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Abstract:Innovative educational media is one of effective way to increase
students’activities and to improve language skills. Vocabulary is key to mastering four
language skills and plays important role. Therefore, researcher developed educational
media in vocabularies learning in the form of educational toys, Scrabble of Arabic
alphabet. This research is focused on how to manage and apply it. The approach used
are qualitative and quantitative (RnD). It was conducted for students Ulil Abshor
institute for girls Ponorogo State Islamic University. The results of this study indicated
learning vocabularies by developing Scrabble is able to improve students’ vocabularies
skills and influence mastery of Arabic language skills as represented by differences in test
results (pre-test and post-test) which are calculated by t-test. Scrabble of Arabic alphabet
is considered effective to improve student skills as it proven by testing and improvement
stages of the Experts to be feasible for use.
Abstrak:Media pendidikan yang inovatif dinilai penting dalam meningkatkan aktivitas
siswa serta meningkatkan keterampilan bahasa. Di sisi lain, kosakata adalah kunci untuk
menguasai empat keterampilan bahasa dan memiliki peran penting dalam pengaruhnya.
Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media dalam pembelajaran kosakata dalam
bentuk permainan“Scrabble Huruf Hijaiyah”. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana
proses pengembangan dan penerapannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif
dan kuantitatif yang merupakan rangkaian penelitian pengembangan. Penelitian ini
dilakukan untuk mahasiswa pendidikan bahasa di ma’had Ulil Abshor (Putri) IAIN
Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kosakata dengan
mengembangkan Scrabble mampu meningkatkan kemampuan kosakata mahasiswa
dan mempengaruhi penguasaan kemampuan berbahasa Arab yang ditunjukkan melalui
perbedaan hasil tes (pre-test dan post-test) yang dihitung dengan uji-t. Scrabble huruf
hijaiyah ini dinilai mampu meningkatkan kemahiran siswa karena telah melalui tahap
uji coba dan perbaikan dari para Ahli sehingga layak untuk digunakan.
Keywords: Media pendidikan, scrabble huruf hijaiyah, pembelajaran kosakata.
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مقدمة
إ ّن تعلّم اللغة عملية طويلة وجمموعة ،وليس خطوات سهلة اليت تالحظ وتربمج يف خمتصر اإلرشاد .وكان
يف اللغة مشكالت عظيمة وكثرية 1.يف احلقيقة ،أ ّن أهداف تعليم اللغة جلعل الطالب قادرة على اتقان
مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة .وأصبح جودة املهارات اللغوية معتمدا على الك ّميّة وجودة املفردات
املمتلكة .كلّما زاد سعة املفردات ،زاد ممكنه يف اتقان املهارات اللغوية2.وهذا ما وقع أيضا مبفردات اللغة
العربية .يؤثر الك ّميّة وجودة مفردات الطالب جلودة مهارات اللغوية العربية .داخل فيه املهارات يف تعليم
3
اللغة العربية الذي يعرف بأربع مهارات فهومهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.
افرتض بعض اللّغويّني عن اتقان املهاراتاللغوية األربعة بأ ّن قدرة الشخصيون معيّنة مبراحل اإلتقان على
علم الرتاكيب (النحو) .بل هم الذين يرفضون ذالك الفهم ،أشار إىل ّأنهارةلغوية الشخصيني مؤثرة بإتقان
املفردات 4.صار هذا األمر دليال على أ ّن إتقان املفردات يؤثر أثرا كثريا باتقان املهارةاللغوية ،إ ّما من ناحية
الكمية أواجلودة .هذا هو الذي جعل املفردات كأمر هام يف تعليم اللغة العربية.
جرت عملية تعليم اللغة العربية يف اندونيسيا منذ قديم الزمان ،بل مل يكن احلصول يف اإلقتناء .ظهر
كثري من املشكالت على بعض العوامل ومل حيل ،منها عامل الطالب والصعوبة يف التعليم اللغة العربية.
ونقص ابتداع طلبة اللغة العربية فى حبثهم .وعامل آخر من ناحية املتعلّمني الذين مل جيعلوا التعليم ج ّذابا
وابتكاريا ومل يقدروا على استيالء الفصل بنقص نشاط الطالب فيالتعليم اللغة العربية .مل يكن التعليم عملية
روتينية ومجودية ،بل عملية حيوية وابتداعية وابتكارية وتقدّمية .فصارت احملاولة ليحصل عملية التعليم
االبتداعي والتقدّمي مه ّمة .ففي هذا ،أصبح حبث تطويري حملولة نظامية وموضوعية وشاملة ليحصل التعليم
5
املؤهّل يف تقدّم العلوم والتكنولوجيا.
