
 ١

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج          مجهورية إندونيسيا
  برنامج الدراسات العليا          وزارة الشؤون الدينية

  تعليم اللغة العربية: ختصص               
  

  حبث مقدم لتوفري شرط من شروط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  

  :موضوع البحث 
    لتعليم مهارة الكالمفعالية استخدام األلعاب اللغوية

  بيت األرقم اإلسالمي بالونج مجربمعهد يف 

  

  :حتت إشراف     حممد إيفان ألفيان : إعداد الطالب
   إدريس جوهرنصر الديناحلاج الدكتور   ٢-S / ٠٤٩١٠٠٠٥:  رقم التسجيل 

  
  

  
  
  
  
  

  يالعـام اجلامعــ
  م٢٠٠٧-٢٠٠٦

 



 ٢

  :موضوع البحث 
  لتعليم مهارة الكالمفعالية استخدام األلعاب اللغوية 

  بيت األرقم اإلسالمي بالونج مجربمعهد يف 

  

  حممد إيفان ألفيان : إعداد الطالب
  ٢-S / ٠٤٩١٠٠٠٥: رقم التسجيل 

  
  :متت املوافقة على مناقشة هذا البحث من طرف املشرف 

  ٢٠٠٧ أكتوبر ٨ : تاريخ   إدريس جوهرالدكتور احلاج نصر الدين:   املشرف 
   ................:  التوقيع         ١٥٠٢٨٨٣١١:   رقم التوظيف

    
  
 
  

  االعتماد
  م اللغة العربية،رئيس ختصص تعلي/ ع

  
 
  

   الدكتور شهداء
 ١٥٠٣٧٤٠١:   رقم التوظيف

  



 ٣

  :موضوع البحث 
  فعالية استخدام األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم

  ج مجربمعهد بيت األرقم اإلسالمي بالونيف 
  

  ستري يف تعليم اللغة العربية املاج درجةحبث لنيل
  

  حممد إيفان ألفيان : إعداد الطالب
  ٢-S / ٠٤٩١٠٠٠٥: رقم التسجيل 

  
 هذا البحث العلمي أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل الطالبعن  قد دافع الطالب

  ٢٠٠٧ أكتوبر ١٦ : وذلك بتاريخ ملاجستري يف تعليم اللغة العربية، ادرجة
  :ملناقشة من السادة األساتذة وتتكون جلنة ا

  رئيسا           شهداءالدكتور 
   ..................:  التوقيع      ١٥٠٣٧٤٠١ :  رقم التوظيف 

  مناقشا          نور املرتضىالدكتور 
   ..................:  التوقيع      ١٣١٥٦٦٦٨٣ :  رقم التوظيف

  مشرفا     إدريس جوهرالدكتور احلاج نصر الدين
   ..................:  التوقيع      ١٥٠٢٨٨٣١١ :  رقم التوظيف

  االعتماد
  مدير برنامج الدراسات العليا،

  

 
  

  الربوفيسور الدكتور احلاج عمر منران املاجستري 
  ١٣٠٥٣١٨٦٢ :رقم التوظيف 



 ٤

  إقرار الطالب
  

  :كاآليت  أدناه أنا املوقع
  حممد إيفان ألفيان:   االسم الكامل
  ٢-S / ٠٤٩١٠٠٠٥:   رقم التسجيل

  جاوى الشرقية  سيدووارجو ٢٤: كياهي احلاج مرزوكي رقم شارع :     العنوان
  

درجـة  اح لنيل   ـأقر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط من شروط النج          
 تعليم اللغة العربية برنامج الدراسات العليا اجلامعـة اإلسـالمية احلكوميـة            املاجستري يف 

  : وعنواا ،مباالنج
  ب اللغوية لتعليم مهارة الكالمفعالية استخدام األلعا

  األرقم اإلسالمي بالونج مجربمعهد بيت يف 
  

  .حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
من حبثي فأنا أحتمل     أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست         وإذا ادعى أحد فيما بعد    

 مسؤويل برنامج الدراسـات     ف أو عن  ون املسؤولية عن املشر    ذلك ولن تك   املسؤولية عن 
  .العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

  . أحد على ذلكبناء على رغبيت اخلاصة وال جيربينحرر هذا اإلقرار 
  

  ،ماالنج
   اإلقرار،توقيع صاحب

  

  
  حممد إيفان ألفيان



 ٥

  :الشـــعار 
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  اإلهداء
  
  

  :أهدي هذه الرسالة 

  اللغة العربيةحيبونأصدقائي الذين إىل   �

 إكراما وتعظيما ___ إىل السادة أساتذيت �

 عرفاناواحتراما   __ زبيدةوأمي الكرميةصاحل  عبد اخلالقأيب الفاضل  �

  :أخي وأخيت �

 اعتزازا و امتنانا ___أوىل دويف أريت وحممد توكل رفسنجين 

   احملبوبة بينتانج أكتفينيت وزوجيتحبيبيت �

  
  
  

  
  



 ٧

  كلمة الشكر والتقدير
بنتائج أدبه الذي ال عدو له       نمحدا وتسبيحا خلالق العامل جبماله وأنزل كتابه القرآ         

  .وخلق اإلنسان جبماله الشامل بكون عقله املفارق مبخلوقاته

ليـه جماهـدا يف     إهللا هاديا إىل احلق وداعيا      امث الصالة والسالم على حممد أرسله         
  .سبيله

ل سر الباحث ذه املناسبة أن يقدم خالص شكره وصادق تقديره لك          يوبعد، فإنه     
  : هذا البحث العلمي، وخيص خصوصا استكمالمن ساعده مساعدة فعلية يف 

ـ        ي اللذ والدي الباحث احملبوبني   .١ أخالق ن ال يزاالن يربيانه تربية إسالمية ويزينانه ب
كرمية ويعظانه موعظة حسنة ويبذالن أوقاما، وجودمهـا لنجاحـه يف الـدنيا             

جزامها اهللا سبحانه   . ولسالمته يف اآلخرة، ومها أيب عبد اخلالق صاحل وأمي زبيدة         
  .وتعاىل خري اجلزاء ويرمحهما كما ربياين صغريا

  . ماالنج احلكومية اجلامعة اإلسالميةمديرور إمام سوفرايوغو، فضيلة بروفس .٢
 مدير برنامج الدراسات    ،الربوفيسور الدكتور احلاج عمر منران املاجستري       فضيلة   .٣

 .العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 رئيس ختصص تعليم اللغـة العربيـة        ،املاجستري سيالدكتور توركيس لوب  فضيلة   .٤
  .جناجلامعة اإلسالمية احلكومية ماال

  الـذي   هذا البحـث   مشرف،   إدريس جوهر  ينالدكتور احلاج نصر الد   فضيلة   .٥
  لإلشراف والتوجيـه الباحث على كتابة هذا البحث وبذل أوقاته وجهده      أشرف

  . إجراء البحثواإلرشاد بكل جهد وطاقة يف
 كـانوا   ن، الـذي  احلكومية مـاالنج  مجيع األساتيذ احملاضرين باجلامعة اإلسالمية       .٦

  .صول العلوميساعدون الباحث حل



 ٨

اجلـزاء  جزاهم اهللا خري     .البحث العلمي إجراء  ين يف   ذين ساعدو الاء  مجيع األصدق  .٧
  .يف الدين والدنيا واآلخرة
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  لخصامل
  

معهـد  يف    فعالية استخدام األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم       ٢٠٠٧حممد إيفان ألفيان،  
راسـات  رسالة املاجستري لربنامج الد   .بيت األرقم اإلسالمي بالونج مجرب    

  . العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
   إدريس جوهرالدكتور احلاج نصر الدين :املشرف

  
  .الكالممهارة األلعاب اللغوية، تعليم  : املفتاحيةالكلمات 

  
الكـالم  مهـارة    فعالية استخدام األلعاب اللغوية لتعليم       هذا البحث يركز على   

 معيـارا   تكـون , رقم اإلسالمي بالونج جنرب تطبيقا    معهد بيت األ  لترقية تعليم الكالم يف     
  .ومصدرا يف استخدام األلعاب اللغوية لتعليم الكالم نظريا

، ونوعه هـو     املدخل الكيفي واملدخل الكمي   يستخدم الباحث يف هذا البحث      
، ، والطالب مدير املعهد، ومدرس اللغة العربية     : ومصادر البيانات وهي  . البحث التجرييب 

ريقة مجـع   ط. كالم، ونتائج االختبار القبلي والبعدي للطالب      عملية تعليم ال   و مالحظة 
ل البيانات بـاخلطوات    وأما حتلي . املالحظة، واملقابلة، و االستبيان، واالختبار    : البيانات  

  .(t-test) البيانات وتفسريها تفسريا بالرمز التائي حتليل و البيانات،إعداد: التالية 
 ر أن النتائج لالمتحان القبلي بني الفصل الضابط والفصل        أما نتائج البحث يذك   

= نتيجة االختبار التـائي ت حـساب        م األلعاب اللغوية يدل على      التجربة قبل استخدا  
 Ho فــ    ٠,٠٥ = αألن االحتمال أكرب من      ٢،٠٤٢ (probability) باالحتمال   ٠،٨٥
ليس هناك فرق     التجربة وفصل لفصل الضابط  القبليهذا مبعىن إن نتيجة االختبار    . مقبول
 بني الفصل الضابط والفصل التجربة قبل استخدام األلعـاب          طالبالم ال كيف قدرة   مبني  
   .اللغوية

أما النتائج لالختبار البعدي بني الفصل الضابط والفصل التجربة بعد اسـتخدام           
 ٥،١٦= األلعاب اللغوية للفصل التجربة يدل على ونتيجة االختبار التائي ت حـساب             

.  مردود Ho فـ   ٠,٠٥ = αألن االحتمال أصغر من      ٢،٠٤٢ (probability)باالحتمال  
يف مـبني   هناك فرق    وفصل التجربة  لفصل الضابط  البعدي هذا مبعىن إن نتيجة االختبار    

   . استخدام األلعاب اللغوية الفصل الضابط والفصل التجربة بعد بنيكالم الطالبقدرة 



 ١٠

  مهارة الكالم  ن استخدام األلعاب اللغوية لتعليم    إهي    فاخلالصة من هذا البحث   
  .هلا فعالية لترقية قدرة الطالب على مهارة الكالم
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ABSTRACT 
 

Alfian, Ivan, M. 2007 .  The Effectively of Usage of Language Game in skilled study 
of conversation in Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember, Thesis, 
Post Graduate Program of The State Islamic University of Malang.  
Advisor : Dr. H. Nasaruddin Idris Jauhar. 

 
Keywords : Language game, skilled study of conversation. 

 
 This research focused on the Effectively of Usage of Language Game in 
skilled study of conversation which practically can be used to increase the 
conversation in Pesantren Baitul Arqom Jember, and theoretically can be made as 
source of knowledge about usage of Language Game in skilled study of conversation. 

This research used qualitative approach and quantitative approach. It is kind 
of experiment research. Data sources in this research are head of Pondok Pesantren, 
Arabic teachers; it is called ustadz, students (santri), observation process result, 
pretest and posttest. Data collecting method are observation, interview, 
questionnaires, and test. To analyze data, the researcher used some phases; those are; 
preparation of presentation of data, and data interpretation and the analysis use 
formula of t-test. 

The Result of the research is that value result of pretest between control class 
and experiment class before using language game shown 0,85 while null criticism to 
refuse null hypothesis at storey level of significance 0,05 is 2,042. Because the result 
of storey level of significance higher from result of t-test, therefore, null hypothesis 
accepted. Therefore it can be concluded that there is no difference of ability student to 
speak Arabic between control class and experiment class before using of language 
game. 

The Result of the research is that value result of posttest between control class 
and experiment class before using language game shown 0,85 while null criticism to 
refuse null hypothesis at storey level of significance 0,05 is 2,042. Because the results 
of storey level of significance lower from the result of t-test therefore, null hypothesis 
accepted. Therefore it can be concluded that there is difference of ability student to 
speak Arabic between control class and experiment class before using of language 
game. 

Then, it can be concluded from this research is the use of language game is 
very effective to develop students ability in Arabic conversation. 
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ABSTRAK 
  

Aِlfian, Ivan, M. 2007. Efektifitas penggunaan permainan bahasa dalam 
pembelajaran ketrampilan berbicara di Pondok Pesantren Baitul 
Arqom Balung Jember. Tesis Program Studi Pembelajaran Bahasa 
Arab, Program Pascasarjana UIN Malang. 

Pembimbing: Dr. H. Nasaruddin Idris Jauhar. 

 

Kata kunci: Permainan kebahasaan, pembelajaran ketrampilan    
berbicara 

 

Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas penggunaan permainan 
kebahasaan dalam pembelajaran ketrampilan berbicara yang secara praktis dapat 
digunakan untuk meningkatkan pembelajaran berbicara di Pondok Pesantren Baitul 
Arqom Jember, dan secara teoretis dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan 
tentang penggunaan permainan kebahasaan dalam pembelajaran ketrampilan 
berbicara. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis 
penelitian eksperimen. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengasuh pondok, 
ustadz pengajar bahasa Arab, santri, observasi proses pembelajaran dan hasil pretest 
dan postest siswa. Sedangkan metode pengumpulan data adalah observasi, interview, 
angket, dan test. Untuk menganalisis data digunakan beberapa tahap yaitu persiapan 
penyajian data, dan analisis dan interpretasi data menggunakan rumus t-test.. 

Hasil penelitian bahwa nilai hasil pretest antara kelas kontrol dan kelas 
eksperiment sebelum penggunaan permainan kebahasaan menunjukkan hasil 0,85 
sedangkan harga kritik nihil untuk menolak hipotesis nihil pada tingkat signifikansi 
0,05 adalah 2,042. karena hasil tingkat signifikansi lebih tingggi dari hasil t-test, 
maka hipotesis nihil diterima. Dan dapat disimpulkan tidak ada perbedaan 
kemampuan berbicara siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum 
penggunaan permainan kebahasaan. 

Sedangkan nilai hasil postest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 
sesudah penggunaan permainan kebahasaan bagi kelas eksperimen menunjukkan 
hasil 5,16 sedangkan harga kritik nihil untuk menolak hipotesis nihil pada tingkat 
signifikansi 0,05 adalah 2,042. karena hasil tingkat signifikansi lebih rendah dari hasil 
t-test, maka hipotesis nihil ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
kemampuan berbicara siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sesudah 
penggunaan permainan kebahasaan. 

