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 مستخلص البحث

مدرسة لرتقية مهارة الكالم يف  "Indonesia Pintar ". فعالية استخدام اللعبة 1025، سيسفوروانط
 ادلاجستري رضوان. ادلشرف: كوندانج لكي ماالنجاحلميدية اإلسالمية ادلتوسطة  

 

 اللعبة فعالية،:  اإلشارية الكلمة 
مدرسة احلميدية  يف الكالم مهارة يف خاصة العربية اللغة تعليم يف ةكثري  التادلشك الباحث وجد 

  . العربية اللغة لتعليم ستخدمت يتال ضعف الوسائل( 2 :ىياإلسالمية ادلتوسطة كوندانج لكي ماالنج, و
 الباحث ولذلك نفذ ،على خطء ى ألهنم خافواخر ألا تالميذال مامأ العربية اللغة لكالمذ يمالتال ثقةليست  (1

 .ادلفردات من غين يف التكلم، ذيمالتال ليمارس هبدفيف مهارة الكالم  " Indonesia Pintar" اللعبة دامخباست
 مهارة تعليم يف " Indonesia Pintar " اللعبة استخدام كيف( 2) ىي البحث ىذا يف البحث أسئلة 

 اللعبة استخدامفعالية  ما( 1) ؟مدرسة احلميدية اإلسالمية ادلتوسطة كوندانج لكي ماالنج يف الكالم
"Indonesia Pintar " مدرسة احلميدية اإلسالمية ادلتوسطة كوندانج لكي  يف الكالم مهارة تعليم لرتقية

  .ةالكمي ةبييالتجر  ادلنهج فهو منهجو يف الباحث كتب البحث ىذا يف ؟ ماالنج
 يف الكالم مهارة تعليم يف " Indonesia Pintar " اللعبة استخدام إن( 2: )تدل البحث نتائج وأما

 اللعبةوىذه  ،الكلمة السر ختمني اليت اللعبة ىو مدرسة احلميدية اإلسالمية ادلتوسطة كوندانج لكي ماالنج
أطلب الطالب  إلصق القرطاس على جبهة الطالب, اكتب الكلمة يف قرطاس,واخلطواهتا  جموعاتمب ذفنت

ليتقدم أمام الفصل, يسئلو بأسئلة نعم أو ال على الطالب األخرى و حيزر الكلمة السر. ال بد للطالب 
 t من ةنتيج ان البحث ىذا نتائج على تدل( 1. )اآلخر إلجاب باإلجابة نعم و ال فقط و مانع ذلم ليعرفو

 " Indonesia Pintar " األلعاب استخدام أن يعين مقبولة، البحث ىذا فروض أن أي مقبول وىو اإلحصائي
 ستعمالا وينمى احلروف، نطق ينمى " Indonesia Pintar " لعبةال دامخاست وأن الكالم مهارة لتنمية فعال

 .الوظيفي الكالم أداء يف الطالب شجاعة وينمى الطالب طالقة ينمى اللغوية، ادلفردات
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ABSTRACT 

Sispurwanto. 2015. The Effectively of  “Indonesia Pintar” Game in skilled of conversation at 

Alhamidiyah Islamic Junior High School of Gondanglegi. Advisor: 

Ridwan, M.Pdi. 

Keywords : Effectively, Game 

Researcher found some problems in Arabic teaching especially at speaking teaching  at 

Alhamidiyah Junior High School of Gondanglegi. The problem are 1). Less antusiasme from 

students when the teaching program is begin. 2) Some students haven’t courage enough to speak 

in Arabic in front of another students because of affraid to get wrong spell. Based from that, 

researcher do this research by using the “Indonesia Pintar” game  in speaking skill with purpose 

to train students in speak, students will get more in words and make the Arabic teaching process 

to be an easy and fun and also the teacher can tell the teaching material easily and make the 

student be interested to follow the lesson. 

Research question in this research are: 1) how the usage of “Indonesia Pintar” game in 

speaking Arabic at Alhamidiyah Islamic Junior High School of Gondanglegi, 2) How long the 

effective usity of  “Indonesia Pintar” game in speaking at Alhamidiyah Islamic Junior High 

School of Gondanglegi are. This research uses quantitative experimental methode. 

The result of this research is proving that : 1) usage the “Indonesia Pintar” game in 

speaking teaching at Alhamidiyah Islamic Junior High School is is a kind of game to guess the 

mistery word. The game also uses so many words and could be do it in a group. 2) The summary 

from t-test that t-test is accepted. It means that speaking skill teaching by the “Indonesia Pintar” 

game is so effective therefore can increase student skill in speak of usage the fit word, spell the 

letter, easy in speak and increase the student courage to speak. 
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ABSTRAK 

Sispurwanto. 2015. Efektifitas Penggunaan Permainan “Indonesia Pintar” dalam meningkatkan 

Keterampilan Berbicara di Madrasah Tsanawiyah Alhamidiyah . 

Gondanglegi. Pembimbing: Ridwan, M.Pdi.  

Kata Kunci : Efektifitas, Permainan. 

 Peneliti menemukan berbagai persoalan dalam pembelajaran Bahasa Arab khususnya 

dalam pembelajaran maharoh kalam di MTs Alhamidiyah Gondanglegi. Salah satunya yaitu 1) 

kurangnya sarana untuk pembelajaran Bahasa Arab, 2) sebagian siswa kurang mempunyai rasa 

perdaya diri dalam berbicara Bahasa Arab di depan siswa yang lain dikarenakan takut salah 

dalam pengucapan. Berdasar dari itu peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan 

permainan “Indonesia Pintar” dalam keterampilan berbicara dengan tujuan untuk melatih siswa 

dalam berbicara, kaya akan kosa kata dan menjadikan proses pembelajaran bahasa arab mudah 

dan menyenangkan serta guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan mudah dan 

siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 

 Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimana penggunaan 

permainan “Indonesia Pintar” dalam meningkatkan keterampikan berbicara di MTs Alhamidiyah 

Gondanglegi. 2) Sejauh mana efektifitas penggunaan permainan “Indonesia Pintar” dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara di MTs Alhamidiyah Gondanglegi. Metode penelitian 

yang digunakan pada peenelitian ini adalah metode penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan permainan “Indonesia Pintar” 

pada pembelajaran kalam di MTs Alhamidiyah Gondanglegi yaitu permainan untuk menebak 

kata misteri yang dimaksud, permainan juga menggunakan banyak mufrodat, dan permainan ini 

dilakukan secara berkelompok dengan menuliskan sebuah kata misteri dalam sebuah kertas dan 

menempelkan pada dahi seorang siswa. Siswa ini memberikan pertanyaan kepada siswa lain 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kata tersebut. Siswa lain hanya boleh menjawab dengan 

jawaban iya atau tidak sampai siswa tersebut mengetahui dan menebak kata misteri dengan tepat. 

2) Kesimpulan dari hasil t- tes bahwa hasil t-tes diterima yang berarti bahwa pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan menggunakan permainan “Indonesia Pintar” sangat efektif 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan berbahasa baik dalam 

penggunaan kosa kata yang sesuai, pengucapan huruf dan kelancaran berbicaranya serta dapat 

meningkatkan keberanian siswa dalam berbicara. 
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 الفصل األول

 المبحث األول . أ

 خلفية البحث -أ 

حيتاج الطالب فهما جيدا دلواد اللغة و ادلهمة  ن اللغة العربية ىي اللغةإ

حىت اللغة  واعندما تعلم ادلشكالت اليت يوجهها الطالب أن يف احلقيقةالعربية. 

بعض من ىذه التعليم.  ةحسنا كما أرادتو خطالتعلم تعليم اللغة العربية ال جيري 

الصعوبات ىو فكرة الطالب أن اللغة العربية ىي الدرس الصعب للفهم. بعض 

. ىذا امفرح الطالب يقصد أن درس اللغة العربية ىي درس شلل وليس درسا

التعبري ظاىر ألن بعض مصادر التعلم، ومواد التدريس، وكتب اللغة العربية تتأثر 

الذي اجلاذبة صور ادللونة وشللة، وال يوجد فيها الرسوم التوضيحية و القدميا، 

 .,وباخلصوص عند تعليم مهارة الكالمللطالب حىت يتعلمها بفريح

يف احلياة  األساسيات ادلهارات ىو مهارة من كما ىو ادلعلوم أن الكالم

 البشر. مع غريه من البشر اإلنسان بني للتواصل كوسيلة مفيد كالم. اليومية

ألنو تقع مهارة الكالم يف الدرجة الثانية . الكالم استخدامغريه بورأيو و  نيتو ينقل

 بعد مهارة االستماع.
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يف مدرسة عرضة البحث يف ىذه البحث ىو الطلبة فصل الثامن  

يف حيوة يوميتهم,كان بعض الطلبة يف ىذا الفصل احلميدية االسالمية ادلتوسطة. 

يف مديرية مشارف ىم يدرسون مبعهد يف قريتهم ولكن ال كثري منهم. يعيشهم 

 ادلدينة. و كثري من والداهنم التاجر و الفالح. 

ادلشكلة اليت وجده الباحث يف تعليم الكالم يف مدرسة احلميدية 

ادلتوسطة اإلسالمية كما الحظو الباحث مبدئيا ىي ضعف الطالب يف الكالم، 

ة لديهم صعوبة يف الكالم ألن مجيع الطالب كلهم ليس من ادلدرسة اإلبتدائي

كثري من الطالب يف ىذه الفصل  شعر فقط ولكن بعضهم من ادلدرسة العامة.

باخلوف عن اخلطأ عند ما يتكلم باللغة العربية. و مشكلة أخرى اليت وجده 

الباحث ىي يشعر الطالب باستحياء عند ما يتكلم باللغة العربية أمام زمالءىم. 

" Indonesia Pintar"اللعبة  وبالتايل الباحث يريد أن يعرف مدى فعالية استخدام

 على قدرة الطالب لتعليم مهارة الكالم ىف ىذه ادلدرسة.

 Eat برنامج تلفزيوين من عتمدت يتلعبة الال ىي" Indonesia Pintar"اللعبة 

Bulaga Indonesia .عام  يف أوائل انتشرو  2102يف أواخر عام  ىذه اللعبة وقدم

 توي علىحت األهن اجلمهور إجيابية منردود فعل  اللعبة علىىذه  صلحت .2102

 كلمة التخمني نوع من لعبةال هىذ .ينواجلمهور  للمشاركني التعليمي اجلانب
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ىذه  ساعدت، ومن ذالك. أو اجلماعات األفراد أن تقوم بو، واليت ميكن سر

 .لكالمعند ا اتفردحفظ ادل ودلمارسة، مفردات عند الطلبة مارسةاللعبة دل

 Indonesia“لعبة ال فعالية استخدامدراسة  إىل الباحث أراد ،وبالتايل

Pintar”  جي ماالنكل جمدرسة الثانوية كوندانىف تعليم مهارة الكالم ل. 

 

 أسئلة البحث -ب 

وقد حاول الباحث اإلجابة عن ىذه ادلشكلة من  أعاله اخللفية على أساس

 خالل األسئلة الفرعية اآلتية:

يف مدرسة يف تعليم مهارة الكالم  "Indonesia pintar"كيف استخدام اللعبة  .0

 ؟ة احلميدية كوندانج لكي ماالنجتوسطادل

يف يف إضلاء تعليم مهارة الكالم  "indonesia pintar"فعالية استخدام اللعبة  ما .2

 ؟كوندانج لكي ماالنجة  توسطادل مدرسة احلميدية
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 أهداف البحث -ج 

 :وتتمثل ىذا البحث إىل حتقيق األىداف التالية

يف تعليم مهارة  "Indonesia Pintar"استخدام اللعبة  عن كيفيةمعرفة  .0

 ة احلميدية كوندانج لكي ماالنجتوسطيف مدرسة ادلالكالم 

يف إضلاء تعليم مهارة  "Indonesia Pintar"معرفة فعالية استخدام اللعبة  .2

 ة احلميدية كوندانج لكي ماالنجتوسطيف مدرسة ادلالكالم 

 

 فروض البحث -د 

يف مدرسة عند الطلبة مهارة الكالم  اللعبة تستطيع أن ترقيىذه   

و أن تساعد الطالب يف تكلم اللغة  جي ماالنكلي جادلتوسطة كوندان احلميدية

 .العربية

 

 فوائد البحث -ه 

 التطبيقية ناحية من .0

 .العربية اللغة تعليم قسم لطلبة "Indonesia Pintar"اللعبة  عن معرفة زيادة -

 .العربية اللغة دلعلم "Indonesia Pintar"اللعبة  استخدام طريقة عن زيادة -
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 النظرية ناحية من .2

 ."Indonesia Pintar"اللعبة  يف النظرية تزيد البحث ىذا البيانات -

 .الكالم دلهارة "Indonesia Pintar"اللعبة  يف الًتبوية ادلرافق -

 .العربية اللغة تعليم ترقي البحث ىذا البيانات -

 

 حدود البحث -و 

كندانق ليجي   احلميديةحتّدد مكان البحث مدرسة ادلتوسطة احلدود ادلكانية:  .0

 يف فصل الثاين ألن ىذه ادلدرسة متحيزة يف تعليم مهارة الكالم ماالنج

 0101-2102احلدود الزمنية: يعقد ىذا البحث يف السنة الدراسية  .2

فعالية استخدام احلدود ادلوضوعية: حتدد الباحث ادلوضوع يف ىذا البحث ) .2

مهارة الكالم في  عليملت على قدرة الطالب "Indonesia Pintar"اللعبة 

لكن تركز ( ة كوندانج لكي ماالنجاإلسالميالحميدية المتوسطة  درسةم

الباحث يف تعليم مهارة الكالم من ناحية نطق األصوات العربية نطقا 

الكالم الوظيفي من صحيحا واستخدام ادلفردات ادلناسبة وطالقتها يف إداء 

  جهة األىداف والطريقة والوسائل والتقوًن يف تعليم مهارة الكالم.
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 تحديد المصطلحات -ز 

 ىناك بعض ادلصطلحات اليت استخدامو الباحث يف ىذا البحث، منها:

تعين  Effect)يف اللغة اإلصلليزية( أخذت من كلمة  Effectivenessفعالية ىي:  .0

أثر. وفعالية ىي فعل شيئ ليكون لو أثر يف حتقيق األىداف الكاملة بأبسط 

 الطرق وأيسر اجلهد وأقصر الوقت.

