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 شكر وتقدير

كل حال، وأشكره على فضله التوال، وأسأله  جزيل النوال، احلمد هلل على  

والثبات يف احلال واملآل، و أصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله 

 وأصحابه الغر امليامني، والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج ابحلمد وقد من هللا علي ابالنتهاء من 

 -والثناء، فلك احلمد اي ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك و عظيم عطائك ويشرفين

أن أتقدم ابلشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف  -بعد محد هللا تعاىل

حيدوهم إال خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن 

 العمل اجلاد املخلص. ومنهم:

مساحة الدكتور أمحد فوزي املاجستري، عميد كلية الرتبية وعلم التدريس جبامعة  -1

 اإلسالمية احلكومية لنجسا.

، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وعلم املاجستري فضلىمساحة  حممد  -2

 التدريس جبامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا.

حة الدكتور أمحد فوزي املاجستري، املشرف األول الذي أفاد الباحثة علمياً مسا -3

وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 

 اإلنتهاء منه، فله من هللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير.



ا يعجز لساىن عن شكره وتقديره ، املشرف الثاين فحقاملاجستري مساحة خري األمر -4

فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل 

بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا 

البحث أكرب األثر ىف نفس الباحثة فله مين خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم 

 زاء.الثواب واجل

كما يتقدم الباحثةة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعليمن يف قسم تعليم 

اللغة العربية. فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف 

 والتشجيع وجزاهم هللا عىن خري اجلزاء.

فضلى إمتام  أما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان له بعد هللا تعاىل

هذا البحث مبا غرسه يف نفسي من حب للعلم واملعرفة واالخالص يف العمل، ووالديت 

 احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل يف حياتى.

وألشفائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل 

 هلم مجيعا خابص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان. خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، 

 

  2018 يناير12، لنجسا

 ةالباحث









 مستخلص البحث
لكلمة لرتقية مهارة الكالم فقز ا فعالية إستخدام وسيلة لعبة ،م2018 ،نورلندا ساري

خري ، واملشرف الثاين: الدكتور أمحد فوزىاملشرف األول:  ،MTsN 1 Aceh Timur بـ
  املاجسترياألمر 

   لعبة فقز، مهارة الكالمالكلمات األساسية: 
، وجدت الباحثة عندما MTsN 1 Aceh Timurاملالحظة الباحثة بـ إن من  

. وبعد ذلك تقبل يدجب نيتكلمو  التسمع الطلبة يتكلمون مع أصدقائهم قد أكثر منهم 
الباحثة وجدت الباحثة اإلجابة أن بعض الطلبة صف الثاىن قد نقصوا رغبة ىف تعليم 

. عبة فال تعليمهاواملدرس ال يستخدم اللخصا. مهارة الكالمعما وىف تعليم  العربية ةغللا
وميكن أن هذه املشكالت ألن تعليم اللغة العربية فيها قد ال استخدم املدرس الوسيلة 
التعلمية سوى كتاب املقررة وقلم والسبورة، وهذه البياانت وجدت الباحثة من املالحظة 

ومن املظاهر املوجودة، أرادت الباحثة أن تبحث هذه املسألة حتت املوضوع  .ىف الفصل
 "MTsN 1 Aceh Timurعالية إستخدام وسيلة لعبة فقز الكلمة لرتقية مهارة الكالم بـف"

"فقز  إستخدام وسيلة لعبة التعرف علىوأهداف البحث ىف هذا البحث  
إستخدام  فعالية التعرف علىو  MTsN 1 Aceh Timurـ الكلمة" لرتقية مهارة الكالم ب

 MTsN 1 Acehالثاىن بـ للتالميذ الفصل "فقز الكلمة" لرتقية مهارة الكالم وسيلة لعبة

Timur هتخدمست الذي وأما منهج البحث"." فقز الكلمةإستخدام وسيلة لعبة بعد 
استخدمت الباحثة املالحظة واملقابلة و  .جترييب حبثي ابستخدام الكم يف املدخلالباحثة 

واإلختبار جلمع البيانت واملعلومات، وبعد أن حللت الباحثة حصلت على نتائج 
 MTsN 1 Acehـ "فقز الكلمة" لرتقية مهارة الكالم ب إستخدام وسيلة لعبةأن البحث: 

Timur  ة مهارة "فقز الكلمة" لرتقي إستخدام وسيلة لعبة فعاليةتوجد مناسبة ابلنظرية. و
" فقز إستخدام وسيلة لعبة بعد MTsN 1 Aceh Timurالثاىن بـ للتالميذ الفصل الكالم
 ".الكلمة

 



 مستخلص ابللغة اإلندونيسية
Nurlinda Sari, 2018. Efektivitas Penggunaan Permainan Loncat Kata Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Maharah Kalam Di MTsN 1 Aceh Timur. 

pembimbing: 1) Dr. Ahmad Fauzi, M.Ag, Pembimbing 2: Khairul Amri, S.Pd.I 

M.Pd 

Kata kunci: Permainan – Maharah Kalam 

Hasil observasi peneliti di MTsN 1 Aceh Timur, peneliti mendapatkan 

suatu hal ketika mendengar para siswa berbicara Bahasa Arab bersama temannya 

banyak dari mereka yang tidak bisa berbicara Bahasa Arab dengan baik. Dan 

setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan guru Bahasa Arab, dan peneliti 

mendapatkan jawaban dari problem tersebut, dan ternyata kebanyakan siswa 

kurang minat dalam belajar Bahasa Arab umumnya dan khususnya pada belajar 

maharah kalam. Dan guru tidak menggunakan permainan dalam pembelajaran 

Bahasa Arab. Dan problem ini dimungkinkan karena guru tidak menggunakan 

media pembelajaran selain buku paket, spidol dan papan tulis, dan hal ini peneliti 

dapatkan dari hasil observasi kelas. Karena itu peneliti ingin meneliti dengan 

judul “Efektivitas penggunaan media permainan loncat kata untuk meningkatkan 

maharah kalam di MTsN 1 Aceh Timur.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan permainan 

loncat kata kata dalam meningkatkan kemampuan maharah kalam di MTsN 1 

Aceh Timur. Dan untuk mengetahui efektivitas penggunaan permainan loncat kata 

kata dalam meningkatkan kemampuan maharah kalam di MTsN 1 Aceh Timur. 

Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

eksperimen. Dan peneliti ini menggunakan wawancara, observasi dan tes untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Sesudah peneliti melakukan penelitian maka 

hasil penelitian ini adalah penggunaan permainan loncat kata kata dalam 

meningkatkan kemampuan maharah kalam di MTsN 1 Aceh Timur sesuai dengan 

teori yang ada. Dan terdapat efektivitas penggunaan permainan loncat kata kata 

dalam meningkatkan kemampuan maharah kalam di MTsN 1 Aceh Timur. 
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 الباب األول

 العاماإلطار 

 مقدمة -أ

وعليها يعول يف تعليم  ،ليممة من أدوات التعلم والتعهمأداة  احدى هي اللغة 

واللغة هلا وظائف معينة تتم  1التالميذ املواد التعليمية املختلفة يف مراحل الدراسة مجيعها.

إستخدامها على أساس إحتياجات الشخص ألداة التواصل وللتنظيم مع األندامج 

 أو املوقف والسيطرة اإلجتماعية.اإلجتماعي يف البيئة 

مث اللغة العربية هي لغة القرآن وتصبح واحدة من اإلتصاالت الدولية. ولذلك  

وجد بعض املشكالت  2للمسلمني خاصة.تعليم اللغة العربية تكون حاجة الشخص 

الىت وجب على األساتيذ أن يهتم أوامر تعليم اللغة العربية. ومنها اإلبداع ووسائل التعليم 

الكافية ويستعمل أساتيذ املداخل والطرائق اإلسترياتيجية املتصلة بتعليم اللغة. كمثل 

 من حني املدخل السمعية الشفوية واملدخل العلمية وظهور املواد عن تعليم اللغة الأييت

فراغ. ولكن من جهة احلوادث املتعلقة بفشل التعلم من حيث أساتيذ اللغوي. واحلال 

التدريس الدقيقي على طرق التعليم بفشل عملية تعليم اللغة على أساتيذ اللغة العربية 
                                                 

1
 بد: دار األمل للنشر والتوزيع،إر  -)منر موسى ،أساليب تدريس اللغة العربية ،عماد توفيق سعادي  

1991
 

.7، ص (،
 

2
 Imamuddin Sukamto dan Ahmad Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis, 

(Yokyakarta: Nurma Media Idea, 2004), h. 5. 
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املناسبة أبصول اللغة الذي علمه األساتيذ طالبة وعلى األساتيذ أن يفهموا صفة الطالب 

 3واملواد.

تعليم اللغة العربية أن يستطيع الطالب يف إستعمال اللغة العربية  ومن أهداف 

إما بلسان أو كتاب الناحية العملية. ولكن الواكع ال يساوي هبذا الرجاء. فإن الطالب 

قد أصابتهم اململة والسائمة يف التعليم. وصارت غريبنهم يف عملية التعليم انقصة وهم 

هي أصعاب اللغة، إذ يتكلمون ابللغة العربية قد أصاهبم كثري من  يشعرون أن اللغة العربية

فقز الكلمة و  4األخطأ، وخاصة يف مهارة الكالم ألنه ليس هلم رغيبة يف جتريب ذلك.

تدريب الطالب للقراءة على حسب النظربوثب املستدريف البالط اليت كتب املفردات 

   5ك القفزجعل التشكيل اجلملة.ابللغةالعربية و القرائتهابسرعةفاعقة. مث من ذل

، نشيطة تعليم اللغة MTsN 1 Aceh Timur تعليم اللغة العربية مبدرسة وقد كان 

إستعمال املعلم الكتب املدرسية اكثر، علم املعلمون الطالب بنغم العربية مل جتري حسنا. 

كان واحد حىت جيعل الطالب سائمني ألهنم اليكون متورطون كامال. عرضة على ذلك،  

 م التمهيدية كمثل الوسيلة ووسيلة اللعبةاملعلم يف إلقاء الدراسة مل يقدر يف استخدام اللواز 

 واألخرى. 
                                                 

3
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif  Pendukung  Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Jokjakarta: Diva Press, 2011), h. 27-28. 
4
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009), 

h.77. 
 33.ص ،)بريوت: دارالنفائس( ،خصائصالعربية وطرائق تدريسها ،انيف حممود معروف    5
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، وجدت الباحثة عندما MTsN 1 Aceh Timurوعلى املالحظة الباحثة بـ  

. وبعد ذلك تقبل يدجب نيتكلمو  التسمع الطلبة يتكلمون مع أصدقائهم قد أكثر منهم 

اذ سعيد وأستاذة استخارة، وجدت الباحثة اإلجابة أن بعض الطلبة صف الباحثة مع أست

واملدرس ال خصا. مهارة الكالمعما وىف تعليم  العربية ةغللاالثاىن قد نقصوا رغبة ىف تعليم 

. وميكن أن هذه املشكالت ألن تعليم اللغة العربية فيها قد ال يستخدم اللعبة فال تعليمها

لتعلمية سوى كتاب املقررة وقلم والسبورة، وهذه البياانت استخدم املدرس الوسيلة ا

  وجدت الباحثة من املالحظة ىف الفصل.