بالظواهر التالية ،استنبط بأ ّن مقام تعليماللغة العربية فى اندونيسيا بعيد من األمل .ويف الواقع ،نظر
بعض الطلبة أ ّن اللغة العربية كبعبعة خميفة ،إ ّما لطلبة قسم تعليم اللغة العربية أم غريها .حتّى يؤدّي إىل
نفور الطالب واخنفاض مهارتهم يف تعليماللغة العربية .وهذا هو ما وقع يف كثري من الطلبة مبعهد أوىل األبصار
للبنات اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو.
عب بأ ّن يف احلقيقة
ومستندا مبقابلة الباحثة بأحد من املعلّمني ورئيسة اللجنة يف معهد أوىل األبصارّ ،
كفاءة الطلبة يف اللغةالعربية نقيص جدّا .كثري منهم الذين يتقنون قلّة املفردات ومن مل يتقنوا اطالقا .مع
أ ّن اتقان املفردات اساس يف اتقان مهارات اللغوية األخرى .مل يظهر احلريص ومحاسة الطلبة يف تعليماللغة
العربية ومع ذالك يتعلّم اللغة العربية إالّ لسقوط الواجبات.
بناء على ذالك ،حيتاج حلول مشكالت تعليماللغة العربيةمبعهد أوىل األبصار للبنات .فصار الوسائل
التعليمية اإلبتداعية خيارة أفضلية لرتقية نشاط الطلبة .ومل يكن الوسائل التعليمية احملتاجة إالّ لرتقية النشاط
فقط بللرتقية مهارات اللغوية أيضا .ألن قد قامت الوسائل التعليمية بدور رئيسي يف مجيع عمليات التعليم
Fathul Mujib and Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam
Belajar Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva Press, 2011).
2
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata (Angkasa, 1985).
3
Bisri Mustofa and M. Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab
(UIN-Maliki Press, 2016).
4
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (UIN-Maliki Press, 2011).
5
Moh Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab
(Teori Dan Praktik)(Malang: Bintang Sejahtera, 2014), 85.
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والتعلم اليت تتم يف املؤسسات التعليمية املعروفة بالتعليم النظامي أوالرمسي كاملدارس واملعاهد واجلامعات أو
يف عملية التعلم اليت حتدث خارج هذه املؤسسات ،ويباشر الفرد فيها التعلم على مسؤوليته وبرغبة منه يف
االستزادة من املعرفة وتسمى بالتعليم الغري رمسي 6.لذالك يستخدم هذا البحث التطويري إلعداد الوسائل
التعليمية اإلبتداعية ،سكرابل باحلروف اهلجائية يف تعليماللغة العربيةمبعهد أوىل األبصار للبناتاجلامعة
اإلسالمية احلكومية فونوروجو.
الوسائل التعليمية واأللعاب اللغوية
كانت الوسائل التعليمية هي ك ّل األوساط للتعبري وللتحميل ولنقل الرسالة والفكرة للمرسل إليه7.ويف اللغة
العربية كلمة الوسائلجمعمنوسيلةوهيأداةأوأدواتيستخدمهااملدرسفيعمليةالتعليموالتعلملتوصيالملعلوماتأواملعارفإىل
أذهانالطلبةبتمامها.وإنالوسائاللتعليميةتيسرعمليةالتعليموالتعلموتعيناملعلمعلىاداءعملهعلىالوجهاألكمل،وقدتك
وناالصطالحاتعنهابوسائالإليضاحأوالوسائاللتوضيحية8.وأشهر التعريفات انتشارا هو تعريف  Dentالذي
يعرفها بأنها املواد اليت تستخدم يف حجرات الدراسة أو يف غريها من املواقف التعليمية لتسهيل فهم معاني
9
الكلمات املكتوبة أو املنطوقة.
إ ّن وجود الوسائل التعليمية ضرورية يف عمليّة التعليم .أل ّن إبهام املادّة املبالغة ميكن تناقصه بوسائل
مفصل املادّة املبالغة لطلبة بالوسائل التعليمية .رمز الوسائل التعليمية الكلمات أواجلمل
ويقصر ّ
التعليميةّ .
الذي مل يقدر املد ّرس يف إلقاءه .ولكن من الواجب أن تذاكر إن مل جيري مطابقا بأهداف التعليم فلن يظهر
10
دور الوسائل التعليمية .لذا يكون أهداف التعليم أساسا الستخدام الوسائل التعليمية.