Sehingga kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan 
permainan kebahasaan sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan berbicara 
siswa. 
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  ب.........................................صفحة املوافقة على مناقشة البحث
  ج....................................صفحة االعتماد من طرف جلنة املناقشة

   د......................................................صفحة إقرار الطالب
   ه..................................................................الشعار
   و..................................................................اإلهداء
   ز..................................................... والتقديرالشكركلمة 

 ط...................................................ة اللغة العربي يفامللخص
  ك.................................................امللخص يف اللغة اإلجنليزية

 ل..............................................امللخص يف اللغة اإلندونيسية
  م................................................................احملتويات

  
  لبحثأساسيات ا: الفصل األول 

  
 ١.............................................................املقدمة  -أ 
 ٥...................................................... البحثأسئلة  -ب 
 ٦...................................................... البحث فروض -ج 
  ٦......................................................أهداف البحث  -د  
  ٧....................................................... البحثحدود  -� 
  ٧........................................................فوائد البحث -و 
  ٨...................................................الدراسات السابقة -ز 
 ١٠.................................................حتديد املصطلحات  -ح 
  ١١..................................................... البحث هيكل -ط 

 
 
 
 
 
  



 ١٤

  اإلطار النظري :  الثاينالفصل
  

  مهارة الكالم وتعليمها : املبحث األول 
  ١٤.................................... ...................مفهوم الكالم  -أ 
 ١٧.......................................... تعليم مهارة الكالمأهداف  -ب 
  ٢١.................................... ............... مهارة الكالمأمهية -ج 
  ٢٢....................................................... جماالت الكالم  -د  
 ٢٦.............................................طريقة تعليم مهارة الكالم   -� 

 
   الوسائل التعليمية واستخدامها يف تعليم مهارة الكالم: الثاينملبحثا

 ٣١ .............دورها يف عملية التعلم والتعليموماهية الوسائل التعليمية   -أ 
  ٣٤...............................تقسيمات وأنواع الوسائل التعليمية  -ب 
 ٣٨  ................ ........الوسائل التعليميةالقواعد العامة الستخدام  -ج 
 ٤٢ ..............................الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم  -د  

  
  األلعاب اللغوية واستخدامها :املبحث الثالث

  ٤٥  .........................................تعريف األلعاب اللغوية   -أ 
 ٤٦.. ..........................................أمهية األلعاب اللغوية  -ب 
  ٤٨  ...........................................خصائص اللعبة اجليدة -ج 
  ٥٢  .................................استخدام األلعاب يف دروس اللغة  -د  
  ٥٤ ............................امللحوظات يف استخدام األلعاب اللغوية  -� 
 ٥٥  ..............................لعاب يف فصول اللغةمعايري إجراء األ -و 
 ٥٦ ............الغوية من حيث مهارات اللغة ومستوياأنواع األلعاب ال -ز 
  ٥٧.....................................األلعاب لتعليم مهارة الكالم -ح 

  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

  منهج البحث :  الثالثالفصل
  

  ٥٩  ................................................. البحثمدخل  -أ 
  ٦٠.. ..........................................جمتمع البحث وعينته  -ب 
  ٦٠  ............................................أدوات مجع البيانات -ج 
  ٦٣  ............................................طريقة حتليل البيانات  -د  
  ٦٥  ..................................................إجراء البحث  -� 

  
  الدراسة امليدانية : الفصل الرابع

  
 تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم يف ميدان البحث:  األول املبحث
  ٦٧...الكالم اهلدف الرئيسي يف تعليم اللغة العربية والكفاءة األساسية ملهارة   -أ 
  ٦٩.............................الطرق املمستخدمة لتعليم مهارة الكالم  -ب 
 ٧٤.......................الوسائل التعليمية املستخدمة لتعليم مهارة الكالم -ج 
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 ١٧

  الفصل األول

  أساسيات البحث

املقدمة، وأسئلة البحث، وفروض    : ميثل هذا الفصل أساسيات البحث وهي تشمل        

وحتديد  ،الدراسات السابقة و،   وأهداف البحث، حدود البحث، وفوائد البحث      البحث،

  .املصطلحات، وهيكل البحث

 املقدمة  .أ 

تخاطب، وتبادل األفكار أساس احلياة يف اتمع، فهي وسيلة التفاهم والاللغة هي 

واآلراء واملشاعر بل هي الركن األول يف تقدم الفكر، وارتفاء احلضارة، واتساع التأليف 

إن اللغة مبعناها الواسع أداة التفاهم ووسيلة التعبري بالنفس بني  .يف ميادين العلم واملعرفة

واحلاضر والتخاطب وغري هذا املعىن أا أداة االتصال بني املاضي . ١طوائف املخلوقات

فاإلنسان بطبيعته االجتماعية ال يستطيع أن يعيش يف . وتبادل األفكار بني األفراد واتمع

. هذه الدنيا منفردا عن اتمع واجلماعة وال يسعد يف حياته إال بعد التعامل باتمع حوله

بينه وبني اتمع وليتم التعامل . اتمعب اجات أساسية ال تتحقق إالألن كل فرد لديه ح

 ظاهرة من أهم ظواهر السلوك اإلنساين وذلك ألن ثلفاللغة مت. ال يستغين عن اللغة
                                                 

 ٢٣ : ص،)١٩٨٦دار املعارف : مصر(,  تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمييفدراسة التحليلية وموافق تطبيعه :  حسن سليمان١



 ١٨

.  فيه مكانا ذا أمهية أساسيةتلواللغة ترتبط باتمع، وحت. مطلقااإلنسان ال يستغين عنها 

 حيام تمع، وهي يف الوقت نفسه رمز إىل أقوى الروابط بني أعضاء ا متثلإذ هي

وليست اللغة رابطة بني أعضاء جمتمع واحد بعينه، وإمنا هي عامل . املشتركة وضمان هلا

  .مهم للترابط بني جيل وجيل

ساب  يهدف إىل إك- تدريس اللغات األخرى  شأن-وتدريس اللغة العربية 

. كان هذا االتصال شفهيا أم كتابياأالدارسني القدرة على االتصال اللغوي السليم، سواء 

ومن مث . تصال اللغوي ال يتعدى أن يكون بني متكلم ومستمع أو بني كاتب وقارئواال

  . خرىمكانته الرئيسية بني املهارات األكان مهارة الكالم له 

 من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وهو ترمجة اللسان عما يعترب الكالم فن

ملميزة لإلنسان  من العالمات اتعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وهو

واللفظ هو الصوت املشتمل , ، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادةفليس كل صوت كالما

على بعض احلروف، كما أن اإلفادة هي ما دلت على معىن من املعاىن، على األقل يف 

ذهن املتكلم، صحيح أن هناك أصواتا تصدر من بعض احلياوانات والطيور حتمل بعض 



 ١٩

هلذا احلياوان، وقد ) البيولوجية(ت يف بعض املواقف الىت يستدل ا عن احلاجات الدالال

  .٢تفهم معاىن أخرى ولكنها قليلة ومرتبطة مبواقف حمدودة

وال .  أيضا للمجتمع احلديث بل للمجتمع القادم     مهارة الكالم دورا مهما      تؤدى

فالناس يـستخدمون   . شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغريي والكبريي         

ولذلك ميكن إعتبار الكالم    . ٣الكالم أكثر من الكتاب، أي أم يتكلمون أكثر مما يكتبون         

وعلى ذلك يعترب الكالم أهـم جـزء        إليصال اللغوي بالنسبة لإلنسان     لرئيس  هو شكل   

  .ممارسة اللغة واستخدامها

 أوال إىل التمكن مـن      هدفالكثري جيعلون تعلم اللغة العربية ي     إننا كثريا ما جند أن      

) فالن يعرف اللغة اإلجنليزية، مـثال     (الكالم والتحدث ذه اللغة، كما أننا حينما نقول         

  .يتبادر إىل األذهان أنه يتحدث ا

  االكالم واملناقشة وميلهم    يف ه إلثارة رغبة الطالب    أن يبذل جهد    للمدرس فينبغى

 األساليب والطرق وكذلك الوسائل     ةمعرفكما ينبغى   . بأنواع االتصال الشفهي املختلفة   

 على تنمية قدرام يف هذا النـشاط        الطالبالتعليمية الىت ينبغى االستعانة ا يف مساعدة        

                                                 
 ١٠٥: ، ص)١٩٩٠مكتبة النهضة املصرية : القاهرة (، طرق تدريس اللغة العربية, حممد إبراهيم عطا ٢
 ١٠: ص) ٢٠٠٣دار الفكر : القاهرة . (ةالرسالة العلمي. تعليم اللغة العربيةعبد السيد،  ٣



 ٢٠

الوسـائل  اللغوي وعلى جتويد مهارام، والقاعدة الىت حتكم هذه الطرق واألسـاليب و           

  . ال ميكن أن يتعلموا الكالم دون أن يتكلمواالتعليمية هي أن الطالب

فاأللعاب اللغوية  . اللغويةاأللعاب   ة مهارة الكالم هي   ومن الوسائل التعليمية لتنمي   

من أفضل الوسائل الىت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة تلك اجلهود ومـساندا،   

تساعد األلعاب املعلم على إنشاء نصوص تكون       . والتخفيف من رتاية الدروس وجفافها    

ولكي يتم  . عىن، تولد لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة واإلسهام       اللغة فيها نافعة وذات م    

هلم ذلك ال بد أن يفهم ما يقوله أو يكتبه اآلخرون، وال بد أيضا أن يتكلموا ويكتبـوا                  

وهكذا فإن معىن اللغـة الـىت يـسمعوا ويقرأوـا           . لكي يعربوا عن وجهات نظرهم    

  . خربة وأيسر تذكراويتكلموا ويكتبوا ستكون أوفر حيوية وأعمق

وإذا الحظنا أي برامج تدريس العلوم يف بالدنا جند أن هناك مؤسستني كبريتني 

والثانية هي املعاهد اإلسالمية اليت حتتوى على املعاهد  فاألوىل املدارس واجلامعات. تنيمهم

 حيث هي  اليت تدرس فيها اللغة العربية التقليدية هياملعاهدف.  واملعاهد العصريةالتقليدية

مل ويف هذه املعاهد.  وسيلة ال غايةفاللغة هنا تعترب. وسيلة عظمى لفهم الكتب الدينية

 العربية حيث كانت ها تدرس فيي اليت هةهد العصرياوأما املع. تظهر جودة البيئة العربية

  .بالونج مجرب" بيت األرقم"كونتور فونوروكو ومعهد " دار السالم"وسيلة وغاية كمعهد 



 ٢١

ب علي كل طالب أن يتكلم باللغـة         جي بالذكر أنه يف معهد بيت األرقم       وخيتص  

ولذلك يف هذا املعهد    . العربية واإلجنليزية إال الطالب اجلدد بإعطاء حد قدر ثالثة شهور         

 رغم أن البيئة اللغوية موجودة يف هذا املعهد هناك مشكالت،           .تظهر جودة البيئة اللغوية   

ار التعليم ممـال بالنـسبة للطـالب        فص. تعليمية املتنوعة الالوسائل  استخدام   عدمومنها  

فاختار الباحث هذا املعهد ألن تدرس فيه املهارات اللغويـة األربعـة            . واملدرسني أيضا 

  .وخيتص هذا التدريس يف مهارة الكالم والقراءة

يف املعهد اإلسالمي بيت األرقم يصف هذا البحث عن كيفية تعليم مهارة الكالم 

خدام األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد ألن تدرس فيه تفعالية اسو

  .املهارات اللغوية األربعة وخيتص هذا التدريس يف مهارة الكالم والقراءة

 أسئلة البحث .ب 

  :فإنه حدد مشكالت هذا البحث كما يلياعتمادا على مقدمة البحث 

 ؟سالمي اإلبيت األرقممهارة الكالم يف املعهد  تعليم كيف -١

 كيف تطبيق األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم؟ -٢

 مهـارة الكـالم يف      يف إجناح تعليم  استخدام األلعاب اللغوية     إىل مدى فعالية   -٣

 ؟ اإلسالميبيت األرقم معهد



 ٢٢

 فروض البحث .ج 

 :أما فروض البحث فهي كما يلي

ططا، ومل  ارة الكالم يف املعهد بيت األرقم مل يكن خم        تعليم اللغة العربية مله   إن   -١

 .الوسائل التعليميةيستعن ب

إن تطبيق يف استخدام األلعاب اللغوية مستخدمة لترقية قدرة الطالب اجلدد يف   -٢

 . املعهد بيت األرقم اإلسالمي ملهارة الكالم

 دور فعال يف إجناح تعليم مهـارة الكـالم يف      األلعاب اللغوية له     إن استخدام  -٣

رب حيث جتعل الطالب تزداد قدرم يف       املعهد بيت األرقم اإلسالمي بالونج مج     

 .الكالم باللغة العربية

 أهداف البحث  .د 

 :البحث إىل حتقيق األهداف التالية، وهي الكشف عن يسعى هذا 

 .هد بيت األرقم اإلسالمي بالونج مجربطريقة تعليم مهارة الكالم يف املع -١

 .تطبيق األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم -٢



 ٢٣

م يف املعهد بيـت األرقـم        اللغوية يف تعليم مهارة الكال     باأللعا مدى فعالية  -٣

 .رباإلسالمي بالونج مج

 حدود البحث  .ه 

تتحدد دائرة هذا البحث يف فعالية استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم مهارة الكالم       

 يف السنة الدراسـية     لطالب املستوى األول يف املعهد اإلسالمي بيت األرقم بالونج مجرب         

  . ويركز البحث يف جمال املفردات. م ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦

 فوائد البحث  .و 

  :إن فوائد البحث فيما يلى 
  الفائدة التطبيقية .١

 .  األلعاب اللغويةمعة، لزيادة معرفة عنلطلبة قسم اللغة العربية اجلا

 .ملعلمي اللغة العربية، لزيادة عن طريقة استخدام األلعاب اللغوية

  .ة اللغة العربيةللمدرسة، لترقية درجة جودا يف تنمي

 الفائدة النظرية .٢

 .معطيات هذا البحث الزدياد النظرية يف األلعاب اللغوية ملهارة الكالم

 .األلعاب اللغوية ملهارة الكالمإصدار االقتراحات التربوية يف 



 ٢٤

 .معطيات هذا البحث لترقية تعليم اللغة العربية

 الدراسات السابقة  .ز 

 :الىت تتعلق ذا البحث، وهي كما يلىفيما يلي يعرض الباحث بعض الدراسات 

يف املدرسة الثانوية احلكوميـة     مهارة الكالم وطريقة تدريسها     "دراسة بعنوان    -١

 عن استعمال   أما أهداف هلذا البحث لبيان    . ٤"يف سيدوهارجوا جاوى الشرقية   

 عن تطبيق مهارة الكـالم وطريقـة        الكالم يف املدرسة مث بيان    طريقة تدريس   

 وجود: احث إىل النتائج التالية    الب لنظرية املتطابقة فيها وتوصل   قا ا تدريسها وف 

  بيئة املدرسة ال تساعد الطالب علـى       العيوب من املدرسني، الطالب، مث أن     

ربيـة،  عتطوير مهارته يف الكالم خاصة عند االتصال فيما بينهم يف اللغـة ال            

  .وكذلك أم مل يتعودوا ومن قبل على االحادثة يف اللغة العربية

تطبيق نظرية الوحدة ملهارة الكالم يف شعبة تعليم اللغة العربية           "دراسة بعنوان    -٢

 أما األهداف .٥"باملعهد العايل اإلسالمي احلكومي حممود يونس بباتو سنجكار    

                                                 
بادرمان، مهارة الكالم وطريقة تدريسها يف املدرسة الثانوية احلكومية يف سيدوهارجوا جاوى الشرقية، حبث املاجستري غري منشور،  ٤

 . م٢٠٠٢اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
فرد الفطرى نور سالم، تطبيق نظرية الوحدة ملهارة الكالم يف شعبة تعليم اللغة العربية باملعهد العايل اإلسالمي احلكومي حممود يو ٥

 .م٢٠٠٥يونس بباتو سنجكار، ، حبث املاجستري غري منشور، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 



 ٢٥

 فعالية نظرية الوحدة يف تعليم مهارة الكالم      : هي لنيل املعرفة عن   وهلذا البحث   

ي حممود يونس بباتو سـنجكار، والفـرق         املعهد العايل اإلسالمي احلكوم    يف

ية يف رفع مستوى كفاءة القدرة على مهارة الكالم والقراءة ما بينهما أكثر فعال    

نتيجة من هذا البحث أن هذه النظرية تكون أكثر فعاليـة يف رفـع              ف. الطلبة