املظاهر املوجودة، أرادت الباحثة أن تبحث هذه املسألة حتت املوضوع " من  

 MTsN 1 Aceh ـلكلمة لرتقية مهارة الكالم بفقز ا فعالية إستخدام وسيلة لعبة

Timur" 
 

  البحث سؤاال -ب

 يف هذ البحث هي :سؤاال  

 MTsN 1 ـلكلمة لرتقية مهارة الكالم بفقز ا إستخدام وسيلة لعبةتكون  كيف  -1

Aceh Timur ؟ 
 الفصل لكلمة لرتقية مهارة الكالمفقز ا إستخدام وسيلة لعبة فعالية هل تكون  -2

 ؟  فقز الكلمة إستخدام وسيلة لعبة بعد "  MTsN 1 Aceh Timurـالثاىن  ب
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 البحث  هدفا -ج

 من هذا البحث هى :  هدفاالبحثوأما  

 MTsN 1"فقز الكلمة" لرتقية مهارة الكالم ب إستخدام وسيلة لعبة التعرف على -۱

Aceh Timur 
 "فقز الكلمة" لرتقية مهارة الكالم إستخدام وسيلة لعبة فعالية التعرف على  -۲

" فقز إستخدام وسيلة لعبة بعد MTsN 1 Aceh Timur  الثاىن ب للتالميذ الفصل

 ".الكلمة

 البحثمهّمتا   -د

 يف هذه الرسالة هي:البحث  أن مهّمتا 

من الناحية النظرية، أن يكون هذا البحث مداخلة ومعلومات تعليمية الىت تتعلق  -۱

 MtsN 1 Aceh فعالية إستخدام وسيلة لعبة فقز الكلمة لرتقية مهارة الكالم ب عن

Timur.  يعطى هذا البحث اإلقرتاحات العلمية للمدارس والباحثني وكذلك أن

يف   الذين يشتغلون ىف جمال اكتساب اللغة الثانية، يعىن املعلومات عن كيفية

 ىف تعليم اللغة العربية.   فقز الكلمة ستخدام وسيلة لعبةإ

من الناحية التطبقية، يرجى هذا البحث أن يكون حل املشكالت لدى املدرسني   -2

. وأن يكون مرجعا  MTsN 1 Aceh Timurوالطلبة ىف تعليم اللغة العربية مبدرسة
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يف   عن كيفية  معلم اللغة العربية هى تعريفأمهية  ألن من علم اللغة العربيةمل

 MTsN 1 درسةلمول .ىف تعليم اللغة العربية  ز الكلمةفق لعبة يلةستخدام وسإ

Aceh Timur  العربية  تعليم اللغةأمهية من هذ البحث ملدخل أن يرتفع قدرة

املعرفة ميكن  هذا لبحث أن يكونوعلى الُكتّابة  . MTsN 1 Aceh Timurدرسةمب

أو التدريس. للجامعة أن توفر ثروة مراجع الدراسة ملكتبة  يف حتسني نتائج التعليم

 اجلامعة.

 حدود البحث -ه

 إىل :حتديد الباحثة هذ البحث و  

فعالية إستخدام وسيلة لعبة فقز  حدد املوضوع البحث عن احلدود املوضوعية :  -1

املعلم الىت ، وهو عن إعداد MTsN 1 Aceh Timur الكلمة لرتقية مهارة الكالم ب

مشكالت الىت    تتكون من عملية التعليمية، تطبقها، أداء التقومي التعليمى، وعن

  MTsN 1 Aceh Timurالطالب ىف تعليم اللغة العربية بنتائج  توجهها املعلم على

، فاختارت MTsN 1 Aceh Timur باحلدود املكانية : حتدد الباحثة البحث   -۲

الباحثة هذه املدرسة لقيام حبث العلمي املشكالت املوجودة. وهي أن هذه املدرسة 

قلة وضعف نتائج الطالب ىف تعليم  يكونمن املعلم مل تكون إعدادا اتما حىّت 

 اللغة العربية.    
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 2٠17/2٠18احلدود الزمانية : تعتقد  الباحثة البحث ىف العام الدراس   -۳

 حتديد املصطلحات  -و

اإلصطالحات يف املوضوع هذ  بعض ة الباحثةداأر  بحثال احث هذتبقبل أن  

 وهذه املصطلحات كما يلي :  ،البحث

 7.ملايريد" تعلى "فعال كما قل هللا. 6.من كلمة فعال أي صيغةاملبالغةية : هي فعال   -۱

أمافعالية هي مصدرصناعي اسم تلحق ايء النسبة تليها اتء التأنيث للداللة على 

 8طباقات لتحصيل الغرض.

من افعاالثالثي املزيد على  (خدم_يستخدم_استخدمااستخدام : مصدر من )است   -2

 1٠ه خادم.مبعىن اختذ. 9وزن "استفعل" بزيدة مهزةالوصل و السني والتاء

العمل  لعبة11ثرللطالب يف تكويين عمليةالتعليم.: اعطع املت وسيلة لعبة فقزالكلمة   -3

تدريب الطالب للقراءة على حسب  فقزالكلمة12هارت ابلطريقةاملفرحة.امل لنيل

                                                 
 2٠ .ص ،)دمشق: دراحلكمة( ،ملخص قواعداللغةالعربية ،فؤد نعمة   6
 13 .ص، سورة الربوج اية ،القرأن الكرمي   7
 3 .ص ،املعجم ،الدكتورابراهيم  8
 31.ص ،)سراباي: مكتبة و مطبعة( ،ريفاالمثلةالتص ،حممد معصوم ابن على  9

 171 .ص ،(1987)بريوت: داراملشرف ،املنحد يف اللغة االعالم ،لويسى معلوف  1٠
11

  Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan edukatif... , h.19. 
12

 Wina Sanjaya, Perencanaaan Dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta:Kecana, 

2011), h. 204.  
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النظربوثب املستدريف البالط اليت كتب املفردات ابللغةالعربية و 

 13شكيل اجلملة.القرائتهابسرعةفاعقة. مث من ذلك القفزجعل الت

مهارةالكالم : هي إحدى املهارات من أهداف تدريس اللغة العربية لقدرة   -4

 14. استعماهلاالفصحى انجحاحتداثواستماعا

                                                 
 33.ص ،)بريوت: دارالنفائس( ،خصائصالعربية وطرائق تدريسها ،انيف حممود معروف    13

14
  Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, Cet 14, 1997), h. 525. 
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 الباب الثّاىن

 االطار النظرى

 وسيلة لعبة فقزالكلمة 

 عريف الوسيلةت - أ

" أخذت من اللغة االتنية وتسّمى Mediumالوسيلة من انحية املعىن " 

كشكل الوسطاء لنشر ومحل أو من انحية العام، أن الوسيلة   1 ابالوسطاء أو املقدمة.

اترحيها، لقب الوسيلة األول املرة علم ومن انحية اإللقاء الرسالة وألفكار إىل املتلقى. 

 2جيا.املريئ والتعليم مث تكون الوسيلة السمعية والبصرية وحتولت اآلن ابلتعليم التكنولو 

الوسيلة التعليمية أبهنا "مجيع األنظمة التعلمية مبواد وجهزهتا  يعرف عبد العزيز العقلي

واضح مباحيقق األهداف  أسلوب بسيطة كانت أم معقدة وتوظيفها توظيفا صصيحا وفق

  3اليت استخدمت من أجلها".

يف عملية التعليم والتعلم كانت وسيلة كتأثري مهمة. بسبب عدم وضوح يف  

كوسيط.الصعوبة  يف تكون ساعدت خبظور وسيلة   يتم تقدميها ميكن أن األنشطةاليت
                                                 

1
 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 

2012), h. 27. 
  

2 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2004), h. l75 

لبنات : جامعة امللك سعود، الطبعة )كلية الرتبية ل، وسئل و تتكنولوجيا تعليم، أمحد حممد سامل 3 
  55 .ص ،م( 2010 ،طبعة مزيد و منقحة ،الثالثة
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د املعلمني والوسيلة تسائ 4اليت ستقدم للطالب ميكن بتبسيط من مساعدة وسيلة. املادة

الذي مل يقدر على القول من خالل كلمات سابق. ولذلك كانت الوسيلة هلا دور هام  

 5كأدة للوالدة العملية التعليم الفعال.

جعل الوسيلة دورا هامايف تدريس تعليم اللغات األجنبية، كما يف تعليم اللغة  

ة ولكن جلميع العمور. والشاب والشيوخالعربية. الوسيلة التعليمية ليست إىل للطلفولة، 

لقد عديد من الدراسات الىت تبني عن الفعالية استخدام وسيلة يف تعليم اللغة العربية، 

ولكن الوقع انقصا من العلمني الذين يستخدمون التعليمية كعناصر الداعمة لعملية 

أداوة املعلمون ابتكار ميكن املعلم اباستخدام الوسيلة التعليم يف الفصل. بل عندما 

املعلمون اإلبتكاري قادرا على اإلدارة التعليمية وغري حروج املال واالستغرقت وقتاطويال. 

البئة اليت يتعلم الطالب فيه تكون اهلدف كوسيلة التعليمية. ويف مثل هذه احلال سوف 

  6التعلم يكون اليسارة وممتعة.

 إختيار الوسيلة - ب

 السداد أبهدف أو الكفاءات املراد حتقيقها.  -1

انتخب الوسيلة ابلنظراألهداف اليت يثبت عموما يهدذر إىل واحد أوجمموعة من  

املعرفية والوجدانية و احلركية. األهداف أو الكفاءت ميكن وصفها  اجملاالت الثالثة
                                                 

 4 
Djmarah, Syaiful bahri dan Aswan Zain, Strategi belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h .140.     
  5

Azhar Arsyad, Bahasa Arab…, h,75.    
 6 

Abdul Wahab Rosyid, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN Malang: Anggota 

IKAPI, 2009), h.20. 
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من حيث الوظيفة اليت وجب العمل أو التعديدها الطالب، كمثل احلفظ و القيام 

 ابألنشطة اليت تنطوي املادية وغريها.