ويستخدماصطالح “األلعاب»فيتعليماللغة،إلعطاءاجملال الواسعفي األنشطةالفصيلة،وتزويداملعلموالدار
سبوسيلةممتعةومشوقةللتدريبعلى عناصر اللغة،وتوفرياحلوافزلتنميةاملهارةاللغويةاملختلفة.وهيتوظف بعضالع
ملياتالعقليةمثاللتخمينإلضفاءأبعاداتصاليةعلىتلكاألنشطة ،وتتيحللطالبنوعامناالختيارللغةالتييستخدموها.
11
وهذهاألوامنن األلعابتحضعإلشرافاملعلمأوملراقبتهفياألقل.
مفردات اللغة العربيةوسكرابل احلروف اهلجائية
كانت املفردات أساسا يف تعليم اللغة ،ألن حقيقة اللغة جمموعة املفردات .ظهرت منها بأ ّن املفردات هي
جمموعة الكلمات الذي يشكل لغة األفراد ،واستخدمت لرتكيب اجلمل والتواصل باآلخرين .استخدام
املفردات الصحيحة والوافية عند التواصل ّ
يدل على الذكاء وتربية مستخدمها .قد خيتلف خرباء تعليم اللغات
12
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الثانية يف معنى اللغة ،ويف أهداف تعليمها .ومع ذلك فإنهم يتفقون على أن تعلم املفردات مطلب أساسى من
13
مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط إجابتها.
إن سكرابل لعب لوحية ولعب تكوين احلروف الذي يلعب بالالعبني أوأربعة العبني جبمع النتائج
مؤسس على نتيجة احلروف املشكل من كسرة احلروف على لوحة اللعبية املربّعة (مخسة عشر عمودا ومخسة
عشر صفّا) .لعب سكرابل بالالعبني أو أربعة العبني على لوحة اللعبية املربعة ويشتمل على مخسة عشر
عمودا ومخسة عشر صفّا .عند تكوين احلروف ،ك ّل صندوق مربع ممتلئ حبرف واحد .لكل حرف نتيجة
14
معينة (من الواحد إىل العشرة) معتمد بتكرير ظهوره.
ومن أهم أهدافها:
 .1تنمية الزاد اللغوي للفرد ،وتنمية مهاراته يف بناء الكلمات والرياضيات واإلنشاء وتنشيط الذاكرة يف القرآن
الكريم والشعر.
 .2ترسيخ ‹‹لغة الضاد›› حيث تتنافس فيها العقول الستكشاف كنوزاملفردات.
15
 .3تعد من الطرق املثلى لتعلم اللغات والتمكن منها بكل سهولةويسر.
 .4ازدياد روح التعاونية (اإلجتماعية) بني اجلماعة ،ألن ميكن استخدامها باجلماعي .التعلم التعاوني أو
اجلماعي هو التعلم الذي يستخدم ويفضل التعاون لتحقيق أهداف التعليم .والتعلم التعاوني هو شكل من
أشكال التعلم من قبل الطالب للتعلم والعمل معا يف جمموعات صغرية بشكل تعاوني ،واشتمل فيه بعض
16
األفراد مبجموع األعضاء عشوائيا وغري املتجانسة.
منهج البحث
إمندخاللبحثالذياستخدمتالباحثةهمااملدخاللكيفيلوصفتطويروسيلةتعليماللغةواملدخاللكميلنظرفعاليةتعليماللغة
العربيةالعربيةباستخدام”سكرابل احلروف اهلجائية»لطلبة فصل تعليم اللغة مبعهد أوىل األبصار للبنات
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو .فنوعالبحثاملناسب هلذااملوضوعهو البحثالتطويري فهوحبث مستخدم
حلصول على اإلنتاجات املعينة ،وجتربة فعاليتها17.واملراد منه أنها جمموعة اإلجراءت حلصول على
اإلنتاجات القادمة أم حتسني اإلنتاجات القدمية ليكون مسؤولية فيها18.واستخدمت الباحثة لتطوير الوسيلة
التعليمية بشكل آلة اللعب الرتبوي ،سكرابل احلروف اهلجائية باستخدام اخلطواتبنوع من أنواع مراحلتطوير
19
.BorgandGall
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إعداد سكرابل احلروف اهلجائية يف تعليم مفردات اللغة العربية
قد امجعت الباحثة هذه البيانات بأنواع األساليب ،وهي من املالحظة واملقابلة واالستبيان واالختبارات
والوثائق .ولسهولة توجيه عرض البيانات ،قامت الباحثة بعرضها مناسبا خبطوات ومبراحل البحث
التطويري عند بروغ وغال ،فهو كما يلي:
 .1حتليل احلاجات واملشكالت
يف التاريخ ستة وعشرون من نوفمرب سنة  ،2016قامت الباحثة الدراسة التمهيدية يف معهد اجلامعة أوىل
األبصار للبنات اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو برئيسة جلنة املعهد اجلامعة أوىل األبصار للبنات عن
طريق املقابلة بأحد من املدرسني واملشرفة فيها .وتهدف هذه املقابلة قدم املعهد للباحثة بأن هناك مشكالت يف
عملية التعليم والتعلم ،وأما اخلاص يف تعليم اللغة العربية داخال فيه تعليم مفردات اللغة العربية .واكتشفت
الباحثة أنواع املشكالت املتعددة ،مما يلي:
20
 .1نقص النشاط و ضعف هماسة الطلبة يف تعليم اللغة العربية.