 . مستوى كفاءة الطلبة

تحصيل الدراسي على ال) يةاللعبة اللغو(تأثري استخدام الوسائل  "دراسة بعنوان  -٣

 يف تدريس اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية األوىل          للطالب

وجود أو عدم التأثري    : أما األهداف هلذا البحث هي لنيل املعرفة عن       . ٦"مباالنج

من استخدام اللعبة اللغوية على التحصيل يف اللغة العربية يف الفصل الرابع يف             

ملئوية من جمموع الدرجات للطـالب       لعبة تكون النسبة ا    الدور األول ومعرفة  

نتيجة من هذا البحث أن التحصيل الدراسي للفصل الذي يدرس فيـه           ف. أرفع

املدرس اللغة العربية باللعبة اللغوية أرفع من الفصل الذي يدرس اللغة العربيـة             

 .بدوا

                                                 
على التحصيل الدراسي للتالميذ يف تدريس اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية ) ويةاللعبة اللغ(أمي حممودة، تأثري استخدام الوسائل  ٦

  . م٢٠٠٣اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج، 



 ٢٦

 وطريقـة   أا تبحث عن مهـارة الكـالم      التعليق على تلك الدراسات الثالث      و

والبحـث  . عن تأثري األلعاب اللغوية    تطبيق نظرية الوحدة ملهارة الكالم، و      تدريسها، و 

  .الذي سيبحثه الباحث يذكر فيه عن فعالية استخدام األلعاب اللغوية ملهارة الكالم

 حتديد املصطلحات .ح 

هناك مصطلحات جيب أن حيددها الباحث يف حبثه هذا، ويرجى من حتديد هـذه              

  . إزالة خطأ التفاهم والتفاسرياملصطلحات

 – متعـاونني أو متنافـسني       – نشاط يتم بني الدارسني      األلعاب اللغوية هي   -١

من املبادئ السائدة يف تعليم     . ٧للوصول إىل غايتهم يف إطار القواعد املوضوعة      

اللغات األجنبية، أن عملية التعليم والتعلم ينبغى أن تتم يف مرح وجة، وميكن 

هذا احلافز النفسي على وجه أكمل باستخدام األلعاب داخل فصول    تلبية تابية   

  .اللغة

 ما يصدر عنه اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء له داللة             مهارة الكالم هي   -٢

يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم وبناء على هذا، فإن              

د كالما بل هي     يع الكالم الذي ليس له داللة يف ذههن املتكلم أو السامع، ال          
                                                 

 ١٣: ، ص)١٩٨١دار الرية، : الرياض(ناصف مصطفى عبد العزيز، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية،  ٧



 ٢٧

 فالكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة علـى          .٨أصوات ال معىن هلا   

استخدام األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات          

 .٩الىت تساعده على التعبري عما يريد أن يقول يف مواقف احلديث

ار الذي يتعلق بدرجة النجاح نوعيا      يقصد بالفعالية هي املقياس أو املعي     . فعالية -٣

نستطيع أن نقول أن هذه العملية فعاليـة إذا         . وكميا يف عملية التعليم والتعلم    

إذن يعىن بالفعالية يف هذا البحث هي فعاليـة         . وصلت إىل األهداف املنشودة   

 .الم يف إجناح تعليم اللغة العربية ملهارة الكاأللعاب اللغوية

 هيكل البحث .ط 

حيتوى على مخسة فصول، ولكل فصل يتكون من عـدة مباحـث،            هذا البحث   

 :وتفصيل ذلك كما يلى

 

 

 

  

                                                 
 ٨٦:  ص ،)١٩٩٢دار املسلم، : الرياض(لغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أمحد فؤاد حممود عليان، املهارات ال ٨
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 ٢٨

  الفصل األول

املقدمة، وأسئلة البحـث،    : يتكون هذا الفصل من أساسيات البحث اليت تشمل       

 ،الدراسات السابقة و،   وأهداف البحث، حدود البحث، وفوائد البحث      البحث،وفروض  

    .وحتديد املصطلحات، وهيكل البحث

  الفصل الثاين

 مهارة الكالم واملبحث األول يتناول. ى ثالثة مباحثهذا الفصل يشتمل عل

أمهية مهارة  وأهداف تعليم مهارة الكالم،مفهوم الكالم، و: وتعليمها الذي يشمل على

  .طريقة تعليم مهارة الكالمو الكالم، وجماالتالكالم، 

خدامها يف تعليم مهارة الكالم الوسائل التعليمية واست عنملبحث الثاين يتكلم وا

تقسيمات وماهية الوسائل التعليمية دورها يف عملية التعلم والتعليم، : لذي يشمل ا

الوسائل التعليمية  والقواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية،، ووأنواع الوسائل التعليمية

  .لتعليم مهارة الكالم

تعريف : ي يشمل الذ واستخدامها يتكلم عن األلعاب اللغوية واملبحث الثالث

استخدام األلعاب يف وخصائص اللعبة اجليدة، وأمهية األلعاب اللغوية، و اللغوية، األلعاب



 ٢٩

معايري إجراء األلعاب يف فصول وامللحوظات يف استخدام األلعاب اللغوية، و اللغة، دروس

لعاب  لتعليم مهارة واأل، ية من حيث مهارات اللغة ومستواهاأنواع األلعاب اللغوواللغة، 

  .الكالم

  الفصل الثالث

مـدخل البحـث،    : يعرض الباحث يف هذا الفصل منهجية الدراسة امليدانية فهي        

وجمتمع البحث وعينته، وأدوات مجع البيانات، وطريقة حتليل البيانـات ، وإجـراءات             

  .البحث

  الفصل الرابع

نقسم هذا الفصل إىل    ي. الباحث يف هذا الفصل عن عرض البيانات وحتليلها        يقدم  

حملة عامة عن ميدان    : للمبحث األول وصف بيانات البحث الذي يشمل        . ثالثة مباحث 

وللمبحث التاين البيانـات    . البحث، وتعليم اللغة العربية ملهارة الكالم يف ميدان البحث        

  .عرض البيانات، وحتليل البيانات: وحتليلها الذي يشمل 

  الفصل اخلامس

  .هذا الفصل النتائج واالقتراحاتيقدم الباحث يف   



 ٣٠

  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

مهـارة الكـالم     املبحث األول يتنـاول   . هذا الفصل يشتمل على ثالثة مباحث       

الوسائل التعليمية واستخدامها يف تعلـيم      املبحث الثاين يوضح الباحث فيه عن       وتعليمها،  

  .تخدامها اللغوية واس عن األلعاب الثالثمهارة الكالم واملبحث

  مهارة الكالم وتعليمها: املبحث األول

مفهوم الكالم، وأهداف تعليم مهارة الكالم، وأمهيـة مهـارة      : يشتمل هذا املبحث على   

  .الكالم، وجماالت الكالم، وطريقة تعليم مهارة الكالم

 مفهوم الكالم  .أ 

القائم الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن 

اجلملة املركبة : بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة

ذلك الكالم املنطوق : أما التعريف االصطالحي للكالم فهو. ١٠جاء الشتاء: املفيدة حنو

الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر 

                                                 
 .٨٠٦: ، ص٢املعجم الوسيط، ج : جممع اللغة العربية ١٠



 ٣١

وما يزخر به عقله من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من وإحساسات، 

  .١١معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

وميكن تعريف الكالم بأنه ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء له 

وبناء على هذا، فإن الكالم . تكلمداللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن امل

  .الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، ال يعد كالما بل هي أصوات ال معىن هلا

فمهارات الـذكر يف    : جنس املتحدث : وتتعدد مهارة الكالم تبعا لعوامل متعددة       

كالم ختتلف  فمهارة الصغار يف ال   : الكالم ختتلف عن مهارات األنثى، ومنها العمر الزمين       

عن مهارات الشباب، ومهارات الشباب ختتلف عن مهارات الشيوخ وهكـذا، ومنـها             

فمهارات املستويات التعليمية وختصصها ختتلف عن بعضها يف الكالم،         : مستوى التعليمي 

ومنها اخلربات الثقافية، والرصيد اللغوي، وقرب موضوع املتحدث منه، أو بعده عن جمال             

  .١٢عية املتكلم إىل غري ذلك من عوامل أخرىختصص املتكلم، وداف

                                                 
 .١٦٠: ، ص١يط، ج املعجم الوس: جممع اللغة العربية ١١
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 ٣٢

إن الكالم ليس عملية سهلة تتم دون مقدمات أو دون ترتيب وتنظيم، وإمنا هـو               

  :١٣عملية منظمة تتم يف خطوات ميكن توضيحها فيما يلي

قبل أن يتكلم املتكلم بأي كالم ال بد وأن يكون هناك مثري داخلي، أو              : االستثارة  .أ 

ري فيما سيصوغه ويعرب عنه، فمثال قد يكون املثري انفعاال          خارجي يدفعه إىل التفك   

داخليا مثل السرور، أو الغضب، أو احلزن، أو الشكر هللا على نعمائـه والرضـا               

وقد يكون املثري بتأثري واستثارة خارجية مثل الرد على كالم، أو اإلجابة            . بقضائه

وهكذا تكـون   . . عن السؤال، أو توضيح معلومة، أو ثورة على تصرف معني           

  .بداية الكالم

اإلنسان العاقل هو الذي جيعل لسانه وراء عقله، فال ينطق قبل أن يفكر             : التفكري .ب 

أي يسبق تفكريه نطقه، فيفكر يف األمر الذي يريد التكلم فيه، مث جيمع األفكـار               

 .ويرتبها قبل أن ينطق ا

فاظ، فانتقاء األلفاظ   بعد االستثارة والتفكري يأيت دور صياغة األل      : صياغة األلفاظ  .ج 

مهم جدا، ألن األلفاظ قوالب للمعاين، واختيار اللفظ املناسب للمعـىن يوصـل             

 .املعىن للسامع من أقرب طريق

                                                 
 .٩٣-٩٢: ، ص١٩٩٢ ،)دار املسلم: الرياض(أمحد فؤاد حممود عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،  ١٣



 ٣٣

وهو املرحلة األخرية اليت ال ميكن الرجوع فيها، فاللفظ إذا خـرج مـن              : النطق  .د 

ها، اللسان أصبح حمسوبا على صاحبه، فالنطق السليم بإخراج احلروف من خمارج          

ومتثيل املعىن باحلركة واالشارة، والتنغيم الصويت، هو املظهر اخلـارجي لعمليـة            

الكالم، ومن هنا وجب أن يكون النطق سليما وواضحا، وخاليا من األخطـاء،             

  .ومعربا عن املعاين

 أهداف تعليم مهارة الكالم  .ب 

ك مع هناك أهداف كثرية ومتنوعة من تعليم مهارة الكالم، وأهداف الكالم تشتر

  :١٤أهداف اللغة العربية العامة، وهناك أهداف عامة للكالم ميكن توضيحها فيما يلي

إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم اتمع،   .أ 

والتعود على النطق السليم للغة، وهذا يستدعى أن يتعلم الفرد فن اللغة 

داللة على املعاين املتنوعة اليت ترد يف أثناء وقواعدها، حيث يستخدم ألفاظا لل

  .الكالم، وصوغ الكالم يف عبارات صحيحة

. متكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة .ب 

ويكون ذلك بتزويدهم باملادة اللغوية، لتترقى لغتهم، وتكون لديهم القدرة 
                                                 

  .٩٥-٩٤: ، ص١٩٩٢ ،)دار املسلم: الرياض( حممود عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أمحد فؤاد ١٤



 ٣٤

املناسبة، واألسلوب املناسب، وذلك على توضيح األفكار باستخدام الكلمات 

 .ألن األلفاظ حتمل شحنات معنوية ال تنفصل عنها

توسيع دائرة أفكارهم، وذلك بإقدارهم على تنسيق عناصر الفكرة املعرب عنها  .ج 

مبا يضفي عليها مجاال وقوة تأثري يف السامع، وإقدارهم على نقل وجهة نظرهم 

 .لنفس بتعبري سهل مفهومإىل غريهم من الناس، واإلبانة عما يف ا

تعويد األفراد على التفكري املنطقي، والتعود على السرعة على التفكري والتعبري،   .د 

وكيفية مواجهة املواقف الطائرة واملفاجئة، وتعويدهم على تنظيم تعبريهم عن 

طريق تدريبهم على مجيع األفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا منطقيا، وربط 

 .بعضها ببعض

درة على مواجهة اآلخرين، وتنمية الثقة بالنفس، واإلعداد للمواقف احليوية الق  .ه 

اليت تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على االرجتال، والتعود على االنطالق يف 

احلديث والطالقة يف التعبري، والقدرة على التعبري عما يف النفس جبرأة وصدق، 

 .وتنمية القدرة على االستقالل يف الرأي



 ٣٥

: ع دائرة التكيف ملواقف احلياة، باعتبار أن الكالم يتضمن كثريا منهااتسا  .و 

كالسؤال واجلواب، واملباحثات، واملناظرات، وإلقاء التعليمات والتوجيهات، 

 .وإدارة احلوار واملناقشات، والتعليق على األخبار وغري ذلك

ا، إتقان املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها وتنسيقه  .ز 

فالفرد يدقق يف كتاباته، ولكنه يف كالمه ال يكون مدققا بصورة جيدة، وهذا 

اإلتقان جيب أن يتصف بالسرعة املناسبة، مع انتقاء األلفاظ املناسبة للمعاين، 

وكذا التراكيب والعبارات، والتزود ا، ألن املتكلم سيحتاج إليها يف حياته 

 .اللغوية

سة التخيل واالبتكار، والتعبري الصحيح عن ذيب الوجدان والشعور، وممار .ح 

 .األحاسيس واملشاعر واألفكار يف أسلوب واضح راق ومؤثر

 

  :١٥وهناك أيضا أهداف تعليم الكالم للناطقني بغري العربية وميكن عرضها فيما يلي

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة   .أ 

  .مقبولة من أبناء العربيةوذلك بطريقة 
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 ٣٦

 .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاة .ب 

 .أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة .ج 

 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة  .د 

أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتركيب الكلمة يف العربية   .ه 

 .مخاصة يف لغة الكال

أن يستخدم بعض اخلصائص اللغوية يف التعبري الشفهي مثل التذكري والتأنيث   .و 

 .ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن   .ز 

 .ةيستخدم هذه الثروة يف إمتام عملية اتصال عصري

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه  .ح 

االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن التراث 

 .العريب واإلسالمي

 .أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة .ط 

تحدث ا بشكل متصل ومترابط أن يتمكن من التفكري باللغة العربية وال .ي 

 .لفترات زمنية مقبولة



 ٣٧

 أمهية مهارة الكالم .ج 

   :١٦من أمهية مهارة الكالم ما يلي

من املؤكد أن الكالم كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان   .أ 

  .تكلم قبل أن يكتب

التدريب على الكالم يعود اإلنسان على الطالقة يف التعبري عن أفكاره  .ب 

 . على املبادأة ومواجهة اجلماهريوالقدرة

احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة يف حاجة ماسة إىل املناقشة، وإبداء  .ج 

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

 .إىل التعبري الواضح عما يف النفس

 .هليهم وذويهمالكالم ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط، طمأنة أ  .د 

 للحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه – إىل حد ما –الكالم مؤشر صادق   .ه 

 .الثقايف، وطبقته االجتماعية، ومهنته، أو حرفته

 .والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم بني املتكلم واملخاطب  .و 

                                                 
  .٨٨ – ٨٧: ، ص١٩٩٢، )دار املسلم: لرياضا( تدريسها، أمحد فؤاد حممود عليان،  املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق ١٦