 .حمتوايت الدرس وصفه حقائقالسداد لدعم   -2

لصوحلة املساعدة يف عملية التعلم اليت كانت الطبيعتها وجبت الوسيلة أن تكون  

ب. مثل مناسبة ابالحتياحات الوظائف املهمة التعلم والقدرة العقلية لدى الطال

يف املكان  التلفزيون،واحلق يف التظاهر والعملية والتحويل اليت تطلب على املضاربة

 والزمان.

 إبتكار املعلم يف استخدامها  -3

املعري الرئيسية. اليت وسيلة لعبة كانت ينبغي للمعلمني أن يكون  هذه هي احدى 

نفوذا  قادر على االستخدامها يف عملية التعلم.يتم حتديدالقيمة و املنفعة من وسيلة

الستحدامها.توجب يف احتيار هتيأ الوقت  .املعلمني الذين يستخدميها على

حمتوايت املعىن فيها مفهوما  وسائل للتعلم وفقا على قدرة التفكري الطالب، حىت

7.بيف ذهن الطال
  

 يلةأمهية الوس  -ج

تتمثل أمهية الوسيلة التعليمية يف التعليم بشكل عام أبهنا تساعد على حتقيق  

 :اللغة فإن أمهيتها تتمثل مبا يلييف جمال لتعليمية أبيسر وأجنع الطرق، أمااألهداف ا

                                                 
7
 Sukiman, Pengembangan…, h. 50-51. 



11 

 

 

 .إاثرة دافعية التالميذ وحفزهم على تعلم اللغة العربية  -1

 توضيح بعض املفاهيم واملصطلحات والكلمات اجملردة، أو ما يصعب إيصاله إىل -2

 .التالميذ

 رغم عدم توافرها يف موز واألشياء إىل أذهان التالميذب البعض مفاهيم والر يتقر  -3

  .بيئتهم

 -عكاظ كسوق  -استحضار حواضث املاضي كاملناظرات وأجواء األسواق األدبية -4

يعيشون  واملنازالت الشعرية واخلطب احلماسية بعرضها أمام التالميذ صورة حية

8.فيها احلدث على حقيقته فيتعزز تعلمهم
 

 تعريف العبة -د

اللعبة كنشاط  .سوفرنوا اللعبة أتيت من "اللعب" تعين الفعل للفراح عند  

اللعبة هي جزء اليتحزأ يف حياة اإلنسان. من  9رح.للحول على املهارات اللغوية ابلف

 10الطفوله حىت الشاب حبيون اللعبة.

التعليم  الطالب يف عملية لم اليت متكن استحدامها جلذباللعبة هي طريقة التع 

املعارف  والتمكنيف كل املشكلة  إظهار املهارات ميكن الطالب عبةمن خالل ال
                                                 

    
8
والتوزيع، مل ، )إريد: دار األريس اللغة اللعربيةأساليب تدالسعدي، عماد توفيق  

 89 .ص ،م(1991/182

9 
Abdul Wahab Rosyidi, Media …, h. 80.    

 10 
Yudhi Munadi, Media Pembelajaran, (Jakarta: Gaung Persada, 2012), h.163. 
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املعينة بطريقة  اللعبة كنشاط الذي يهدف يف نيل اإلكتساب املهارات 11.واالبتكاري علمه

لتحقيق الغاية،  بل وسايلة 12.فرحية. ويعرف من انحية العام كاحلرية و التمتع ابإلعفاء

 13.وهي لزايدة التعلم

على عناصر الفرح  ندما كان النشاط حيتوييسمى لعبة اللغة،  ع ةاللعب 

رات اللغوية، وعناصر اللغة )املفردات والقواعد(. لكل اللعبة اللغة يف تنفيذ واملمارسة املها

 14التعليم.  االنشطة التعلم أن تكون قادرة على املساعدة لدعم حتقيق األهداف

اللعبة اللغوية ميكن ابالستخدام ألداة بدلية كأالة املسعادة ووسيلة للحد  

يف التعلم. إضافة على ذلك، اللعبة اللغوية ألجل اإلجياد حل ملشكلة اللغة الصعوبة 

   15التطبيقات للسرور التعلم والرتقية واحسن االحذار من الفشل يف تعلم اللغة.
 

 قفز الكلمة  -ه

  تعريف قفز الكلمة -1

قفز الكلمة هي اللعبة اليت هتدف للتدريب قادرا على القراءة ابلشرعة مبا قدرآه.  

بطريقة القفز من كلمة واحدة إىل كلمة آخر حىت تشكل مجلة كملة. هذه وهي اللعبة 
                                                 

11
 Syaiful Bahri Djmarah, dan Asnawi Zain, Strategi …, h.140. 

 

   12 
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati Permainan Edukatif Pendukung Bahasa 

Arab,(Jogjakarta : DIVA Press, 2012), h, 19 
13

 39 .نفس املراجع، ص  
14 

http: mrjendela-maryoto. Blogspot.com/2013/03/12.htm Diunduh pada: Rabu 22 Mei 

2013, Pukul. 13.00 WIB.  
15 

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati Permainan Edukatif …, h.40. 
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وتشارك الطالب على هذه اللعبة و يرجى  اللعبة متكن ابإلتبان جو التعلم اسرتخاء واملرح.

نشطته. ويطلب منهم تقدمي الوردود والقرارت يف لعبة، ميكن للطالب على اإلطالع عدد 

جيح. من الكلمات مرات عديدة، وليست طريقة مملة. والبد للمعلمني إعطاء املديح والتش

بة صعوبة للطالب، واألحازار االنطباع أبن الطالب قد فشل يف العمل، عندما كانت اللع

    16ينبغى للمعلمني ابالنيان املساعدة، كي شعر الطالب سعادة والنجاح يف التعلم.

 خطوات قفز الكلمة -2

 العربية.وى كتب عليها املفردات سنع املعلمني إستدارة من الورق املف  -أ(

 أجتمع الطالب إىل أربعة اجملموعات.  -ب(

 املعلم )ينجز ابلتناوب(. قفز الطالب إستدارة تنتيشر يف البالد بتوجيه   -ج(

أقفز إىل الكلمة تدل على معىن أمي، الطبخ، رز،مطبخ، كل صباح، املثال: 

ومن القفزة سوف تشكل اجلملة الكاملة يعىن األم يطبخ الرز يف املطبخ  

 كل صباح.

 عة فائقة.وجب الطالب القول عن الكلمة الىت قد قفز بشر   -د(

 اليت مت قفزهتا.أعضاء اجملموعة اباخلفظ الكلمات  ينبغي لكل عضو من  -ه(

 إستنبظ وقدم الرئيس الفريق مبا قد قفز أعضائهم حىت تكون مجلة كاملة.  -و(
                                                 

16 
http://loveandlife.blogspot.com/2009/06/pegertian-permainan.html, Di unduh pada: 30 

Mei 2013, Pukul. 14.08 WIB 
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 17.لكل رئيس الفريق أمجع جوابة على السبورة حىت تكون القصة  -ز(

  التوق والضعف قفزالكلمة -3

 العبة قفزالكلمة التوفوق وسيلة  -أ(

 ميكن على نقص املل الطالب يف عملية التعليم يف الفصل.  -(1

 يوجود املناقسة بني الطالب، وزايدة تعزيز روحة.  -(2

يق و التطوير الكفاءة العبة اللغوية ميكن أن يعز العالقات الفر  -(3

 للطالب. االجتماعية

املهارات إعجاب س الطالب حبيث املادةاملبية سوف بؤثر يف نفو  -(4

 املدربني خربة السيان.

 الضعب وسيلة العبة قفزالكلمة  -(ب

 الصعوابت اباإلشراك مجيع اللعبة تسبب بعد الطالب أكبرية.   -(1

 عقد اللعبة القفز الكلمة عادة يعقب الضحك و اهلتافات من  -(2

 الطالب، حىت بوسوص ابألداءالتعلم يف فصل اآلخر.

  18من خالل العبة القفز الكلمة. صلامتكن ابلتو ليست كل املواد   -(3

 
                                                 

17
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif…, h. 40.  

18
 http:staff.uni.ac.id./sites/defult/files/tmp/ppm-permainan-bahasa.pdf diunduh selasa, 21 

Mei 2013 pukul: 14:30  
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 ىف مهارة الكالم فعالية قفزالكلمة -4

حيظى اللعب مبكانة مهمة يف العملية الرتبوية مال يقدمه من فوائد فهو اجلسر 

الذي يصل الطفل ابحلياة وهو نواة تتمحور حوهلا حياته املستقبلية، ويعترب اللعب طريقة 

لضبط سلوك الطفل وتصحيحه ولدعم النمو اجلسمي، والعقلي، وااجلتماعي، واالنفعايل. 

 اللعب. فمن الناحية اجلسمية ينشط 

للتعبري الواضح عما يشعر به، ألنه ال يستطيع اإلفصاح وتذكرا عنها ابلكامل. و 

فالتعلم ابللعب يكون أكثر تركيزاا يرافقها اهلزل يف ذهن األطفال. واأللعاب اللغوية غالب 

واللهو، وميكن أن تستعمل لتنمية أو تقوية الفكرة أو زايدة التسلية والسري يف األنشطة 

.وأن األلعاب اللغوية أيض تغري جو  15املنظمة يف العملية تعليم اللغة الثانيةالفصلية 

الفصل طوال السنة، فالطلبة ال يتمتعون بعملية التعليم فقط بل إهنم يصبحون قادرين 

 .على تذكر ما قد درسوا من قبل يف الفصل

األلعاب  خلمس يف عملية التعليم. وإذا كان تعلم لغة اثنية يف بعض اأحليان فإنو 

اللغوية من شاق عماال من الدارسني على أفضل الوسائل اليت تساعد كثري مواصلة اجلهد 

يف الفهم ويف التدريب اآللي املكثف للتمكن من استعمال اللغة اجلديدة وللتنمية 

املتواصلة ملهاراهتا املختلفة كما أهنا ختفف من راتبة الدروس وجفافها لتنمية الطفل 

ب ضروري جدا . فمن خالل اللعب، يتم حتقيق التنمية وفكراي العقلية عقليا إن اللع
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واجلسدية له. واألطفال يلعبون ألن اللعب عنصر مهم من عناصر تنمية متعة، كما أنه 

أيضا يساعد على تطوير مهارات الطفل. واللعب أيضا مهارات اللغة والتفكري والتنظيم. 

ه معظم أوقاته وأيخذ في ضيللطفل حيث يقويكاد اللعب أن يكون الوظيفة األساسية 

اللعب مكانة مهمة يف العملية الرتبوية مال يقدمه من فوائد فهو اجلسر الذي يصل 

 19.الطفل ابحلياة

 مهارة الكالم -و

 تعريف مهارة الكالم   -أ

الكالم لغة عبارة عن األصوات مفيدة، وعند املتكلمني هو : املعىن القائم  

عنه أبلفظ، يقال : يف نفس الكالم و يف اصطالح النحاه أنه : اجلملة ابلنفس الذي يعرب 

 20املفيدة.