 .2قلة ميول طلبة املعهد واهتمامهم باللغة العربية.
 .3قلة اتقان طلبة املعهد باملهارات اللغوية األربعة ،وبعض منهم مل يقدروا على قراءة احلروف العربية
الصحيحة والكاملة.
 .4قلة اتقان طلبة املعهد على مفردات اللغة العربية ،مع أن املفرادات أساسا يف اتقان أنواع من املهارات
اللغوية العربية.
 .5كثري من الطلبة يشعرون بامللل طوال عملية تعليم اللغة العربية ،وذالك بعدد من األسباب كما أنه يظهر
من ناحية قلة رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية و أخرى من ناحية املعلم أو طريقة التعليم أو املواد
21
الدراسي أو عدم استخدام الوسائل التعليمية املناسبة بأهداف التعليم.
ومن الظواهر التالية ،حيتاج تعليم اللغة العربية إىل التجديد والتصحيح والتحسني حتى يكون تعليما
إبتكاريا وابتداعيا ويكون عمليتها أحسن مما سبق .وبعد أن قامت الباحثة بالتلخيص تلك املشكالت ،قامت
الباحثة باعداد وسيلة التعليمية باستخدام سكرابل احلروف اهلجائية ،ثم تطبيقها مع طلبة فصل تعليم اللغة
مبعهد أوىل األبصار للبنات اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو.
 .2تصميم املنتاج والتجربة (األول ،الثاني ،والثالث)
بدأ التصميم األول للمنتاج سكرابل احلروف اهلجائية بتصميم لوحة اللعب ،وتصميم بطاقات احلروف،
وتصميم الكتاب اإلرشادي ،ثم تعيني عدد البطاقة واحلقة وكذلك األشكل لكل منها .فإن التصميم األول للمنتاج
سكرابل احلروف اهلجائية مستخدم بأنواع من اجلهازاحلاسوبية ميكروسوفت وورد microsoft( 2010
 ،)2010 wordو مكروسوفت باور بوينت  ،)2010 microsoft power point( 2010و التعادل
كوريل (.)X7 ,corel draw X6
شكل لوحة اللعب سكرابل احلروف اهلجائية يف تصميمهااألوهلو  50×50سم .يشتمل على  15عمودا و
 15صفا وكلها  225حقة .وأما شكلبطاقات احلروف اهلجائية لكل منها  2،5سم ×  2،5سم وعددها 140
بطاقة .وشكل الكتاب اإلرشادي لعب سكرابل قدر  15سم على الطول و  20سم على العرض.
 20نتيجة املقابلة
 21نتيجة املقابلة
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إمنا يف مرحلة التجربة املبدئية والتصديق من اخلرباء (األول) ،قامت الباحثة باجملموعة الصغرية التى
تتكون من طالبتني .أما يف التجربة امليدانية الرئيسية والتصديق من اخلرباء (الثاني) ،فهي التجربة امليدانية
الرئيسية ،قامت الباحثة باجملموعة أكرب من التجربة املبدئية .فأخذت الباحثة فصال من فصول تعليم اللغة
مبعهد أوىل األبصار للبنات اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو.فقامت الباحثة يف أول املواجهة للتعريف
عن سكرابل احلروف اهلجائية ،ومستمرة بتجربة اللعب سكرابل احلروف اهلجائية بنظري وحضور الباحثة
واملعلم فيها.
و أما يف التجربة امليدانية اإلجرائية(الثالث) تطابقفي فصلني من فصول تعليم اللغة .قامت الباحثة
بالدراسة التمهيدية عن لعب سكرابل احلروف اهلجائية يف ذالك الفصلني ومستمرة باالختبار القبلي .يستخدم
االختبار القبلي قبل عملية التعليم ملعرفة كفاءة الطلبة يف تعليم مفردات اللغة العربية .وقداستخدم االختبار
البعدي يف نهاية عملية التعليم باللعب الرتبوي سكرابل احلروف اهلجائية ملعرفة فرق كفاءة الطلبة يف تعليم
مفردات اللغة العربية.وملعرفةجناحاستخدام لعب تربوي سكرابل احلروف اهلجائية ،اعتمدتالباحثةبنتيج
ةاالختبارالقبلية واالختبارالبعدية .واستخدمتالباحثة « »test-tيف حتليل البيانات ملعرفةفعالية هذا اللعب
الرتبوي فيتعليم مفردات اللغةالعربية.