 ٣٨

والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه عالج   .ز 

 . حدة األزمة اليت يعانيها أو املواقف اليت يتعرض هلانفسي خيفف من

الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر  .ح 

واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن 

 .مطالبه الضرورية

احلها، ال ميكن أن الكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مر .ط 

 .يستغين عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح

 

 جماالت الكالم  .د 

  :١٧جماالت الكالم متعددة، وسيذكر الباحث أهم جماالت الكالم وهي كما يلي

 الكالم عن القصص  .أ 

القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معا وتبىن على              

وحكاية القصص من ألوان الكالم اهلامة، فالقصة خري معني للتدريب علـى         . ةقواعد معين 

  :وينبغى مراعاة اآليت عند التدريب على حكاية القصص. مهارة الكالم

                                                 
 .١١٢- ١٠٦: ، ص١٩٩٢، )دار املسلم: الرياض(أمحد فؤاد حممود عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،  ١٧



 ٣٩

 ألن اإلكراه يقتل يف النفس أهم عناصـر القـدرة علـى             :جتنب اإلكراه  .١

يد الكالم، فيختار املتكلم القصة بنفسه، ألن ذلك يساعده على األداء اجل          

  .ويعمل على تنمية مهارة الكالم عنده

إجياد املوقف الطبيعي الذي يشجع على حكاية القصص اليت يتكلمـون             .٢

عنها من واقع حيام وخربام، بأن حيكوا قصة وقعت هلم يف نفـسه أو              

 .شاهدوها يف احلي البيئة اليت يعيشون فيها

 .مراعاة النطق السليم، وإخراج احلروف من خمارجها .٣

 .ة التنغيم الصويتمراعا .٤

التأكد من معرفة القصة معرفة جيدة، واستعمال الكلمات الـيت تـوحي             .٥

 .باملعىن، ومراعاة الضبط النحوي والصرف يف الكلمات

والتدريب على حكاية القصص يأخذ أشكاال متعـددة مثـل احلـوار،             .٦

 .التلخيص، التطويل، أو احلديث عن فكرة القصة

 

 

  



 ٤٠

 الكالم احلر .ب 

حلر هو التعبري عن األفكار واآلراء الشخـصية، وهـذا يـشمل            يقصد بالكالم ا  

موضوعات متعددة ومواقف خمتلفة، مثل احلديث عن األمور الدينية، والعادات والتقاليد،           

  .واحلديث يف النوادي الرياضة والثقافية واحلفالت، ووصف األحداث الواقعية وغريها

 عن رأيه، ويشارك يف احلديث،    وهذا اال يعطى احلرية الكاملة للمتكلم كي يعرب       

ويزيل عوامل االضطراب عند املتكلم باملشاركة اإلجيابية يف الكالم، وينبغى عدم إحراج            

 .املتكلم، أو قطع حديثه، أو السخرية منه، أو ختطئة رأيه دون دليل

 الكالم عن الصور .ج 

. كبـار الكالم عن الصور جمال هام من جماالت الكالم الذي مييل إليه الصغار وال            

فالصور منها  . والغرض منه انتقال الذهن من الصور إىل العبارات واأللفاظ اليت تدل عليها           

  .ما هو متحرك، ومنها ما هو ساكن

، ومـشاهدة الطبيعيـة     )التلفاز، الفيديو، والراديـو   (فالصور املتحركة مثل أفالم     

ة، أو ألفـراد، أو     والصور الساكنة مثل اللوحات املرسومة ملناظر طبيعي      . وأحداث احلياة 

ومثل بعض مشاهدة الطبيعية الساكنة، كاجلبال والصحراء والبحر        . حليوانات، أو لنباتات  

  .وغريها



 ٤١

 احملادثة  .د 

احملادثة مصدر حادث وتعىن أن يشارك شخصان أو أكثر يف الكالم عـن شـيء               

 معرفة  وتعد احملادثة من أهم ألوان النشاط للصغار والكبار، وتعد اخلطوة األوىل يف           . معني

ولتشجيع األفراد على احملادثة حيسن أن يكون هناك فرص متاحة لتحقيـق            . اللغة العربية 

 . نوع من أنواع احملادثة احلرة

 املناقشة  .ه 

املناقشة مصدر ناقش، ويقصد ا احلديث املشترك الـذي يكـون فيـه مؤيـد               

لناقد، واملفهوم  واألساس يف املناقشة أا نشاط إلثارة التفكري ا       . ومعارض، وسائل وجميب  

 .من املناقشة أا اختيار ثالثة أو أربعة يعهد إليهم ببحث املوضوع الذي يطرح للمناقشة

 اخلطب والكلمات  .و 

يعرض لإلنسان كثري من املواقف الىت تتطلب منه إلقاء كلمة، فهنـاك مواقـف              

غـري  التهنئة، ومواقف التعزية، ومواقف تقدمي اخلطباء واحملاضرين، وحفالت التكـرمي و          

ويعد فن اخلطابة مظهرا قويا من مظاهر البالغة وقوة التأثري، واخلطابة ضرورة من             . ذلك

  .ضرورات االجتماع يف احلياة العامة

 



 ٤٢

 الكالممهارة  تعليم طريقة  .ه 

 الكالم أو احلوار تستلزم إعداد برنامج مناسب وخمطط لتحقيق أهداف إن تنمية

داف تعليم اللغة العربية يف مرحلة دراسية حمددة مستمدة من أسس احلوار الفعال ومن أه

حبيث يشتمل الربنامج على صياغة األهداف واختيار وتنظيم احملتوى وحتديد طرق , معينة

  .التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية وأساليب التقومي املناسبة

فتقسم الطرق , ول يف كل طريقةت طرق التدريس حسب اجلهد املبذوقد تصنف

لعبء فيها دون أوهلا يشمل الطرق اليت يتحمل املعلم وحده ا: موعاتيف ثالث جم

. قاسم العبء فيها املعلم والتالميذوثانيها يشمل الطرق اليت يت. مشاركة من التالميذ

 وحده العبء فيها ويناقشه املعلم فيما توصل إليه ها يشمل الطرق اليت يتحمل التلميذوثالث

وما , ايت للمتعلمية فهي اليت تعتمد على النشاط الذة الكشفأما الطريقة التنقيبي. من نتائج

  .  ١٨دون أن يعطى مثريات كثرية, يبدله من جهد يف كشف املعلومات اجلديدة

  

  

                                                 
 . ٢٣: ، ص١٩٩٦)  الدار املصرية اللبنانية:القاهرة (. تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق, حسن شحاتة ١٨



 ٤٣

  :١٩ما يليفهي  املستخدمة يف تدريس الكالم واحلوار أما من األساليب

 احملادثة املوجهة  .أ 

يها اقتراح ويتم ف. للغةوهي أسلوب للتدريب الشفوى املضبوظ يستخدم يف تعليم ا

لتنتقل احملادثة بسالسة بني , ي يقوله كل طالب مشارك يف احملادثةالتعبري أو الكالم الذ

فاحملادثة املوجهة هي نوع من , األطراف من خالل سلسلة خمططة من التعبريات املألوفة

اقف احلوار املخطط واملقصود يستهدف التدريب على مهارات التعبري الشفهى يف املو

 طرف من أطراف احملادثة ويكون حتت إشراف املعلم حبيث حيدد لكل, احلوارية املختلفة

  .ومادا عليه أن يقول. ي يؤديه يف احملادثةالدور الذ

 األلعاب .ب 

منها ما ميارس يف احلياة , كثري من األلعاب اللغوية اليت تعتمد على احلوارهناك 

 وسيلة لتعليم فنون اللغة وخاصة التعبري خذومنها ما يت, رض التسلية واملرحاليومية بغ

ا النوع من األلعاب مشاركة جمموعة من األفراد حبسب قواعد كل ويتطلب هذ. الشفهى

  .لعبة ويكون لكل مشارك دور حمدد يؤديه

  
                                                 

 .٧٠-٦٥، ٢٠٠٣، )مكتبة وهبة: عابدين(مىن إبراهيم اللبودي، احلوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه،  ١٩



 ٤٤

  املناقشة .ج 

حيث يتبادل املشاركون ,  للمشاركني فيهاا ومعروفا حمددا هدفوتتضمن حوارات

. ويتعاونون ىف إجياد حل أو إجابة أو قرار بشأا, ة معينةالرأي حول موضوع أومشكل

  .وربطا بينها للوصول إىل حل مرض , وتتطلب املناقشة تسجيال لألفكار الىت تطرح

  : املناقشات أشكاال متعددة من حيث تنظيمها وإدارا كاآليتوتأخذ

 املؤمتر )١

ويعمل على , اقشةويتطلب رئيسا يدير املن, وينبغى استخدامه مع جمموعات صغرية

وعلى مجيع املشاركني أن يسهموا ىف , تنمية قدرة املشاركني على العمل مع اآلخرين

إال أنه حيتاج وقتا كبريا , وجيب أن يكون املشاركون على دراية مبوضوع املناقشة, املناقشة

 .نسبيا ملمارسته

 املناقشات العامة )٢

ويتبعها , ن املتحدثنيحيث يتم التقدمي للموضوع من جانب جمموعة صغرية م

وتنوع املتحدثني يضيف للموضوع جوانب , األسئلة واملناقشة الىت يقوم ا اجلمهور

  .متعددة ولكن جيب أن يهتم املدرس بأال خترج املناقشة عن هدفها

 



 ٤٥

 املنتدى  )٣

وتطرح األسئلة والتعقيبات من قبل , يكون التقدمي من جانب متحدث واحد

ن مشاركة عدد كبري ىف وقت قصري ويتطلب قدرا من اجلمهور عقب التقدمي وميك

 .السيطرة لضبط املناقشات

 احللقة الدراسية )٤

كما جيب أن يكون املشاركون , مناقشة مجاعية مع أقل قدر من القيادة الرمسية

وتكون عملية فقط يف حالة وجود مجاعات صغرية . على قدر كبري من اخلربة باملوضوع

  .إجياد حلولوتصلح للمواقف اليت تتطلب 

  دراسة موضوع ما )٥

ويتطلب , رئيس املناقشة أن يكون ملما باملوضوع, مناقشة مجاعية ملوضوع معني

  .وتعمل على تنمية مهارة التحليل وحل املشكالت. دلك وقتا طويال

  استراتيجية اموعات الصغرية  .د 

ناهج استراتيجية اموعات الصغرية هي جمموعة من الطرق اليت اقترحها خرباء امل

واملصدر الوحيد , وطرق التدريس يف حماولة لتطوير الدور التقليدي للمعلم كوعاء للمعرفة



 ٤٦

ليصبح ميسرا للتعلم ومشاركا لتالميده يف األنشطة الصفية من , للسلطة داخل الفصل

  .خالل تفويضهم بعض السلطة داخل الفصل

ة مناخ مالئم يف ويتطلب استخدام استراتيجية املناقشة يف جمموعات صغرية يئ

وتشجيع   questioningالفصل يسوده االحترام املتبادل والدعم وتنمية مهارات التقصى 

  .روح التعاون

وتناسب طرق اموعات الصغرية املواقف اليت تتطلب زيادة التفاعل اللفظي بني 

يف والطالب وبعضهم داخل الفصل وتنمية روح املسؤولية واالستقاللية , الطالب واملدرس

وتضفى , كما تساعد هده الطريقة يف حتسني مهارة التحدث والنطق والتفكري, التعلم

كدلك . مناخا من التلقائية وممارسة الضبط غري املباشر على أنشطة الطالب داخل الفصل

تتيح هده الطريقة الفرصة للطالب كي يبحثوا ويقوموا ويتوصلوا لرأي شخصي فهي 

  .تعلمهم مهارة التفكري الناقد

 

 

 

  



 ٤٧

  الوسائل التعليمية واستخدامها يف تعليم مهارة الكالم: املبحث الثاين

ماهية الوسائل التعليمية دورها يف عملية التعلم والتعليم، : يشتمل هذا املبحث على

 القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية،، وتقسيمات وأنواع الوسائل التعليميةو

  .مهارة الكالمالوسائل التعليمية لتعليم و

  يف عملية التعلم والتعليمهادورماهية الوسائل التعليمية و  .أ 

ملعلـم يف   الوسيلة التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط اليت يستخدمها ا            

أو يقال  . ٢٠يصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للدارسني     املوقف التعليمي، بغرض إ   

تخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضـيح معـاين        أن الوسيلة التعليمية هي أداة يس     

كلمات املعلم، أي لتوضيح املعاين وشرح األفكار وتدريب الدارسني علـى املهـارات             

واكسام العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانـب            

  .املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

 الرغبة  كما تعين خلق الدوافع وإثارة    . علمتعليم توصيل املعرفة إىل املت    تعين عملية ال  

لدى املتعلم للبحث والتنقيب والعمل للوصول إىل املعرفة، وهذا حيـتم وجـود طريقـة           

                                                 
  ،١٩٨٣ ،)دار املعارف: الرياض(عبد ايد سيد أمحد منصور، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية،  ٢٠
 ٣٨: ص



 ٤٨

انتقال مسافر من ماالنج إىل سورابايا أو العكس، فـال          : فلو رمزنا هلذا العملية   . وأسلوب

  .نقله من مكان آلخربد من وجود طريق يسلكها وواسطة ل

فإذا سار على قدميه أو ركب سيارة أو طائرة ففي مجيع احلـاالت سيـصل إىل                

فكلها وسائل ولكن   . هدفه، أما الفرق بني وسائل النقل تلك فهو اختالف الزمن واجلهد          

  :٢١ميكن التلخيص دور الوسائل التعليمية كماو. أجودها أسرعها وأكثرها راحة

  .وقت من املعلم واملتعلمتقليل اجلهد واختصار ال .١

الوسائل التعليمية تعلم مبفردها، كالرحالت التعليمية والسينما والتلففزيـون،          .٢

 .واملعارض واملتاحف ولوحات العرض

الوسائل التعليمية تساعد يف نقل املعرفة وتوضيح اجلوانب املبهمة وتثبت عملية   .٣

 .االدراك، كالكرات األرضية واخلرائط والنماذج والصور

وسائل التعليمية تثبت املعلومات وتزيد كم حفظ الطالب وتضاعف استيعابه          ال .٤

 .كاالفالم والصور والرسومات واللوحات التعليمية

الوسائل التعليمية تقوم معلومات الطالب وتقيس مدى ما استوعبه من مادة الدرس 

  .كاخلرائط الصماء ولوحه الكهرباء واجراء التجارب العملية
                                                 

 .٢٨- ٢٧: ، ص١٩٨٥، )دار إحياء العلوم: بريوت(سائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامها، بشري عبد الرحيم الكلوب، الو ٢١



 ٤٩

يلة دورها يف عملية التعليم بشكل فعال ال بد من مراعاة األمور لكي تؤدي الوسو

   :٢٢التالية عند اختيار الوسيلة أو اعدادها

  .الوسيلةاستخدام حتديد اهلدف من  .١

 .دقة املادة العلمية ومناسبتها ملادة الدرس .٢

 . الالزمة لصنعها مع رخص تكاليفهاتوفر املواد .٣

 . عن االكتظاظ واحلشوتعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة .٤

 .أن يناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف .٥

 .أن تعرض يف الوقت املناسب وأن ال تترك حىت تفقد عنصر االثارة .٦

أن تبقي مع الزمن، كلوحات املعلومات واخلرائط الـسياسية والرسـومات            .٧

 .البيانية وغري ذلك

 .أن تناسب ومدارك الطالب، حبيث يسهل االستفادة منها .٨

 .جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها .٩

  

