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حثبالجتريد
حتسني إتقان "ملوضوع.١٤٠١٠١٠٢٠١٦:رقم التسجيل.فاطمة زهرة ماس

وى " الوطنية"الثانويةللغز لتالميذ املدرسة امفردات اللغة العربية بوسيلة  كو
.غأ. مفاطرة وحيدة ةالدكتور توجيهةمن خالل "اجلنوبية

أّما . بوسيلة اللغزاللغة العربية من التالميذ ملعرفة إتقان مفرداتاهلدف من هذا البحث
تقان مفردات اللغة العربية بوسيلة اللغز لتالميذ إن سّ حتهل هي حمدودةيف هذا البحث املشكالت

.املدرسة الثانوية الوطنيةىفالفصل الثامن
مراحل هي التخطيطا تنفيذه خبمس، أمّ )PTK(نهج اإلجرائي املنوع هذا البحث هو 

ت يف هذا البحث طريقة. اإلنعكاسو والتقييم واملالحظةوالتنفيذ ستخدام حتليل البيا
ذ بعد إجراء التالمياتقان مفرداتعن حتسني ةفهي إعطاء الصور البياني. اإلحصائية الوصفّية

.ورقة املالحظة للمدّرس والتالميذمع وسيلة اللغزستخدام التعليم 
وهذا مطابق بنتيجة . تتحّسن مرتفعاوسيلة اللغزأنشطة التالميذ واملدّرس بعد تطبيق 

يف % ٧٨,٩٤و% ٦٣,١٥واملواجهة األوىل تبلغ ١املالحظة من أنشطة املدّرس يف الدورة 
من أنشطة %.٨٤,٩٧ة والثاني% ٨٤,٢١يف املواجهة األوىل تبلغ ٢والدورة . املواجهة الثانية

د يّ جيف املواجهة الثانية % ٦٦,٦٦و% ٥٥,٥٥واملواجهة األوىل تبلغ ١التالميذ يف الدورة 
تدّل على أن أنشطة %. ٨٨,٨٨والثانية % ٨٣,٣٣يف املواجهة األوىل تبلغ ٢والدورة . جّداً 

االتالميذ يف طبقة جيّ  للغة العربيةإتقان مفرداتتتحّسن وسيلة اللغزتطبيق . د جدَّ . التالميذ 
نتيجة تعّلم التالميذ قبل اإلجراء تبلغ . من كل دورةةاملأخوذلنسبة املئويةوهذا يظهر 

التالميذ تبلغ إتقان مفرداتلنسبة املئوية١الدورة . ٦٧,٣٨بقيمة املعادلة % ٤٦,١٥
وقيمة املعادلة % ٨٤,٦١مرتفعة فهيتحتّسن٢والدورة . ٦٧,٣٨وقيمة املعادلة % ٦٩,٢٣
والدورة األوىل % ٥٠,٠١من قبل اإلجراء إىل الدورة األوىل هو لنسبة املئويةأّما حتسني . ٨٠,٢٣

%.٨٣,٣٣ومن قبل الدورة إىل الدورة الثانية تبلغ %. ٣٣,٢٣إىل الثانية تبلغ 

وسيلة اللغز، إتقان مفردات:الكلمة األساسية
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ديةيتمهالكلمة ال

﷽
هللا، والصالة والسالم  هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدا الذى هدا احلمد 

.على حبيب هللا دمحم صلى هللا عليه والسالم وعلى آله وصحبه أمجعني
كتابة هذه الرسالة البسيطة انتهت،توفيقهوعنايته و جلّ فبهداية هللا عّز و 

الال علم رتبية اإلسالمية بكلية الرتبية و ستيفاء بعض الشروط املطلوبة لنيل درجة سرجا
ال تتم كتابة هذا و . جلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريعربيةالشعبة اللغةالتدريس

هذه الرسالة، أقدم جزيلة الشكر مبناسبة متام كتابة . البحث إال مبعاونة بعض األشخاص
قد ، الذان صحابيةأمي احملبوبة ، و مرزوقوفائق االحرتام إىل والدي احملبوبني، أيب احملبوب و 

ما وعلى كل توجيه و لطبصربمها و ربياين ودفعاين دفعا مستمرّا خالص دعاءفهما ومود
.نيأمتت كتابة هذا البحث يف وقت معإىل أن

:ق االحرتام إىل املكرمنيوفائم الشكر و أقدّ و 
جلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريس ايرئنور عامل،الدكتور احلاج )١
جلامعة اإلسالمية علم التدريس عميدة كلية الرتبية و ظة،احلاجة سيت قريةالدكتور )٢

.علم التدريسكلية الرتبية و لتطويرالىت قد بذلت جهودهااحلكومية كندري
اإلسالمية احلكومية كندرى الىت جلامعةشعبة اللغة العربية رئيسة لأغ،. ومونة، س)٣

.قد بذلت جهودها لتطوير شعبة اللغة العربية
ايتهااكتابة هذا افر ، إلشفاطرة وحيدةةالدكتور املشرفة،) ٤ .لبحث إىل 
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دفرت اجلدول

صفحة عنوان اجلدول : الرقم

٢٨ ت قيمجدول  قبل استخدام اللغة العربيةإتقان املفردات ةبيا
وسيلة اللغز

: ١‚١

٣٣ ت قيمجدول  ستخدام األوىلالدورة يفإتقان املفرداتةبيا
اللغزوسيلة 

: ٢‚١

٣٩ ت قيمجدول  ستخدام الدورة الثانيةيفإتقان املفرداتةبيا
وسيلة اللغز

: ١‚۳



س

دفرت املالحق
صفحة إسم املالحق الرقم 
٤٥ )Silabus(خمطط التعلم ١
٦٩ األوللإلجتماعيف الدورة األوىل ) RPP(خطة تنفيذ التعلم  ٢
٧٣ الثاينلإلجتماعيف الدورة األوىل ) RPP(خطة تنفيذ التعلم  ٣
٧٧ األوللإلجتماعالدورة الثانية يف ) RPP(خطة تنفيذ التعلم  ٤
٨١ الثاينلإلجتماعيف الدورة الثانية ) RPP(خطة تنفيذ التعلم  ٥
٨٥ األوللإلجتماعمالحظة نشاط املدرسة يف الدورة األوىل  ٦
٨٧ الثاينلإلجتماعمالحظة نشاط املدرسة يف الدورة األوىل  ٧
٨٩ األوللإلجتماعاألوىليف الدورة التالميذمالحظة نشاط  ٨
٩١ الثايننشاط التالميذ يف الدورة األوىل لإلجتماعمالحظة  ٩
٩٣ األوللإلجتماعالثانيةيف الدورة املدرسةمالحظة نشاط  ١٠
٩٥ الثاينلإلجتماعاملدرسة يف الدورة الثانية مالحظة نشاط  ۱١
٩٧ األوللإلجتماعمالحظة نشاط التالميذ يف الدورة الثانية  ۱٢
٩٩ الثاينلإلجتماعمالحظة نشاط التالميذ يف الدورة الثانية  ۱٣
١٠١ الثاينلإلجتماعالتقييم يف الدورة األوىل  ۱٤
١٠٢ يف الدورة األوىلمفتاح اجلواب  ۱٥
١٠٣ الثاينلإلجتماعالتقييم يف الدورة الثانية  ۱٦
١٠٤ يف الدورة الثانيةمفتاح اجلواب  ۱٧
١٠٥ الدورة الثانيةيف الدورة األوىلتوثيق عملية التعلم يف  ۱٨
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