 استخدام ىو استفادة شيئ )وسائل( للوصول إىل أىداف ادلرجوه.  .2

 Eat برنامج تلفزيوين من عتمدت يتلعبة الال ىي" Indonesia Pintar"اللعبة  .2

Bulaga Indonesia .يف أوائل انتشرو  2102يف أواخر عام  ىذه اللعبة وقدم 

 األهن اجلمهور ردود فعل إجيابية من اللعبة علىىذه  صلحت .2102عام 

 نوع من لعبةال هىذ .ينواجلمهور  للمشاركني التعليمي اجلانب توي علىحت

 .أو اجلماعات األفراد أن تقوم بو، واليت ميكن سر كلمة التخمني

ىي قدرة التالميذ يف نطق و بعض من ادلهارات اللغوية  مهارة الكالم  .2

 األصوات، واستعمال ادلفردات، والتعبري باجلملة ادلفيدة و بالًتاكب اللغوية.
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 الدراسة السابقة -ح 

من الدراسات السابقة الىت تتعلق مبهارة الكالم وما حوذلا ، ذكر الباحث 

 حبوث علمية و ىي: مخسة

 لعبة تكوين الكلمة العربيةالعن فعالية استخدام ، 2101 0سللص أنصارى .0

(Arabic Scarable)  يف تر قية مهارة الكالم ورغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية

 نوية االسالمية سنجاساري ماالنج.ايف ادلدرسة معارف الث

غبة الطالبة يف تعليم اللغة العربية، ر وأما األىداف يف ىذا البحث العلمي فهي 

 ة الكالمسيشعر الطلبة بالتسلية والفراح أثناء شلار حىت 

ادلنهج التجرييب باختاذ اجملموعة الظابطة واجملموعة  وأما منهج ىذا البحث ىو

ختبار البعدى. وادلدخل مستخدًن ختبار القبلي واالة مع إجراء االيالتجريب

 أما أداوت البحث ىي: ادلالحظة، مقابلة، اختبار، ىوادلدخل كمي وكيفي.

 واالستبانة.

ونتائج ىذا البحث تدل على أن نتيجة اإلحصائي، أن استخدام لعبة 

تكوين الكلمة العربية فعالية يف تنمية النطق األصوات العربية نطق صحيحا. ويف 

                                                           
1
 .01(ص:2101)اجلامعة  احلكومية االلسالمية ماالنج:  عن فعالية استخدام لعبة تكوين الكلمة العربية.سللص أنصارى.   
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عبة اللغة يف صترقية التعبري الشفهي، ويف الرفع الشجاعة طلبة الفصل الثاين من 

 نجاساري ماالنج.سالمية سنوية اإلاادلدرسة معارف الث

، وعنون البحث: فعالية استخدام الصور يف تدريس مهارة 2الكامل رما أنصار .2

الكالم بالتطبيق على معهد عبد الرمحن بن عوف باجلامعة احملمدية مباالنج 

( يهدف ىذا البحث إىل: معرفة فعالية تدريس مهارة الكالم 2112)

ها األصلية. والثاين: إلمام يف تنمية نطق احلروف من سلارج باستخدام الصور:

الطالب بادلفردات العربية. والثالث: يف تنمية الطالقة. والرابع: معرفة فعالية 

تدريس مهارة الكالم باستخدام الصور لفهم القواعد. واخلامس: لتكون 

الكلمة اجلملة الصحيحة. والسادس الرتفاع شجاعة الطالب. ومنهج ىذا 

 ي.البحث ىو البحث الصفى اإلجرائ

تائج ىذا البحث ىي إن استخدام الصور يف تدريس مهارة الكالم ن

ينمي نطق احلروف، وإدلام الطلبة بادلفردات اللغوية، وطالقة الطلبة، وفهم الطلبة 

، وشجاعة الطلبة يف أداء يف القواعد، ولتطوين اجلملة أو الكلمة الصحيحة

 .الكالم

 

                                                           
 01ص: (2112سالمية ماالنج: اإل)اجلامعة  احلكومية  الصور يف تدريس مهارة الكالم.. فعالية استخدام الكامل رما أنصار  2
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 المبحث الثاني . ب

يستخدم الباحث لتفعيل البحث و بتجميع  منهجية البحث ىي طريقة العام

البيانات ولتحليل البيانات إلجابة مشكالت. أما بنسبة الطريقة ادلستخدمة يف ىذا 

 البحث يعين:

 مدخل البحث و منهجه  -أ 

 ىذا األسلوب ويسمى. الكمي البحث التجرييب ىذه الدراسة ستخدمت

حتليل  يفاإلحصاءات ادلستخدمة و  أرقام يف شكلبيانات البحث لل األساليب الكمية

يف حباث كمكان لأل جدا أو الطبيعية ليس من الطبيعي التجرييب البيانات. طرق البحث

من اخلارج. منهج  أي تأثري حىت ال يكون ىناك ظروف خاضعة للرقابة حتت ادلخترب

 .زلددة تأثري العالج للعثور على اليت يتم استخدامها طريقة البحث ىو التجرييب البحث

 

 مجتمع البحث وعينته -ب 

ادلتوسطة   احلميديةرلتمع الباحث ىم مجع الطالب فصل الثامن يف مدرسة 

م. تتكون فصل الثامن من فصلتني يعين 2102-2101العام  جماالن لكي كوندانج

بية ي" مبجموعة التجر أو الفصل الثامن "ب". ويسمى فصل "الفصل الثامن "أ" 
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طالبا. ومجيع  23ضابطة و عددىم ال" مبجموعة بطالبا، و فصل " 21وعددىم

 طالبا. 33عددىم 

 

 أدوات جمع البيانات -ج 

وات مجعها وجلمع فتستخدم الباحث أد إليها وللحصول على البيانات احملتاج

 الباحث يف ىذا البحث األساليب اآلتية: البيانات استخدم

 ادلالحظة .0

 السلوك البشري لدراسة حبثية كأداة استخدام الباحث ادلالحظة

استخدم  ليست كبرية جدا. يف ىذه الدراسة لوحظ الذين للمستجيبني واالحًتام

 تدريس يف الباحثني الذين شاركوا ىذه ادلالحظة ادلالحظة بادلشاركة. يف الباحثون

ىذه  معبيانات البحوث. كمصدر للالذين تعودوا  يوم و  من يوم إىل الطالب

 أكثر اكتماال أن يكون احملققون ل عليهااليت حص، فإن البيانات ادلالحظة

 وحادة.

 اإلختبار .2

قالت سوىارسيمي أريكونطا إن اإلختبار ىو رلموعة من األسئلة أو 

التمرينات ادلستعملة ليقيس قدرة الشخص أو اجملموعة يف ادلهارة أو ادلعرفة أو 
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 اختبارآخر االختبار و  ما قبل استخدم الباحثونالذكاء أو ادللكة والقدرة. 

  .الكالم ادلعاجلة قبل وبعد قدرة الطالب لتحديد

 االستبيان .2

رلموعة  من خالل إعطاء ويتم ذلك مجع البيانات ىو أسلوب االستبيان

 استبيانات للرد. استخدم الباحثون إىل ادلدعى عليو بيان مكتوب أو من األسئلة

 التدريساسًتاتيجيات  لدراسة البيانات من مصادر للحصول على بيانات

 ادلستخدمة يف ىذه الدراسة. مستوى التفضيل

 

 مصادر البيانات . ط

 احلميديةأما مصادر البيانات من ىذا البحث ىي مدرس و الطالب يف مدرسة 

   .2101-2102 الدراسية يف السنة  ماالنج لكي كوندانج
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 أسلوب تحليل البيانات    -د 

 statistic)الوصفي ياإلحصائ ىي البيانات التحليل الباحث ستخدمي

deskriptif)  عن توضيح أو بالوصف اإلحصائية البيانات لتحليل وستحدمهي اليت 

 .2للعام التخليل بدون ىو كما بالفعل مجعها قد اليت البيانات

 والبعدي القبلي االختبار .0

 ختباراال ىو القبلي ختباراال أما وبعدي، قبلي اختبار يعين ختباراال ىذا

 داادلو  عن" Indonesia Pintar"اللعبة  يستخدم أن قبل الباحث سيقوم الذي

 ختباراال ىو البعدي ختباراال أما للمجموعتني، ادلفردات تعليم يف الدراسية

 .للمجموعتني التعليم تطبيق بعد الباحث بو سيقوم الذي

 :االتى ىناالبي الرسم كما ىي ومؤشراتو االختبار يف الطالب صلاح معيار. 2

 ويستعمل بادلتغريتني، الكمية طريقة البحث ىذا يف الباحث استخدم

 وأما ،(analisis statistic inferensial) اإلستداليل اإلحصائي التحليل فيو الباحث

 .الظابطة والفصل ةيالتجريب الفصل يتضمن اإلستداليل اإلحصائي التحليل

                                                           
3 Sugiyono, metodolohi penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), hal: 207-

208. Anas, pengantar, 314 
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 واالختبار القبلى االختبار نتائج لتحليل ادلعديل ادلقياس الباحث ويستخدم

 حتليل يف الباحث ناواستع الظابطة، واجملموعة ةيالتجريب جملموعة نايقام الذين البعدي

 .T باالختبار مستعينا النتائج ىذه

( t-test) التائي الرموز تقام للمجموعتني الكالم ومهارة مفردات تنمية ولتحليل

 :2التايل

 

  
     

√{
∑    ∑   

        
}  

 

  
 

 

  
 

 

 

Mx   =التجريبية اجملموعة من معديل ادلقياس 

My  =الضابطة اجملموعة من معديل ادلقياس 

∑  التجريبية اجملموعة من النتائج كل يف التنوعي عدد=        

∑  الضابطة اجملموعة من النتائج التنوعي عدد =       

Nx        =التجريبية اجملموعة يف الطلبة عدد 
                                                           

7 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2006, hal: 311-31 
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Ny        =الضابطة اجملموعة يف الطلبة عدد 

 : يعين الرمز ىذا من الفروض أما

 الكالم مهارة يف وتطبيقو مفردات تعليم بني الداللة الفرق توجد   = 

 وبدون( أ) الفصل يف الدراسية داادلو  عن "Indonesia Pintar"اللعبة  باستخدام

يف  (ب) الفصل يف الدراسية داادلو  عن "Indonesia Pintar"اللعبة  استخدام

 . مدرسة الثانوية احلميدية كوندانج لكي ماالنج

 باستخدام الكالم وتطبيق مفردات تعليم بني الداللة الفرق توجد ال    =

 استخدام وبدون( أ) الفصل الدراسية داادلو  عن "Indonesia Pintar"اللعبة 

يف مدرسة ( ب) الفصل يف الدراسية داادلو  عن "Indonesia Pintar"اللعبة 

 الثانوية احلميدية كوندانج لكي ماالنج
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5االتى البياىن الرسم كما ىي ومؤشراتو االختبار يف الطالب صلاح معيار أما : 

 ) 1( جدولال

 االختبار في الطلبة نجاح معيار

 (%) المائوية النسبة الدرجة مدى المستوى الرقم

 %011- %21 011- 21 شلتاز 0

 %02 %-01 02 -01 جدا جيد 2

 % 32- %31 32- 31 جيد 2

 %02 - % 01 02- 01 مقبول 2

 % 12- %1 12- 1 ناقص 1
 

 

  

                                                           
م ادلسموع عبد الوىاب رشيدي، كفاءة طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا كلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكمية ماالنج يف فه  5

20( ص: 2102شعبة تعليم اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية والثقافة ، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكمية مباالنج  )ماالنج،  
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 (2) الجدول

 6الكالم اختبار مؤشرات

 النطق -1

 النتيجة ادلعيار الرقم
 21-20 اللغة نطق يف الصحيح 0
 21-00 اللغة نطق يف القليل اخلطء 2
 01-01 نطق أخطاء لكثرة فهمو يصعب 2

 اللغوية المفردات -2

 النتيجة ادلعيار الرقم
 21-21 الكالم يف الصحيحة ادلفردات يستخدم 0
 21-01 الكالم يف ادلفردات بعض يستخدم 2

 الطالقة -3

 النتيجة ادلعيار الرقم
 21-21 اللغة كأىل بطالقة يتحدث 0
 21-01 قصرية بفًتة يتحدث 2

 النتيجة ادلعيار الرقم
 

 
                                                           

 أىداف التدريس مهارة الكالم 0
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 الثاني الباب

 النظري اإلطار

 الكالمتعليم مهارة  (أ 

 تعريف مهارة الكالم (1

 ىو اؼبتكلمُت عندالكالم و . اؼبفيدة األصوات عن عبارةىو  لغة الكالم

الكالم و  كالم، نفسي يف يقال بألفاظ، عنو يعرب الذي بالنفس القائم اؼبعٌت

 1.اؼبفيدة اؼبركبة اعبملة النحاة اصطالح يف

 يعرب الذي اؼبنطوق الكالم ذلك:  فهو للكالم االصطالحي تعريف أما

 من لباطرة هبول وما خاطره، أو ىاجسو،:  من نفسو يف عما اؼبتكلم بو

 يزود أن يريد وما فكر، أو رأي:  من عقلو بو يزخر وما وأحاسيس، مشاعر

 يف صحة مع وانسياب، طالقة يف ذلك، كبو أو معلومات، من غَته بو

 2.األداء يف وسالمة التعبَت

 واألفكار اؼبعلومات توصيل عملية ىي 4الفطرية يف رمضان عند الكالم

 إذا. متناوؽبا والسامع اؼبعلومات مقدم اؼبتكلم أصبح. السامع اىل اؼبتكلم من

                                                           
1 8:7. ص ،(2:83 اإلسالمية، مكتبة: تركيا) ،3. ج ،3.ط الوسيط، اؼبعجم العربية، اللغة ؾبمع 

  