  
                                                 

  .٢٩- ٢٨: ، ص١٩٨٥، )دار إحياء العلوم: بريوت(بشري عبد الرحيم الكلوب، الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامها،  ٢٢



 ٥٠

 تقسيمات وأنواع الوسائل التعليمية .ب 

   :٢٣قسام التاليةوسائل التعليمية وهي يف األتعددت أنواع وتقسيمات ال

 الوسائل السمعية والبصرية: القسم األول  .١

حاسـيت  عينات التعليمية اليت تستخدم دراكها على املهي اليت تعتمد يف فهمها وإ    و

  :ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية . السمع والبصر

وتضم اموعة اليت تعتمد على حاسة البصر كالـصور املتحركـة           . البصرية  .أ 

  .والصور الفوتوغرافية، والرسوم التوضيحية، والشرائح، واألفالم

وتضم اموعة اليت تعتمـد علـى حاسـة الـسمع كـالراديو             . السمعية .ب 

 .لتسجيالت الصوتيةواألسطوانات وا

. وتضم اموعة اليت تعتمد على حاسيت البـصر والـسمع     . السمعية البصرية  .ج 

وتشمل الصور املتحركة الناطقة كالتلفزيون واألفالم والتسجيالت الـصوتية         

 .املصاحبة للشرائح واالسطوانات أو الصور

  

                                                 
  ، ١٩٨٣ ،)دار املعارف: الرياض( تدريس اللغة العربية، عبد ايد سيد أمحد منصور، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل ٢٣
  .٥٤-٥١: ص
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 وسائل ممجموعات املعمل: القسم الثاين  .٢

مل واملشاركة، أكثر من املالحظة ويضم هذا القسم        واليت تتيح للدارسني فرص الع    

  :أنواع الوسائل التالية 

 اخلربات املباشرة اهلادفة  .أ 

وهي املواقف اليت تقتضى نشاطا اجيابيا فعاال من التلميذ، ويكتسب عن طريقهـا             

خربات تعتمد على خمتلف احلواس، ويكون الغرض من هذه املواقف واضـحا يف ذهـن               

ويستمر أثر هذه اجلربة    . ة املعملية أو تربية حيوانات أو زراعة نباتات       التلميذ، مثل التجرب  

 .لزمن طويل نتيجة ملشاركة التلميذ واجيابيته يف العمل

 )النماذج واألشياء والعينات ( اسمات  .ب 

منوذج جسم اإلنسان، واخلرائط البارزة، والكرة األرضية، واحليوانات        ومن أمثاهلا   

 ختتلف عن الواقع يف احلجم أو التعقيد أو املادة، وهـي تـوفر              وهذه اسمات . احملنطة

 .الوقت واجلهد واملال إذا أستخدمت كبديل للموضوع نفسه

 التمثيليات .ج 

وختتص باملواقف املاضية أو نادرة احلدوث أو اليت تشكل أخطارا معينـة عنـد              

ة بعيدة عـن    دراستها على الطبيعة، أو مواقف االنفعال واحلماس أو لتوضيح أمور مكاني          
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ومن فوائد التمثليات اتاحتها فرصة االسهام االجيايب عند الدارسني وتركيزهـا           . الدارس

 .على العناصر اهلامة واستبعاد ما يثبت انتباه الدارس

 جمموعات املالحظة : القسم الثالث .٣

واليت تتيح للدارسني عنصر املالحظة، وال تعىن سلبية من جانبهم بل إـا تتـيح               

  :ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية .  االجيايبفرص العمل

 التوضيحات العملية  .أ 

كمثل التجارب العملية يف حصص العلوم واملعامل، أو شرح موضوع علمي على            

ورغم أن التوضيحات العملية تعتمـد      . السبورة أو اللوحة، أو تدريب علمي على أجهزة       

ال يعىن عدم إجيابيتهم ومـشاركتهم      أساسا على املالحظة من جانب الدارسني، فإن هذا         

  .يف مادة الدرس بالسؤال واإلجابة واألداء واالختبار

 الرحالت .ب 

قد يصعب على التالميذ احلصول على خربات كافية داخل قاعات الدرس، األمر            

الذي حيتاج إىل قيامهم بزيارة األماكن واملعامل واملتاحف للتعرف على احملتوى واملظهـر             

  .يتيح خربات ذات كفاءة عاليةواالمكانيات مما 

 



 ٥٣

 املعارض .ج 

قد يستعني املعلم باملعارض ليقوم التالميذ بعرض ما مـر خبـربام الدراسـية أو         

وميكـن أن يقـوم     . ملشاهدة مناذج وعينات وأشياء ولوحات متثل موضوعات دراستهم       

 .التلميذ بعمل العرض أو ينتقل إىل معرض جاهز

 الصور املتحركة  .د 

ورغم أا تـربز اخلـربات ذات       . يق السينما أو التلفزيون   وهي ما تعرض عن طر    

 .الصلة الوثيقة باملوضوع، وحتذف العناصر غري الالزمة، أال أا وثيقة الصلة بالواقع

 الصوت  .ه 

. واليت حيتاجها املعلم لتعليم اللغات، أو شرح نواحي تارخيية أو أحداث جاريـة            

اخلية والراديو، وهي وسائل يستفيد     وتشمل االسطوانات وأشرطة التسجيل واإلذاعة الد     

 .منها العديد من الدارسني بتكاليف قليلة

 الصور الثابتة  .و 

ومنها ما يستخدم يف التعليم دون أجهزة عرض، ومنها ما حيتاج إىل أجهزة عرض              

  .خاصة كجهاز عرض األفالم الثابتة
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 الرسوم  .ز 

رض واملتاحف  وهي شائعة االستخدام يف الكتب وعلى السبورات، واالت واملعا        

وكثريا ما تكون أمهيتها وفاعليتها يف توضيح النظريات واحلوادث والعمليات، أكثر مـن             

 .الواقع

 القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية .ج 

   :٢٤، وهيالستخدام الوسائل التعليميةقواعد عامة هناك 

 االبتعاد عن الشكلية يف استخدام هذه الوسائل .١

ة أو خريطة أو االشتراك يف رحلة أو مـشاهدة فـيلم أو             إن جمرد النظر إىل صور    

اإلصغاء إىل برنامج إذاعي تعليمي ال يعىن بالضرورة أن التلميذ يفهم معاىن اخلربات الـيت         

وعلى املدرس أن يدرك أن الوسائل السمعية البصرية ليست أدوات          . تنقلها هذه الوسائل  

أو ميكن عن . علموا على حنو سريع وتامسحرية يستطيع التالميذ عن طريقها وخالهلا أن يت

حقيقة، هناك بعض املـشاكل     . طريقها أن يتغلب على مجيع مشكالت التدريس والتعلم       

التعليمية ميكن إجياد حلول جزئية أو كلية هلا عن طريق االستخدام الواعى هلذه الوسائل،              

ما ميكن أن تؤكده    وكل  . ولكن هذا ال يعىن أن ذلك ممكن بالنسبة لكل املواقف التعليمية          
                                                 

  ١٩٩٧، )دار النهضة العربية: القاهرة(أمحد خريي كاظم وجابر عبد احلميد جابر، الوسائل التعليمية واملنهج،  ٢٤
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يف هذا الصدد أا يف أحسن حاالا أدوات مكمله للتعليم وال متثل يف حد ذاا مواقـف    

  .وهي كما قلنا ليست خربات وإمنا هي وسائل احلصول على اخلربة. تعليمية تامة

ومثة حتذير للمدرس يف استخدامه لبعض الوسائل التعليمية وهو أن املالمح غـري               

لة مثل حداثة فكرا أو لوا أو طريقة تشملها قد تثري اهتمـام التالميـذ،               العادية للوسي 

وميكن للمدرس أن مينع ذلك باالبتعاد عن الشكلية يف استخدام الوسيلة، وذلـك بـأن               

يوضح للتالميذ الغرض من استخدامها ويوجههم إىل النقط األساسية اليت ختدمها الوسيلة            

  .ويساعدهم على فهمها

 الدرس بالوسيلة  عدم ازدحام  .٢

ال ننكر أن تـوافر الوسـائل       . وتتصل هذه النقطة بالنقطة السابقة وتتداخل معها      

التعليمية املناسبة وتنوعها أمر ضروري وجوهري يف بعض األحيان، ولكن االستخدام غري            

املميز دون ختطيط ووعي مبا ميكن أن تسهم به هذه الوسيلة بالنسبة ملوقف تعليمي معني               

  .يف سهولة إىل نتيجة عكسيةقد يؤدي 

ويتطلب االختيار السليم للوسيلة املناسبة معرفة املدرس بالوسائل التعليمية املختلفة            

 .واإلسهامات املتنوعة اليت ميكن لكل وسيلة أن تقدمها لتحقيق أهداف مادة ختصصه
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 مالئمة الوسيلة ملستويات التالميذ العقلية وخربام .٣

.  التعليمية مستويات نضج التالميذ اجلـسمي والعقلـي        ينبغي أن تالئم الوسائل   

وقـد  . ولذلك جيب أن تتحدى الوسائل املختارة تفكري التالميذ مبا يتناسب مع قدرام           

تكون هناك وسيلة معينة مناسبة موعة من التالميذ يف موقف تعليمي معني، وال تناسبهم           

مهية اختيار الوسيلة املناسبة كخطوة وهذها يبني لنا أ. نفس الوسيلة يف موقف تعليمي آخر

 .أساسية ضمن االستخدام السليم

 حتديد األغراض التعليمية واختيار الوسائل املناسبة .٤

إن حتديد األهداف التربوية أساس حيوي يف اختيار خـربات الـتعلم ووسـائله              

 وأدواته، ولذلك فإن معرفة املدرس لألهداف اخلاصة والعامة لدرس أو موضوع أو وحدة            

دراسية معينة أو ملقرر دراسي معني أو للربنامج التعليمي بأكمله، يعترب مبثابة اخلطوة األوىل  

  .الختيار خربات التعلم ووسائله وأدواته اليت جيب أن تتوفر لتحقيق هذه األهداف

  :وميكن للمدرس أن يسترشد باالعتبارات اآلتية يف عملية اختيار الوسيلة املناسبة  

  ية األهداف التربو  .أ 

 .الوقت واجلهد الذي يتطلبه استخدام الوسيلة من حيث احلصول عليها .ب 

 .أثر الوسيلة يف التشويق وإثارة اهتمام التالميذ .ج 



 ٥٧

صحة احملتوى من الناحية العلمية، وكذلك جودة الوسيلة ودقتها من الناحيـة              .د 

 .الطبيعية وصالحينها للستخدام

 .مناسبة الوسيلة ملستويات التالميذ  .ه 

 ام الوسيلة مع املنهجتكامل استخد .٥

لكي حيقق املدرس هذا التكامل مع املنهج، ال بد أن يتوافر له عدد من األشـياء                  

  :أمهها 

  .فهم متعمق لكل من املادة الدراسية واملتعلمني  .أ 

 .معرفة تامة بأنواع الوسائل التعليمية .ب 

 .ستخدام الوسائل التعليمية بصورة فعالةاملهارة يف ا .ج 

ة عرض األفالم، والشرائح، وآلة التـسجيل الـصويت         املهارة يف تشغيل أجهز     .د 

وغريها من األدوات اليت هلا إمكانية االستخدام يف تدريس مادة ختصصه ومـا    

 .يتصل ا

تنوع الوسائل التعليمية وتوفريها قدر املستطاع يف املدرسة ليسهل على املدرس    .ه 

 .استخدامها يف الوقت الذي حيتاج إليها

 



 ٥٨

 داد السابق الستخدامهاجتربة الوسيلة واالستع .٦

يتطلب االستخدام الفعال ألي وسيلة تعليمية أن يقوم املدرس بدراستها وجتريبتها             

والغرض من ذلك هو معرفته حملتوياا أو أجزائهـا، ودراسـة           . قبل استخدامها من قبل   

 .خصائصها ومدى جودا أو صالحيتها عموما لالستعمال ضمن خطة الدراسة

  تقومي الوسيلة  .٧

عينة أو طريقة معينة يف التدريس      دورة التخطيطية الستخدام وسيلة م    ال تكتمل ال  و  

وليس معىن ذلك أن التقومي خطوة اية أو غاية يف حد ذاته، وإمنا هو وسيلة               . إال بالتقومي 

لتحسني وتطوير املواد واألساليب املختلفة يف مواقف التدريس والتعلم وزيادة فاعليتها يف            

 .التعليميةحتقيق أهدافها 

 الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم  .د 

يتعلم الدارس مهارة الكالم باللغة األجنبية عندما جييب على أسئلة أو يقرأ بصوت             

وتبـدأ أول مرحلـة مبحاكـاة    . مسموع أو يشترك يف املناقشة داخل الفصل أو خارجه 

 املهارة عندما يستطيع    الدارس ملا يسمعه من املعلم حىت يصل إىل إتقان أكرب يف اكتساب           

  .أن يعرب شفهيا عن أفكاره وآرائه



 ٥٩

وأهم الوسائل واألجهزة اليت تفيد الدارس على تعلم هذه املهارة اللوحات الوبرية              

ونعرض فيما يلي بعض الوسائل     . والصور العادية والشفافة واألفالم الثابتة ومعامل اللغات      

   :٢٥التعليمية لتعلم مهارة الكالم

وحات الوبرية أو املغنطية لتدريب الدارس على النطق والكـالم،          تستخدم الل   .أ 

ألا تعرض منظرا يساعد الدارس على تصور ما يتحدث عنه وتشجعه علـى             

شرح ما يرى كما أن املعلم يستطيع أن يغري أماكن األشياء املعروضة، كـأن              

ينتقل سيارة مثال من شارع إىل شارع، حسب تطور القصة الىت يعرب عنـها              

كما يستطيع الدارس أن يعيد األشياء إىل أماكنها األصلية معـربا يف            . دارسال

  .نفس الوقت عن التغيري الذي أحدثه يف األشكال على اللوحات

تستخدم األفالم الثابتة يف عرض منظم لسلسلة من اإلطارات أو الصور الـىت              .ب 

 أو  تعني الدارس على التعبري عن التتابع الزمين للقصة الـىت يتحـدث عنـها             

املوضوع الذي يدرسه، كما ميكن استخدام هذه الصور كمـثريات لـبعض            

 .العبارات واجلمل يف اللغة األجنبية الىت سبق للدارس تعلمها

                                                 
  ،١٩٨٣، )دار املعارف: ضالريا(غة العربية، عبد ايد سيد أمحد منصور، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس الل ٢٥
  .١٦٥- ١٦٣: ص
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ميكن استخدام لوحات العرض أو سبورات قدمية لعرض موضـوع لغـوي             .ج 

ويفضل . متكامل عن الفصول األربعة مثال، أو أصناف الطعام أو أجزاء اجلسم

دارسني يف مجيع الصور الىت تصلح للموضوع الرئيسي للوحة العرض          إشراك ال 

مث تكوين جلنة من أعضاء الفصل لفحص هذه الـصور والتنـسيق بينـها مث               

تستعمل لوحة العرض لتدريب الدارسني على النطق والكالم للتعـبري عمـا            

 .حيتويه موضوع اللوحة

من الصور واألشـياء    ويستطيع املعلم أن يشجع الدارسني على تكوين جمموعات         

الىت هلا عالقة مبنهج اللغة األجنبية واالحتفاظ ذه امللصقات لالستعانة ا كلما سـنحت       

وتعترب أيضا كل األنشطة الىت تؤدي إىل اشتراك املتعلم يف التعبري الشفهي،            . الفرصة لذلك 

