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 جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا
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 شعار

 

 إِإآَّنا  َأآْنْل َألْل َأااُه  ْنُه ْل آًنا  َأ َأ ِإيًّيا لَأعَألَّنكُهمْل تْنَأعْل ِإلُه نَأ 

(2: يوسف )  

 

 

 

ثم   ال كالشج ة  مل  ال العلم  

(زلفوظاة)  
 

 

 

 

 

 

 



 إهداء 

 إلى والدى وولدتى

 

 .ادلعلم األوىل الذى نلقيت على يديو الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء

 .وعرفت َب نفسو السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري

 

 إلى  ساتذى الذين  دين لهم  الكثي 

 تقديرا واجاال

 

 إىل من ىم عند َب مقام االبن واالبنة

 مودة وتقديرا ورغبة َب التقدم العلمى

 

إىل الذين يؤمنون بأن النحو العرىب مل ينضج ومل حيًتق والذين مل يؤمنوا إىل الذين 
حيصرون على اللغة الغربية حرصهم على وجود االمة وبقائها رسل جضارة اسهمت 

 .وتسهم ُب خدمة اإلنسان

 



 كلمة الشك 
 

  سم اهلل ال حمن ال حيم
 

والصالة . احلمد هلل الذى خلق اإلنسان ُب أحسن تقومي وعلمو ما مل يعلم 

. والسالم على رسولو خاًب النبيني وعلى سائر األنبياء ادلطهرين

وبعد، فقد انتهت الباحثة ُب تأليف ىذه الرسالة الىت تقدمها لكلية قسم الًتبية 

إمتاما من الشروط والواجبات ادلكتوبة على الطلبة إلهناء الدراسة فيها واحلصول على 

. (دراسة حتليلية)بادلوضوع النواسخ ُب اجلزء العاشرين S.Pd.I شهادة 

حىت  (علوم احلال خصوًصا) وتعظيمى إىل علماء أشية الىت يعطينا علوم اآلخرة 

فمن الواجب باحثة أن أشكر لوالدي . ينري أشية خبربة اجلنة، آمني يآ رّب العادلني

احملبوبني اللذين قد ربياىا تربية حسنة وىدباىا هتديبا نافعا، لعل اهلل أن يبارك عليهما 

. ويرمحهما رمحة واسعة ُب حياة الدنيا واآلخرة

 وُب ىذه الفرصة تقدم شكرا عميقا للمشرفني الكرميني ومها األستاذ زلمد ناصر 

ادلاجستري واألستاذ حىت صربي ادلاجستري اللذان قد فضال بإشراف كتابة ىذه الرسالة من 

. بدايتها إىل هنايتها



 وتشكر أيضا دلدير اجلامعة وكالئو ورئيس شعبة اللغة العربية واألساتيذ الذين 

وٍبّ ايضا . علموىا العلوم النافعة وتسأل اهلل ذلم اخلري، إنو ال يضيع أجر من أحسن عمال

لرئيس مكتبة جامعة جوت كاال الذي قد مسح ذلا إلستعارة الكتب فيها إمتاما ُب كتابة 

ميلند دوي فًتي، نور شفيانتا، مرلية، نور )ىذه الرسالة، وكذلك إىل مجيع أصدقائ 

. الذين هتّمسني لدى (جنة، قرّة العني، سربين، 

 وأخريا، تدعو اهلل أن جيعل ىذ العمل مثرة نافعة وترجو من القارئني نقدا بنائّيا 

لتكميل ىذه الرسالة ألن اإلنسان يفوت من اخلطآت والنسيان وعسى أن تكون نافعة 

. للباحثة والقارئني كّلهم

 

م 2015 يناير 25لنجسا، 

الباحثة 

شريفة فضيلة 
 

 

 

 



ت  ي  المش فين 
بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد اهلل رب العادلني و الصالة ولسالم على أشرف 

العلمى الىت  األنبياء وادلرسلني و على آلو وأصحابو أمجعني بعد اإلطالع على حبث
 :أعدىا الطلبة 