.344, ص (2:91 القالم، دار:  الكوبت: )2. ط اإلبتدائية، باؼبرحلة العربية اللغوية تدريس الدين، صالح ؿبمد  2
  

: ماالنج. العلمي البحث. ماالنج طورين اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسطة اؼبدرسة لطلبة الكالمية الكفاءة لًتقية اؼبصور التعبَت أسلوب تطبيق. ليلة الفطرية، 4
 9:  اغبكومية ماالنج جامعة
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 السامعُت يقابلها جيد صحيح بشكل اؼبعلومات توصيل اؼبتكلم استطاع

 اؼبعلومات توصيل يف الفرد كفاءة تثَت الكالم كفاءة جودة لذا،. أيضا جيدا

 .شفهيا

 اللغة تعليم يف إتقاهنا الدارسون حاول اليت اللغوية اؼبهارات من والكالم

 زادت عندما األخَتة الفًتة يف اؼبهارة ىذه إىل اجةغبا اشتدت ولقد. األجنبية

 الكالم أن لنا ويؤكد يعرفنا كل ىذا إن. الناس بُت الشفوي االتصال أنبية

 يف ىاما را األدوا ويؤدي اللغوي واالتصال اللغة ميادين يف وافرا حظا يأخذ

  .وفي األول الفرض أصبح حيث األجنبية اللغة تعليم

والكالم  4.اللفظة :والكلمة كالم بنفس مكتفيا كان ما لغة، الكالم

 يف لداللة شيئ عن ب يعرب صوت من اإلنسان عن يصدر ما اصطالحا،

 فإن ىذا، على وبناء. اؼبتكلم ذىن يف األقل على أو والسامع، اؼبتكلم ذىن

 ىي بل كالما، البعد السامع، أو اؼبتكلم ذىن يف لداللة ليس الذي الكالم

 5ؽبا معٌت ال أصوات

 الدراسة غايات من غاية سبثل اليت األساسية اؼبهارات من مهارة والكالم

 ؽبذه اغباجة اشتدت ولقد. اآلخرين مع لالتصال وسيلة نفسو وىو اللغوية
                                                           

4
 1155 \1 المحٌط القاموس  

5
 92(,1992 المسلم، دار: الرٌاض) تدرٌسها طرائق و اللغوٌة المهارات ، علٌنا محمد فؤاد أحمد  
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 الثانية العاؼبية اغبرب انتهاء بعد القرن ىذا من الثاين النصف بداية يف اؼبهارة

 تزايد أدى لقد حىت بلد، إىل بلد من الواسع والتحرك االتصال وسائل وتزايد

 اللغات تعليم طرق يف النظر اعادة إىل الناس بُت الشفهي لالتصال اغباجة

 توىل الطرق من وغَتىا الشفوية السمعية الطريقة انتشار أن وكان الثانية

 7.اىتمامها الصوتية اؼبهارات

 رأيهم عن التعبَت على الطالب تشجع اليت اؼبواد من الكالم يعترب

 لطرائقاو  .غَتىم مع وارغبا وحسن اؼبناقشة مهارة وتكسبهم وفي وتعويدىم

 ما أكثر الكالم على التلميذ حض إىل هتدف العربية اللغة تدريس يف ديثةغبا

 األوىل، متتابعتُت، مرحلتُت يف العملية تسَت اؽبدف ىذا ولتحقيق يبكن،

 حاثا اؼبدرس يف يتدخل الذي الوقت يف للكالم التلميذ أمام اجملال يفسح

 7مصححا ومقوما ناقدا الكالم ىذا اؼبدرس يأخذ انيةثال. ومشجعا

للتعبَت  الكلمات األصوات أو القدرة على التعبَت عن ىو الكالم رةامه

 .شخص آخر إىل اؼبشاعر أوالرغبات، وآراء، و  أفكار يف شكل الفكر عن

رأيت و  يبكن أن يسمع من العالمات اليت نظامىو  يتحدث، معٌت أوسع يف

                                                           
 597:  . ص2:97. القرى أم جامعة. أخرى بلغات للناطقُت العربية اللغة تعليم يف اؼبرجع.  أضبد رشدي طعيمة، 7

7
 .566( 266طرائق تدريس اللغة العربية )جامعة دمسق: منشورات جامعة دمسق، ؿبمود أضبد سيد، يف   
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لنقل  يف جسم اإلنساناألنسجة العضلية العضالت و  عددا من يستخدمأن 

 .احتياجاهتا من أجل تلبية األفكار

 

 أهداف تعليم مهارة الكالم (2

 8أىداف كثَتة من مهارة الكالم ىذا ىو:ىناك 

 منهم يتطلبها اليت اللغوي النشاط ألوان هبمع القيام على األفراد إقدار -

 فن الفرد يتعلم أن يستدعي وىذا للغة، السيم النطق على والتعود اجملتمع،

 ترد اليت اؼبتنوعة اؼبعاين على للداللة الفاظا يستخدم حيث وقواعدىا، اللغة

 .صحيحة عبارات يف الكالم وصوغ الكالم، أثناء يف

. سليمة بعبارة يشاىدونو عما أو نفوسهم، يف عما التعبَت من األفراد سبكُت -

 القدرة لديهم وتكون لغتهم، لًتقي اللغوية، باؼبادة يتزويدىم ذلك ويبكون

 اؼبناسب، واألسلوب اؼبناسبة، الكلمات باستخدام األفكار توضيح على

 .عنها تنفصل ال معنوية شحنات ربمل األلفاظ ألن وذلك

                                                           
8
 95 - 94, ص:1996أحمد فؤاد محمود علٌان, المهارات اللغوٌة ماهٌتها وطرائق تدرٌسها, )الرٌاض: دار السالم(,  
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 اؼبعَت الفكرة عناصر تنسيق على بإقدارىم وذلك أفكارىم، دائراة توسيع -

 وجهة نقل على وإقدارىم السامع، يف تأثَت وقوة صباال عليها يضفي دبا عنها

 .مفهوم سهل بتعبَت النفس يف عما واإلبانة الناس، من غَتىم إىل نظرىم

 التفكَت على السرعة على والتعود اؼبنطقي، التفكَت على األفراد تعويد -

 تنظيم على وتعويدىم واؼبفاجئة، الطائرة اؼبواقف مواجهة وكيفية والتعبَت،

 ترتيبا وترتيبها واستيفائها، األفكار صبيع على تدريبهم طريق عن ىم تعبَت

 .ببعض بعضها  وربط منطقيا،

 للمواقف واإلعداد بالنفس، الثقة وتنمية األخرين، مواحهة على القدرة -
 جبرأة النفس يف عما التعبَت على والقدرة اللسان، فصاحة تتطلب اليت اغبيوية

 .الرأي يف االستقالل على القدرة وتنمية وصدق،
الكالم ىي مهارة من اؼبهارات اؼبهمة يف تعليم اللغة العربية. و من مهارة 

 :أىداف تعليم مهارة الكالم كما يلي:
 من نفس النوع لتعليم مهارة الكالمقادر الطالب لنطق الصوت  -
 عارف الطالب لنطق عرف العلة القصَت و الطويل -
 تشجيع الطالب لتكون قادرا على التواصل مع الناس -
 قادر الطالب على إتقان األدوار يف حياتو -
 ربسُت خطاب الطالب -

                                                           
9
 Tho’aimah, Ahmad Rusydi. Ta’limul ‘arabiyah li ghoiri an-nathiqin biha. (Mesir:Ar-Ribath) 
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 ربسُت قدرة االرذباء يف التحدث -
 عن الكشف و التعبَت اعبديد تعريف الطالب لتكون قادرة -

من الوصف أعاله يدل أن الكالم ىو ىدف من فهم اللغة ألن وجد 
يف الكالم نظرة عامة أساسية من اؼبواد التعليمية اللغة. و من التعليم الكالم, 
وبصل الطالب اؼبفردات والتعابَتات اؼبتنوعة اليت استخدامها يف ؿبادثة 

 .يومية

 
 الكالمأهمية تعليم مهارة  (3

 10ىذا ىو من أنبية مهارة الكالم:

 تكلم فاإلنسان الوجود، يف الكتابة سبق اإلفهام كوسيلة الكالم أن اؼبؤكد من -

 يكتبز أن قبل

 والقدرة أفكاره عن التعبَت يف الطالقة على اإلنسان يعود الكالم على التدريب -

 .اعبماىَت ومواجهة اؼببادأة على

 وإبداء اؼبناقشة، إىل ماسة  حاجة يف وثقافة حرية من فيها دبا اؼبعاصرة اغبياة -

 إىل يؤدي الذي التحدث على الواسع بالتدريب إال ذلك إىل سبيل وال الرأي،

 .النفس يف عما الواضح التعبَت

                                                           
10

 .86-87, ص:1996أحمد فؤاد محمود علٌان, المهارات اللغوٌة ماهٌتها وطرائق تدرٌسها, )الرٌاض: دار السالم(,   
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 .وذويهم أىليهم طمأنو فقط، اؼبتنقلُت الناس لطمأنو وسيلة ليس الكالم -

 مستواه ومعرفة اؼبتكلم، على للحكم -ما حد إىل- صادق مؤشر الكالم -

 .حرفتو أو مهنتو، و االجتماعية، وطبقتو الثقايف،

 .واؼبخاطب اؼبتكلم بُت والفهم اإلقناع، وسيلة والكالم -

 عالج نفسو عن الفرد تعبَت ألن يعانية، عما الفرد لتنفيس وسيلة والكالم -

 .ؽبا يتعرض اليت اؼبواقف أو يعانيها اليت االزمة حدة من ىبفف نفسي

 أن يبكن ال مراحلها، ـبتلف يف التعلمية العملية يف ريئسة وسيلة والكالم

 .التوضيح و للشرح اؼبواد من مادة أية يف معلم عنو يستعٌت

 

 اختبار تعليم مهارة الكالم (4

يقةل صالح العريب: مازال اغبكم على النطق واغبديث دبعايَت موضوعية 

مقننة مضبوطة من أشق األمور يف ؾبال االختبارات والقياسو وقد حاول 

بعض اػبرباء القياس أن هبتنبوا ىذه القضية كلية على رغم أن ىناك ارتباطا 

إلجراء اختبار وثيقا بُت ىذه اؼبهارة وغَتىا من اؼبهارات اللغوية وال داعي 
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فيها طاؼبا أن الدارس قد أظهر قدراتو عند أداء اختبارات يف اؼبهارات 

 22األخرى.

 23كما ذكره الدكتور ؿبمد علي اػبويل أن أنواع اختبار كثَت, كما يلي:

 اختبار القراءة اعبهرية -

 اختبار األسئلة اؼبكتوبة -

 اختبار اإلعادة الشفهية -

 اختبار اؼبقابلة اغبرة -

 مهارة تدريس أثناء اللغة مدرس إيل يسبو الذي ىدافاأل أحد ومن

 على القدرة أي الطالقة من معقول مستوى إىل بالدارس صلي أن ىو الكالم

 ينبغي اؽبدف ىذا إىل وللوصول .تردد ودون وسليمة مفهومة بصورة التعبَت

 فيها يستطيعون مرحلة إىل احملاضة احملاكاة. مرحلة من بالدارسُت االنتقال

 من حالل: أفكارىم عن التعبَت

 والًتاكيب اؼبفردات خاصة وبصورة اللغة عناصر على التدريب -

 الشخصية اؼبعٍت عن التعبَت مواقف يف اللغة استعمال على التدريب -

                                                           
11

 92عمر الصدٌق عبد هللا,المرجع السابق, ص.  
12

 105م(,2000الدكتور محمد علً الخولً, االختبارات اللغوٌة, )صوٌلح, دار الفالح للنشر و التوزٌع,  
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 الكالم على الطالب قدرة قياس إىل أيضا الكالم اختبارات وهتدف

 اإلجابة ولكن. كتابية أو شفهية ىنا األسئلة تكون وقد اؼبختلفة، دبستويات

 القدرة قياس ىو االختبار ىدف ألن شفهية تكون أن البد احيالة ىذه يف

 أو مقروء نص طقن ىو أدناىا مستويات، عدة ؽبا القدرة وىذه .التكلم على

 نطق عنده من تراكيب الطالب الينتج الةغبا ىذه ويف .مسموع النص نطق

 تكوين ىو ذلك من األعلى واؼبستوى. مسموع أو مكتوب ىو ما فقط

 يف اعبمل من سلسلة تكوين ىو الثاين من األعلى واؼبستوى .اؼبنطوقة اعبملة

 ثالثة ذات الكالمية القدرة تكون أن يبكن وبذا. متصلة كالمية عملية

 مستوى مث اعبملة تكوين مستوى مث النطق مستوى: األقل على مستويات

 األسئلة اختبار:  الكالمية القدرة قياس وسائل ومن. اؼبتصل الكالم تكوين

 عن األسئلة اختيار التحويل، اختيار الشفهية، اإلعادة اختيار كتوبة،اؼب

 24.رغبا التعبَت اؼبوجهة، اؼبقابلة رة،غبا اؼبقابلة احملاورة، الصورة،

 يطلب مث مكتوبة، أسئلة الطالب يرى ىنا: اؼبكتوبة األسئلة اختبار -

 .شفهيا عنها هبيب أن فرديا ومن

 يسمع. ما يقول أن الطالب من يطلب ىنا: الشفهية اإلعادة اختبار -
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 105م(,2000تور محمد علً الخولً, االختبارات اللغوٌة, )صوٌلح, دار الفالح للنشر و التوزٌع, الدك 
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 يسمعها اليت اعبمل وبول أن الطالب من يطلب ىنا: التحويل اختبار -

 من النفي، إىل األثبات من مثال َاخر، إىل شكل من يقرؤىا أو

 إىل االستفهام. االخبار

 أن من يطلب صورة الطالب على تعرض: الصورة عن األسئلة اختبار -

 عن وهبوز الصورة، ىذه يف ترى ما اشرح:مثال. حر حبديث عليها

 .ؿبددة أسئلة عن اإلجابةطريق 

 األدوار َاخر والطالب مثال الوالد األدوار يأخذ ىنا: احملاورة اختبار -

 االبن ويتحاوران حول موضوع حيايت ما.

