العريب.تطويرىا، تقوديها

. اؼبصر: منصورات تعليم العرب لغَت الناطقُت ِبا من أمهية كأساليبة. ُٖٗٗ.        
 ية كالعلـو كالثقافة.اؼبنظمة اإلسالمية للًتب

. إيسيسكو الرايط: تعليم العربية لغَت الناطقُت ِبا منهجو كأساليبو. ُٖٔٗ. ___
 منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للربية كالعلـو كالثقافة.

 ارة التخطيط كالتطوير. دار اؼبعت. اإلسًتاتيجية اغبديثة يف إدَُِٕ. زيد منَت عبوم

. منهج تعليم اللغة العربية كتطبيقها على مهارة الكتابةتطوير . َُِٕحبر الدين، أكريل. 
 ماالنق: جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية بريس.

 . القاىرة: جامعة دار اؼبعرفة.طرؽ تدريس اللغة العربيةإبراىيم، زكاراي. بدكف السنة. 
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ل إىل طريق اؼبدخ.  َُِّطاىر، دمحم، بيهقي، دمحم ،حنيفة، أـ، مسعود، سلطاف. 
 . سورااباي: اعبامعة سونن أمبيل بريس.تدريس العربية لالندكنيسيُت

 . القاىرة: عامل الكتاب.معجم اللغة العربية اؼبعاصرة. ََِٖعمر، أضبد ـبتار. 

 لبناف: دار النفائس.خصائص العربية. . ُٖٓٗمعركؼ، اتيف ؿبمود. 

 كت: دار اؼبشرؽ.. بَت اؼبنجد يف اللغة كاالعالـ. ُٖٗٗلوؼ، لويس. أم
ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم لتعليم اؼبهارات اللغوية. . َُُِىادم، نور. 

 اإلسالمية اغبكومية.
عامن، األرداف: دار التعلم النشط بُت النظرية كالتطبيق. . َُُِجودت. ،سعادة
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