لَشةْة : إسم    يْيْة  شَشرِريْيْةفَشةْة فَشضِر
 ١٢١٠٠٠567: رقم القيد  

 Alue pineung, kec. Langsa Timur, kab.Kota Langsa : عنوان

 

 .العلمى  ادلشرفان على تقدميها إىل رللس مناقشة حبثوافق
 
 المش ف األول       المش ف الثاآى  

 
  حتى صب ى، الماجستي           محمد آاص ، الماجستي . الدكت ر

 
 اإل تماد

 رئيس  سم تعليم اللغة الع  ية
 

 محمد آاص ، الماجستي .الدكت ر
 ١٩٧٧١٢١٨ ٢٠٠٦٠٤١٠٠٨: ر م الت ظيف              

 



 رسالة
مقدمة لقسم الًتبية جبامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا كمادة  
)من تامواد ادلقررة للحصول على شهادة  S.Pd.I ).  

 
 َب علم الًتبية

 
 من
 

لَشةْة  يْيْة  شَشرِريْيْةفَشةْة فَشضِر
 

طالبة  شعبة اللغة العربية بقسم الًتبية  جبامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية 
 لنجسا

 
١٢١٠٠٠567:  رقم القيد   

واقفة ادلشرفنيم  
 

 المش ف الثاآى       المش ف األول 
 

  صب ى، الماجستي  حتى    محمد آاص ، الماجستي .الدكت ر
 



 اإل تماد من ط ف لج ة الم ا شة
 : عنوان البحث

 ُب تعليم مهارة الكالم kokamiإستخدام لعبة 

  Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur’an Langsa) حبث التجرييب( 

 شريفة فضيلة: إسم   

 121000567:  رقم القيد      

قد دافع الطلب عن ىذا البحث أمام جلنة ادلناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة 
 . م2015أبريل 25 :بتاريخ  ،سبتاللسانيس َب تعليم اللغة العربية، وذلك َب يوم ال

 : وتتكون جلنة ادلناقشة من اخلامس األساتيذة 

 

     رئيسالدكتور زلمد ناصر، ادلاجستري -1
 197712182006041008: رقم التوظيف

 (.........................)التوقيع 

      السكرتري حىت صربى، ادلاجستري -2
 198511082015031002: رقم التوظيف

 (.........................)التوقيع 
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 195905251998021001: رقم التوظيف
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    مناقشا ، ادلاجستريزلمد فضلىالدكتور  -4
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 (.........................): التوقيع
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 جلامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا
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 إقرار الطالبة
 :انا ادلوقع أدناه، وبياناٌب كاآلٌب
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 121000567:رقم التسجيل 

 Alue pineung, kec. Langsa Timur, kab.Kota Langsa: العنوان   

ُب شعبة تعليم S.Pd.I أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة 
 : جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكمية لنجسا حتت موضوع اللغة العربية

 مهارة الكالمُب تعليم  kokamiإستخدام لعبة 

 Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur’an Langsa)حبث التجرييب ( 

و إذا . حضرهتا و كتبتها بنفسي و ما زورهتا من إبداع غريي أو تألف اآلخر
ادعى أحد استقباال أهنا من تأليفها وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية 

 جامعة اللغة العربيةعلى ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على شعبة تعليم 
 . زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكمية لنجسا

 .ىذا و حررت ىذا اإلقرار بناء على اخلاصة و ال جيربين أحد على ذلك
 

 2015 يناير 8 لنجسا، 
  توقيع صاحبة اإلقرار 

 
 ش يفة فضيلة    

121000567       
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ملخص البحث 
حبث التجرييب   ( مهارة الكالمُب تعليم  kokami، إستخدام لعبة م2014، شريفة فضيلة

(Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur’an Langsaاألستاذ زلّمد ناصر، : ادلشريف األول
. ، ادلاجستريحىت صربياألستاذ : ادلاجستري، و ادلشريف الثاين 