أداء الكالم سلسلة متصلة من األصوات اصطلح عليها الناس رموزا للمعاين.  

يدرس  فردي يف إطار اجتماعي، وسلوك عملي حمسوس، وقد يكون مجاعيا احياانً، وال

كماحيدث   عمال صوتياحبتا مقطوع الصلة اباملعىنالكالم منفصال عن اللغة إال عند اعتبارة 

وهتدف دراسة عند فحص املرض ابلعيوب النقطية، والنفسية، وإختبار أصوات املذيعني. 

                                                 
19

 Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan kebahasa araban, no. 2 vol.2, tahun 2015 dikases 

tanggal 23 Agustus 2018 
20

 796 .(، ص2004: مكتبة الشروق الدولية، )تركيا ،4: املعجم الوسيط، ط ،جمتمع اللغةالعربية  
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أصوات الكالم إىل معرفة املعىن الذي يدل عليه الكالم، ولكن إذا قتصرت دراسة الكالم 

، فاللفظ جزء حمسوس من وصفتها، فهي دراسة متهيدية للغة على مالحظة خمارج احلروف،

  21نسق الكالم.

يف حماولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية البد أن يشتمل على أربعة مهرات  

وبعد الكالم هو الفن الثاين من فنون اللغة  االستماع و الكالم و القراءة والكتابة،وهي : 

من األمهية املهارات ابلنسبة إىل اللغة األجنبية  األربعة بعد االستماع. والكالم هو يعترب

رسة املعلم. فالكالم ألن الكالم جزء عملي الذي مياويعابر من األهم املهارات اللغوية. 

امليدان من أهم  ئمون على هذا جزء أساس يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعترب القا

 22جلزء العملي يف تعليم اللغة.تعليم اللغة األجنبية، ذلك أنه يف الغالب ا أهداف

 ضرورات تعليم مهارة الكالم -ب

ممن يقبلوب على تعلم اللغة العربية هتدف أوال إىل  إنناكثريا ماجند أن نسبة عالية 

كما أننا حينما نقول )فالن يعرف اللغة م والتحدث هبذه اللغة،  التمكن من الكال

                                                 
21

)عمان: دار املستقبل للشر  ،للغة العربيةاحممود عبد الغين املصري، جمد حممد الباكري الربازي،   
 44 .(، ص1998والتوزيع. 

22
)اململكة العربية السعودية: جامعة   ،للناطقني بلغات أخرىتعليم اللغة العربية حممود كامل الناقة،   

 151 .ص ،(القري أم



18 

 

 

اإجنلزية(، مثال : يتبادر إىل األذهان أن هناك ضرورات لتعلم الكالم ميكن أن توجز بعضها 

 فيمايلي : 

 تعلم ابنها لغة أجنبية إمنا تتوقع أن يتحدثبها. أن األسرة عندما  -1

 أهدافه. يف مقدمة  التحدث هبا أن الكبري عندما يقبل على تعلم اللغة ما يكون  -2

 أن النجاح يف تعلم الكالم اباللغة األجنبية يدفع إىل تعلمها وإتفاهنا. -3

أننا النتصور إمكانية الستمرار يف تعلم القراءة والكتابة ابللغة األجنبية دون التحدث  -4

 هبا.

تعلم أجياال أكثر ميال لإلستماع للربامج اإلذاعية، وملشاهدة برامج  أننا األن -5

 التلفزيون واألفالم وأقل ميال للقراءة والتعامل مع الكلمة املكتوبة.

بني الناس يعىن  تعترب أن اللغة هي الكالم ليس الكتاب. ألن اللغة وسيلة االتصال والفاهم

هم الناس االبطريق الكالم. أن الكالم هو واجلماعات والشعوب. وال يف ىف نطاق األفراد

الشكل الرئيسى لإلتصال ما بني اإلنسان ووسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بني املتكلم 

حيث ميارس التلميذ فيها  ب، وسيلة رئيسة يف العملية التعلمية فلى خمتلف مراحلهاواملخاط

ىف اإلتصال بغريه، معربا عما يريد  والكالم أدة اإلنسانالكالم من اخلالل احلوار واملناقسة. 
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مبا جيول خباطره. هبذه ألداة اللغوية تستمد حمتواها من منابع املعرفة  من مشاعر وأحا سيس

 23املختلفة.

 أهداف تعليم مهارة الكالم  -ج

 هناك أهداف عامة لتعليم احلديث ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي:  

يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة أصوات اللغة العربية. و أن أن ينطق املتعلم   -1

 وذلك بطريقة املقبولة من أبناء العربية.

 أن ينطق األصوات املتشاهبة.  -2

 بني احلركات القصرية والطويلة. أن يدرك الفرق يف النطق  -3

 أن يعرب عن أفكار مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.  -4

أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف أن يعرب عن   -5

 لغة الكالم.

أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية والتحديث هبا بشكل متصل ومرابط لفرتات   -6

 24زمنية املقبولة.

                                                 
23

)القاهرة: جامعة امللك العزيز ابملدينة املنورة،  ،ةاملراجع يف تدريس اللغة العريب، براهيم حممد عطاا  
 150 .ص ،(2005

24
، )منشورااتملنظمة طرائق تدريس اللغة العربية الناطقني هباأمحد طعيمة،  حممود كامل الناقة، ورشدي  

 130 .ص ،م( 2003/ه 1424-إيسيكو-اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
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 اجلوانب املهمة يف التعليم مهارة الكالم  -د

ثالثة جوانب مهمة يف تعليم الكالم عند حممود كامل الناقة يف كتابة، وهي  

 25والقواعد.النطق، واملفرادت 

وهو من أهم هذه اجلوانب، اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهية الكرب النطق :  -1

ه ق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغري طلنلتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فا

األذهان أنّه ليس  واضحا يفشكل خطئ. وليكون أو تصحيحه بعد تعلمه ب

ظام بسيطر على الن املطلوبفي النطق أن ينطق الدراس بشكل كامل واتم، أي

ة على إخراج األصوات القدر  ولكن السيطرة هنا تعين متحدثيها.الصويت للغة سيطرة

بصرف النظر عن الدقة اللغة  ميكن املتعلم من الكالم مع أبناء ابلشكل الذي

 .الكامل يف إخراج أصواهتم ونرباهتم وتنغيمهم

 فردات : تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة -2

أجنبية، ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن، كما أهنا يف ذات الوقت وسائل 

كلمات حتمل   م فكره إىلللتفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مّث يرتج

االستقبال  األجنبية من خالل مهارات ، وعادة ما تكسب املفردات يف اللغةمايريد

                                                 
25

طرق  -مداخله -، أسسهبلغاة أخرى تعليم اللغة العربية للناطقني، حممود كامل الناقة  
 159 .ص ،(1985، )الرايض، اجلامعة أم القرى،1التدريسه،ط.
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جملال لتنميتها وهي االستماع والقراءة، مّث أتيت مهارات الكالم والكتابة فتفسحاان

من خالل السياق،  استخدامها، معىن هذا أن الكلمات ال تعّلم إال والتدريب على

 .موضوعات للقراءة أي من خالل استخدامها يف مواقف الشفوية أو يف

نرى  ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل لقواعد : كثرياا -3

القواعد  فكثريا ما يصرحون أبن بعضهم ينكرها متاما، أما املتعلمون للغة أجنبية

ابللغة، ومهما  أي ليست ضرورية للتحدث ّلم استخدام اللغة،ليست ضرورية يف تع

جمموعة من القواعد  يكن األمر فثمه حقيقة الميكن إنكارها وهي أن اللغة حتكمها

يعرفها الراغب يف  يعرفها جّيدا املتكّلم هبا، واليت جيب أيضا أن اليت ينبغي أن

عليها بتجاهل املشكلة  التغلبتعلمها، وأبن صعوابت تدريس القواعدال حتلوال يتم 

  26.فالقواعد شيئ ضروري لتعّلم مهارات اللغة

الكالم يف تعليم  "قفز الكلمة" لرتقية مهارة يلة لعبةفعالية استخدام وس  .ز

 .اللغة العربية

 التعليم حماولة الدعوة الطالب يف عملية التدريس أو التعليم لكي ينال األغراض 

وميلكون  متعلمون مهنيرجوه. البد للتعليم أن يهتم أحوال الطالب ألالتعليمية املوافقة اليت 

 .صفات خمتلفة بينهم
                                                 

26
 131-134 .ص تدريس اللغة ...،طرائق حممود كامل الناقة، ورشدي أمحد طعيمة،   
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 الطالب. حىت ن يهتم بصفاهتم املتفرقة أى صفاتلذلك البد على املعلم أ 

املعلم  يتغري التعليم أحوال الطالب من اجلاهلني إىل العاملني. ويف مظاهر التعليم ال يهتم

اما كامال، اهتم املعلم بعده نقصه ألن يهتم ما يف صفات الطالبأحوال الطالب. ويشعر 

جلميع الطالب  وطاالب أخرى. هذا اإلهتمام اهتمام شامل ال فرق بني طالب واحد

 .وأحواهلم

 استخدام الوسائل اللعبة خاصة يف التعليم اللغة العربية قي القيام من الرأي أبن 

على  القدرة األساسية لتطوير ابحلسن وفقا الطالب كالكائنات وأصحاب التعليم. لديهم

التعليم  قدرهتم. واللعبة متكن اإلتيان املساعدة الطالب فيالتعلم إىل أقصر حد، الفرح يف

احلسية التعلم  التعليمية اليت تنطوي يلةع الوسواجب يف استعماهلا، ميكن ابالستخدام تنو 

 ."الكلمةلعبة "قفز  يلةرية، واحدا منهم ابستعمال الوسالكث

مة يف اللغة. ألن الكالم هميف التعليم اللغة العربية مهارة الكالم تكون مهارة  

 من املهارات مكتسبة اليت علمت املتعلمني، حيث مهارة الكالم كجزء أساسي يف جزاء

 ميكن ومضمون املعىن شفهيا يف التعليم املهارة الكالم، فضل املعنية 27.التعليم اللغة األجنبية

على ذلك،  االستخدام األشكال املتعلقة والطرق، موافق ابلقدرة اللغوية الطالب. عرضة

 28.ميكن استخدامها للتعليم املهارة الكالم يلةفإن الوس

                                                 
27

 88 .نفساملراجع، ص  
27

Abdul Wahab Rosyidi, Media …, h. 65. 
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قفز الكلمة متكن املساعدة الطالب يف حتسني قدرهتّم الكالم،هذه  لعبةال يلةوس 

يف الفصل بغري  اللعبة ورطت الطالب يف الكالم بشكل عفوي، للطالب الذي ال ينشط

اللعبة توفر التعليم  هذه ألن. مضحك شكل يف املباشر الكالم يف بضطرون مهنالقصد أ

 . الردوده القراراتاملرحية واملمتعة ويطلب النشاط الطالب يف تقدمي

 يف هذه اللعبة ميكن الطالب اإلطالع من عدد الكلمات مرة عديدة، وليس بطريقة

 .االحتفاظ والفعالية التعليم سائمة. وهبذه الطريقة متكن املساعدة الطالب يف
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 الثالث الباب

 منهجية البحث

 منهج البحث - أ

م طريقة اخدم الباحث طريقة البحث الكمى ابستخديستيف هذا البحث  

من ، أتثري من متغري خاص ملتغري اخر التجريب يعىن املنهج احمللولة ليدرس  جتربية. املنهج

 خالل االختبار يف شروط اخلاصة الىت خلق عمدا.