و إلي وويوج انفراد على الطالب اؼبعلم يقابل ىنا: رةغبا اؼبقابلة اختبار -

 أسئلة غَت ؿبددة.

من  ؿبددة أسئلة أعد قد اؼبعلم يكون ىنا: اؼبوجهة اؼبقابلة اختبار -

 مسبقا. اؼبعدة لألسئلة وفقا اؼبقابلة وتسَتقبل. 

 ؼبدة يتكلم أن الطالب من اؼبعلم يطلب ىنا: رغبا التعبَت اختبار -

 دقائق يف موضوع وبدده لو. طبس

 ومن. اؼبتعلم مرحلة على تعتمد الكالم اختبار إقامة: جواندونو وقال

 أو الرادعة باالسًتاتيجية يستعمل أن اؼبدرس يستطيع التعليم أشكال
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 تعبَت أو بالقصة االختبار مثل الرادعة االسًتاتيجية. رةغبا باالسًتاتيجية

 وأما. اعبذابة الصور دبساعدة أو الكتابية أو اللسانية اؼبتقدمة النصوص

 التعبَت. يف حرا اؼبتعلم يًتك اؼبدرس فإن رةغبا باالسًتاتيجية

من الوصف أعاله يدل على أن ربتاج مهارة الكالم إىل البناء والتطوير و  

 ديث.كثَت من التدريب و التقييم لزراعة مصلحة الطالب يف اغب

 

 استراتيجية تعليم مهارة الكالم (5

 أدوات" أهنا على اللبودي إبراىيم مٌت قال كما التعليم اسًتاتيجية يقصد

 وأكثر إقناعا وأكثر وأسرع أسهل التعلم عملية ليجعل اؼبتعلم هبا يقوم خاصة

 14.جديدة موقف يف للتطبيق قابلية وأكثر فعالية وأكثر ، التوجي يف ذاتية

 اؽبدف لنيل اؼبستخدمة الطرق ىي إسًتاتيجية إن" فاردى و رحيم وقال

 يف اعبيدة اإلسًتاتيجية إىل اؼبعلم ووبتا 15".والتعلم التعليم عملية يف اؼبقرر

 ال فأحيانا اعبامعة، حىت واؼبتوسطة اإلبتدائية من األجنبية اللغة تعليم عملية

 التعليمة اسًتاتيجي اختيار بسبب تدريسها عملية يف اللغة معلم ينجح
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 1: ص (4001 الوهبة، مكتبة القاهرة،) تعلٌم و إستراتٌجً و فنٌات احٌوارو اللبودي، إبرهٌم  
15

  Rahim dan Farida, Pengajaran Bahasa di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm: 36 
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 وب القيام ينبغي الذي التعليم عملية ىي التعليم اسًتاتيجية أن 16.خاطئة

 أساسا تعيُت.  وكفاءة فعالية والتعلم التعليم لغرض والطالب اؼبعلم

ىي  اإلسًتاتيجية فإن" أخرى، وبعبارة. اؽبدف لتحقيق التخطيط اسًتاتيجية

 17."شيئا اؼبشاركة حبالوة عملية خطة

 ولطالب اؼبعلم إستخدامها هبب اليت التعلم عملية ىو التعليم اسًتاتيجية

  18.وكفاءة بفعالية تشغيل ليمكن التعليم لغرض

 لوجود األنشطة من سلسلة على ربتوي اليت اخاطة ىي اإلسًتاتيجية تعلم

 من سلسلة( العمل خطة يعٍت اإلسًتاتيجية تعليم. التعليمية األىداف ربقيق

 يف القوة أو اؼبوارد من واالستفادة االسًتاتيجية استخدام دبا ،)األنشطة

 ."التعليم يعٍت. "معينة أىداف لتحقيق يتم أن الذي التعليم

 يف واؼبعلمُت اؼبدربُت شخص إىل ربتا اليت األشياء ىي التعليم إسًتاتيجية

 التعليم، يف اؼبتعلقة اإلسًتاتيجيات من أنواع ثالثة األقل على. التعليم عملية

 اإلسًتاتيجيات تقدمي (ب) التعليمة، إسًتاتيجيات تنظيم (أ): وىي

 .التعليمة معاعبة اسًتاتيجيات )ج( التعليمية،

                                                           
16

  Iskandar Wasid dan Danang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa (bandung: PT Remaja 
Rosda Karya, 2008)           hlm: 168 
17

  Ibid hlm. 295 
18

  Nana sudjana, cara belajar siswa aktif dalam proses belajar mengajar (bandung: sinar 
baru,1989), hlm, 95 
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 ىذه تًتكز(. Direct Instruction)التعليم اسًتاتيجية . أ

 اإلسًتاتيجية ىذه يف. استخداما واألكثر اؼبعلمُت على اإلسًتاتيجية

 والتدريب واؼبمارسات التعليمية والبيانات احملاضرة أساليب تتضمن

 أو لتوسيع فعال بشكل استخدامها اإلسًتاتيجية ىذه. واؼبظاىرات

 19ة.خبطو  خطوة اؼبعلومات مهارات تطوير

 يوضح. (Indirect Instruction)اؼبباشر غَت التعليم اسًتاتيجية  . ب

 اؼبراقبة شكل يف الطالب من عالية مشاركة على اإلسًتاتيجية ىذه

 إىل احملاضرة من ربولت اؼبعلمُت األدوار.  الفرضية وتشكيل والتحقيق

 ردود للطالب اؼبعلمُت تزويد. الشخصية ومصادر اؼبؤيدين اؼبيسرين،

 استخدام على ينطوي اإلسًتاتيجية ىذه.  التحقيق ازباذ عند الفعل

 .اإلنسان تصدع ومصادر اؼبطبوعة اؼبواد

 مشَتا .(Interactive Instruction) التفاعلي التعليم اسًتاتيجية . ت

 اإلسًتاتيجية ىذه وضعت وقد. الطالب بُت وتبادل اؼبناقشة تشكيل إىل

 مناقشات أشكال فيها. تفاعلية وأساليب التجمعات من ؾبموعة يف

                                                           
19

 Ibid 
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 والتعاون الطالب اعبماعي العمل أو صغَتة، ؾبموعة ومناقشات الصف

 .الطالب جواز على

 Experimental) ريبة التج خالل من التعليم اسًتاتيجية . ث

Learning.) تركز على اؼبوجهة االستقرائي، من مبوذ باستخدام 

 وليس التعلم، عملية ىي اإلسًتاتيجية ىذه يف الًتكيز .والنشاط الطالب،

 .التعلم نتيجة

 ىذه تشَت(. Independent Study) الذايت التعليم اسًتاتيجية . ج

 عملية تسريع إىل يهدف الذي التعلم أساليب استخدام إىل اإلسًتاتيجية

 الًتكيز. الذات وربسُت بالنفس، والثقة حدة، على طالب اؼببادرة تطوير

 إشراف بتوجي مستقلة دراسة يف الطالب خطة ىي اإلسًتاتيجية ىذه يف

 اسًتاتيجية من أوسع التعليمية اإلسًتاتيجية تشمل 20,مصلح قال. اؼبعلم

 وكيفية االمور، بعض يف النظر إىل ربتا ال اؼبعلمُت معظم من التعلم

 خريطة يصنع الطالب وكيف اآلخرين، الطالب من مسبقا تفعيل

 وكيف اؼبطبوعة، اإلعالم وسائل من اؼبعلومات صبع وكيفية اؼبفهوم،

                                                           
20

 Mansur muslich, KTSP: pembelajaran berbasis kompetensi dan kontekstual (Jakarta: PN. Bumi 
Aksara, 2007), hlm. 67 
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 وكذلك ، التعلم يف الطالب عمل مراقبة وكيفية اؼبعلومات، إىل يقارن

 .بعملية القيام كيفية

 الطريق إلستخدام اعبيش يف واسع نطاق على تستخدم إسًتاتيجية البداية يف

 على يستخدم اؼبدى إسًتاتيجية اآلن،. كلها احَتب لكسب العسكرية القوة

 ربقيق يف النجاح أو النجاح على صولغبا إىل هتدف اليت النشاط ؾباالت

 وقباح كبَت ربح يريد اليت الشركة رئيس أو مدير اؼبثال، سبيل على. أىدافها

 السلة كرة رب مد كذالك أىدافها، لوجود قغبا إسًتاتيجية يستخدم سوف

 تو الذي اؼبعلم وكذلك. اؼبباراة يف الفوز ليمكن قغبا إسًتاتيجية وبدد سوف

 أن إسًتاتيجية وبدد سوف أيضا التعلم عملية تنفيذ يف جيدة نتائج ع ق

 .اعبيد إقباز ربصل الطالب التعلم نتائج

ىناك بعض اؼبفاىيم األساسية هبب للمعلم أن يكون مفهوما قبل تدريس 

 32اللغة الثانية بنموذج مهارة الكالم, وىو:

 التحدث واالستماع نوعان من األنشطة اؼبتبادلة -

 اغبديث ىو عملية التواصل فرد -

 الكالم ىو التعبَت اإلبداعي -
                                                           
21

 Iskandarwassid dan. Dadang Sunendar. Strategi Pembelajaran bahasa. (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 2008:286) 
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 اغبديث ىو السلوك -

 تتأثر اغبديث من اػبربة الثروة -

 الكالم ىو وسيلة لتوسيع افاق -

 الكالم على متان طائرة خاصة -

الكالم من الوصف أعاله يدل على أن اسًتاتيجية يف تدريس مهارة 

متنوعة. واختيار االسًتاتيجية الصحيحة تكون قادرة على ربسُت جودة 

 التعليم و التعلم و تسهيل فهم الطالب.

 

 التوجيهات لتدريس مهارة الكالم (6

 33و فيما يلي ؾبموعة من التوجيهات اليت قد تسم لتدريس مهارة الكالم:

 االتصال اغبقيقي ما أمكن -

 يعرض الطالب ؼبواقف ما أمكن -

 وس الكالم ال يلزم أن تكون يف الفصل الدارسيدر  -

يبكن استضافة ضيوف داخل الفصل بالتنسيق مع اؼبعلم, ودون علم  -

 الطالب
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 7ه(, ص.1403عزٌز, األلعاب اللغوٌة فً تعلٌم اللغات األجنبٌة,)الرٌاض, دار الٌخ, مصطفى عبد ال 
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يبكن اصطناع مقابالت خارج الصف و داخلو بتنسيق مع اؼبعلم,  -

 ودون علم الطالب

زبتار موضوعات الكالم فبا يعرف الطالب, وال تنقصهم اؼبعلومات  -

 يف ذالك الكتابة العقلية )التعبَت اغبر(  عنو. و مثل الكالم

 يشجع الطالب على اغبديث والطالقةبال خوف وال خجل -

ال يقاطع الطالب للتصحيح, وال سيما إذا وسلت الرسالة و فهم  -

 اؼبراد منها

وأخَتا, فإن دريس الكتاب اؼبقرر وبدريباتو تعد معيارا يضبط ؼبعلم  -

عملية تعللم اللغة متدرجة و اؼبفردات و الًتلكيب اؽبدف, فبا هبعل 

سهلة, و مع ذالك فهي ؾبرد مفتاح يسر على هنجو اؼبعلم إىل تقدمي 

اؼبزد من الدريس والتدريبات الشفهية اغبية, دبا ىبدم اعبانب االتسايل 

 للغة, وال سيما االتصال اغبقيقي اغبي.

 34ارشادات عامة فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية:

 دبعٌت تعليم التحدثتعليم الكالم  -

 هبب على الطالب أن تكشف عن ذبارهبم -

                                                           
23

 M. Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang, UIN Press. 2008:43) 
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 يبارس لًتكيز االىتمام -

 ال تقطع ؿبادثة, و غالبا لتربير اػبطأ -

 تدرهبيا -

ذات موضوعات مغزيا, و سوف تكون الطالب أكثر ضباسا  -

 للحديث إذا يرتبط موضوع لقيمة حياهتم

هبيا من الوصف أعاله يدل على ينبغي أن يكون تعلم الكالم تدر 

ومستداما. مث عند ما تتم تعليم الكالم كيفما دليل التعلم فإنو سيتم ربقيق 

 النتيجة اؼبرجوة.

 

 كفاءة مهارة الكالم للطالب فصل الثامن بمدرسة الثانوية (7

, يبحث الباحث عن كفاءة KTSPباعتماد علي مناىج الدراسية 

 مهارة الكالم للطالب فصل الثامن دبدرسة الثانوية و ىي:

 من مناىج الدراسية 4.4مبرة  يف

. كالم )التعبَت عن األفكار, اؼبشاعر, اػبربات, 4معايَت الكفاءة:  -

 اؼبعلومات من خالل قصص و مقابلة عن أنشطة يف مدرسة(
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كفاءة األساسية: أوضح عن اؼبوضوع "أنشطة يف مدرسة" من خالل  -

 قصص باستخدام صبلة فعلية )فعل + فاعل + مفعول بو(

سية: أنشطة يف مدرسة, مفردات أفعال اؼبضارع, صبلة فعلية مادة الدرا -

 )فعل + فاعل + مفعول بو(

أنشطة التعلم: ربديد أنشطة يومية أو أسبوعية يف مدرسة, ربديد  -

 تغيَت أفعال اؼبضارع, قصص عن أنشطة يف مدرسة.

واعبمالت صحيحا, أقول اؼبفردات صحيحا مؤشر: نطق الكلمات  -

 يف كل صبلة

 اختبار الشفوي, مقابلةتقييم:  -

 5x51زبصيص الوقت:  -

 مصادر التعلم: ورقة عمل الطالب, كتيبات, وسائل الصورة -
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 "Indonesia Pintar" اللعبة  (ب 

 اللغويةتعريف لعبة  (1

األلعاب اللغوية وسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم اللغات يف 

كثَت من البالد اليت هتتم بتطوير السنوات األخَتة, وأثبت تطبيقاهتا نتائج إهبابية يف  

 35نظم تعليم لغاهتا.

تعلم اللغة عمل شاق, يكلف اؼبرء جهد يف الفهم و يف التدريب اآليل 

اؼبكثف التمكن من استعمال اللغة اعبديدة, و للتنمية اؼبتواصلة ؼبهاراهتا اؼبختلفة. 