 مهارة الكالمُب تعليم  kokamiإستخدام لعبة : الكلمات األساسية 

ت أن ادلدرس يستخدم األلعاب اللغوية التقليدية ُب عملية التعليم اللغة العربية يرأ
 التعلم اللغة العربية خاص َب التعليم ىو ىذه األلعاب مل يشّجع الطلبة عل. و تعلمها

لذلك زلاولة . ل و السأم و الكسل و غريىالادلهارة الكالم، ولديهم ادلشاكل مثل امل
kokamiدلهاجلة ىذه ادلشاكل ىي باستخدام لعبة    على التعليم ادلهارة الكالم لًتقية 

.قدرهتم  

تعلم على  بناء على تلك ادلشاكل، فمشكلة ىذا البحث ىي كيف رغبة الطلبة
kokami استخدام لعبة بمهارة الكالم  فعاليةكيف  بادلدرسة علوم القرآن لنجسا؟، و

kokami استخدام لعبة .بادلدرسة علوم القرآن لنجساتعلم مهارة الكالم على    

وجرى ىذا البحث على مخسة . ىو ادلنهج التجريب ىذا البحث و منهج
إن اجملتمع ُب ىذا البحث ىو مجيع التالميذ ُب الصف الثامن ُب ادلدرسة الثانوية . لقاءت

أن األدوات جلمع البيانات ُب ىذا البحث ىي ادلالحظة، ادلقابلة، . علوم القرآن لنجسا
.وإلختبار  

kokami استخدام لعبةإن نتائج ب  فعال ُب ترقية قدرة التالميذ على استعمال  
ادلفردات، وفعال ُب ترقية قدرة التالميذ ُب نطق األصوات، والكالم بالًتكيب، والكالم 



kokami استخدام لعبةو. بالطالقة ٍب الكالم باألداء والدليل   رغبة الطلبةفعال ُب تنمية 
22على ىذا وجدت أن كفائة الطلبة بنتيجة  , وىذه حال يدل على أن عملية . 19 

kokami استخدام لعبةالتدريس وتعلم  أن عملية التدريس ب ىي فعالية وتأثرية على ترقية  
.تعليم مهارة الكالم  

ولذلك ينبغي على مدرس اللغة العربية أن يستعمل الطريقة ولوسائل ادلناسبة 
 وينبغي على .ادلناسبة و احلديثة يستخدم األلعاب اللغويةو. بادلادة ُب تعليم مهارة الكالم

 .ُب تعليم اللغة العربية kokami ستخدام لعبةيمدرس أن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Syarifah Fadhilah.2015 .Penggunaan permainan kokami dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara (Penelitian eksperimen di Madrasah Ulumul Qur’an 

Langsa). Pembimbing 1: Dr. Mohd.Nasir, M.A dan Pembimbing 2: Hatta Sabri, 

M.Pd  

Judul : Permainan kokami dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

Saya melihat bahwa banyak dari guru masih menggunakan permainan 

bahasa yang lama dalam kegiatan pembelajaran bahasa arab, dan permainan ini 

belum mendorong siswa dalam pembelajaran bahasa arab khususnya pada 

kecakapan berbicara, dan mereka mengalami masalah seperti bosan, ngantuk, 

malas dll. Dan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu dengan 

menggunakan permainan kokami dalam kecakapan berbicara untuk meningkatkan 

kemampuan mereka. 

Berdasarkan pada permasalahan diatas rumusan penelitian ini adalah 

bagaimana minat belajar murid dalam kecakapan berbicara dengan menggunakan 

permainan kokami. Bagaimana efektifitas penggunaan permainan kokami pada 

pembelajaran keterampilan berbicara. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen, penelitian ini berlangsung selama lima kali pertemuan. Populasi dan 

sampel dalam penelitian ini adalah siswa dikelas delapan di Madrasah 

Tsanawiyah Ulumul Qur’an Langsa. Instrument yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan test.  