البحث تصميم جمموعة املراقية العشوائية  م مشروعاهذا البحث سوف استخد 

م تقسيم جمموعات البحثية وهي جمموعة ااإلختبار القبلي و اإلختبار البعدى ابستخد

وجمموعة البحث املرقية  ،الفرقة املناقشة املسباقةم طريقة التعليم االبحث التجريبية ابستخد

 .الفرقة املناقشة املسباقةم طريقة التعليم ابدون استخد

 وأسلوب اختيارها هتجمتمع البحث وعين - ب

 MTsN 1املدرسة بحث مجيع الطلبة يف الصف الثاىن وكان جمتمع يف هذا الب 

Aceh Timur  ةخذ الباحثأيال . ةطالب 130جمموعه  2017/2018 يف العام الدراسى 

ر حمدود ذكيبعض من اجملتمع كا لعينة البحث. ألن  ةخذ الباحثأيمجيع اجملتمع, ولكن 

فّعاألخذ مجيع اجملتمع. إذا حال العينة املنتخب قد انب عن عطية وال عملّي و ، الوقت

 احلال اجملتمع.
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م اسلوب االعينة يف هذا البحث أخذ ابستخد ،العينة هي جزء من اجملتمع 

(Random Sampling)  وهي طلبة من فصل  . 130 % من20اخذVIII.7  كمجموعة

 26 ةكمجموعة مراقبة بعدد طلب VIII.8 طالبا , وفصل  26التجريبية بعدد طلبة 

 1طالبا.

 متغريات البحث - ج

فعالية إستخدام وسيلة لعبة فقز الكلمة متغري اتبع من هذا البحث هو "  

 " MTsN 1 Aceh Timurلرتقية مهارة الكالم ب 

 و متغري مستقل من هذا البحث هو " يف تعليم اللغة العربية "
 

 أدوات البحث - د

 م األدوات التالية :االباحث هبذا البحث ابستخديقوم  

 املالحظة -1

 هي املالحظة املنهجّية املقصودة الىت تواجهة اإلنتباه إىل الظواهر والوقائع  

واقعةالفعليةحيث  واملقصود يف املالحظة هو ملعرفة سلوك الشخص كال 2.مباشرة

املالحظة  احلياةاالجتماعية.تستعملينظر السلك عملية. وكذلك ألعرض تصوير 

أن يكون  تكون املسئلة مكتفية. واملالحظة إما إن مل تكن البياانت كثرية حيث
                                                           

1
 Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), 

h.104 
2
 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta: Andi Offset, 1989), Cet. Ke-18, 

h.136. 
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اللغة العربية  قبمنهج تعليم تتلع الباحثة مشرتكا يف هذه املسئلةأوغريمشرتك.اليت

اليت واحلقائق  شفهيا وتستخدم الباحثة هذه الطريقة للحصول على املعلومات

مهارة كالم تالميذ  "قفز الكلمة" لرتقيةلعبة  يلةهبذ البحث. وهي بوس تتعلق

 MTsN 1 Aceh Timurابملدرسة  لثاينفصل اال

. هذه املالحظة ملالحظة مرتب إىل مسائل الذى ضبطاملالحظة يعىن ا   

 يعمل مبالحظة مباشرة مع التالميذ.

 املقابلة -2

 منّظمة إبعتماد علـى أهـدافملراد هبا البياانت ابلتسائل من جهة واحدة ا  

 وقــام الباحثــة هبــا جلميــع البيانــات وتكملهــا. وهــي االســرتاتيجية الــيت 3.البحــث

 املدرسـة و املـدبرات احملاركـة تسـلكها الباحثـة بوسـيلة احملـاورة شـفواي مـع الطلبـة يف

 الوثــائق عــن قــدرة الطــالب علــىأو  اللغويــة و األســاتذ للحصــول علــى األخبــار

 ما ذلك.و  املدرسـةلرتقيـةمهـارةالكـالم هبـا قـام الـتكلم ابلعربيـة وعـن احملـاوالت الـيت

مقابلة يعىن املواصالت مباشرة و كاتب يلقى و يعطى بضع اسئلة إىل   

 .MTsN 1 Aceh Timur ب جمبب يعىن املدرس اللغة العربية والتالميذ

 

                                                           
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatatif R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 142 
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 طريقة اإلختبار -3

هذه  ستخدمت الباحثة 4كون اآللة للنظر السلوك والعمل الشحص.  

 ""قفز الكلمة يلة لعبةاستخدام وس الطريقة ملعرفة مهارة الكالم التالميذ قبل و بعد

 الىت حيتاج هبا الباحث هو : 

وحالة املعلمني البياانت عن أحوال املدرسة، اتريخ نشأهتا، املنهج الدراسي،  -1

 واملتعلمني.

 .الفرقة املناقشة املسباقة على الطلبةسيطرة  البياانت عن  -2

   MTsN 1 Aceh Timur بالبياانت عن اراء املدرس والطلبة عن عملية التدريس     -3

 وجلمع تلك البياانت فقرر البحث على مصادرها كما يلي :  

  Aceh Timurالواحدةاحلكومية  الثانويةرئيس املدرسة  -1

 Aceh Timurالواحدة الثانوية احلكومية  ملدرسةابمدرس اللغة العربية  -2

  Aceh Timurلثانوية احلكومية الواحدةرسة اابملدالطالب فصل الثين  -3

 أسلوب حتليل البياانت - ه

 ة. خدم الرموز إالحصائية املناسبيصل عليها مّ لحليل ابسحيالبياانت الىت  

 
                                                           

4
   Ibnu hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),  h.173. 
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. –م الباحث احصاء اإلختبار ااستخد، إلختبار فرضية الىت صيغت هبا
5
 t 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦 

√(
𝑥

2
+ 𝑦

2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁𝑥
+

1
𝑁𝑦)

 

  : معاين

=Mx  املقياس املعديل من فرقة التجربة 

=My  املقياس املعديل من فرقة الضابطة 

=𝑥2 عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة 

=𝑦2 عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة 

=NX  عدد الطلبة يف فرقة التجربة 

=Ny  عدد الطلبة يف فرقة الضابطة 

 (verifikasi)مراجع البياانت 

 املالحظة من اجملتمعة البيان يف التيفعلته البيان ملراجع الباحث هدفي البياانت بعدمجع

 أتخذ أن تستطيع حىت السابق التحليل أتكيد التحليلل علي التطور اإلصالحو وكذلك

 .البحث من املرجوة النتائج
 

 

                                                           
5
 Arikunto Suharsimi, ProsedurPenelitian, PendekatanPraktek, (Jakarta: Rinekha Cipta, 

2002), h.112 
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 مراحل تنفيذ الدراسة - ز

مراحل اول يف هذا البحث يعمل البحث قبل حبث اصلى . يف هذا املراحل  

 يبسط الكاتب ما ينظر و يسمع أن طريقة التعليم املوجودة يف تعليم اللغة العربية.

منهج و  .امليدان يعىن تعيني اسئلة البحثيعمل البحث يف ، م يف مرحالن 

مراحل األخر بريتب و  عل البحث و لحليل مجعل البحقث.الذى يعمل لتقنيت مجالبحث 

 .ة من حصول البياانت من هذا البحثنتيج
 



 

30 

 

 الرابع الباب

 الدراسات امليدانية

 العربية:تعليم اللغة الحملة عن ميدان البحث و  . أ

امليدىن ىف تعليم مهارة السابق ما تتعلق ابلبحث  الفصللقد حبثت الباحثة ىف 

ومن البياانت اجملموعة منها   MTsN 1 Aceh Timurمبدرسة  قفز الكلمة يلةالكالم الوس

 إفرتهتا الباحثة ىف الباب األول.حتقيقا جلمع الفروض الىت 

واإلجراء هذا البحث فقد قامت الباحثة ابلبحث امليداىن إعتمادا على رسالة 

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية زاوية جوت كاال لنجسا.

 املدرسةمواقع اجلغريف واتريخ إقام  .1

الشرقية عاصمة أتشيه. موقعها جبانب شارع   MTsN 1 Aceh Timur اسةمدر 

وقت  . وحيتاجLhoknibong، حواىل كيلو مرتا من مدينة كيلو مرتا 3ميدان -تشيهبندا أ

 دقائق.10حواىل  السفر من املدينة إىل املدرسة

لتحقيق حاجة اجملتمع ىف بناء املؤسسة الرتبوية الىت   MTsN 1 Aceh Timur بنيت

 ترىب مشرحى قواعد األمم وعلماء.

ا الشهادة .  أميتعلمون صباحا الثانوية الذينوكان التالميذ حينئذ من الطلبة 

 .العاليةوالشهادة الثانوية والشهادة  درسةثالث شهادة امل ملتخرجني ىف هذه املدرسة
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ة اخلاصة ويريدون من إقامة هذا املدرسة مركزا للتعليم والتعلم ىف العلوم الديني

عن  قد لكى يتمكن الطالبوالعلوم الدينية العامة، ويتضمن أيضا فيه العلوم الدنيوية 

 درة على إستعمال اللغة العربية عندالتعلم الدرس اللغةالعربية.الق

 حالة املدرسني .2

 MTsN 1 Acehمدرسة  مدرسا 70إىل  درسةيبلغ عدد املدرسني ىف تلك امل

Timur م. 2017/2018 ىف العام الدراسى 

 4.1اجلدول: 

العام الدراسى ىف  MTsN 1 Aceh Timurمبدرسة  نيأحوال املدرس

 م 2017/2018

 املعلمة املعلم متخرج من رقم
 - - s2املاجستري  1
 s1 6 50 اإلسالمية اجلامعة احلكومية 2
 D-III 8 5ود يبلوم تيكا 3
 1 - املدرسة العالية احلكومية 4

 56 14 اجملموع
 

 MTsN 1 Aceh Timur مبدرسة اللغة العربية  الذين يقومون بتعليم نوأما املدرسو 

 كما ىف جدول التايل:
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 4.2اجلدول : 

 MTsN 1 Aceh Timurاللغة العربية مبدرسة  أمساء مدرسني

 م 2017/2018ىف العام الدراسى 

 متخرج من جنس أمساء املدرسني رقم
 جامعة الرانريي بند أتشيه النساء ، س.ف.د.إنورعني 1
 جامعة الرانريي بند أتشيه رجالال ، س.ف.د.إأسنوي 2
 جامعة الرانريي بند أتشيه النساء .إ، س.ف.دمثىن 3

 

ىف العام  MTsN 1 Aceh Timur مبدرسةوكان عدد املدرسني الذين يدرسون 

، جامعة  احلكومية بندا أتشية م منهم متخرج من جامعة 2017/2018الدراسي 

 الرانريي بند أتشيه وغريها واملعاهد واجلامعات املشهورة أبتشيه.