الفعالة يف هذا   مثل التمثيل واأللعاب اللغوية واملقابالت والزيارات والرحالت من الوسائل          

  .السبيل

   واستخدامهااأللعاب اللغوية: املبحث الثالث

تعريف األلعاب اللغوية، وأمهيـة األلعـاب اللغويـة،         : يشتمل هذا املبحث على   

وخصائص اللعبة اجليدة، واستخدام األلعاب يف دروس اللغة، وامللحوظات يف اسـتخدام            
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 اللغة، وأنواع األلعاب اللغوية من حيث األلعاب اللغوية، ومعايري إجراء األلعاب يف فصول     

  .، واأللعاب  لتعليم مهارة الكالممهارات اللغة ومستواها

  اللغويةتعريف األلعاب  .أ 

عطى جماال واسعا يف األنـشطة      يف تعليم اللغة لكي ي    " األلعاب"يستخدم اصطالح   

لغة، وتوفري  ة، لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر ال          يلالفص

وهي أيضا توظِّف بعض العمليات العقلية مثـل        . احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة    

إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، وتتيح للطالب نوعا من االختيار للغة " التخمني"

  .قلوهذه األلوان من األلعاب ختضع إلشراف املعلم أو ملراقبته يف األ. الىت يستخدموا

يتميـز باإلثـارة    ) إمجاعي أو فردي  (واملقصود باللعبة اللغوية هي نشاط سلوكي         

  .واملرح ميارسه الدارسون حتت إشراف املعلم من أجل حتقيق أهداف لغوية حمدودة

على تلك األلعاب الىت هلا بداية حمددة ونقطة ايـة،          " ألعاب"وقد أطلقت كلمة      

ذلك على كافة أنواع األنشطة الشبيهة باأللعـاب،  وحتكمها القواعد والنظم، وأطلقت ك  

  . والىت ليس هلا شكلها املألوف

 وغري ذلك    تعليم اللغة بني ما يسمى ألعاب      وال يوجد هناك حد فاصل واضح يف      

 يف تعليم اللغة    –إنه ال حاجة بنا     : وميكننا أن ننساق مع القول    . من ألوان النشاط اللغوي   



 ٦٢

نشاط التعليمي الصفي إىل ألعاب خمتلفة، أو ما يـشبهه           إىل بذل جهد كبري لتحويل ال      –

ولكننا نستطيع مع قليل من اخليال، وقدر متواضع من اإلبداع حتويـل معظـم            . األلعاب

  . األلعابات اللغوية إىل ألعاب أو ما يشبهالنشاط الصفي والتدريب

  يفG. Gibbsجيـبس  . ومن أفضل ما قيل يف حتديد اللعبة اللغوية مـا قالـه ج    

 للوصول إىل غايتهم    – متعاونني أو متنافسني     –هي إا نشاط يتم بني الدارسني       : تعريفها

  ٢٦...يف إطار القواعد املوضوعة

 أمهية األلعاب اللغوية .ب 

من املبادئ السائدة يف تعليم اللغات األجنبية، أن عملية التعليم والتعلم ينبغـى أن            

 باستخدام األلعاب داخل فصول     –مل  وميكن يظهر هذا املرح على وجه أك      . تتم يف مرح  

  . اللغة

تعلم اللغة عمل شاق، يكلف املرء جهدا يف الفهم ويف التـدريب اآليل املكثـف           

وهـذا اجلهـد    . للتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، وللتنمية املتواصلة ملهارا املختلفة        

عيم عـدة   متطلب يف كل حلظة طوال برنامج تعليم اللغة، ويف حاجة إىل تغذيـة وتـد              
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 ٦٣

سنوات، ولتوفري القدرة للدارس على معاجلة اللغة يف إطارهـا الكامـل يف احلـوارات               

  .واحملادثات والتعبري املكتوب

فاأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل الىت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة            

لعـاب   توفر كثري من األ    .تلك اجلهود ومساندا، والتخفيف من رتاية الدروس وجفافها       

 كما أن يـضعها ال      – مثلها يف ذلك مثل التدريبات املعروفة        –جماال واسعا يف لتدريب     

  .حيقق شيئا يذكر

والذي يهم هنا هو مقدار التدريب، حيث يكون الدارسون متطلعني إىل اختبـار             

قيمة لغتهم اجلديدة ىف مواقف واقعية حية، بينما ال يلمسون ذلك عند اسـتعماهلم هلـا                

لية يف تدريب تقليدي عادي، يبعث على السأم ويثىن من عزائم الدارسني، ويولد             بطريقة آ 

لديهم شعورا بضآلة مثرته فيضطرهم إىل االنسحاب قبل الوصول إىل مستوى معقول من             

  .ومن هنا نشأت احلاجة إىل ضرورة اكتساب املعىن للغة املتعلمة. الدارسني

الدارسني ملا وصلوا إليه مـن مـستوى        والترمجة املفيدة للمعىن تبدو يف استجابة       

بطريقة إجيابية، حينما يتناوب مشاعرهم املرح والتنافس والغضب والدهشة واالهتمـام           

  .والفضول، حينئذ سيكون النص ذا معىن واضح هلم وذا هدف بيٍن أيضا



 ٦٤

 تساعد األلعاب املعلم على إنشاء نصوص تكون اللغة فيها نافعة وذات معـىن،             

ولكي يتم هلم ذلك ال بد أن يفهم ما         . دارسني الرغبة يف املشاركة واإلسهام    تولد لدى ال  

يقوله أو يكتبه اآلخرون، وال بد أيضا أن يتكلموا ويكتبوا لكي يعربوا عـن وجهـات                

  ويتكلموا ويكتبوا ستكون أكثروهكذا فإن معىن اللغة الىت يسمعوا ويقرأوا . نظرهم

  .احيوية وأعمق خربة وأيسر تذكر

ومىت أصبحت األلعاب وسيلة إلثراء التدريب الداليل اهلادف للغة ميكن النظر إليها 

 باعتبارها مركزا لذخرية املعلم، ومددا للمادة اللغوية الـىت يـدرب عليهـا              – حينئذ   –

الدارسون، ال أن يقتصر استخدامها على األيام الىت يكثر فيها الغياب، أو يف اية الفصول           

  . الدراسية

، أن خيطط يف منهجه الستخدام األلعاب كوسـيلة ممتعـة           املتطلعوميكن للمعلم   

 .ومفيدة لتعزيز مل مت دراسته بوسيلة التدريب التقليدية املعروفة

 خصائص اللعبة اجليدة .ج 

ولكن قد ال   .  أن تكون ممتازة من حيث كوا لعبة       – بطبيعة احلال    –ميكن للعبة   

فهنـاك  . كوا وسيلة مساعدة من وسائل تعليم اللغةتعترب وسيلة نافعة ومفيدة من حيث   

بعض األلعاب تعترب مبثابة عائق ومن بينها األلعاب الىت تدور حول احلروف غري املرتبة أو               



 ٦٥

الىت تدفع إىل تكوين أمناط خاطئة، أو الىت يشترك فيها عدد حمدود من الدارسني بينمـا                

اب الىت تتطلب عـددا كـبريا مـن         ومن بينها أيضا تلك األلع    . يظل اآلخرون يتفرجون  

ومن بينها كذلك األلعاب الىت تعتمـد علـى         . املفردات والىت ال ميلكها سوى أهل اللغة      

  .املعلومات اجلغرافية أو التارخيية باإلضافة إىل األلغاز اخلاصة

م أو تطبيق لعبـة ألحـد       عند تصمي وهذه هي األسس العامة الىت ينبغى مراعاا          

  :٢٧فصول اللغة

النظم لتحقيق أهداف موضوعية يف إطار       للعزائم   ابة اللغوية نشاط تعاوين، مثري    اللع .١

 .والتعليمات

وهذه التعليمات والنظم سهلة الوضع، يسرية الصياغة، ولكن املهم هو أنه ال بـد   

ون يف تصميم األلعاب اللغوية من مراعاة املوضوعية، وذلك بأن يكون هلا قوة حافزة، ويك       

  .للنشاط نقطة اية

ا لذلك من أمهية أيضا     مم بالرغم   –وال يعىن ذلك أن تكون جذابة وممتعة فحسب         

 بل ال بد من وجود اية حمددة، يدرك عندها الالعبون أم قد أكملوا اللعبة، أو أم                 –

  .حققوا االنتصار والفوز
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 ٦٦

عثور على شريك،   كتبادل البطاقات مع العب آخر، أو ال      : والتتمة الناجحة للعمل  

  .يعتربان مثلني واضحني لنقطىت النهاية

ومبا أن اهلدف هو تشجيع االستخدام اللغوى لألغراض االتصالية، وليس دراسـة             .٢

، ففي مثل هذه األلعاب تكون اللغة هي الوسـيلة          )اللغة للغة (اللغة من أجل اللغة     

 وليـست مـادة     فاللغة هنا أداة لالستعمال   . الىت تتحقق ا األهداف املوضوعية    

 .للتدريب فقط

وهذه اخلاصية تقود إىل فائدة جانبية، وهي أن الدارسني يـصبحون مـأخوذين             

باملهمة مفتونني ا، فيتخلون عن بعض الوعي الذايت، وما يسببه هلم من خجل ورهبـة،               

 Wilgaأثناء اختبار لغتهم اجلديدة، والىت قد جتعلهم مقيدين إىل ما تسميه ويلجا ريفـرز  

Rivers " مرحلة االتصال الزائف يف الفصل."  

، فسوف يؤدى ذلك بالنشاط إىل      "فوز"وإذا مل تكن هناك خامتة حمددة، أو نقطة         

التفكك وعدم الترابط، ويفقد السمات احلقيقية للعبة، ويتحول إىل تدريب لغوي سـيئ             

 .التوجيه

  



 ٦٧

 وآراء  وهناك مسة جوهرية أخرى ملعظم األلعاب املوضحة، وهي تكوين معلومات          .٣

 .متباينة بني الالعبني

فلو تولّد موقف يعرف فيه أحد الالعبني شيئا ال يعرفه الالعب اآلخر، ووجبـت              

املشاركة يف هذه املعلومات حىت يتم العمل، ستنشأ حاجة مِلحة للتفاهم بينهما، وهـذا              

  .سيؤدى بالضرورة إىل حتقيق االتصال بني الدارسني

حيث ميكن  " ِصف وارسم "ولة أثناء العمل يف لعبة      وميكن مالحظة هذا املبدأ بسه    

ومبا أن هذا األخري يريد أن      . لالعب األول رؤية صورة ال يسمح لالعب الثاىن مبشاهدا        

يرسم صورة قريبة الشبه من الصورة الىت يف يد الالعب األول، لذلك فإن الالعبني ال بد                

  .ى املعلومات املطلوبة لذلكوأن يتحدثا بطريقة تعاونية تتيح لالعب الثاىن تلق

وهكذا خنلص إىل أن هناك مكانا يف فصل اللغة ألنواع مألوفة من ألعاب التنافس              

  .واازفة، الىت تتمثل يف التسابق إلكمال عمل، أو التبارى لتسجيل أكرب عدد من النقاط

املالئمة والتمييز والتعـرف    : ولكي يتم ذلك ال مناص من توظيف مهارات مثل        

 مثل هذه األنشطة، ميكن أن وال شك فإن اللغة الناجتة من. لسل والتتابع واالستدالل  والتس

 .تكون مفيدة للغاية

  



 ٦٨

  :وميكن إجياز خصائص اللعبة اللغوية اجليدة يف اآليت

  .مالئمة اللعبة ملستوى الدارسني .١

 .صالحية اللعبة لكافة املستويات .٢

 .إشراك اللعبة ألكرب عدد من الدارسني .٣

 .عبة ألكثر من مهارة أو ظاهرة لغويةمعاجلة الل .٤

 .اتصال اللعبة مبوضوع مدروس حديثا .٥

 .سهولة اإلجراء .٦

 .إذكاء اللعبة لروح املنافسة وجلبها للمتعة واملرح .٧

 

  استخدام األلعاب يف دروس اللغة  .د 

إذا مل يكن املعلم معتادا على استخدام األلعاب اللغوية التعليميـة وتنويعهـا يف                

ومىت اعتاد  . دمها ببطء، وعلى فترات كنشاط إضايف للكتاب املقرر       الصف، فينصح أن يق   

املعلم على األلعاب اللغوية، وتوفرت لديه أنواع منها، ميكن أن يستبدهلا بأجزاء املقرر الىت       

  .يراها غري مالئمة أو ليست مجِدية لتالميذه



 ٦٩

ويـة   التعـبريات واملـصطلحات اللغ     اجلوهري عند اختيار األلعاب مراعاة    ومن    

وعقب اختيار اللعبة املناسبة، جيدر باملعلم      . املدرسية، وكذلك أشكال االشتراك يف اللعبة     

وقد يضطر ذلك املعلم إىل استخدام لغة       . أن يوضح طبيعتها وأهدافها وقواعدها للدارسني     

التالميذ، فإم إن جهلوا ما جيب أن يعملوه فـسينتج بينـهم نـوع مـن التـشويش                  

  .واالضطراب

من املعلمني يرون ضرورة جتنب إثارة املنافسات والتحديات ولكـن مـن            وكثري    

املمكن أن جتري األلعاب بروح من املنافسة الشريفة، لتحقيق منجزات لغوية رائعة، وليس             

  .دف إنزال اهلزمية باآلخرين

 للدارسني بالتبارى، وليست لديهم استعدادات متـساوية أو         ومن اخلطأ السمح  

وينطبق ذلك حىت علـى  . ذلك تنتج عنه آثار عكسية ويؤدى إىل اإلحباط     متقاربة، إذ إن    

فالطالب غري القادر سيستسلم وييـأس،      . املسابقات الفردية يف ألعاب التبادل أو التحدى      

  .والطالب املتفوق يف قدرته اللغوية سينمو منوا زائفا

ارس اخلجول  إجبار أي فرد على االشتراك يف األلعاب، فال بد للد أيضامن اخلطأو

لـصغار  " اإلعـداد للقـراءة   "مشاة ملرحلة   " اإلعداد لالشتراك "من أن مير مبرحلة من      

  .وميكن أن يكلف الدارسون املترددون بالقيام بدور احلكام واملسجلني. األطفال



 ٧٠

وإذا طالت اللعبة، أو صعب تغلب فريق على اآلخر، ينصح بإيقافها وتغيريها إىل             

 وذلك قبل أن يتعب منـها       –لك شأن كافة األنشطة الفصلية       شأا يف ذ   –لعبة أخرى   

  .وذه الطريقة جيددون نشاطهم ويستعيدون تركيزهم. الدارسون

 امللحوظات يف استخدام األلعاب اللغوية  .ه 

  :هناك بعض امللحوظات يف استخدام األلعاب اللغوية وهي 

يم وليـست   جيب النظر إىل األلعاب اللغوية بوصفها وسائل مساعدة يف التعل          .١

  .أهدافا يف حد ذاا

يعتقد الكثريون أن األلعاب اللغوية من األنشطة الىت ال تصلح إال لصغار السن              .٢

من الدارسني رغم أن هناك من األلعاب اللغوية ما يناسب مستويات خمتلفـة             

 .من األعمار يستجيب هلا الكبار والصغار ويستمتعون ا

للغوية يف التخمني من عناء الـدرس       ال ينحصر اهلدف من استخدام األلعاب ا       .٣

ويف بعـض   . اللغوي فحسب، وإمنا هي جزء مكمل للمادة اللغوية تدريسها        

 .األحيان ميكن استبداهلا باألجزاء الىت نراها غري مالئمة للدارسني من املقرر

عند اختيار األلعاب جيب مراعاة التعبريات واملصطلحات اللغوية املدروسـية،           .٤