إيل تغذية  وىذا اعبهد متطلب يف كل غبظة طوال برنامج تعليم اللغة, و يف حاجة

وتدعيم عدة سنوات, لتوفَت القدرة للدارس على معاعبة اللغة فإطارىا الكامل يف 

 .اغبوارات احملادثات و القراءة والتعبَت اؼبكتوب

واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من الدارسُت على 

 36افهامواصلة تلك اعبهود و مسئدهتا, و التخفيف من رتابة الدروس وجف

 الشعور الذي يولد أداة أو بدون استخدام مع تتم ىو النشاط الذي ةاللعب

ذبربة  لدى األطفال.تلعب اػبيال تطوير وكذلك اؼبتعة، وإعطاء تقدمي معلومات أو

مع  تطوير عالقات اكتساب اػبربة يف، على سبيل اؼبثال للطفل مفيدة جدا تعليمية
                                                           

24
 7ه(ص.1403مصطفً عبد العزٌز, األلعاب اللغوٌة فً تعلٌم اللغات األجنبٌة,)الرٌاض, دار الٌخ,   

25
 9عبد العزٌز, المرجع نفسه, ص. مصطفً   
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النشاط  ىو اللعب. االكتئاب مشاعر اؼبشاعر، وتوجيو اؼبفردات، مضيفا األقران

اإلبداع، الفكر و  إىل التعبَت، وإعطاء اؼبهارات أو فبارسة أداء يبكن لألطفال الذي

للحصول  أي نشاط يقوم الكبار. اللعب ىو يفالتصرف للعمل و  وعلى استعداد

دون  طواعية نشاط يقوم ىو اللعب .النتيجة النهائية بغض النظر عن اؼبتعة، على

اللعبة  من ؾبموعة أخرى ال توجد قواعد يف اؼبسرحية .من اػبارج ضغط أو إكراه

 نفسها.

على سبيل  .اؼبادية واالجتماعية والفكريةاؼبهارات و  تشجع على تطوير لعبةال

 التعامل مع طريقة أن ينظر إليو من يبكن اؼبهارات االجتماعية، وتطوير اؼبثال

 يتعرض عندما .والتفاوض لتقدمي تنازالت اآلخرين،جنبا إىل جنب مع و  األطفال

باؼبعٌت  يف الفشل على التعامل مع، وسوف يساعد لعبة عند القيام الفشل األطفال

و أفضل  .أن تكون مسؤولة يف الواقع لديها يف الوقت الذيالتعامل معو و  اغبقيقي

ما قبل يف ربديد اللعبة اللغوية ما قال ج. جيبس يف تعريفها: ىي إهنا نشاط يتم 

بُت الدارسُت _متعاونُت أو متنافسُت_ للوصول إىل غايتهم يف إطار القواعد 

 26اؼبوضوعة...

 

                                                           
26

 .31,ص:1981ناصف مصطفى عبد العزٌز, األلعاب اللغوٌة فً تعلٌم اللعبة األجنبٌة, )الرٌاض:دار الرٌة(,   



22 
 

 "Indonesia Pintarتعريف لعبة " (2

اللعبة لتعليم مهارة الكالم و ىي الباحث ستخدم او يف ىذا البحث 

 سم ىذهاأن قال أجونج فريهانطرو يف كتابو  ."Indonesia Pintar"اللعبة 

بربنامج يف التلفاز ىذه اللعبة . ولكن أشهر 3و  2 التخمُتاللعبة  ىي اللعبة

ANTV الثامنة حىت العاشرة. قام . جرى ىذه اللعبة يف التلفاز يف الساعة

ىذه  وقدم. و زمالئو , و ىم أويا كوياإندونيسي و اؽبنديىذه اللعبة بفنان 

اللعبة ىذه  صلرب .3124عام  يف أوائل انتشرو  3123يف أواخر عام  اللعبة

 التعليمي اعبانب توي علىرب األهن اعبمهور ردود فعل إهبابية من على

، واليت يبكن سر كلمة التخمُت نوع من لعبةال هىذ .ينواعبمهور  للمشاركُت

 .أو اعبماعات األفراد تقوم بوأن 

 

 اللغويةأهمية لعبة  (3

اللغة األجنبية عمل شاق, يكلف اؼبرء جهدا يف الفهم و يف تعلم 

التدريب اآليل اؼبكثف للتمكن من استعمال اللغة اعبديدة, وللتنمية اؼبتواصلة 

ؼبهارهتا اؼبختلفة. و ىذا اعبهد متطلب يف كل غبظة طوال برنامج تعليم 
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يف حاجة إىل تغدية و تدعيم عدة سنوات, ولتوفَت القدرة للدارس اللغة, و 

 على معاعبة اللغة يف إطارىا الكامل يف اغبوارات احملادثات والتعبَت اؼبكتوب.

فاأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من الدارسُت على 

فافها. مواصلة تلك اعبهود ومساندىا, و التخفيف من رتاية الدروس و ج

مثلها يف ذالك اؼبثل –توفر كثَتا من األلعاب ؾباال واسعا يف لتدريب 

 كما أن يضعها ال وبقق شيئا يذكر.  -التدريبات اؼبعروفات

والذي يهم ىنا ىو مقدار التدريب, حيث يكون الدارسون متطلعُت إىل 

اختبار قيمة لغتهم اعبديدة يف مواقف واقعة حية, بينما ال يلمسون ذالك 

د استعماؽبم ؽبا بطريقة آلية يف تدريب تقليدي عادي, يبعث على السأم عن

و يثٌت من عزائم الدارسُت, ويولد لديهم شعورا بضالة شبرتو فيضطرىم إىل 

االنسحاب قبل الوصول إىل مستوى معقول من الدارسُت. من ىنا نشأت 

 اغباجة إىل ضرورة اكتساب اؼبعٌت للغة اؼبتعلمة.

ة للمعٌت تبدو يف استجابة الدارسُت ؼبا وصل إليو من والًتصبة اؼبفيد 

مستوى بطريقة إهبابية, حينما يتناوب مشاعرىم اؼبرح والتنتافش والغضب 

والدىشة واالىتمام والفضول, حينئذ سيكون النص ذا معٌت واضح ؽبم و ذا 

 ىدف بُت أيضا.
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ة و مىت أصبحت األلعاب وسيلة الثراء التدريب الداليل اؽبادف للغ 

باعتبارىا مركز لذخَتة اؼبعلم, و مددا للمادة  -حينئذ-يبكن النظر إليها   

اللغوية اليت يدرب عليها الدارسون, ال أن يقتصر استخدامها على األيام اليت 

 يكثر فيها الغيوب, أو يف هناية الفصول الدارسة.

و يبكن للمعلم اؼبتطلع, أن ىبطط يف منهجو الستخدام األلعاب كوسيلة  

 فبتعة ومفيدة لتعزيز مل مت دراستو بوسيلة التدريب التقليدية اؼبعروفة.

 

 "Indonesia Pintarخطوات لعبة " (4

 38اػبطوات ؽبذه اللعبة كما يلي:

 : سأل طالب أسئلة باللغة العربية اؽبدف -

 41-6 : العب -

 : قرطاس و عزلة الة -

 : اػبطوات -

 اكتب الكلمة يف قرطاس -

 الطالبإلصق القرطاس على جبهة  -
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  Agung Prihantoro, 100 games for teaching English,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013), hlm.122. 
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, يسئلو بأسئلة نعم أو ال أطلب الطالب ليتقدم أمام الفصل - 

على الطالب األخرى و وبزر الكلمة السر. ال بد للطالب 

 إلجابة نعم و ال فقط و مانع ؽبم ليعرفو.ااآلخر إلجاب ب

 حد الوقت بعشر دقائق -

 5و  4أطلب الطالب اآلخر ليفعل اػبطة  -

 الذي استطاع غبزر الكلمة السرأعطى اؽبدية على الطالب  -

ىي أصل كيفية ىذه اللعبة ولكن غَت الباحث الكيفية عند ما ىذه 

ىذه ىي كيفما  التطبيق يف الصف بازدياد كما جرىو الربنامج يف التلفاز.

يف   Eat Bulaga Indonesia واظبو برنامج تكون يف برنامج التلفاز

 :لتاليةا ىذه ىي خطواهتا. Indonesia Pintarاللغة 

، العبُتال من زوج من، يتألف كل منها ثالثة فرق اعبزء، يف ىذا -

 .يف االستوديو توفرةاؼب كرسيُتاعبلوس يف  و 

 .الكلمات على مكتوبة اليت خوذة بارتداء الالعبكل  سيتم تثبيت -

اعبماد، والنباتات و  حيوانات يبكن تصنيفها على أهنا كلمة واحدة -

 .الطعام والشراب أو، واؼبهنة، األماكن، واألشخاص
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، اغبازر يكون سوف العب باػبوذة اليت مكتوبة على الكلمات كان -

يبكن أن  أو، ال، نعم كلماتب فقطإال  جابةو اؼبعاكس ال هبوز إل

 .يكون

 .ؼبدة دقيقتُت عبلال وقت معُت -

ىذه  من اآلخر يقول اؼبعاكسإذا كان  ثالث ثوان عقوبة زبفيض -

 .الكلمات الثالث

 .اؼبياهستفشل الالعبُت و اؼبضيف مغسول بالوقت،  انتهىعندما  -

وقت  ب طبنت الذين العبال مواصل سوف ،الناحية االخرىويف  -

 .الكربى على اعبولةاسرع 
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 الثالث الباب
 وتحليلها البيانات عرض

 

 المبحث األول: عرض البيانات

احلميدية ىذا ادلبحث قام الباحث بنتائج ادلالحظة و اإلستبيان يف مدرسة  يف 

ريخ تأسيس ادلدرسة, موقع اجلغرايف, أىداف ادلدرسة, اادلتوسطة اإلسالمية. و فيما يلي ت

 منهج الدراسي و أحوال مدرسُت و متعلمُت.

 تاريخ تأسيس المدرسة .1

أفكار زعماء الدينية و مسؤوليُت قرية فوتات  من ىي حتقيقىذه ادلدرسة 

إلرسال أبنائهم بعد متخرج من يُت بالضيق لور. يف ذالك الوقت,شعر القرو 

ة الثانوية ألن موقع ادلدرسة احلالية تعترب بعيدا جدا ادلدرسة اإلبتدائية إيل ادلدرس

للوصول. و بناء علي ذالك, كان ىناك لقاء بُت زعماء الدينية و مسؤوليُت قرية 

عقدت يف منزل احلاج أفندي )شارع داىليئا  2191فربايَت  21يعٍت يف تاريخ 

 تأسيسبسة. حصل ىذا اللقاء األول ع جدول األعمال إلقامة مدر م (05

 ادلدرسة يف القرية.
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 فربايَت 19مث عقد اللقاء مرة أخرى و ىذا اللقاء الثاين يف تاريح 

بالتعيُت رئيس ادلؤسسة و مؤسسة و  تأسيسب. و حصل اللقاء الثاين 2191

 نائب الرئيس وموظفها. 

 تاريخ يف اجلديدة للطالب اإلسالمية ادلتوسطة احلميدية ادلدرسة فتحت

 .2191 يونيو 12

 تاريخ يف اجلديدة للطالب اإلسالمية ادلتوسطة احلميدية ادلدرسة فتحت

ومل ذلا بناء و اليت تقع عملية الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية  2191  يونيو 12

 القلم كوندانج لكي ماالنج حيت عامُت.

 على 2112 أكتوبر 12 التاريخ ادلتوسطة يف احلميدية ادلدرسة تبٌت

 كانت 2112 يوليو 12 التاريخ ويف .احلاج حامد الشيخ من الوقيفة األرض

 .والتعلوم تعليم لعملية تبدأ التوسطة احلميدية ادلدرسة

 
 الموقع الجغرافي .2

تقع مدرسة احلميدية جانب شارع كبَت كوندانج لكي يف قرية فوتات لور  

. و أمامو مدرسة العالية كوندانج لكي و 62126كوندانج لكي ماالنج 
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اجلاشلعة اإلسالمية القلم. أما وراءه مزارع. و يسرىا قرية فوتات كيدول و ديينها 

 قرية فوتات لور.

 
 أهداف المدرسة .3

. ةو أىداف خاص ةومها أىداف عام ,نوعانىذه ادلدرسة  أما أىداف

 دلدرسة احلميدية ادلتوسطة اإلسالمية بالتايل: ةأما أىداف عام

 اجلودة -

 بنفسو ادلستقل -

 اإلسالمي الروح -

 دلدرسة احلميدية ادلتوسطة اإلسالمية بالتايل: ةخاصأما أىداف 

 ادلدرسة نوعية حتسُت أجل من والتوجيو للتعليم الفعال التنفيذ -

 وداخلها ادلنهجية النشاطات يف للطالب اإلبداعي التفكَت تطوير -

 أعلى مستوى إىل تعليمهم ادلواصلة للطالب الدافع زيادة -

 اإلسالمي الدين تعليم مبمارسة تقدير روح تعزيز -

 اإلجتماعية ادلبيئة مع متبادلة عالقة على التالميذ قدرة حتسُت عقدت -

 اإلسالم تعليم من ومستوجاة الطبيعي، وزليطة والثقافة



4 
 

 للمدرسة العليا ادلثل لتحقيق التعليم مكونات مجيع ومشاركة دور زيادة -

 

 المنهج الدراسي .4

 اإلسالمية ادلتوسطة احلميدية مدرسة تستخدمعن ادلنهج الدراسي, 

-1551سنة  ادلدرسة للمستوى KTSP  ادلنهج ماالنج لكي كوندانج

 القرآن, واألخالق العقيدة( الدينية العلوم بتدريس ادلدرسة ىذه وتقوم. 1525

 وكتابتو، القرآن وقراءة العربية، اللغة اإلسالمية، الثقافة تاريخ الفقة، واحلديث،

 اإلصلليزية، اللغة, اإلندونيسيا اللغة) الرمسية والعلوم(. واجلماعة السنة وأىل

 ادلدرسة هىذ يف وكان (.الثقايف الفن اإلجتماعي، العلم الطبيعي، العلم الرياضية،

 الراية، شعَتة اإلرشاد،( فيها دائما رتيب عمل وىو الشخصية التطوير أيضا

 دروس دورة مثل( يشًتكوىا أن التالميذ تارخي الذي والعمل .)اجلماعة وصالة

 .)كشافق اليد، كرة القدم، وكرة والرياضية احلاسوب

 ومل الوحدة، نظرية تستخدم العربية ةغالل تعليم يف التعليم عملية وكانت  

 دقائق يف احلصة. 65 ادلدرسة ىذه يف التعليم وعملية .الفروع نظرية تستخدم
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 حوال المدرسين والمتعلمينأ .5

و ثالثة منهم من  مدرسا، 11 ادلدرسة ىذه يف ادلدرسُت عدد وكان

طالبا. أخذ  150ىذه ادلدرسة  يف التالميذ عدد مدارس اللغة العربية. أما

. و فيما يلي جدول عدد 1522من نوفمرب  3الباحث ىذه البيانات يف 

 التالميذ يف مدرسة احلميدية الثانوية اإلسالمية:

 (3الجدول )

 درسة الحميدية االسالمية المتوسطة كوندانج لكي ماالنجعن عدد التالميذ بم

 عدد التالميذ الفصل

 31 )أ( لسابعالفصل ا
 30 )ب( لسابعالفصل ا

 25 )أ(الفصل الثامن 
 32 )ب(الفصل الثامن 

 35 )أ(الفصل التاسع 
 32 )ب(الفصل التاسع 

 205 المجموعة
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 تحليل البيانات ومناقشتهاالمبحث الثاني : 

يف ىذا ادلبحث قام الباحث بتدريج اإلستعداد البحث, تطبيق البحث عن  

و حتليل نتائج   يف تعليم مهارة الكالم Indonesia Pintarاستخدام اللعبة 

 اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي.