 حالة الطلبة .3

 . وحلة الطلبة مبدرسة781إىل  MTsN 1 Aceh Timur مبدرسة الطلبةيبلغ عدد 

MTsN 1 Aceh Timur  ل اآلتى:على الواضح تشتمل ىف جدو 

 

 

 



33 

 

 

 4.3اجلدول 

 MTsN 1 Aceh Timurدرسة مبالطلبة  أحوال

 م 2017/2018ىف العام الدراسى 

عدد  عدد الفصل الفصل رقم
 الطالب

عدد 
 جمموع الطلبات

1 
1 
2 
3 

8 
8 
8 

80 
298 
118 

200 
182 
101 

280 
282 
219 

 781 483 298 24 جمموع
 

 781 كلهم  MTsN 1 Aceh Timur  : عدد الطلبة مبدرسة 3يدل جدول 

 طالبات. 483طالبا و298يتكون من 

 الوسائل التعليمية .4

أما الوسائل املستخدمة ىف تلك املدرسة ملساعدة على عملية التعليم والتعلم هي 

 اجلدول اآليت:ىف 
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 4.4اجلدول 

 MTsN 1 Aceh Timurاملباين مبدرسة أحوال 

 م 2017/2018ىف العام الدراسى 

 اجملموعة املباين رقم

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

 سهولة املدرسة 
 املدرسة الثانوية

 غرفة رئيس املدرسة
 فصول

 غرفة املدرسة
 غرفة التنظيم

 مكتب
 سهولة املساكني

 مصلى 
 مطبخ العام

 األمن مركز
 اإلدارة املركزية

 سهولة الرايضة
 ملعب كرة اليد

 ملعب كرة الريشة
 ملعب كرة القدم

 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
2 
1 

 22 اجملموعة 
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. وكلهم موقع ىف هذه املدرسة 22: أن املباين هبذه املدرسة فعدد 4يدل جدول 

MTsN 1 Aceh Timur. 

 :عرض ومناقشة نتائج الدراسة . ب

 :ىف تعليم مهارة الكالم قفز الكلمة سيلةالو تطبيق .1

وىف هذا البحث امليداىن قامت الباحثة ابالختبار القبلى والبعدى للطالب ىف 

 طالبا. 228يتعلمون ىف الفصل الثاىن بتلك املدرسة وعددهم  يناملرحلة املتواسطة الذ

الباحثة االختبار القبلى إىل  تكالعينة. وقبل إجراء التطبيق فقدم  26وأخذت الباحثة 

 اء عمليةالطالب على مهارة الكالم. واالجر  الطالب كى عرفت الباحثة عن قدرة

، إستعملت الباحثة تدريس ىف تعليم مهارة الكالم قفز الكلمة الوسيلةابتطبيقالتعليم

. الكلمةقفز  الوسيلة ابتطبيقابلطريقة اإلنتقائيةأي الباحثة بنفسها كمدرسة اللغة العربية 

تستعمل اللغة العربية مباشرة خالل التدريس إال ىف احلاجات الضرورية أي حينما ال و 

ىف هذه الطريقة يطلب مل أو املادة ال ي تقدم املدرسة.املفردات أو اجليفهم الطالب 

 .الطلبة لإلجابة على األسئلة عن املواد الدراسية على الشكل الشفهية

 اللغة العربية فيما يلى: أما بياانت املقابلة مع مدرس
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 ؟اللغة العربيةيف تعليم  كيف تعلم عملية التعلمية -1

اللغة  م قلة ونقصة قدرة ىف نطق اجلمال هنالالطالب  أعلم بتفويض علىجواب: 

 العربية

 ؟اللغة العربيةتعليم  وسيلة التعلمية عندما تعلم تستخدم هل -2

 اليستخدمها  ITنعم، أستخدم اللغة العربية مقدمة كصورة. و جواب: 

 ؟اللغة العربيةطالب عندما تستخدمها يف تعليم  هل توجد الفائدة على -3

 نعم، وأحدها ليسارع الطالب ىف فهم الدرسجواب: 

 ؟الدرسون يعدهل أتمر الطالب ان  -4

 أمرهم أن يعدون مث يتكلم مع أصدقائهم.جواب: نعم، 

 ؟ندما أتمرهم أن يتكلواكيف قدرهتم ع -5

إن قدرهتم متنوعة، ولكن أكثر منهم قلة ىف تنغيم ونطق مفردات جواب: 

 صحيحا

 ؟رأيك على كالمهمهل تعطى  -6

 أعطى الرأي وأصدقائهم أيضاجواب: نعم، 

 هل تعطى الفرصة لطالب أخرى ليلقون رؤايهتم؟ -7

 جواب: نعم، وهم بلقون رؤايهتم
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 والتصحيحة يف اخر تعلمية؟هل تعطى توصيات واملقرتحات  -8

 جواب: نعم، أعطى التوصيا واملقرتحات والتصحيحة من اخلطء

 هل تعطى التصحيحة يف اخر التعلمية؟ -9

 جواب: معم، أعطى التصحيحة يف اخر التعلمية

يستخدم و  مناسبة يستخدم استرياتيجية املدرسأن  املالحظة توجد الباحثةومن 

 املدرسيستخدم و  طريقة األسئلة واإلجابة وطريقة مناقشة ىف تعليم الصرف املدرس

الفرصة ليعربون  املدرسيعطيهم و السبورة والقلم ىف تعليم الصرف وال يستخدم غريمها 

 املدرسبدليل الطلبة قد فهموا شرح ويفهمو الطالب جبيد من املادة  رؤايهتم من املوضوع

 عليمية لتقوية من املادة.يعطى املدرس تقوية ىف آخر التو 

مبدرسة  فىتعليم مهارةالكالم قفز الكلمة لوسيلةابتعليم اللغة العربية وأما اخلطوات 

MTsN 1 Aceh Timur :تعرض ىف اجلدول اآليت 

 4.5اجلدول 

 اللقاء األول

 نشاط الطالب نشاط املدرس
 النشاط األول:

  دخلت الباحثة إىل الفصل إبلقاء
الفصول وتنظر إىل السالم وترتيب 

 
  الطلبة ينظرون إليها ويردون

 السالم.
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 يكشف الغياب. مجيع الطلبة

 النشاط األساسى:
  تعريف الباحثة  امسها وشرحت

الباحثة اهلداف من حضور 
 الفصل.

  تسمح الباحثة الفرصة لطالب أن
 يتقدموا األسئلة مما يغمض هلم.

 .تقدم الباحثة ابإلختبار القبلى 

 اخلامتة:
  أخريا إختمت الباحثة إلقاء السالم

 الفصل.قبل خروج 

 
 
 

 .يسمعون الطالب ماقالت الباحثة 

 
  جيب الطلبة األسئلة من اإلختبار

 القبلى.

 
 

 .الطلبة يردون السالم 

 4.6اجلدول 

 الثانيةاللقاء 

 نشاط الطالب نشاط املدرس
 النشاط األول:

  دخلت الباحثة إىل الفصل إلقاءهم
الفصول وتنظر إىل ابلسالم وترتيب 

 مجيع الطلبة يكشف الغياب.

  تشرح الباحثة إىل الطلبة عن
 أهداف التعلم وفائدته ىف املدرسة.

 النشاط األساسى:
  تلقى الباحثة بعض املفردات

 
  الطلبة ينظرون إليها ويردون

 السالم.

 
 

  يسمعون الطالب ما تشرح
 الباحثة.
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ويلفظ اجلديدة عن "الساعة" 
الباحثة املفردات اجلديدة بلفظ 
صحيح، مثل: و، إالّ، دقائق، 

 الربع والنصف.

 فردات على تكتب الباحثة امل
 السبورة مث تشرح معىن املفردات

  وتشرح الباحثة املادة عن تعرض
 قفز الكلمة ابتطبيقالساعة 

 وسيلةجيب الطالب أسئلة حول 
 .ممامل يفهم قفز الكلمة

  قفز الكلمة بوسيلةوجتعل اللعبية 
  أتمر الباحثة على الطالب أن

 ابللغة العربية عن الساعة. يتكلم

 اخلامتة:
  الباحثة على الطالب أن يذكر أتمر

 الدرس هذا اليوم.

  أخريا إختتمت الباحثة إلقاء السالم
 قبل خروج الفصل.

 
 

 .يتبعون الطالب ما تلفظ الباحثة 

 
 

 
 
 

  يفهمون الطالب عن معىن
 املفردات.

  العربية.يتكلم الطلبة ابللغة 

 
 

 .يعمل الطلبة ما أتمر الباحثة 

 
 

  .الطلبة يردون السالم 
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 4.7اجلدول 

 الثالثةاللقاء 

 نشاط الطالب نشاط املدرس
 النشاط األول:

  دخلت الباحثة إىل الفصل إبلقاء
السالم وترتيب الفصول تسجيل 

 الطلبة بكشف الغياب.

  تسئل الباحثة إىل الطالب عن
 املوضوع املاضى.

 النشاط األساسى:
  ىف هذا للقاء تستمر الباحثة

 املادةاملاضى 

 عن الساعة الؤ تعطى الباحثة الس 
الذين تدعوا مع الباحثة إلجابة 

 .على األسئلة

  .أتمر الباحثة احلوار عن الساعة 

 اخلامتة:
  أخريا إختمت الباحثة إلقاء السالم

 قبل خروج الفصل.

 
  الطلبة ينظرون إليها ويردون

 السالم.

 
 .يسمعون الطالب ماقالت الباحثة 

 
 .يعمعلون الطالب ماأتمر الباحثة 

 
 

 الطلبة يسمعون ما تكلم الباحثة. 

 

 .يعمعلون الطالب ماأتمر الباحثة 

 

 
 
 

 .الطلبة يردون السالم 
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 4.8اجلدول 

 لرابعةاللقاء ا

 نشاط الطالب نشاط املدرس
 النشاط األول:

  دخلت الباحثة إىل الفصل إبلقاء
 تسجيلالسالم وترتيب الفصول 

 كشف الغياب.ب الطلبة

  تسئل الباحثة إىل الطالب عن
 املوضوع املاضى.