 .اللعبةوكذلك كيفية أداء 
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 عايري إجراء األلعاب يف فصول اللغةم  .و 

  :٢٨يري رئيسيةاجتري األلعاب داخل فصول اللغة بثالثة مع

  .أن تضيف األلعاب إىل الدرس متعة وتنوعا  .أ 

 .أن تزيد من فهم الدارسني للغة اجلديدة .ب 

 .أن تشجع الدرسني على استخدام اللغة اجلديدة .ج 

التدريب على كافة بنـود اللغـة       وتنويعات األلعاب نفسها ميكن أن نستخدم يف        

وبالرغم من أن الدارسني من كافة األعمار حيبون األلعاب ويستمتعون ا، فال بد             . تقريبا

  .أن يكون لدى معلم اللغة الرغبة يف تطويع بعضها لصغار وكبار الدارسني

ومن اخلربة يف تدريس اللغات يتضح أن بعض األلعاب الىت قد تبدو مملة وباعثـة               

. سأم عند أبناء اللغة، ميكن أن جند قبوال وممتعة مع دارسني من غري الناطقني باللغة              على ال 

فهذا هو الـذي حيـدد إن       . إن أهم ما جيب أن نركز عليه هو النشاط أثناء إجراء اللعبة           

  . كانت لعبة مقبولة ونافعة أم جمرد تدريب آىل حبث
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 ٧٢

 يااأنواع األلعاب اللغوية من حيث مهارات اللغة ومستو  .ز 

ميكن استخدام األلعاب يف التدريب على املهارات اللغوية الرئيسية وهي االستماع           

، وميكن استغالهلا كذلك يف مجيع خطوات سلـسلة التعلـيم           )والكالم والقراءة والكتابة  

ويف التدريب على مواقف ومنـاذج      . . .) التقدمي، والتكرار، والربط، واإلنشاء     (والتعلم  

  .عديدة من االتصال

ومما أثبتت فائدة يف تلك ااالت خباصة، األلعاب الـىت جتـرى يف أزواج أو يف                

ويتوقف جناحها واستجابة الدارسني هلا، على مدى إميان املعلم بفائدة األلعاب           . مجاعات

  .واعتقاده جبدواها

 –فقليل من األشخاص    . االستماع أو الكالم باأللعاب ال يقتصر على سن معينة        

.  ميكن أن يكونوا أقل إهتماما وولعا باأللعاب مـن اآلخـرين           –العمر  بعض النظر عن    

ويعتمد ذلك على مدى مالءمة اللعبة لالعبني، وكذلك على الدور الـذى يقـوم بـه                

  .الالعب

أو على العموم فيمكننا القول إن صغار الدارسني وكبارهم حيبون االشـتراك يف               

غـري أن   . لفيتهم الثقافية واالجتماعية  يعتمد ذلك نوعا ما على خ     (األلعاب على السواء    

وال بد للمرء من أن يأخذ ذلك يف االعتبـار          . الناشئني مييلون إىل أن يكونوا أكثر خجال      



 ٧٣

ولعل األلعاب الىت جترى يف أزواج أو جممموعات صغرية         . وهو سبيل اختبار األلعاب هلم    

  .تكون مفيدة يف تلك األحوال

ة بأنواعها، أن إميان املعلم جبدوى األلعـاب        ويتضح ملن يالحظ التدريبات الصفِّي    

 .ومالءمتها يؤثّر دائما على استجابة الدارسني

 األلعاب  لتعليم مهارة الكالم .ح 

يتعلم الناس اللغة باالستخدام، وغالبا ما يكون التركيز على املشافهة يف بدء برامج             

  .الدراسةتعليم اللغة، ويستمر النشاط الشفهي أو الكالم بعد ذلك حىت اية 

ولن يتأتى للدارس إتقان هذا اجلانب اهلام من دراسة اللغة إال بالتدريب املتواصل             

وال يتم له السيطرة عليها إال بعد فترة معقولة تبعا خلطـة            . والتكرار املستمر ألمناط اللغة   

وإذا كان الكالم خاليا من الروح فلن حيقق بالطبع أية فائـدة، ولكـي              . املقرر الدراسي 

  .كالمنا ذا معىن فال بد أن يكون له مضمون مفهوم وحمتوى هادفيكون 

ومىت كان النشاط الرئيسي للدرس شفهيا، جيدر عندئذ الكـالم عـن األشـياء              

احملسوسة اليت ميكن ملسها وحتريكها، وعن األحداث والوقائع اليت ميكن مساعها أو رؤيتها،             

ة بتخطيط ما سـنقدمه للدارسـني،       وينبغيي كذلك العناي  . سواء يف احلقيقة أم يف الصور     



 ٧٤

واختيار ما سنعلمه وندرب عليه من تلك األمناط اللغوية الضرورية، وسلوك أفضل السبل             

  .اليت سندرس بواسطتها املادة اللغوية على مدار الفصل أو العام الدراسي

واالستفادة من األلعاب يف هذا اال من تدريس اللغة، بديل عن التكرار املمـل،    

ف من رتابة الدروس، وتوفري لفرص عديدة لالستماع والكالم يف مواقـف حيـة              وختوي

 .وممتعة، جتعل الدارسني أكثر تفاعال مع ما يدرسونه، وأشد جتاوبا هلذا النوع من النشاط

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٥

   الثالثالفصل

  منهج البحث

 مـدخل البحـث،     :يعرض الباحث يف هذا الفصل منهجية الدراسة امليدانية فهي          

  جمتمع البحث وعينته، أدوات مجع البيانات، طريقة حتليل البيانات، إجراء البحث

 مدخل البحث  .أ 

ألن البيانات اليت  إن املدخل املتبع هلذا البحث هو املدخل الكيفي واملدخل الكمي

  فقطحيتاج إليها الباحث ال تكون صورة املعلومات البيانية والتفصيلية عن مضمون املدخل

  . اليت حتتاج إىل الرموز األرقامية على صورة العددية والكميةبل كذلك

 يأخذا البحث أن يعىن حياول هذ,  يسمى بالتجرييبونوعه هو البحث التجرييب

ا البحث باستخدام جيري هذ. غري اآلخر مبراقبة جهيدةتأثريا من املتغري املعني على املت

 التجريبةجمموعة . الضابط وأخرى جمموعة ,التجريبةجمموعة تكون جمموعة , جمموعتني

 تدرس فيها مهارة الضابطوجمموعة ,  اللغويةاأللعاباستخدام بتدرس فيها مهارة الكالم 

  .الكالم بالطريقة املوجودة

  



 ٧٦

  جمتمع البحث وعينته  .ب 

للـسنة  يف املعهد بيت األرقم     طالب  الي سيعرضه الباحث هو     جمتمع البحث الذ  

  ولكثرة عدد جمتمع البحث، فأخذ الباحث عينة البحـث          . م ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦الدراسية  

 وعدد الطلبة   .بالونج جنرب  اإلسالمي بيت األرقم  ملستوى األوىل يف الصف األول للمعهد       

فيلجأ الباحث إىل القرعة لتعيني جمموعة التجريبـة وجمموعـة          .  طالبا ٤١يف هذا الصف    

 الضابط

 أدوات مجع البيانات  .ج 

  :باحث جلمع البيانات هياألدوات الىت استخدمها ال

 املالحظة .١

يقوم الباحث هذه املالحظة للحصول على البيانات الىت تتعلق بأنشطة يف عمليـة             

التعليم والتعلم، واالتصال بني املعلم والطالب، واالتصال بني الطالب أنفسهم، والطريقة           

ت الطالب الذين التعليمية املستخدمة، ومشاركة الطالب يف عملية التعليم والتعلم، واجنازا

وتكون هذه املالحظة أثناء عملية التعلـيم والـتعلم      . يدرسون باستخدام األلعاب اللغوية   



 ٧٧

فاملالحظة املباشرة هي طريقة حبيث يكون الباحث جزءا من النشاطات اللغويـة   . املباشرة

  .املدروسة

 املقابلة .٢

الت البحث،  املقابلة هي طريقة جلمع املعلومات الىت ميكن الباحث من إجابة تسؤ          

ويعتمد الباحث على املقابلة للبحوث وجها بوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل              

الباحث واإلجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال إا طريقة طلب البيانات بطريقة احلوار              

فاملخرب هلذه املقابلة هو مدير املعهد ومدرس اللغة العربية         . بني الباحث والفاعل أو املخرب    

  .لصف األول

ويستخدم الباحث هذه املقابلة لطلب احلقائق والبيانات املتعلقة بتعلـيم مهـارة            

 .الكالم وعملية تقدميها وكيفية استخدام األلعاب اللغوية هلذه املهارة

 االختبار .٣

هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات أو آالت أخرى املستخدمة لقياس             

واالختبار هو أداة   . ٢٩والكفاءة وامللكة الىت ميلك الفرد أو اجلماعة      املهارة واملعرفة والذكاء    

                                                 
٢٩ Arikunto, Suharsimi , Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 

2002, h. 139 



 ٧٨

واألجراء أو النشاطات املعقدة لتناول القدرة سلوك الشخص الىت تصور الكفاءة ميلكها يف          

  .٣٠املادة الدراسية املعينة

أوال، االختبار القبلـي،    : واستخدم الباحث يف هذه الدراسة نوعني من االختبار       

 للطالب قبل أن يطبق عليهم استخدام األلعاب اللغويـة لكـي يعـرف              يقدمه الباحث 

ثانيا، االختبار البعدي، ويقدمه الباحث للطالب بعـد        . كفائتهم قبل أن ميروا بالتجريبة    

  . التجريبة لكي يعرف مدى فعالية استخدام األلعاب اللغوية يف تعليم مهارة الكالم

 االستبيان .٤

كنوبة املستخدمة لتناول املعلومات من املـستجب       واالستبيان هو عدد األسئلة امل    

ذه الطريقة يوزع الباحـث     . ٣١ويقصد ا األعالم عن شخصيته أو األحوال الىت عرفها        

وذه الطريقـة   . جمموعة من االستبيانات املشتملة على األسئلة حول موضوعات البحث        

ة على كفاءة الطلبـة     للحصول على البيانات عن خلفية الطالب التربوي والعوامل املؤثر        

املعهد اإلسالمي بيت األرقم يف مهارة الكالم وللحصول على املعلومات حـول فعاليـة              

  .استخدام األلعاب اللغوية يف تعلمهم اللغة العربية

                                                 
٣٠ Djiwandono, Soenardi, M., Tes Bahasa dalam Pengajaran, ITB Bandung, 1996, h.1 
٣١ Arikunto, Suharsimi, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta 

2002, h 140. 



 ٧٩

 طريقة حتليل البيانات  .د 

  :لتحليل البيانات خيطو الباحث ثالث خطوات هي

 اإلعداد .١

تصميم أداة االختبار،   ) ب(دريس،  تصميم أداة الت  ) أ: (ومن ضمن خطوة اإلعداد   

  .تصميم أداة املالحظة) ج(

 تصميم أداة التدريس

أداة التدريس قصدها الباحث هي التدريس باستخدام األلعاب اللغوية والتدريس          

  .العادي أي بدوا

 تصميم أداة االختبار

 بعد أن صمم الباحث أداة التدريس، تصميم أداة االختبار وهي األسئلة املعروضة           

على الطالب ملعرفة كفاءم يف التعبري الشفهي على الدرس بعد تطبيق األلعاب اللغويـة              

  .وتلك األسئلة مأخوذة من املواد الىت سبق تعليمها. وبدوا

 تصميم أداة املالحظة

تكون هذه األدوات هي صفحات املالحظة واستخدامها الباحث لتسجيل مجيـع           

ونتائج هذه املالحظـة    . عملية جتريبية األلعاب اللغوية   األنشطة الىت قام ا الطالب خالل       



 ٨٠

وضعها الباحث يف اجلدول وحياسب تكرار كل أنشطة الطالب خالل عمليـة جتريبيـة              

  .األلعاب اللغوية

 إجراء التجريبة .٢

أجريت التجريبة بعد كمال اإلعداد يف جمموعة التجريبة يقـوم املعلـم بعمليـة              

  .، ويف جمموعة الضابط يقوم بعملية التدريس بدواالتدريس باستخدام األلعاب اللغوية

 أسلوب حتليل البيانات .٣

أسلوب حتليل البيانات املستخدمة يف هذا البحـث هـو أسـلوب اإلحـصاء              

البيانات احملللة عن هذا األسلوب هي البيانات عن نتيجة تعلم الطالب الـىت             . االستداليل

 حىت ختترب فروض البحث تؤخذ مستوى       تتجلى من فروق املقياس املعديل لنتيجة الطالب،      

وحتليل مستوى فروق نتيجة التعلم موعتني تقام بالرمز التائي         .  يف املائة  ٥داللة الفروق   

(t-test) التايل:  

t =                  Ma
 -  Mb                                

         ∑xa
٢  + ∑xb

١  +  ١      ٢               

   √     na + nb – ٢        na    nb                  

  :حيث 

Ma = املقياس املعديل من جمموعة التجريبة  



 ٨١

Mb  =املقياس املعديل من جمموعة الضابط  

= ∑xa
٢

  عدد التناوعي يف كل النتائج من جمموعة التجريبة 

= ∑xb
٢

  عدد التناوعي يف كل النتائج من جمموعة الضابط 

na  = جمموعة التجريبةعدد الطالب يف  

nb  =عدد الطالب يف جمموعة الضابط 

  البحث إجراء  .ه 

  : يقوم ا الباحث يف اخلطوات اآلتيةاليته اإلجراءات وهذ

استأذن الباحث من رئيس املعهد اإلسالمي بيت األرقم بالونج مجرب أن جيري  .١

 .ليم اللغة العربية ملهارة الكالمتعيف  اللغوية  األلعاب استخدامدراسة

 .الضابطبة وجمموعة ياموعتني وهي جمموعة التجركيل تش .٢

قبل ) جمموعة التجريبة والضابط(قام الباحث باالختبار القبلي للمجموعتني  .٣

 . اللغويةتطبيق األلعاب

ليم اللغة العربية ملهارة الكالم موعة التجريبة تع يف  اللغويةتطبيق األلعاب .٤

 ). األلعاب اللغويةبدون(والطريقة العادية موعة الضابط 



 ٨٢

ليم تع يف  اللغويةاأللعاب تطبيق  جتريبةاللام الباحث باملالحظة العميقة من خق .٥

 .مهارة الكالم

بعد تطبيق ) التجريبة والضابط(قام الباحث االختبار البعدي للمجموعتني  .٦

 . اللغويةاأللعاب

لنشاطات وإمنا أيضا مبالحظة مجيع ا,  فقط ليس باالختبارقام الباحث بالتقومي .٧

 التقومي أثناء الدراسة ويفو, لتعليم وحصيلة التعلمي يشمل عملية االتعليمية الذ

 .ايتها

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٣

  الفصل الرابع

  الدراسة امليدانية

األول هو تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم       .  على ثالثة املباحث   حيتوى هذا الفصل  

يم مهارة الكالم باسـتخدام األلعـاب    اخلطوات التدريسية لتعل  يف ميدان البحث، والثاين     

  :لي ي الباحث كلها فيماسيعرض و.عرض البيانات وحتليلها وتفسريها، والثالث اللغوية

  تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم يف ميدان البحث: املبحث األول 

اهلدف الرئيسي يف تعليم اللغة العربية والكفاءة األساسية : يشتمل هذا املبحث على

رة الكالم، والطرق املمستخدمة لتعليم مهارة الكالم، والوسائل التعليمية املستخدمة ملها