 ستعداد البحثالتدريج ال .1

استعد الباحث مادة اليت ستستخدم يف البحث. يف ىذا اإلستعداد 

تشاور الباحث مبدرس اللغة العربية عن ادلادة. و اآلخر, أخذ الباحث ادلادة اليت 

ادلادة الدراسية, آالت مناىج الدراسية,  ث, و ىيالبحستستخدم يف ديكن أن 

مادة الدراسية اليت  , حتديد فصل التحريبة و فصل الضابطة.للعرض اللعبة

. أما آالت للعرض اللعبة و ىم قلم, قرطاس, معجم ادلواد ادلدرسة تستخدم عن

 الذي أخرج بالباحث. حيتوي ادلعجم مفردات اليت ستستخدم يف تطبيق البحث.

 LKS ) خذ الباحث مفردات ادلعجم من ورقة عمل الكالب إنسان جنديكيياأ

Insan Cendekia) :و فيما يلي مادة الدراسية اليت زلتوى يف معجم 

 Kepala sekolah مدير ادلدرسة
Orang 

 Guru معلم )شخص(

 Satpam خفَت
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 Penjual makanan بائع

 Murid طالب

 

 Papan tulis سبورة

Benda 
 )مادة(

 Kapur طبشورة

 Spidol عالماة

 Meja مكتب

 Kursi كرسي

 Tas حقيبة

 Sepatu حذاء

 Pulpen قلم

 Buku كتاب

 Penggaris مسطرة

 Penghapus papan طالسة

 Kertas قرطاس

 Sapu مكنسة

 Peta خريطة

 Lemari خزانة

 

 Kelas Tempat صف
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 )مكان(  Halaman ساحة
 Ruang guru غرفة ادلعلمُت

 Laboratorium سلترب

 Kantin مطعم

 Toilet محام

 Masjid مسجد

 Halaman parker موقف السيارة

 

 Pergi يذهب –ذهب 

Kata Kerja 

 )أفعال(

 Belajar يدرس –درس 

 Istirahat يستريح –استراح 

 Mengajar يدرس –درس 

 Mengatur يقوم –قوم 

  Menjaga يحرس –حرس 

 Membeli يشترى –اشترى 

 Menjual يبيع –باع 

 Menulis يكتب –كتب 

 Membawa يحمل –حمل 

 Bermain يلعب –لعب 
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بعد مستعد مادة الدراسية, استمر الباحث باإلستعداد حتديد فصل 

 25التجريبة و فصل الضابطة. فصل التجريبة ىي فصل الثامن )أ( بعدد طالهبم 

طالبا. و  32طالبا. أـما فصل الضابطة ىي فصل الثامن )ب( و عدد طالهبم 

 :ةلبفيما يلي من أمساء الط

 (4الجدول )
الطلبة فصل أ و ب في مدرسة الحميجية االسالمية   اءعن اسم

 كوندانج لكي ماالنج

 الرقم
 فصل الثامن )أ(
 فصل التحريبة

 الرقم
 فصل الثامن )ب(
 فصل الضابطة

 يونوس أمحد 2 العلمية أبدية 2
 جاوىري حارس أمحد 1 ستيوبودي أغونج 1
 نوراين علم أمحد 3 زكريا فيز أمحد 3
 عزيت نور ألفينا 2 خليد أمحد 2
 النزا ألفية 0 رافلي أمحد 0
 رمحنيا إندا أدلنعة 6 س ىيندرا ألفرزي 6
 ادلسلم فطرة أرسيندي 2 النور ألف 2
 ساندي علي داين 9 الرمضاين أمَت 9
 ساري إنداه النور دييا 1 الفطرية ليلة أنا 1
 دييانا نور فاريدا 25 ادلكرمة أفدة 25
 الدين صاحل فيربي 22 الصاحل بادرو 22
 رحيم غافور 21 جندرا بايو 21
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 الرفيك ىداية 23 خباري 23
 السالمة إناية 22 سافطري ديوي 22
 اللطفية مجيلة 20 سينتاوايت ديوي 20
 النساء خَتة 26 عارفُت دييانا 26
 .ر.و الرشيدة ليلة 22 احلسنة رمحة ديل 22
 العلمية لؤلؤة 29 إ.حسنة دينا 29
 اهلل أطاء زلمد 21 إدريس فامحي 21
 سوذلام زلمد 15 إراوان فَتي 15
 األضحان فحرو زلمد 12 الصاحلة فَتدة 12
 الرزال ريفقي زلمد 11 فردوس 11
 ه. حيون زلمد 13 النفيسة حسنية 13
 مغرايب زلمد 12 إرناوايت 12
 .النور زحرول زلمد 10 جونيدي زلمد 10
 الذحٍت فتح نور 16 الصاحلة مرأة 16
 ادلوليديا نورو 12 اجلنة مفتاح 12
 أسراري ياسُت نور 19 بدوي زلمد 19
 ألعاريف زين أوزيل 11 صاحب نور زلمد 11
 أ. أوكتافيانا سيلفي 35 وجياينيت موجي 35
 لطيفة نور سيلفي 32 رزقية ندي 32
 أفيفة نور سيتا 31 أفيفة نورما 31
 الفوزية كرمة سييت 33 احلكمة نور 33
 الصاحلة مرأة سييت 32 عيشة فوتري 32
 تيموريت 30 مهَتة فوتري 30
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 فراسيطيو يوكا 36 إماوايت فوتري 36
 ساري يونيتا 32 ىنداياين ريٍت 32
   نورية سينتا 39
   رمحة سييت 31
   عمر شدم 25

 

 تطبيق البحث .2

يف حصة  1522من نوفمرب  2تبدأ تطبيق البحث باختبار القبلي يف 

يف فصل التجريبة و يف حصة األخر يف فصل  52.55 - 59.15األىل والثاين 

من فصل  ثالثونو  سبعةة و تالميذا من فصل التجريب ونأربعمبشارة الضابطة. 

ة قدرة التالميذ قبل تنفيذ عملية التعليم فختبار دلعر ويستهدف ىذا اال .الضابط

 . "أنشطة يف مدرسة"اللغة العربية مبوضوع  والتعلم يف درس

سأل يف ىذا االختبار,  .ر بأسلوب اختبار الشفويجرى ىذا االختبا

( ىذا 1553:62. انتطوى طو )الباحث و أجاب الطالب مباشرة و موجهة

على أنواع اختبارات لفظية. اختبار لفظي ىو استخدم ىذا االختبار االختبار 

 وبدأ بالسالم، االختبار فتحقام الباحث االختبار بالسؤال و اجلواب شفويا. 
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أربعة طالب يف  مبوجهة البعدي االختبار يف الباحث وعمل البعدي االختبار

 .: "قص أنشطتكم يف مدرسة؟"السؤال االختبار ىو .نفس الوقت

 :1و ىذا مؤشرات الختبار الكالم 

 (5الجدول )
 مؤشرات الختبار الكالم

 النطق .1
 نتيجة معيار رقم
 12-35 الصحيح يف نطق اللغة 2
 22-15 اخلطأ القليل يف نطق اللغة 1
 0-25 يصعب فهمو لكثرة أخطاء نطق 3

 

 المفردات اللغوية .2
 نتيجة معيار رقم
 16-30 يستخدم مفردات الصحيحة يف الكالم 2
 26-10 يستخدم بعض ادلفردات يف الكالم 1
 5-20 يصعب لستخدام ادلفردات يف الكالم 3

 

 الطالقة .3
 نتيجة معيار رقم
 16-30 يتحدث بطالقة كأىل اللغة 2

                                                           
1
 الكالم مهارة التدريس أهداف 
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 26-10 يتحدث بفًتة كثَتة 1
 5-20 يتحدث بفًتة قليل 3

 

  2كما يلي:معيار مستوى النتيجة من اختبار  أما 

 (6الجدول )
 معيار مستوى النتيجة من اختبار

 النسبة المؤوية )%( مدى الدرجة مستوى رقم
 15%-255% 15-255 شلتاز 2
 95%-91% 95-91 جيد جدا 1
 25%-21% 25-21 جيد 3
 65%-61% 65-61 مقبول 2
 5%-01% 5-01 ضعيف 0

 

  

                                                           
2
  M. Soenardi Djiwantoro, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB Bandung, 1996) Hal:30 
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 نتائج اختبار القبلي:و فيما يلي من 

 (7الجدول )
 نتائج اختبار القبلي من فصل التجريبة

نمر 
 ة

 اسم الطالب

 الكالم اختبار مؤشرات

 الدرجة
المستو 

 ى
 نطق

 الحروف
(1-30)  

 
 مفرداتال

(1-35)  
 الطالقة

(1-35) 
 مقبول 65 15 15 15 العلمية أبدية 2
 ضعيف 05 25 15 15 ستيوبودي أغونج 1
 مقبول 65 15 15 15 زكريا فيز أمحد 3
 مقبول 65 15 15 15 خليد أمحد 2
 مقبول 65 15 15 15 رافلي أمحد 0
 ضعيف 05 25 15 15 س ىيندرا ألفرزي 6
 ضعيف 05 25 15 15 النور ألف 2
 مقبول 65 15 15 15 الرمضاين أمَت 9
 مقبول 65 15 15 15 الفطرية ليلة أنا 1
 مقبول 65 15 15 15 ادلكرمة أفدة 25
 ضعيف 05 15 15 25 الصاحل بادرو 22
 مقبول 65 15 15 15 جندرا بايو 21
 ضعيف 05 15 15 25 خباري 23
 مقبول 65 15 15 15 سافطري ديوي 22
 مقبول 65 15 15 15 سينتاوايت ديوي 20



15 
 

 ضعيف 05 15 15 25 عارفُت دييانا 26
 ضعيف 05 15 15 25 احلسنة رمحة ديل 22
 مقبول 65 15 15 15 إ.حسنة دينا 29
 مقبول 65 15 15 15 إدريس فامحي 21
 مقبول 65 15 15 15 إراوان فَتي 15
 ضعيف 05 25 15 15 الصاحلة فَتدة 12
 ضعيف 05 25 15 15 فردوس 11
 مقبول 65 15 15 15 النفيسة حسنية 13
 ضعيف 05 25 15 15 إرناوايت 12
 ضعيف 05 25 15 15 جونيدي زلمد 10
 ضعيف 05 25 15 15 الصاحلة مرأة 16
 مقبول 65 15 15 15 اجلنة مفتاح 12
 ضعيف 05 25 15 15 بدوي زلمد 19
 مقبول 65 15 15 15 صاحب نور زلمد 11
 مقبول 65 15 15 15 وجياينيت موجي 35
 مقبول 65 15 15 15 رزقية ندي 32
 مقبول 65 15 15 15 أفيفة نورما 31
 مقبول 65 15 15 15 احلكمة نور 33
 مقبول 65 15 15 15 عيشة فوتري 32
 مقبول 65 15 15 15 مهَتة فوتري 30
 ضعيف 05 25 15 15 إماوايت فوتري 36
 مقبول 65 15 15 15 ىنداياين ريٍت 32
 ضعيف 05 25 15 15 نورية سينتا 39
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 مقبول 65 15 15 15 رمحة سييت 31
 مقبول 65 15 15 15 عمر شدم 25

  1105 615 955 265 اجملموع
  56,25 22,10 15 21 ادلعتدل

 

 كاجملموعة (أ) فصل من القبلي ختباراال جنتائ على يبُت دولاجل اىذ

 "Indonesia Pintar"اللعبة  طريقة نطبيق مل التجريبية الفصل ىذا وكان التجريبية،

 وكان. 56,25 ادلعدلة الدرجة نالوا الطالب كل أن ظهر. القبلي ختباراال يف

 طالبا، 25 مقبول مستوى يف الطالب عدد. مقبول مستوى يف الطالب كثَت

 مهارة يف الطالب كفاءة أن مبعٌت. طالبا 15 ضعيف مستوى يف الطالب وعدد

 .مقبول الفصل ىذا يف ادلوضوع ادلآدة عن الكالم
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 و فيما يلي نتيجة اختبار القبلي من فصل الضابطة:

 (8الجدول )
 من فصل الضابطة نتيجة اختبار القبلي

 اسم طالب رقم

 مؤشرات اختبار الكالم

 نطق مستوى درجة
 الحروف

(1-30) 