 النشاط األساسى:
  تسمح الباحثة الفرصة لطالب أن

 يتقدموا األسئلة مما يغمض هلم.

 .تقدم الباحثة ابإلختبار البعدى 

 اخلامتة:
  إلقاء السالم أخريا إختمت الباحثة

 قبل خروج الفصل.

 
  الطلبة ينظرون إليها ويردون

 السالم.

 
 .يسمعون الطالب ماقالت الباحثة 

 
 .يعمعلون الطالب ماأتمر الباحثة 

 
 

  جيب الطلبة األسئلة من اإلختبار
 البعدى.

 .الطلبة يردون السالم 
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 4.9اجلدول 

 MTsN 1 Aceh Timurصف الثاىن مبدرسة  ورقة احلوار عن الساعة بني الطالبة

 +      : السالم عليكم...؟
 وعليكم السالم...:  -

 +      : ماامسك؟
 :إسم حسن، وأنت. -

 +      : إسم رضوان.
 : طيب. -

 +      : كم الساعة اآلن؟
 : الساعة التاسعة إال الربع. -

 +      :ىف أي ساعة تناول الفطور؟
 دسة والنصف.:أتناول الفطور ىف الساعة السا -

 +      : ىف أي ساعة تدهب إىل املدرسة؟
 : أذهب ىف الساعة السابعة. -

 +      : هل تذهب إىل املدرسة بعد تناول الفطور؟

 : نعم. -

 +      : ىف أي ساعة تذاكر دروسك؟
 : ىف الساعة التاسعة ليال. -

 +      : ىف ساعة تصلى الصبح؟
 : ىف الساعة اخلامسة. -
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 االختبار:عرض البياانت  .2

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  -أ

ىف الفصلني التجريىب  2017-11-06 قامت الباحثة ابالختبار القبلي ىف التاريخ

من املدرسة ىف إعطاء  ت الباحثةطالبا، وطلب 52ب فهو والضابطة. أما عدد الطال

والرموز  وحتريراياألسئلة وإعطاء النتائج ىف هذا اإلختبار. وكان األسئلة الطالب شفهيا

 1ملعرفة مقارنة نتيجة االحنراف املعيارى ىف االختبار للمجموعة الواحدة كما يلى:

𝑇 =  
�̅�1 − �̅�2

√
𝑆𝐷𝑥12

𝑁1−1
+

𝑆𝐷𝑥22

𝑁2−1

 

 البياانت: 

X1  : القبلىنتيجة من إختبار 

X2  :نتيجة من إختبار البعدى 

N1  :عدد التالميذ ىف اجملموعة التجريبة 

N2  :عدد التالميذ ىف اجملموعة الظابطة 

SD  :إحنراف املعايري. 

 

 

                                                 
1
 Moch Ainin, Metodelogi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Hilal Pustaka,2007), h, 79. 
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 وهاهي النتائج من اإلختبار القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة. 

 4.10اجلدول 

 طةبحساب نتيجة اإلختبار القبلى والبعدى للمجموعة الضا

 (Nالطالب )
 الفرق اإلختبار

(D=X-Y) 
D2 

 (Y)البعدى  (Xالقبلى )
1 90 90 - - 
2 80 90 10 100 
3 80 90 10 100 
4 60 80 20 400 
5 60 70 10  100 
6 40 100 60 3600 
7 80 80 - - 
8 90 100 10 100 
9 10 70 60 3600 
10 70 80 10 100 
11 80 90 10 100 
12 80 90 10 100 
13 90 100 10 100 
14 70 80 10 100 
15 90 100 10 100 
16 20 50 30 900 
17 70 80 10 100 
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18 80 100 20 400 
19 70 90 20 400 
20 40 50 10 100 
21 80 100 20 400 
22 60 80 20 400 
23 - 90 - - 
24 80 100 20 400 
25 70 80 10 100 
26 80 90 10 100 
27 60 90 30 900 

 2670 1820 اجملموع
∑ 𝐷  = 440 

∑ 𝑀𝐷 =13,07 

∑ 𝐷2   

= 12800 

 

∑نظر من اجلدول أن 𝐷  = ∑و،  340 𝐷2   = ∑و،  6100   𝑀𝐷 = 13,07  

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةب(. 

 4.11اجلدول 

 حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 (Nالطالب )
 الفرق اإلختبار

(D=X-Y) 
D2 

 (Y)البعدى  (Xالقبلى )
1 60 80 20 400 
2 70 80 10 100 
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3 60 70 10 100 
4 50 80 30 900 
5 50 70 20 400 
6 60 70 10 100 
7 70 70 - - 
8 40 70 30 900 
9 70 80 10 100 
10 70 80 10 100 
11 50 60 10 100 
12 30 50 20 400 
13 40 70 30 900 
14 80 80 - - 
15 70 80 10 100 
16 60 70 10 100 
17 60 70 10 100 
18 50 70 20 400 
19 60 80 20 400 
20 70 80 10 100 
21 80 80 - - 
22 60 80 10 100 
23 70 80 10 100 
24 60 70 10 100 
25 50 70 20 400 
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26 50 80 20 400 

 19000 1380 اجملموع
∑ 𝐷  =360 

∑ 𝑀𝐷 =13,48 

∑ 𝐷2   =7,000 

∑نظر من اجلدل أن  𝐷  = ∑و،  360 𝐷2   = ∑و،  7,000   𝑀𝐷 = 13,48  

 

على تعليم  فعالية إستخدام وسيلة لعبة فقز الكلمة . عرض البياانت عن3

 .مهارة الكالم

على تعليم مهارة الكالم، تقوم الباحثة  إستخدام وسيلة لعبة فقز الكلمةوملعرفة  

 كما ىف جدول اآليت:  (t)ت ابإلختبار 

 4.12اجلدول 

 حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة التجريبية

N 

 اإلختبار البعدى
الضا
 بطة

(𝑥2) 

X x-𝑥2 (𝑥 − 𝑥2)
2 

التجري
 بية

(𝑥1) 
X 𝑥 − 𝑥1 (𝑥 − 𝑥1)

2 

1 70 68,84 1,16- 1,34 80 73,07 6,93- 48,02 
2 80 68,84 11,16- 124,54 80 73,07 6,93- 48,02 
3 60 68,84 8,84 78,14 70 73,07 3,07 5,29 
4 60 68,84 8,84 78,14 80 73,07 6,93- 48,02 
5 60 68,84 8,84 78,14 70 73,07 3,07 5,29 
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6 60 68,84 8,84 78,14 70 73,07 3,07 9,42 
7 80 68,84 11,16- 124,54 70 73,07 3,07 9,42 
8 80 68,84 11,16- 124,54 70 73,07 3,07 9,42 
9 70 68,84 1,16- 1,34 80 73,07 6,93- 48,02 
10 60 68,84 8,84 78,14 80 73,07 6,93- 48,02 
11 70 68,84 1,16- 1,34 60 73,07 13,07 170,82 
12 80 68,84 11,16- 124,54 50 73,07 23,07 532,22 
13 70 68,84 1,16- 1,34 70 73,07 3,07 9,42 
14 80 68,84 11,16- 124,54 80 73,07 6,93- 48,02 
15 60 68,84 8,84 78,14 80 73,07 6,93- 48,02 
16 70 68,84 1,16- 1,34 70 73,07 2,3 9,42 
17 70 68,84 1,16- 1,34 70 73,07 3,07 9,42 
18 60 68,84 8,84 78,14 70 73,07 3,07 9,42 
19 70 68,84 1,16- 1,34 70 73,07 3,07 9,42 
20 70 68,84 1,16- 1,34 80 73,07 6,93- 48,02 
21 70 68,84 1,16- 1,34 80 73,07 6,93- 48,02 
22 70 68,84 1,16- 1,34 70 73,07 3,07 9,42 
23 70 68,84 1,16- 1,34 80 73,07 6,93- 48,02 
24 70 68,84 1,16- 1,34 70 73,07 3,07 9,42 
25 70 68,84 1,16- 1,34 70 73,07 3,07 9,42 
26 60 68,84 8,84 78,14 80 73,07 6,93- 48,02 

 1653,72 152,28 1899,82 1900 1265,24 141,6 1789,84 1790 اجملموعة
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ار البعدى للمجموعة الضابطة التجريبية هي: نظر من اجلدول أن نتيجة من إختب

 1900وأن التجريبية هي 1265,24ومعيارها 1790أن من الضابطة 

 1653,72ومعيارها

 حساب املتوسط من كل جمموعة وحصل على عدد التالية:مث 

 مث حساب برموز:

𝑇 =  
�̅�1 − �̅�2

√
𝑆𝐷𝑥12

𝑁1−1
+

𝑆𝐷𝑥22

𝑁2−1

 

 معاير من جترييب:

𝑠1=
∑ (   𝑥1−x  )2𝑛

𝑖=𝑖

𝑛−1
 

𝑠1 =
1653,72

26
=63,60 

 إحنراف املعاير من جترييب: 

s= 
√∑ (𝑥1−x )2𝑛

𝑖−𝑖 

𝑛−1
 

7,97= √63,60= s=
√1653,72

26
 

 الضابطة:معاير من 

𝑠2=
∑ (   𝑥1−x  )2𝑛

𝑖=𝑖

𝑛−1
 

𝑠2 =
1265,24

26
= 48,66 
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 إحنراف املعاير منالضابطة:

s= 
√∑ (𝑥1−x )2𝑛

𝑖−𝑖 

𝑛−1
 

6,97= √48,66= s=
√1265,24

26
 

𝑇 =  
�̅�1 − �̅�2

√
𝑆𝐷𝑥12

𝑁1−1
+

𝑆𝐷𝑥22

𝑁2−1

 

𝑇 =
1900−1790

√
7,97

26−1
+

6,97

26−1

 = 
110

√0,2988
= 201,46  

T = 201,46 

 

مث 1900هو(𝑥1)من احلساب السابق ظهرت أن املتوسط من اجملموع التجريبة 

مث حساب 201,46هو  (t)وقيمة ت 1790هو(𝑥2)الضابطة  التوسط من اجملموعة

df=(nابلرمز  dfالبحث 
1
+n

2
 50مث هذا العدد 2-(26+26)   50وحصل على 2-(

وأخذت الباحثة مستوى (t)ىف اجلدول. نظر إىل نتيجة قائمة ت (t)يرجع إىل درجة ت 

 2,060فهو  dfب%   5 مستوى املعنوية%. فلذلك 5املعنوية 

ب عرض البياانت عن رغبة الطالب ىف تعليم اللغة العربية على مهارة الكالم .4

  إستخدام وسيلة لعبة فقز الكلمة
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 أ(. االختبار قبل التجريبية

إستخدام وسيلة لعبة فقز  بوزعت الباحثة االختبار القبلى قبل عملية التعليم 

 التجريبيةفىللمجموعة الضابطة و  MTsN 1 Aceh Timurىف الفصل الثاىن مبدرسة  الكلمة

فيما يلى نتائج البياانت من أجوبة االختبار الىت وزعها  2017-11-06 التاريخ

الباحثة لدى افراد الطلبة  )عينة البحث( للحصول على آرائهم ىف هذا االسلوب 

 .ابلساعةالسؤال يتعلق التعليمي: 

 ب(. االختبار بعد التجريبية

وسيلة لعبة فقز إستخدمت الباحثة االختبار البعدى عملية التعليم إبستخدام 

ىف للمجموعةالضابطة والتجريبية MTsN 1 Aceh Timurىف الفصل الثاىن مبدرسة  الكلمة

فيما يلى نتائج البياانت من أجوبة االختبار الىت وزعها الباحثة 2017-11-16 التاريخ

لدى )عينة البحث( للحصول على آرائهم ىف هذااالسلوب التعليمي: السؤال يتعلق 

 مبدرسة وعن املوضوعات الىت استخدامت الباحثة. السؤال ابلساعة

 اإلختبار احلوار ج(.