 .3التصديق من اخلرباء (فى التجربة املبدئية ،التجربة امليدانية الرئيسية ،والتجربة امليدانية
اإلجرائية)
أعطت الباحثة االستبانة إىل الطلبة كلهما بعدد من السؤال الذي حيتوي على جذابة املنتاج ،اإلبداع يف تطوير
املنتاج ،سهولة استخدامها فرديا أم مجاعيا ،كمال حمتويات الكتاب اإلرشادي ،وضوح توجيه استخدام
الوسائل ،وضوح أنظمة اللعب ،مناسبة األلوان بني اللوحة وبطاقات احلروف ،مناسبة األلوان يف الكتاب
اإلرشادي ،دقة تصميم املنتاج ،دقة الكتابة وقياس اللوحة ،دقة الكتابة وقياس البطاقات ،دقة الكتابة
وقياس الكتاب اإلرشادي ،وضوح اللغة الكتابية يف الكتاب اإلرشادي ،مساعدة لرتقية اتقان املفردات،
مناسبة مبستوى تنمية الطلبة ،ازدياد دوافع تعلّم الطلبة ،حتفري نشاط الطلبة ،تعزيز موقف إجيابي (الروح
الرياضية ،الصدق وغريها) ،تعزيز موقف إجتماعي ،والتفاعالت بني األصدقاء ،إن الوسائل حمدثة وتفاعلية.
ظهر أن جمموع نتائج االستبانةمن التجربة املبدئية حصل على النتيجة  82ومعدهلا  .4،1فإن
تغريت من البيانات الكمية إىل البيانات الكيفية مؤسسة بالتوجية ،فالنتيجة التالية مبعنى «جيد» .جبانب
االستبانة ،قامت الباحثة باملالحظة واملقابلة وكذالك االقرتحات لنيل البيانات الكيفية .فمنها وجد بعض
التأثريات واالنتقادات من الطلبة ،مما يلى:
 )1أن سكرابل احلروف اهلجائية لعبة جذابة ومرحية.
 )2للطلبة التى مل يتمكن من اللغة العربية ،فسيسري بها املشكالت.
 )3كان سكرابل احلروف اهلجائية مناسبة أيضا إن استخدامه فى مرحلة املدرسة اإلبتدائية.
 )4قبل اللعب ،ينبغي على املربي أي املعلم أن يع ّرف بعض املفردات ليسهل الطلبة يف اجرائها.
وظهر أن جمموع نتائج االستبانة منالتجربة امليدانية الرئيسيةحصل على النتيجة  75،43ومعدهلا
 .3،77فإن تغريت من البيانات الكمية إىل البيانات الكيفية مؤسسة بالتوجية ،فالنتيجة التالية مبعنى
«جيد» .جبانب االستبانة ،قامت الباحثة باملالحظة واملقابلة لنيل البيانات الكيفية .فمنها وجد بعض
التأثريات واالنتقادات من الطلبة ،مما يلى:
 )1كانت األلوان غري مطابقة ومناسبة.
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 )2كانت عملية التعليم املستخدمة بهذا اللعب جذابة ومرحية.
 )3أن يوضح اإلرشادات والتوجيهات من هذا اللعب الرتبوي.
 )4أن يستع ّد عملية التعليم استعدادا تاما.
 )5أن تكون هذه الوسيلة التعلمية وافية.
 )6أن يسري طريقة التعليم باللعب هذا يف مستقبل عملية التعليم ،ألن ما شعرت الطلبة بالسأم.
ظهر أن جمموع نتائج االستبانة يف التجربة امليدانية اإلجرائيةحصل على النتيجة  85،4ومعدهلا
 .4،27فإن تغريت من البيانات الكمية إىل البيانات الكيفية مؤسسة بالتوجية ،فالنتيجة التالية مبعنى
«جيد جدا» .جبانب االستبانة ،قامت الباحثة باملالحظة واملقابلة لنيل البيانات الكيفية .فمنها وجد بعض
التأثريات واالنتقادات من الطلبة ،مما يلى:
 .1ترقية محاسة الطلبة يف تعليم املفردات اللغة العربية.
 .2إن الوسيلة التعليمية جذابة لعملية التعليم.