  مفرداتال
(1-35) 

 الطالقة
(1-35) 

 مقبول 65 15 15 15 يونوس أمحد 2

 حارس أمحد 1
 مقبول 65 15 15 15 جاوىري

 مقبول 65 15 15 15 نوراين علم أمحد 3
 ضعيف 05 25 15 15 عزيت نور ألفينا 2
 ضعيف 05 25 15 15 النزا ألفية 0
 ضعيف 05 25 15 15 رمحنيا إندا أدلنعة 6

 فطرة أرسيندي 2
 ضعيف 05 25 15 15 ادلسلم

 علي داين 9
 مقبول 65 15 15 15 ساندي

1 
 إنداه النور دييا

 مقبول 65 15 15 15 ساري

 ضعيف 05 25 15 15 دييانا نور فاريدا 25

 صاحل فيربي 22
 مقبول 65 15 15 15 الدين
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 ضعيف 05 25 15 15 رحيم غافور 21
 ضعيف 05 25 15 15 الرفيك ىداية 23
 ضعيف 05 25 15 15 السالمة إناية 22
 مقبول 65 15 15 15 اللطفية مجيلة 20
 ضعيف 05 25 15 15 النساء خَتة 26

22 
 الرشيدة ليلة
 مقبول 65 15 15 15 .ر.و

 ضعيف 05 25 15 15 العلمية لؤلؤة 29
 ضعيف 05 25 15 15 اهلل أطاء زلمد 21
 مقبول 65 15 15 15 سوذلام زلمد 15

 فحرو زلمد 12
 مقبول 65 15 15 15 األضحان

11 
 ريفقي زلمد
 ضعيف 05 25 15 15 الرزال

 ضعيف 05 25 15 15 ه. حيون زلمد 13
 مقبول 65 15 15 15 مغرايب زلمد 12

10 
 زحرول زلمد
 ضعيف 05 25 15 15 .النور

 ضعيف 05 25 15 15 الذحٍت فتح نور 16
 ضعيف 05 25 15 15 ادلوليديا نورو 12

 ياسُت نور 19
 مقبول 65 15 15 15 أسراري

 ضعيف 05 25 15 15 زين أوزيل 11
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 ألعاريف

 أوكتافيانا سيلفي 35
 ضعيف 05 25 15 15 أ.

 نور سيلفي 32
 ضعيف 05 25 15 15 لطيفة

 ضعيف 05 25 15 15 أفيفة نور سيتا 31

 كرمة سييت 33
 ضعيف 05 25 15 15 الفوزية

 مرأة سييت 32
 ضعيف 05 25 15 15 الصاحلة

 مقبول 65 15 15 15 تيموريت 30
 مقبول 65 15 15 15 فراسيطيو يوكا 36
 ضعيف 05 25 15 15 ساري يونيتا 32

  2115 025 225 225 اجملموع
  03,29 23,29 15 15 ادلعتدل

 

 كاجملموعة(ب) فصل من القبلي االختبار نتائج على يبُت جدول ىذا

 Indonesia" اللعبة طريقة تطبيق بدون الضابطة الفصل ىذا وكان الضابطة،

Pintar "ادلعدلة الدرجة نالوا الطالب كل أن ظهر. القبلي االختبار يف 

 مستوى يف منهم وقليل. ضعيف مستوى يف الطالب كثَت وكان.  03,29

 يف الطالب وعدد ، الطالب 22 مقبول مستوى يف الطالب عدد مقبول،
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 عن الكالم مهارة يف الطالب كفاءة أن مبعٌت. الطالب 13 ضعيف مستوى

 .ضعيف الفصل ىذا يف ادلوضوع ادلآدة

يف حصة األىل  1522من نوفمرب  6اللقاء الثاين, يف يوم اخلميس 

الثالثة و الرابعة يف فصل التجريبة و يف حصة  52.55 - 59.15والثاين 

يف فصل الضابطة. يف ىذا اللقاء, قام الباحث بتبُت كيف  51.25-59.15

تعريض ىذه اللعبة يف فصل الًتيبة. يستمر التطبيق بفعلو زلاكاة مرتان. أما يف 

فصل الضابطة قام الباحث التعرف إىل الطالب. اخلطوات اليت تبُت إىل فصل 

 التجريبة عن ىذه اللعبة كما يلي:

 ت ىذه اللعبة رلموعةلعب -

 صار أحد من أعضاء الفرقة حامل اإلجابة و األخرى كاحلازرون -

 زلاولة احلازرون لتخمُت بتعبَت شليزة من الكلمة السر -

 ديكن العضو لتعبَت واحد فقط من شليزة كلمة السر -

 كلمة السر يتعلق بادلوضوع "ادلدرسة" -

 متوفرة كل كلمة من شليزة كلمة السر يف معجم -

 مانع لالعب )احلازرون أو احلامل اإلجابة( لفتح ادلعجمال  -

 الوقت ادلعُت لكل االعب وىو ثالثة دقائق -
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 الفروق الفائز ىو الفروق الذي ختمُت كلمة السر بوقت أسرع -

و بعد ذالك, فعلها احملاكاتان. جرى احملاكاة األوىل باللغة إندونيسية و احملاكاة 

احملاكاة, قام الباحث لدرس كل مفردات يف  الثاين باللغة العربية. بعد انتهى

 معجم مستخدم.

 األىل حصة يف  1522من نوفمرب  22اللقاء الثالث, يف يوم الثالثاء   

 حصة يف و التجريبة فصل يف  52.55 - 59.15 التجريبة فصل يف والثاين

. قام الباحث لقسم الفروق مث تبدأ لتعلم كالم اللغة  الضابطة فصل يف األخر

العربية باسًتاتيجية اللعبة يف فصل الًتيبة. أما يف فصل الضابطة, قام الباحث 

لتعلم كالم اللغة العربية باسًتاتيجية زلاضرة و ال باسًتاتيجية اللعبة. و كما يلي 

 الفروق ادلقسوم يف فصل التجريبة:

 (9الجدول )

 لبةاء الطاسم

 الفرقة الثالث الفرقة الثاني الفرقة األولى
 الصاحل بادرو س ىيندرا ألفرزي العلمية أبدية

 جندرا بايو النور ألف ستيوبودي أغونج
 خباري الرمضاين أمَت زكريا فيز أمحد
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 سافطري ديوي الفطرية ليلة أنا خليد أمحد
 سينتاوايت ديوي ادلكرمة أفدة رافلي أمحد

 

 الفرقة السادسة الفرقة الخامسة الرابعةالفرقة 
 الصاحلة مرأة الصاحلة فَتدة عارفُت دييانا
 اجلنة مفتاح فردوس احلسنة رمحة ديل
 بدوي زلمد النفيسة حسنية إ.حسنة دينا

 صاحب نور زلمد إرناوايت إدريس فامحي
 وجياينيت موجي جونيدي زلمد إراوان فَتي
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 الثامنةالفرقة  الفرقة السابعة
 إماوايت فوتري رزقية ندي
 ىنداياين ريٍت أفيفة نورما
 نورية سينتا احلكمة نور

 رمحة سييت عيشة فوتري
 عمر شدم مهَتة فوتري

 

بعد قسم الفروق, تبدأ اللعبة. عرض اللعبة فرقتان يف نفس الوقت و يف 

األوىل. و يف جولة جولة أوىل مها فرقة األوىل و فرقة الثاين و فرقة جائزة ىي فرقة 

قادمة مها فرقة الثالثة و فرقة الرابعة و فرقة جائزة ىي فرقة الثالثة. مث بُت فرقة 

اخلامسة و فرقة السادسة و الفائزة ىي فرقة اخلامسة. مث بُت فرقة السابعة و فرقة 

 الثامنة الفائزىا ىي فرقة الثامنة.

عب ولكن يف الواقع بعد لعب مجيع الفروق, اخلطة السابقة ىي انتهى الل

يطلب الطالب الستمر اللعبة. تعادل استمرار اللعبة بُت الفائزات, و ىم فرقة 

فرقة اخلامس و فرقة الثامن. لعب فرقة األوىل ضد فرقة  األوىل, فرقة الثالث,

الثالث و الفائزة ىي فرقة األوىل مث فرقة اخلامس ضد فرقة الثامن و الفائزة ىي 

فرقة األوىل بفرقة الثامن يف هنائيات و الفائزة ىي فرقة  فرقة الثامن. و قابل

 الثامن.
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 والثاين األىل حصة يفمن نوفمرب  23اللقاء الرابع, يف يوم اخلميس 

-51.25 الرابعة و الثالثة حصة يف و التجريبة فصل يف 52.55 - 59.15

 أماجرى الباحث باختبار البعدي.  . يف ىذا اللقاء,الضابطة فصل يف 59.15

وىو بأسلوب اختبار  القبلي االختبار بعملية يسوي البعدي االختبار ىذا عملية

 يف الباحث وعمل البعدي االختبار وبدأ بالسالم، الباحث فتح ادلقابلة ادلوجهة.

 وانتهت الدرس هناية حىتبقدم أربعة طالب يف نفس الوقت  البعدي االختبار

جرى االختبار بالباحث كاحلامل اإلجابة. و أربعة الطالب كاحلازر.  .بالسالم

األسئالت اليت تقدمها الطالب وىي كالنتائج االختبار. السؤال االختبار ىو 

 الكلمة اليت وجده الباحث يف ادلعجم واختار الباحث أحد منهم.

 و نتيجة مكتوب يف جدول كما يلي: 

 (10الجدول )
 من فصل التجريبةنتيجة إختبار البعدي 

 اسم الطالب نمرة

 مؤشرات اختبار الكالم

نطق  مستوى درجة
 الحروف

(30-1) 

 مفردات ال
(35-1) 

 طالقةال
(35-1) 

 جدا جيد 95 15 35 35 العلمية أبدية 2
 جيد 25 15 35 15 ستيوبودي أغونج 1
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 جدا جيد 95 15 35 35 زكريا فيز أمحد 3
 جدا جيد 95 15 35 35 خليد أمحد 2
 جدا جيد 95 15 35 35 رافلي أمحد 0
 جيد 25 15 35 15 س ىيندرا ألفرزي 6
 جدا جيد 95 15 35 35 النور ألف 2
 جدا جيد 95 15 35 35 الرمضاين أمَت 9
 شلتاز 15 35 35 35 الفطرية ليلة أنا 1
 جدا جيد 95 15 35 35 ادلكرمة أفدة 25
 جدا جيد 95 15 35 35 الصاحل بادرو 22
 جدا جيد 95 15 35 35 جندرا بايو 21
 جيد 25 15 35 15 خباري 23
 جدا جيد 95 15 35 35 سافطري ديوي 22
 شلتاز 15 35 35 35 سينتاوايت ديوي 20
 جدا جيد 95 15 35 35 عارفُت دييانا 26
 جيد 25 15 35 15 احلسنة رمحة ديل 22
 جدا جيد 95 15 35 35 إ.حسنة دينا 29
 جدا جيد 95 15 35 35 إدريس فامحي 21
 جيد 25 15 35 15 إراوان فَتي 15
 جدا جيد 95 15 35 35 الصاحلة فَتدة 12
 شلتاز 15 35 35 35 فردوس 11
 جدا جيد 95 15 35 35 النفيسة حسنية 13
 شلتاز 15 35 35 35 إرناوايت 12
 جيد 25 15 35 15 جونيدي زلمد 10
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 جيد 25 15 35 15 الصاحلة مرأة 16
 جدا جيد 95 15 35 35 اجلنة مفتاح 12
 شلتاز 15 35 35 35 بدوي زلمد 19
 شلتاز 15 35 35 35 صاحب نور زلمد 11
 جدا جيد 95 15 35 35 وجياينيت موجي 35
 جدا جيد 95 15 35 35 رزقية ندي 32
 جدا جيد 95 15 35 35 أفيفة نورما 31
 جدا جيد 95 15 35 35 احلكمة نور 33
 جدا جيد 95 15 35 35 عيشة فوتري 32
 شلتاز 15 35 35 35 مهَتة فوتري 30
 جيد 25 15 35 15 إماوايت فوتري 36
 جيد 25 15 35 15 ىنداياين ريٍت 32
 جيد 25 15 35 15 نورية سينتا 39
 جدا جيد 95 15 35 35 رمحة سييت 31
 جيد جدا 95 15 35 35 عمر شدم 25

  3225 925 2155 2255 اجملموع
  21,10 12,20 35 12,0 ادلعتدل

 

 كاجملموعة (أ) فصل من البعدي ختباراال جنتائ على يبُت جدول اىذ

 Indonesia"اللعبة  اسًتاتيجية نطبيق بعد التجريبية الفصل ىذا وكان التجريبية،

Pintar" ادلعدلة الدرجة نالوا الطالب كل أن ظهر. البعدي ختباراال يف 
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 مستوى يف الطالب عدد. جدا جيد مستوى يف الطالب كثَت وكان. 79,25

 يف التالميذ وعدد طالبا، 23 جدا جيد مستوى يف االطالب عددو ،7 ممتاز

 باستخدام الكالم مهارة يف الطالب كفاءة أن مبعٌت. طالبا 10 جيد مستوى

 على قدرهتم ىنا ومن. جدا جيد الفصل ىذا يف " Indonesia Pintar" اللعبة

 .جدا جيد عامة بصفة العريب الكالم مهارة

 (11الجدول )

 ضابطةال فصل من البعدي إختبار نتيجة

 اسم الطالب نمرة

 مؤشرات اختبار الكالم

نطق  مستوى درجة
 الحروف

(30-1) 

 مفردات ال
(35-1) 

 طالقةال
(35-1) 

 مقبول 60 15 15 10 يونوس أمحد 2

 حارس أمحد 1
 مقبول 60 15 15 10 جاوىري

 مقبول 60 15 10 15 نوراين علم أمحد 3
 مقبول 60 15 10 15 عزيت نور ألفينا 2
 مقبول 60 15 15 10 النزا ألفية 0
 مقبول 60 15 15 10 رمحنيا إندا أدلنعة 6

 فطرة أرسيندي 2
 ضعيف 00 20 15 15 ادلسلم
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 مقبول 60 15 15 10 ساندي علي داين 9