ىف إستخدام وسيلة لعبة فقز الكلمة احلوار بعد االختبار إستخدمت الباحثة  

، أكثر منهم يقدرو للمجموعة التجريبية MTsN 1 Aceh Timurالفصل الثاىن مبدرسة 

وسيلة لعبة  . وكذلك جتعل الباحثة اللعب ىف عملية التعليم ابستخدامويرغبو ىف احلوار
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بطاقة املعىن من  والطالب خيتار البطاقة الصورية واحدا فواحدا مث يبحث  فقز الكلمة

البطاقة الصورية ابلعشوائية، من الساريعة والصحيحة ىف اجلد البطاقة املعىن من البطاقة 

دااي، لذالك الطالب يرغبوا ىف ميكن اهلويقرأ ما على البطاقة واألخرون يتبعون و  الصورية

 تعليم مهارة الكالم.

 دراسةنتائج ال حتليل وتفسريج(. 

لىت قد قامت هبا الباحثة، قد حصلت الباحثة من جتريب دانية ايىف الدراسة امل

 رتقية املفردات على مهارة الكالم لدى ىف جمموعة التجريبية. وىفل وسيلة لعبة فقز الكلمة

 :الباحثة الفروض لة قدمتيسجتريبية هذه الو 

وهذا ل فالفروض مقبول. ااجلدو (t) ت احلساب أكربمن (t) ت إن كانت درجة  -

 فعالية على تنمية تعليم اللغة العربية. وسيلة لعبة فقز الكلمة جتريبيعىن أن 

 أو متساوين  اجلدول(t)ت احلساب أصغرمن درجة (t)تإن كانت درجة  -

التعليم اللغة العربية غري  وسيلة لعبة فقز الكلمة وهذا يعىن أن جتريب. دودفالفروض مر 

 فعالية وال تؤثر.

فلذلك فروض  2,060أكرب من 201,46احلساب(t)ت ألن نتيجة اإلختبار 

لتنمية  إستخدام وسيلة لعبة فقز الكلمة. واخلالصة من ذلك أن فعالية مقبولالبحث 

 .فعاليةرغبة الطلبة ىف تعليم اللغة العربية املوجه 
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ىف  وسيلة لعبة فقز الكلمة استخدامفعرفنا أن فروض السابق مقبول ويستطيع أن 

وكانت  الطلبة على مهارة الكالم. وتؤثر على قدرة الطلبة احملادثة و عرف املفردات. تعليم

جتريبها يقدر على ترقية قدرة الطلبة ىف تعليم مهارة الكالم. قد مجعت الباحثة البياانت  

كما رأينا ىف نتيجة من اإلختبار القبلى واإلختبار البعدى ىف اجملموعة التجريبية إرتفعت 

% وىف نتيجة من اإلختبار القبلى واإلختبار البعدى ىف اجملموعة  83إىل %  53يعىن 

فعالية إستخدام وسيلة لعبة فقز %. ملعرفة  70% إىل  53الضابطة إرتفعت ايضا يعىن 

ووجدت أن كفائة (t)ت اإلختبار قامت الباحثة ىف حتليل البياانت ابإلختبار  الكلمة

 2,060ىف جدول (t)أكرب من 201,46يجة  . ورأينا هذه نت201,46الطلبة بنتيجة 

لقدرة الطلبة تؤثر وسيلة لعبة فقز الكلمةوهذه حال يدل على أن عملية التدريس وتعلم 

 عل مهارة الكالم.

الوسائل صوارية الذى تساعد املدرس كثريا على من  وسيلة لعبة فقز الكلمةوإن 

ها إىل الطلبة تفهموا معاىن املفردات وحفظها وأن سهولة تؤثر و القيام ىف عملية التعليمية، 

تؤثر  وسيلة لعبة فقز الكلمةاستخدام ليفهموا املواد اللغة العربية الذى قيام املدرس. وإن 

ميكن أن ينظر من املقابلة مع الطلبة بعضهم يقول أن هذه الطلبة على تنمية رغبة 

اللغة العربية حىت لديهم اليشعر أن ينعس  لتنمية رغبتهم ىف التعليمالوسيلة يسر ويقدر 

وبعضهم يقول هذه الوسيلة مسرور ألن مل يطبيق قبلها، ورغبة الطلبة ميكن أن ينظر ،وميل
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أيضا عند تعلم هبذه الوسيلة، الطلبة يريدون أن يتبعوا الدرس جبيدا ومسرورا عند تعلم 

 اللغة العربية.

تؤثر وترقي ىف عملية التعلم، والتعليم  وسيلة لعبة فقز الكلمةهذه تشري إىل أن 

 أتثري ىف تعليم الكالم على خاص، منها: 

اخلربات اللغة املفيدة. والطالب اليقرأ عن  وسيلة لعبة فقز الكلمةاستخدام - 

 املواد ابلصميتة، بل هم يقرأ ابلصوائيت.

 .لعبة فقز الكلمة وجود نتيجة واهلداية ابستخدام- 
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 اخلامس الباب

 نتائج البحث والتوصيات واملقرتاحات

 :نتائج البحث . أ

مهارة الكالم  لقدرة الطلبة على إستخدام وسيلة لعبة فقز الكلمة بعد جتريبة
األخري. إعتمادا على نتائج  تائجن، قد وصلت الباحثة إىل  MTsN 1 Aceh Timurمبدرسة 

الىت حصلت عليها اجملموعة التجريبية ىف اإلختبارين القبلى والبعدى قد وجدت بينهما 
 فرق حقيقيا وتغزى إىل أثر املتغري التجريىب.

وىف إختتام هذه الرسالة ستقدمها الباحثة عن نتائج مهمة من البحث امليداىن مع 
 اإلقرتاحات وهي:

 MTsN 1 Aceh Timurلعبة "فقز الكلمة" لرتقية مهارة الكالم بـ أن إستخدام وسيلة  -1
 مناسبة ابلنظرية. 

للتالميذ  توجد فعالية إستخدام وسيلة لعبة "فقز الكلمة" لرتقية مهارة الكالمو  -2
 "إستخدام وسيلة لعبة" فقز الكلمة بعد MTsN 1 Aceh Timurالفصل الثاىن بـ

 .2,060أكرب من 201,46احلساب(t)ت نتيجة اإلختبار  بدليل

 ب. توصيات البحث:

أن  التوصياتقبل أن ختتم الباحثة بكتابة الرسالة حيسن الباحثة أن يقدم بعض   
 كما يلى:  تكون انفعة لنا مجيعا،

على املدرس أن يدفع وإعطاء التوصيات عن أمهية تعليم اللغة العربية وتدريس  .1
 احملادثة. 

 مهارة الكالم. تعليمىف املناسبة  الوسائلاملدرس  على .2
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أن يكثر املدرس تدريب التالميذ على مهارة الكالم وممارسة هبا ىف التعليمية  .3
 العلمية.

 مقرتحات البحث:ج. 

 بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة املقرتحات التالية:

 

ينبغى على املدرس أن يستعمل الطريقة والوسيلة املناسبة ابملادة ىف تعليم مهارة  .1
 الكالم. 

لتعليم  وسيلة لعبة فقز الكلمةإعداد املواد التعليمية املتنوعة واملناسبة الستخدامها  .2
مهارة الكالم حىت متكن أن تستفيد منها املعلم اللغة العربية ىف عملية التعليم 

 العربية. والتعليم اللغة

الكتابة  مهارة أن تطوروا هذا البحث، مثال عن تعليم األخرين على الباحثني .3
، وتعليم اإلستماع ابلتصميم الصوت فيها. وكذلك وسيلة لعبة فقز الكلمة

 استخدامها لرتقية التالميذ ىف اإلستماع والكالم.
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 قائمة املراجع

 املراجع العربية . أ

 . 2: األية، سورة يوسفالقرآن الكرمي، 
، )الرايض: دار السلم، 1، ط. هااملهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسأمحد فؤاد عليان،
1۹۹2). 

لبنان : دار  -بريوت -سورية:  -)حلب،املدخل إىل اللغة العربية،بدر الدين أبو صاحل
 .: بدون السنة(الشرق العريب

ىف الرتبية وعلم  مناهج البحثجابر عبد احلميد، جابر أمحد خريى كاظيم، 
 .(م1٩٨٧مصر: دار النهفة العربية، )،النفس

،الطبعة الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليمىمجال بن عبد العزيز الشرهان،
  .(2001الثانية، )اجلامعة امللك سعود: 

 (200۸دار املشرق ش.م.م، بريوت،)، املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،

 .بدون السنة(:دار املعارف), املخة الفىنعبد العليم أبرهيم، 

املنطقة العربية )،املنجد العريب األساسي للناطقني ابلعربية ومتعلميهاحمىي الدين صابر، 
 بدون السنة(.: والثاقفة والعلوم، الدروس

الطبعة  دار املعارف،)، الرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد ،
 .بدون السنة(: السابعة عشرة

لبنان: دار -الطبعة الثامنة، )بريوت ،عريب -قاموس الرتبية، إنكليزيحممد على اخلوىل، 
 (. 1٩٨1العامل للمالين، املطبع العلوم، 

 .(، )دار مصرى: بدون سنةسيكولوجية التعلميةمصطفى فهمى، 
، الطبعة الثالثة، ية يف طرق تدريسهافن طرق تدريس اللغة العربعبد العزيز عبد اجمليد، 

 .(1۹11)القاهرة: دار املعارف، 
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عة، )القاهرة: ب، الطبعة الراالرتبية اإلسالمية وفن التدريسعبد السالم طويلة،  عبد الوهاب
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