 .3عجلة املعلّم أو الباحثة يف بيان توجيه اللعب.
 .4إن سكرابل ،يساعد الطلبة يف تنمية موقف من املواقف النشطة واإلجتماعية و التفاعالت بني األصدقاء.
 .5أن توضح توجيه اللعب توضيحا تاما حتى مل يكن فيه االرتباك بني الطلبة.
فليكون ظاهرا وواضحا ،ص ّورت نتيجة االستبانة من الطلبة يف التجربة امليدانيةبالرسم البياني كما يلي:
الصورة 1 :

جبانب االستبانة من الطلبة ،قامت الباحثة باالستبانة من معلمي فصل تعليم اللغة العربية ،ملعرفة
نتيجة املنتاج «سكرابل احلروف اهلجائية» املتطورة.ظهر أن جمموع نتائج االستبانة حصل على النتيجة
 88ومعدهلا  .44فإن تغريت من البيانات الكمية إىل البيانات الكيفية مؤسسة بالتوجية ،فالنتيجة التالية
مبعنى «جيد» .جبانب االستبانة ،قامت الباحثة باملالحظة واملقابلة لنيل البيانات الكيفية .فمنها وجد بعض
التأثريات واالنتقادات من معلمي فصل تعليم اللغة العربية ،مما يلى:
 .1ترقية محاسة الطلبة يف تعليم املفردات اللغة العربية.
 .2إن الوسيلة التعليمية جذابة لعملية التعليم.
 .3عجلة املعلّم أو الباحثة يف بيان توجيه اللعب.
 .4إن سكرابل ،يساعد الطلبة يف تنمية موقف من املواقف النشطة واإلجتماعية و التفاعالت بني األصدقاء.
 .5أن توضح توجيه اللعب توضيحا تاما حتى مل يكن فيه االرتباك بني الطلبة.
فإمنا نتيجة حتليلها كما قد أورد بالرموز فيما سبق ،دلت أن نتيجة االختبار  .-8 ,408 = tفإن
حسب درجة جمانيته بالرموز  ،17 = 1-18 = 1-db = nثم تشاورت باجلدول قيمة .t
§ فى املستوى الداللة  8,408 = t0 ،%5و  ،2,11 = ttفإمنا  tt<t0فيكون  Hoمرفوضا،و  Haمقبوال.
§ فى املستوى الداللة  8,408 = t0 ،%1و  ،2,90 = ttفإمنا  tt<t0فيكون  Hoمرفوضا،و  Haمقبوال.
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ذلك دليل بوجود الفرق يف اتقان املفردات على الطلبة فصل تعليم اللغة مبعهد أوىل األبصار للبنات
اجلامعة اإلسالمية احلكزمية فونوروجو بني قبلية و بعدية تطبيق الوسائل التعليمية سكرابل احلروف
اهلجائية .ومنها ظهرت بأن قد صارت تعليم مفردات اللغة العربية بالوسائل التعليمية (سكرابل احلروف
اهلجائية) قادرة على ترقية اتقان الطلبة فى مفردات اللغة العربية .لذالك ،يقال بأن سكرابل احلروف
اهلجائية فعالية استخدامه فى تعليم مفردات اللغة العربية.
 .4اإلنتشار (اإلنتاج النهائي)
 )1مواصفات سكرابل احلروف اهلجائية
 )1شكل ولون سكرابل احلروف اهلجائية
( )1إن سكرابل لعب مربّع يتك ّون من نوعني ،هما اللوحة وبطاقات احلروف.
( )2إمنا شكل اللوحة مربّع كبري حول  50×50سم ،يشتمل على  15عمودا و  15صفا وكلها  225حقة.
( )3وأما بطاقات احلروف مربّع كذلك بل أصغر .عددها  140بطاقة ،ولكل بطاقة حول  2،5×2،5سم.
وكان عدد هذه البطاقات مناسبة مبجموع عدد احلروف ونتائجها لكل حرف وكذلك مناسبا مبرحلة
سهولة-صعوبة كل حرف يف تكوينها فى الكلمة.
( )4إمنا اللوحة وبطاقات احلروف مصانعة من اخلشب والورق  ،X-Bannerالذي يكشف بالراتنج
واحلفاز.
( )5إن لون أساسي من هذه سكرابل احلروف اهلجائية أمسر .ولون احلروف والكتابة فيها أسود.
( )6وجدت يف بعض احلقة ألوان متنوعة ،حنو أمحر وأمحر فتيح وأزرق وأزرق فتيح ،فذلك لداللة على
فرق النتائج.
( )7إن الكتاب اإلرشادي هلذا اللعب مل ّونة و شكله مستطيل قدر  15 ×20سم.