Hasil penelitian dengan menggunakan permainan kokami efektif dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam penggunan mufradat, dan efektif dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pengucapan suara, dan berbicara dengan 

menggunakan tata bahasa, dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berbicara secara spontalitas. dan penggunan permainan kokami efektif dalam 

meningkatkan minat siswa, dan deskripsi dari hasil penelitian didapat bahwa 

kemampuan siswa meningkat dengan hasil 19,22  dan hal ini menunjukan bahwa 



kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan permainan kokami efektifitas dan 

berpengaruh dalam meningkatkan kemahiran dan kecakapan berbicara. 

Oleh karena itu diharapkan pada guru bahasa arab untuk menggunakan 

metode dan media yang sesuai dengan materi pembelajaran dalam kecakapan 

bahasa, juga menggunakan permainan yang sesuai dan terbaru, dan diharapkan 

pada guru untuk menggunakan permainan kokami dalam pembelajaran bahasa 

arab. 
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الفصل االول 

اإلطار العام 

 مقدمة . أ

ىف التعلم اللغة العربية أن يعمد على أربع مهارات أساسية، و ىي مهارة 
 على املدرس أن يطبق األساليب التعلمية جيبو . اإلستماع، الكالم، القراءة، و الكتابة

املناسبة ىف التعلية اللغة العربية للحصول على أغراض ىذه املهارات خاص ىف املهارة 
. الكالم، منها تطبيق األلعاب اللغوية

لذلك ينبغى للمدرس أن . األلعاب اللغوية هلا دور كثري يف عملية التعلم و التعليم
يقدر على إختياراأللعاب اللغوية  املناسبة و احلديثة، ليطّبقها و فقا للمواد الدراسية 

ولكن يف الواقع وجدنا كثريا من املدرسني أن يطبقوا األلعاب اللغوية التقليدية يف . املدرسة
إستخدام األلعاب اللغوية التقليدية مل يشّجع . عملية التعليم اللغة العربية و تعلمها

.  الطلبة علي التعلم و مل يصبح تعليم  اللغة العربية و تعلمها ناجحا من أجلها

ورأت الباحثو أن املدرس . مدرسة علوم القرآن اليت هتتم بعملية تعليم اللغة العربية
و ىذه . يستخدم األلعاب اللغوية التقليدية يف عملية التعليم اللغة العربية و تعلمها

األلعاب مل يشّجع الطلبة علي التعلم اللغة العربية خاص ىف التعليم املهارة الكالم، 
.  ل و السأم و الكسل و غريىالولديهم املشاكل مثل امل

على التعليم املهارة kokamiلذلك حماولة ملهاجلة ىذه املشاكل ىي باستخدام لعبة 
 .الكالم لًتقية قدرهتم
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أسئلة البحث . ب

: أما املسائل الذى يريد أن يبحث الباحث ىف ىذه الرسالة فهي كما يلى 

 باملدرسة علوم kokamiاستخدام لعبةبتعلم مهارة الكالمكيف رغبة الطلبةعلى .1
 ؟ القرآن لنجسا

باملدرسة علوم القرآن تعلم مهارة الكالمعلىkokami استخدام لعبةفعاليةكيف  .2
 ؟ لنجسا

أهداف البحث .  ج

: أما أىداف البحث عن ىذا املوضوع فمنها 

 باملدرسة علوم kokamiاستخدام لعبة بتعلم مهارة الكالمكيف رغبة الطلبةعلى ملعرفة  .1
 القرآن لنجسا

  باملدرسة علوم القرآن لنجساتعلم مهارة الكالمعلىkokami استخدام لعبةفعاليةملعرفة  .2
؟ 

فرروض البحث . د

:    أما الفروض الىت افًتضتها الباحثة هلذه الرسالة فهي 

باملدرسة تعلم مهارة الكالمرغبة الطلبةىف تنميةتؤثر على kokamiإستخدام لعبةإن  .1
 علوم القرآن لنجسا

م مهارة ي على ترقية قدرة الطلبة على تعلفعاليةkokamiن إستخدام لعبةإ .2
 .باملدرسة علوم القرآن لنجساالكالم
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أهمية البحث . ه