 إنداه النور دييا 1
 مقبول 60 15 15 10 ساري

 مقبول 60 15 10 15 دييانا نور فاريدا 25
 جيد 20 10 10 10 الدين صاحل فيربي 22
 ضعيف 00 20 15 15 رحيم غافور 21
 ضعيف 00 20 15 15 الرفيك ىداية 23
 مقبول 00 20 15 15 السالمة إناية 22
 مقبول 60 15 15 10 اللطفية مجيلة 20
 مقبول 60 15 10 15 النساء خَتة 26
 جيد 20 10 10 10 .ر.و الرشيدة ليلة 22
 ضعيف 00 20 15 15 العلمية لؤلؤة 29
 مقبول 60 15 10 15 اهلل أطاء زلمد 21
 مقبول 60 15 10 15 سوذلام زلمد 15

 فحرو زلمد 12
 جيد 20 10 10 10 األضحان

 ضعيف 00 20 15 15 الرزال ريفقي زلمد 11
 مقبول 60 15 10 15 ه. حيون زلمد 13
 جيد 20 10 10 10 مغرايب زلمد 12
 مقبول 60 15 15 10 .النور زحرول زلمد 10
 مقبول 60 15 15 10 الذحٍت فتح نور 16
 ضعيف 00 20 15 15 ادلوليديا نورو 12
 مقبول 60 15 10 15 أسراري ياسُت نور 19
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 ضعيف 00 20 15 15 ألعاريف زين أوزيل 11
 مقبول 60 15 15 10 أ. أوكتافيانا سيلفي 35
 مقبول 60 15 15 10 لطيفة نور سيلفي 32
 ضعيف 00 20 15 15 أفيفة نور سيتا 31
 مقبول 60 15 10 15 الفوزية كرمة سييت 33
 مقبول 60 15 15 10 الصاحلة مرأة سييت 32
 جيد 20 10 10 10 تيموريت 30
 مقبول 60 15 15 10 فراسيطيو يوكا 36
 ضعيف 00 20 15 15 ساري يونيتا 32

  1300 220 925 925 اجملموع
  63,62 21,31 12,91 13,02 ادلعتدل

 

 كاجملموعة(ب) فصل من البعدي االختبار نتائج على يبُت جدول ىذا

 اللعبة الًتاتيجية تطبيق بدون الضابطة الفصل ىذا وكان الضابطة،

"Indonesia Pintar "نالوا الطالب كل أن ظهر. البعدي االختبار يف 

 يف منهم وقليل. مقبول مستوى يف الطالب كثَت وكان. 63,62 ادلعدلة الدرجة

 يف الطالب وعدد ، طالب 0 جيد مستوى يف الطالب عدد جيد، مستوى

 مبعٌت. طالبا 25 ضعيف مستوى يف الطالب وعدد طالبا، 11 مقبول مستوى

 .مقبول الفصل ىذا يف ادلوضوع ادلآدة عن الكالم مهارة يف الطالب كفاءة أن
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 مقارنة نتائج اإلختبارين من فصل التجريبة و فصل الضابطة .3

 و التجريبة فصلل والبعدي القبلي االختبار بُت ادلقارنة عن الباحث تقدم

 :كمايلي وادلقارنة الضابطة ، فصل

 (12الجدول )
 الضابطة فصل و التجريبة فصلل والبعدي القبلي االختبار بين المقارنة

 مستوى النتيجة الرقم

 فصل الضابطة فصل التجريبة

 القبلي ختباراال
 ختباراال

 البعدي
 االختبار القبلي االختبار

 البعدي

 عدد
 الطالب

 النسبة
 المئوية

 عدد
الطال
 ب

النس
 بة

المئو 
 ية

 عدد
 الطالب

النس
 بة

المئو 
 ية

 عدد
الطال
 ب

النس
 بة

المئو 
 ية

2 15-
     29% 2  - شلتاز 255

 جيد 95-91 1
 جدا

-  13 %02     

 23% 0   10% 25  - جيد 25-21 3

 65% 11 %61 13   63% 10 مقبول 65-61 2
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 12% 25 %39 22   32% 20 ضعيف 5-01 0

    255%  255
% 

 255
% 

 255
% 

 

 التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبار بُت ادلقارنة بيان اعتمد على و

% 63 و ضعيف، مستوى يف الطالب من% 32 القبلي االختبار يف أن ظهر

 يف الطالب من% 29 أن ظهر البعدي االختبار يف وأما. مقبول مستوى يف

 من%  10 و جدا، جيد مستوى يف الطالب من% 01 و شلتاز، مستوى

 نتيجة من أكرب البعدي االختبار نتيجة أن البيان وىذا. جيد مستوى يف الطالب

 ةضابطال للمجموعة والبعدي القبلي االختبار بُت ادلقارنةو  .القبلي اإلختبار

 61% و ضعيف، مستوى يف الطالب من 39% القبلي االختبار يف أن ظهر

 يف الطالب من 23% أن ظهر البعدي االختبار يف وأما. مقبول مستوى يف

 من  12% و جدا، جيد مستوى يف الطالب من 65% و شلتاز، مستوى

 نتيجة من أكرب البعدي االختبار نتيجة أن البيان وىذا. جيد مستوى يف الطالب

 .القبلي اإلختبار
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 (Uji T) اإلحصائي باالختبار االختبارين عن البيانات تحليل عرض .2

أىدى الباحث باختبار اإلحصائي عن إختبار القبلي و إختبار بعدي 
 من اجملموعة التجريبة و اجملموعة الضابطة كما يلي:

 (13الجدول )

عن إختبار القبلي و إختبار بعدي من المجموعة باختبار اإلحصائي 
 التجريبة و المجموعة الضابطة

 مجموعة الضابطة الرقم مجموعة التجريبة الرقم
 X1 X2 X X2  Y1 Y2 Y Y2 
2 65 95 15 255 2 65 60 0 10 
1 05 25 15 255 1 65 60 0 10 
3 65 95 15 255 3 65 60 0 10 
2 65 95 15 255 2 05 60 20 110 
0 65 95 15 255 0 05 60 20 110 
6 05 25 15 255 6 05 60 20 110 
2 05 95 35 155 2 05 00 0 10 
9 65 95 15 255 9 65 60 0 10 
1 65 15 35 155 1 65 60 0 10 
25 65 95 15 255 25 05 60 20 110 
22 05 95 35 155 22 65 20 0 10 
21 65 95 15 255 21 05 00 0 10 
23 05 25 15 255 23 05 00 0 10 
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22 65 95 15 255 22 05 00 0 10 
20 65 15 35 155 20 65 60 0 10 
26 05 95 35 155 26 05 60 20 110 
22 05 25 15 255 22 65 20 0 10 
29 65 95 15 255 29 05 00 0 10 
21 65 95 15 255 21 05 60 20 110 
15 65 25 25 255 15 65 60 0 10 
12 05 95 35 155 12 65 20 0 10 
11 05 15 25 2655 11 05 00 0 10 
13 65 95 15 255 13 05 60 20 110 
12 05 15 25 2655 12 65 20 0 10 
10 05 25 15 255 10 05 60 20 110 
16 05 25 15 255 16 05 60 20 110 
12 65 95 15 255 12 05 00 0 10 
19 05 15 25 2655 19 65 60 0 10 
11 65 15 35 155 11 05 00 0 10 
35 65 95 15 255 35 05 60 20 110 
32 65 95 15 255 32 05 60 20 110 
31 65 95 15 255 31 05 00 0 10 
33 65 95 15 255 33 05 60 20 110 
32 65 95 15 255 32 05 60 20 110 
30 65 15 15 255 30 65 20 20 110 
36 05 25 15 255 36 65 60 0 10 
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32 65 25 25 255 

32 05 00 0 10 
39 05 25 15 255 
31 65 95 15 255 
25 65 95 15 255 

 3210 310   رلموع 11355 915   رلموع
   ∑  ∑      ∑  ∑   
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√(       )
 

  
     

      
 

        
 

=   %1 ادلعنوي ادلستوى نتيجة من أكرب 3,155=  اإلحصائي t نتيجة ألن

 Ho مردود أن مبعٌت وذالك 1,166= 0% ادلستوى نتيجة من أكرب كذالكو   2,302

 باستخدام تطبيق أن وخالصتها ول،بمق البحث ىذا فروض أن أيH1  مقبول و

 .عاليةف ىي الكالم مهارة تعليم يف "Indonesia Pintar" اللعبة
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 الرابع الباب

 ختتامالا

 الخالصة . أ

لرتقية مهارة الكالم يف مدرسة  ”Indonesia Pintar“م اللعبة ااستخدتطبيق 

ىذه اللعبة بتخمني الكلمات  تلعب ىس كسندانج لكي ماالنج  تسسطةاحلميدية اإلسالمية امل

اكتب و كيفية استخدامها ىس استخدم ىذه اللعبة املفردات كثرية.  .السر باللغة العربية

الكلمة يف قرطاس, إلصق القرطاس على جبهة الطالب, أطلب الطالب ليتقدم أمام الفصل, 

للطالب اآلخر يسئلو بأسئلة نعم أو ال على الطالب األخرى و حيزر الكلمة السر, ال بد 

 إلجاب باإلجابة نعم و ال فقط و مانع هلم ليعرفو, حد السقت بعشر دقائق.

ىس فعال بارتفاع   ”Indonesia Pintar“اللعبة  خدامتعليم مهارة الكالم باستأن 

على نتائج اختبار القبلي  اعتمادو ىذا ب كفاءة الطالب و كذالك يف عملية التعليم و التعلم.

نتائج و  .52,65إىل  52,65الدرجة املعدلة من  ارتفاعالذي يدل أن و اختبار البعدي 

 . H1  مقبسل و Ho مردودأن  حتليل باختبار اإلحصائي

  



08 
 

 التوصيات . ب

. إن اللغة مبعناىا الساسع أداة التفاىم ووسيلة التعبري بالنفس بني طسائف املخلسقات

يف مهارة الكالم للمستسى األوىل  هلدف العام, فان أىم وسائل التعبري بني األفرادفالكالم م

ىس أمر مهم ملدرس باختار أساليب  .ىس قدرة التالميذ على الكالم البسيط بالللغة العربية

واسرتاتيجية  التعليم لكي وصل اهلدف العام يف مهارة الكالم. و من نتائج ىذا البحث 

 . اتاملناسباسرتاتيجية اللعبة ىي أحد من االسرتاتيجيات 



18 
 

 المراجعة مقائ

 العربية .1

 . الدعوة دار اللغة، جممع اللقيق جممع حتقيق. السنة بدون الوسائل، املعجم واخرونن أنس إبراىيم

 لغري األخرى احلية واللغات العربية اللغة تدريس يف املعاصرة اإلجتاىات. 6891. محاده إبراىيم،

 .العريب الفكر دار: القاىرة. هبا الناطقني

 .للماليني العلم دار: يروت العربية، الصحاح. م6891 اجلوىري، محاد بن إمساعيل

 .للماليني العلم دار: يروت العربية، الصحاح. م6891 اجلوىري، محاد بن إمساعيل

: مصر اإلسالمي، والدين العربية اللغة تعليم يف تطبيعو وموافق التحليلية دراسة. 6891 سليمان، حسن

 .املعارف دار

 .القرى أم جامعة. أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم يف املرجع.  6891. أمحد رشدي طعيمة،

 .القرى أم جامعة. أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم يف املرجع.  6891. أمحد رشدي طعيمة،

 رشيدي، الوىاب عبد.الفكر دار:  القاىرة العلمية، الرسالة العربية، اللغة تعليم. 3002 السيد، عبد

 ماالنج احلكمية اإلسالمية باجلامعة والثقافة اإلنسانية العلوم كلية وآداهبا العربية اللغة قسم طلبة كفاءة



18 
 

 مالك موالنا جامعة ، والثقافة اإلنسانية العلوم كلية العربية اللغة تعليم شعبة ماالنج،) املسموع فهم يف

 21: ص( 3063 مباالنج احلكمية اإلسالمية إبراىيم

 .لبنان مكتبة: بريوت. تعليمها و احلية اللغات تعلم. 6896.اجمليد عبد صالح العريب،

 .لبنان مكتبة: بريوت. تعليمها و احلية اللغات تعلم. 6896.اجمليد عبد صالح العريب،

 (6813 اإلسالمية، مكتبة: تركيا) ،3. ج ،3.ط الوسيط، املعجم العربية، اللغة جممع

  .املصرية النهضة مكتبة:  القاىرة العربية، اللغة تدريس طرق. 6880 عطا، إبراىيم حممد

 (6890 القالم، دار:  الكوبت: )6. ط اإلبتدائية، باملرحلة العربية اللغوية تدريس الدين، صالح حممد

 .القرى أم جامعة. أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم. 6891. كامل حممود الناقة،

  



18 
 

 اإلندونيسية .2
Anas Sudjiono.1987. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta : Rajawali Pers.  
 

Asrori, Imam. 2009.  Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab. 

Surabaya: Hilal Pustaka. 
 

Dzulkifli. 2005. Pengajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan game tebakan 

pada kelas II MTs Sunan Kalijogo Malang, Program Studi Bahasa Inggris. 
 

Jalaludin Rahmat, 2007. Belajar Cerdas : Belajar Bebaskan Otak, Bandung: penerbit 

MLC 2007) 
 

M.Suernardi Djiwandono, 1996. Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB) 
 

Suharsimi Arikunto.2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : 

Asdi Mahasatya 
 

Sutrisno, hadi.1985. metodologi reseach. jilid IV. Cetakan ketiga (Yogyakarta: yayasan 

penerbitan fakultas psikologi, universitas gajah mada( 

 
 اإلنترنت .3

http://ilmu-pendopo.blogspot.com/2014/05/indonesia-pintar-sebagai-media.html 

 

http://ilmu-pendopo.blogspot.com/2014/05/indonesia-pintar-sebagai-media.html

	1. 09150123-Pendahuluan
	09150123-ARB
	09150123-ENG
	09150123-IND
	09150123-BAB I
	09150123-BAB II
	09150123-BAB III
	09150123-BAB IV
	4. 09150123-Dartar Pustaka