( )8إن الكتاب اإلرشادي هلذا اللعبمصانعة من الورقة إيفوري بتأثري المع “.”ivory glossy
 )2خصائص سكرابل احلروف اهلجائية
( )1إمنا سكرابل احلروف اهلجائية لوحة وبطاقة اللعبة ،ألن هلا العناصر حنو النظام أو التوجيه
والرياضية النشطية والغلبة واهلزمية والفشل.
( )2ممكن لعبها للطالب أو الطالبات يف جمموعة صغرية يتكون من نفرين أو أكثر.
( )3ممكن لعبها بطريق الفردي أم اإلجتماعي.
( )4ممكن لعبها يف أي وقت ومكان.
( )5إمنا هذه سكرابل احلروف اهلجائية ،قدمت بطريقة اللعبة والتعلم.
( )6إمنا هي وسيلة لتعليم مفردات اللغة العربية.
( )7ممكن لعبها ملن الذي قد تعلم كلمة اللغة العربية (املفردات) وقد قدر على قراءة احلروف العربية.
( )8من أهدافها األهم إلضاعة شعور امللل والكسل يف تعليم اللغة العربية ،وطريقة جديدة لتعلم مفردات
اللغة العربية ليس بالطريقة احلفظ فحسب ،بل بالطريقة اإلبداعية املسرورية.
( )9إمنا هي يساعد الطالب أن يتوصل بني واحد مع األخرى وينمو نفس اإلجتماعي ،إن كان لعبها
اجتماعيا.
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 )2حتليل البيانات
مستندا بالبيانات اآلتية ،قدمت الباحثة حتليل البيانات من التجربة املبدئية ،و التجربة امليدانية
الرئيسية ،و التجربة امليدانيّة اإلجرائية،و تصديق مناخلرباء (خبري اللغة ،خبري املواد الدراسية ،وخبري
الوسائل التعليمية) كمايلى:
 )1حتليل البيانات من التجربة
( )1التجربة املبدائية
من هذه التجربة عرفت الباحثة بأن الطالبتني حيبان هذه اللعب ،سكرابل احلروف اهلجائية ،وقد
تكلمت أنها لعب مريح ومسرور ،و لعب التحدي ،يقدر على تنمية محاسة الالعب يف التعلم وترقية
املفردات اجلديدة .ولو كان يف أول املواجهة مل يفهما على توجيه اللعب فهما تاما .بل يف املواجهة بعدها
قد كان قادرا على لعبها ،نظرا إىل قدرتهم فى تكوين احلروف ليكون مفردات صحيحة.
( )2التجربة امليدانية الرئيسية
من هذه التجربة عرفت الباحثة بأنهن لعنب باحلماسة واملسرورة ،نظرا إىل أباءهم بالوقت والراحة،
حتى ما أردن بالرجوع الستمرار اللعب .هذه هي دليل بأنهن أحنب هذه اللعبة حبا كثريا 22.لذلك زادت
محاسته ّن ورغباته ّن يف تعلم مفردات اللغة العربية باللعب سكرابل.
( )3التجربة امليدانيّة اإلجرائية
من هذه التجربة عرفت الباحثة بأنهن لعنب باحلماسة واملسرورة ،بل يزيد .ألن قد ظهرت بينهم نفسية
املسابقة واملنافسة بني فرقة وفرقة األخرى .ومن خالصة املقابلة ،خلصت الباحثة بأن كثريا من الطلبة
حيبون اللعب سكرابل مجاعيا ال فرديا .وأسبابها كثرية ،كما تنمية نفوس اإلجتماعية ،و كذالك ازدياد
23
معرفتهن بطريقة املشاركة واملشاورة مع صاحب الفرقة ،وغريها.
 )2حتليل البيانات من تصديق اخلرباء
( )1خبري الوسائل التعليمية
وخالصة من نتيجة اإلستبانة للخبري الوسائل التعليمية فهو كما يلي:
التقدير
جمموع النتائج املعدل النهائي
االستبانة
ناقص
50،90
56
األوىل
مقبول
65،45
72
الثانية
جيد
78،18
82
الثالثة
من ذالك عرف بأن ازدادت نتيجة اإلستبانة من خبري الوسائل التعليميةمن كل حني إىل حني .إ ّن
فى أول التصميم تقديره ناقص ،ثم ازداد فصار مقبوال ،واآلخر صار جيدا.