:     و أّما األمهيات من ىذه الرسالة فهي كما يلى 

للمدرس . 1 

 ىف التعليم اللغة العربية خاص ىف تعليم مهارة kokamiستخدام لعبة إ        أن يقدر ب
. الكالم

للطلبة       . 2    

.         أن حيصلوا على النتيجة ملمتازة ىف التعلم مهارة الكالم

للباحثة . 3    

         أن حتصل على البيانات اليت حتتاج إليها كتابة ىذه الرسالة

        أن حتصل على الدرجة العلمية اليت قّررهتا اجلامعة لقسم اللغة العربية      

 

حدود البحث . و

قامت الباحثة ىذه الدراسة ىف مهارة الكالم :  احلدود املوضوعية  . 1      

ية ثانو بااملدرسة اللثاينالفصل امن قامت الباحثة ىذه الدراسة : احلدود املكانية   . 2      
 العلوم القرآن لنجسا

 2014/2015شهرين ىف العام الدراسى قامت الباحثة ىذه الدراسة : احلدود الّزمانية . 3
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تحديد المصطلحة . ز

ىف تعليم مهارة الكالم باملدرسة kokamiإستخدام لعبة "كان موضوع ىذه الرسالة ىو 
".     علوم القرآن لنجسا 

 :           يح بعض حتديد املصطلحة كما يلى ض وحيسن بالباحثة أن تو

 إستخدام .1

وزنو استفعل " استخداما – يستخدم –إستخدام " إستخدام لفظ مصدر من  
 . استفعال وىو فعل الثالثى املزيد و معناه استعمال– يستفعل –

 .  يف عملية التعليمية على مهارة الكالمkokamiيعٌت استخدام واستعمال لعبة 

 تعليم  .2
تعليما،فهو عملية نقل املعلومات و - يعلم- علم:تعليم اللغة من الكلمات
: و عالماه الصنعة و غريىا: كر لويس معلوف، معناىاذاملهارات من املعلم إىل التعليم، 

 .جعلو بعلمو
مهارة الكالم   .3

 .كان ىذا الًتكيب يتكون من كلمتني مها مهارة و الكالم

: أي شيء فيو وبو " مهارا و مهارة- مهورا -ميهر-مهر"ىي مصدر من مهارةأماكلمة
 قدرة توجد عند اإلنسان هبا يستطيع القيام بأعمل حركية إصطالححذق، و معنها 

 .معقده ىف سوىولة ودقة، و تكيف مع تغيغ الظروف مباشرة

                                                           
  171.، ص(1987: دار املضرق:بريت)، مؤسسة دار املشرق الطبعة الثامنة و العشرون،املنجد ىف اللغة و اإلعالملوس معلوف، 

569.ص,...لوس معلوف  
  8.، ص(1992دار املسلم للمشر و التوزيع : الرياض)،املهارات اللغوية ما ىيتها و طرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان، 
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 األصوات  ىف اللغة ىو"كالما و مكاملة- يكلم- كلم"أصلوالكالم أماكلمةو
" اجلملة املركبة املفيدة : " ، و ىف إصطالح الكالم ىو "املفيدة 

 فالباحثة تريد معٌت مهارة الكالم ىنا ىو احلذق و الطاقة لإلستعمال اللغة العربية 
 .ىف التكلم و احملادثة بني مدرسني و تالميذ أو بني تلميذ وغريه و ينطق صحيحا مجيال

 

 

 kokami  لعبة 

Kokami (صندوق وبطاقة غامضية)  ىي احدى وسائل التعليمية مع لعبة
 .اللغة اليت تطبيقها ميكن أن ينطوي الطالب ينشطون أو الطالب السليب

 

                                                           
Online Book Store.Pelajarandenganpermainankokamihttp://cephy-

net.blogspot.com/2008/12/pelajaran-dengan-permainan-kokami.html  (2 Juli 2014) 

http://cephy-net.blogspot.com/2008/12/pelajaran-dengan-permainan-kokami.html
http://cephy-net.blogspot.com/2008/12/pelajaran-dengan-permainan-kokami.html