( )2خبري املواد الدراسية
وخالصة من نتيجة اإلستبانة للخبري املواد الدراسية فهو كما يلي:
التقدير
جمموع النتائج املعدل النهائي
االستبانة
جيد
87،14
61
األوىل
جيد جدا
90
63
الثانية
من ذالك عرف بأن ازدادت نتيجة اإلستبانة من خبري اللغة من كل حني إىل حني .إ ّن فى أول
التصميم تقديره جيد  ،ثم ازداد فصار جيد جدا.
 22نتيجة املقابلة.
 23نتيجة املقابلة.
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( )3خبري اللغة
وخالصة من نتيجة اإلستبانة للخبري اللغة فهو كما يلي:
جمموع النتائج املعدل النهائي
االستبانة
73،75
59
األوىل
86،25
69
الثانية
من ذالك عرف بأن ازدادت نتيجة اإلستبانة من خبري اللغة من
التصميم تقديره مقبول ،ثم ازداد فصار جيدا.

التقدير
جيد
جيد جدا
كل حني إىل حني .إ ّن فى أول

 1تطبيق استخدام سكرابل احلروف اهلجائية
إمنا تطبيق سكرابل احلروف اهلجائية خبطوات املستخدمة كما يلى:
 .1استعاد املدرس لعب سكرابل احلروف اهلجائية ،من اللوحة وكذلك بطاقات احلروف اهلجائية.
 .2بني وشرح املدرس عن توجيه اللعب سكرابل احلروف اهلجائية يف حني قليل.
 .3قسم املدرس الطلبة إىل أقسام عشوائيا.
 .4ك ّل قسم يتكون من طالبتني.
 .5أن يأخد كل قسم بطاقة (حرفا) من صندوق البطاقات لتعيني الالعب املبتدئ.
 .6من أخد بطاقة فارغة أم بطاقة فيه حرف األلف أو أقرب منها ،فيبدأ اللعب ،وكذلك االستمرار.
 .7أن يأخذ الالعب املبتدئ سبع بطاقات من صندوق البطاقات.
 .8أن يك ّون احلروف املأخوذة ليكون كلمة (املفرادة) عربية صحيحة على األقل حبرفني و أكثر.
 .9أن يضع تكوين احلروف فى اللوحة و بدأ من عالمة النجم وسط احلقة.
 .10بعد تكوينها فى اللوحة ،أن يذكر معنى الكلمة املكونة.
 .11إن مل يعرف املعين ،فعليها بفتح القاموس.
 .12إن مل جيد املعنى يف القاموس ،أدرك بأنها من الكلمة املخطئة.
 .13فإذا عرف املعنى ،أن يكتبها على السبورة (الكلمة (املفرادة) ،املعين ،النتيجة املكتسبة).
 .14ث ّم يستمر إىل الالعب بعدها بطريقة سواء كما سبق حتى انتهاء الوقت.
 .15يف نهاية اللعب ،حسب املدرس النيتجة احملصولة لكل فرقة.
 .16تعينب الفائزات من اللعب اليومي (فهو األكثر فى مجع النتائج).
 .17قرأ املدرس املفرادات املكتوبة على السبورة بصوت جهرية متتابعة بالطلبة.
 .18أن يكتب الطلبة املفرادات املكتوبة على السبورة يف الكراسات.
 .19و يف النهاية ،أن يقرأ واحد أو أكثر من الطلبة املفردات من الكراسات.
االختتام
يف تطبيق سكرابل احلروف اهلجائية وجد الفرق يف اتقان املفردات على طلبة فصل تعليم اللغة مبعهد
أوىل األبصار للبنات اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو بني قبلية و بعدية تطبيق الوسائل التعليمية
سكرابل احلروف اهلجائية داللة بنتيجة اإلختبارت (اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي).إمنا فى املستوى
الداللة  8,408 = t0 ،%5و  ،2,11 = ttفإمنا  tt<t0فيكون  Hoمرفوضا ،و  Haمقبوال .وفى املستوى
الداللة  8,408 = t0 ،%1و  ،2,90 = ttفإمنا  tt<t0فيكون  Hoمرفوضا،و  Haمقبوال .ومنها ظهرت بأن
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قد صارت تعليم مفردات اللغة العربية بالوسائل التعليمية (سكرابل احلروف اهلجائية) قادرة على ترقية اتقان
الطلبة فى مفردات اللغة العربية .وقد أصلح بها األهليني (أهل الوسائل ،أهل املادة ،وأهل اللغة) حتى تكون
لياقة يف استخدامها .لذالك ،يقال بأن سكرابل احلروف اهلجائية فعالية الستخدام فى تعليم مفردات اللغة
العربية لطبة معهد اجلامعة أوىل األبصار .فهي وسيلة التعليمية اجلذابة على شكل اللعب والتعلم.
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