 .لتعليم مهارة الكالم

 ٣٢اهلدف الرئيسي يف تعليم اللغة العربية والكفاءة األساسية ملهارة الكالم  .أ 

 الرئيسي لتعليم اللغة العربية يف العهد بيت األرقم اإلسالمي هو كوسيلة            اهلدفإن   

قية نفسية الطالب يف العلوم، والثقافة، واحلضارة حىت يكونوا ساكنا من سـكان             وآلة لتر 

  .البالد املستعدون ملستقبلهم ويشتركون يف بناء احلضارة يف بلدهم

                                                 
   .٢٠٠٧ مارس ٢٤املقابلة مع مدير املعهد، تاريخ  ٣٢



 ٨٤

فالربنامج لتعليم اللغة العربية يف املعهد بيت األرقم اإلسالمي دف على تنميـة               

  :طالبه يف األمور التالية

  .للغة العربيةاالستيعاب اجليد يف ا .١

 .القدرة على مناقشة وحتليل النص العريب حتليال صحيحا .٢

الفهم العميق والعمل على الشرائع اإلسالمية املوجودة يف القـرآن الكـرمي             .٣

 .واحلديث النبوي والكتب اإلسالمية

  :والكفاءة األساسية لتعليم اللغة العربية يف املعهد بيت األرقم اإلسالمي هي 

لى املهارات اللغوية الىت تشمل على مهارة االسـتماع،         استيعاب الطالب ع   .١

  .مهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة

استيعاب الطالب على املفردات والتراكيب اللغوية اليت تـساعدهم علـى            .٢

 .التعلم واالستيعاب اللغة العربية

 قدرة الطالب على اللغة العربية سواء كان كالما أو كتابـة واسـتخدامها             .٣

 . لفهم الدين اإلسالمي واملعاملة مع غريهم من اإلنسان

هي قدرة الطلبة إن األهداف لتعليم مهارة الكالم يف املعهد بيت األرقم اإلسالمي 

   .ألفكار واملشاعر عما جيول يف ذهنهم من ا الشفهيعلى التعبري



 ٨٥

لعربية أو  فدرس اللغة ا  . تعترب اللغة العربية للمعهد بيت األرقم اإلسالمي شيء هام        

الدرس الذي يشرحها املعلم باللغة العربية أو الكتب الدراسية مكتوبة باللغة العربية متجه             

وا تـساعدهم  . لتشجيع التالميذ وتنمية منوهم يف اللغة العربية سواء كان إجيابيا و سلبيا        

ة على تفقيه مصادر من مصدر شرئع اإلسالم وهو القرآن واحلديث والكتب التراث العربي            

  .الىت يتعلق مع اإلسالم

  :وأما حدود تعليم اللغة العربية يف املعهد بيت األرقم اإلسالمي فيما يلي 

املهارات اللغوية، اليت حتتوى على مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة           .١

  .القراءة، ومهارة الكتابة

 .العناصر اللغوية مثل التراكيب والقواعد، واملفردات .٢

 . واالجتماعية، والثقافية احملتوية يف الكتب التعليميالعوامل النفسية، .٣

 ٣٣الطرق املمستخدمة لتعليم مهارة الكالم  .ب 

صود بطريقة التعليم هنا هو اخلطة الشاملة اليت يستعني ا املـدرس لتحقيـق              املق

فالطريقة اليت يستعملها مدرس اللغة العربية يف املعهـد         . األهداف املطلوبة من تعلم اللغة    

  .رقم اإلسالمي هي الطريقة املباشرةبيت األ
                                                 

  .٢٠٠٧ مارس ٢٤املقابلة مع مدرس اللغة العربية للصف األول، تاريخ  ٣٣



 ٨٦

االهتمام مبهارة الكالم، بدال مـن مهـاريت القـراءة          : متتاز هذه الطريقة مبا يلي    

والكتابة، وعدم اللجوء إىل الترمجة عند تعليم اللغة العربية، وعدم تزويد الطالب بقواعد             

بط املباشر بني الكلمـة     اللغة النظرية، واالكتفاء بتدريبه على قوالب اللغة وتراكيبها، والر        

والشيء الذي تدل عليه، واستخدام أسلوب احملاكاة واحلفظ حىت يستظهر الطالب مجال            

ومما يؤخذ على هذه الطريقة املباشرة أن اهتمامها مبهـارة الكـالم            . كثرية باللغة العربية  

ؤدى إىل  جعلها مل مهارات اللغة األخرى، كما أن حترميها استعمال الترمجة يف التعليم ي            

ضياع الوقت وبذل جهد كبري من املدرس والطالب، كما أن االعتماد على التـدريبات              

النمطية دون تزويد الطالب بقدر من األحكام والقواعد النحوية، حيرم الطالب من إدراك             

  .حقيقة التراكيب النحوية والقواعد اليت حتكمه

  :وبإجياز فإن هذه الطريقة متتاز مبا يلي

ة املباشرة األولوية ملهارة الكالم بدال مـن مهـارة القـراءة            تعطى الطريق  .١

  .والكتابة على أساس أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي

 .جتنب هذه الطريقة استخدام الترمجة يف تعليم اللغة العربية أو األجنبية .٢

 .فإن اللغة األم ال مكان هلا يف تعليم اللغة العربية أو األجنبية .٣



 ٨٧

االقتران املباشر بني الكلمة وما تدل عليـه، كمـا          تستخدم هذه الطريقة     .٤

وهلذا مسيت . تستخدم االقتران املباشر بني اجلملة واملوقف الذي تستخدم فيه   

 .الطريقة بالطريقة املباشرة

 .ال تستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية .٥

حيث يـستظهر الطـالب   " التقليد واحلفظ "تستخدم هذه الطريقة أسلوب      .٦

لعربية أو األجنبية وأغاين وحماورات تساعدهم على إتقان اللغة         مجال باللغة ا  

 .املنشودة

 للطريقة املباشرة اليت يستخدمها مـدرس اللغـة         خطوات التدريس أما املثال من    

  :٣٤العربية فيما يلي

  ملهارة الكالماملادة 

 التعارف )أ (

  إلقاء السالم .١

 تنظيم الفصل .٢

 السؤال عن املادة وكتابتها مث كتابة التاريخ .٣

                                                 
  .٢٠٠٧ مارس ٢٤املالحظة داخل الفصل، تاريخ  ٣٤



 ٨٨

  عالن موقف املدرسإ .٤

 املقدمة  )ب (

مث كتابـة   , وصل أذهان التالميذ إيل موضوع جديد     ة اليت ت  املوجزاألسئلة   .١

 عنوان املوضوع

 العرض والربط  )ج (

  شرح الكلمات بتلفيظها وكتابتها مثم شرح معناها .١

إذا احتـاج إيل ذلـك      , وضع التالميذ الكلمات الصعبة يف مجل مفيـدة        .٢

 لتحقيق الفهم

مث االستنتاج وأخـذ الـدرس أي       , شة والتشويقات شرح املوضوع باملناق   .٣

 املغزى إذا احتوى املوضوع على ذلك

مث اإلجابة عنها مـن     , األسئلة من التالميذ عما مل يفهموه فيي املوضوع        .٤

 التالميذ اآلخرين أو من املدرس

 قراءة املدرس أو التالميذ ما على السبورة مع اإلصالح من املدرس .٥



 ٨٩

سبورة يف كراسام ومالحظة املدرس التالميذ مث       كتابة التالميذ ما على ال     .٦

 قراءة كشف الغياب

قراءة بعض التالميذ ما كتبوه يف كراسام حتقيقا على صحتها واآلخرون            .٧

 يالحظون

قراءة التالميذ مادة الدرس صامتة إعدادا ملواجهة التطبيق بإشراف املدرس           .٨

 مث ميسح املدرس السبورة

 التطبيق  )د (

  وضوعاألسئلة عن مضمون امل .١

 األسئلة عن معاين الكلمات  .٢

 التكلم عن املادة .٣

 االختتام  )ه (

  اإلرشادات واملواعظ .١

 خيتتم املدرس تدرريسه بالسالم .٢



 ٩٠

 ٣٥الوسائل التعليمية املستخدمة لتعليم مهارة الكالم .ج 

إن ما تشمل املدارس واجلامعات واملعاهد اليوم من أنواع متعددة مـن الوسـائل     

املتحركة والثابتة والراديو والتلفزيون والتسجيالت الصوتية      التعليمية كاملختربات واألفالم    

واالسطوانات والنماذج املرسومة واسمة والصور تشكل جزءا هاما ال يتجزأ من العملية            

التربوية وتسهم بالتايل يف منو اخلربات عند املتعلم وتسهل عملية الوصول إىل املعرفة جبهد              

  .٣٦أقل وبوقت أقصر

عليمية املستخدمة لتنمية اللغة العربية يف املعهـد بيـت األرقـم            فمن الوسائل الت  

ذه الوسـائل   . اإلسالمي هي السبورة، واملذياع، واملكرب الصوت، والصور، وخمترب اللغة        

وقـد  . يتمىن مدير املعهد التنمية من قدرة طالب املعهد على استيعاب اللغـة العربيـة             

ولكن أكثـرهم مـن     . ٣٧طالبه اللغة العربية  يستخدمها مدرس اللغة العربية حينما يعلم       

املدرسني اللغة العربية مل يستخدم الوسائل التعليمية يف أثناء الدرس إال قليال أو يستعملها              

                                                 
  .٢٠٠٧ مارس ٢٤درس اللغة العربية لصف األول، تاريخ املقابلة مع م ٣٥

 .٢٢: ، ص١٩٨٦، )دار إحياء العلوم: بريوت(الرحيم الكلوب، الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامها، بشري عبد  ٣٦
 .٢٠٠٧ أبريل ٧املقابلة مع مدير املعهد  تاريخ  ٣٧



 ٩١

ولذلك، كان مدرس اللغة العربيـة      . ٣٨بشرط أن تكون هذه الوسائل جاهزة يف الفصل       

  . تعليميةيشرح درسه حسب الكتاب التعليمي وهو يكون كوسيلة من الوسائل ال

اخلطوات التدريسية لتعليم مهارة الكالم باستخدام األلعاب :  املبحث الثاين

 اللغوية

هناك األلعاب اللغوية املتنوعة لتعليم مهارة الكالم فالباحث يف حبثه خيتار عدد من 

لكل لعبة هلا تطبيق خاص التساوي مع غريها، . األلعاب اللغوية للتجربة يف ميدان البحث

  : األلعاب اللغوية املستخدمة لتعليم مهارة الكالم يف ميدان البحثفهذه هي

 صيد التركة .١

ولكل فرقة أعطاها املدرس قرطاسا فيه . قسم املدرس الطلبة إىل أقسام

فالوظييفة لكل فرقة . املفردات اخلاصة يف مكان خاص مثال املفردات يف املسجد

وبعد إنتهاء . ما ميكن مث تكتبهاأن تبحث املفردات اليت مل يذكر يف القرطاس أكثر 

  .الوقت، على كل فرقة أن تقدم حبثه أمام الفصل

  

  
                                                 

 .٢٠٠٧ مايو ١٢املقابلة معع مدرس اللغة العربية، تاريخ  ٣٨



 ٩٢

 (Chain Reaction)سلسلة التفاعل  .٢

مث أمر . أمر املدرس طلبته بأن يقوموا دائرة يف داخل الفصل أو خارجه

املدرس لطالب األول بأن يبدأ بذكر املفردة الواحدة مث يستمر الطالب جانبه 

مثال، الطالب . تدأة باحلرف األجري من املفردة املذكورة للطالب األولاملفردة املب

دار : ، فالطالب الثاين يذكر املفردة املبتدأة حبرف الباء مثل"مسجد: "األول يذكر

وللطالب الفاشل يف ذكر املفردة فعليه أن خيرج من . وهكذا إىل الطالب األخري

 .الدائرة حىت وجد الفائز الوحيد هلذه اللعبة

 (Binggo)بينجو  .٣

ولكل . أعطى املدرس قرطاسا لكل طالب فيه أسئلة كثرية تتعلق مع الطلبة

إن السؤال خاص . طالب أن يسأل بالسؤال املكتوب على القرطاس إىل أصحابه

والدليل على أنه قد سأل . لطالب واحد، لذلك البد أن يسأل إىل أصحابه اآلخر

 .ذا جيرى اللعب حىت ينتهي السؤالوهك. إىل أصحابه هو التوقيع من صاحبه

 عشر أسئلة .٤

أمر املدرس أحد طالبه بأن يتقدم أمام الفصل واآلخرون جيلسون يف 

مث خيمن . مث كتب املدرس مفردة على السبورة وال يعرفها هذا الطالب. مكام



 ٩٣

الطالب مبا كتبه املدرس على السبورة بأن يسأل إىل الطالب اجلالسني عشر أسئلة 

بعد عشر أسئلة يذكر الطالب املفردة املكتوبة على .  جييبون بنعم أم الواآلخرون

 .السبورة

 أين أنا؟ .٥

أين : يعرض املدرس احلركة، واحلركة هي نوع من العمل، فيلقى سؤاال

فالطالب جييب العمل املعني ومن ". من أنا؟"أنا؟ وميكن أن يغري اجلملة بسؤال 

 . هو

 ماذا أعمل؟ .٦

. نعم: هل تعمل كل يوم؟ واإلجابة: ، مثال"هل "مةكلهذه اللعبة يبدأ بو

 .هل تعمل كل الصباح؟ وهكذا يتعرف بني الطالب على املهنة

 هل ترى بسرعة ؟ .٧

 حملة الصورة أو الورقة تكتب عليها الكلمة أو اجلملة، و على درسيظهر امل

  . أن يعرب الصورة أو الكلمة بعد نظرهاطالبال

  

 



 ٩٤

 ت وحتليلهاعرض البيانا : الث الثاملبحث

 عرض البيانات  .أ 

يف هذا البحث هو طلبة      بحث ال  الثالث  أن جمتمع    عرض الباحث يف الفصل    كما

 يف املعهد بيت األرقم اإلسالمي      ٢٠٠٧-٢٠٠٦للسنة الدراسية   " ج"و" ب"الفصل األول 

 طلبـة   عددطالبا و ) أحد وعشرون  (٢١هو  " ب"وعدد طلبة الفصل األول    .بالونج مجرب 

ولفـصل  " ج"ولفصل الضابط هـو الفـصل       . طالبا) عشرون (٢٠" ج"الفصل األول   

  :وسيعرض الباحث نتائج البحث كما يلي". ب"التجريبة هو الفصل 

 يبةلفصل التجرالنتائج لفصل الضابط والنتائج  .١

نال الباحث النتائج لفصل الضابط بعد أن يقوم اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي            

متوسط نتيجة    و ٤٥،٧٥تبار القبلي لفصل الضابط هو      إن متوسط نتيجة االخ   : فيما يلي 

  .٤٨،٥٥االختبار البعدي هو 

نال الباحث النتائج لفصل التجريبة بعد أن يقوم اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي            

  ومتوسط نتيجة    ٥٠،٥٧إن متوسط نتيجة االختبار القبلي لفصل التجريبة هو       : فيما يلي 

  .٦١،٠٥االختبار البعدي هو 



 ٩٥

:   هنا يستطيع الباحث أن يبني الفرق بني فصل الضابط وفصل التجريبة وهـو             من

 ومتوسط نتيجة االختبـار    .٤٥،٧٥هو  لفصل الضابط   القبلي   أن متوسط نتيجة االختبار   

  .٢،٨فالنتائج اليت حيصلها الطلبة يف فصل الضابط ترتفع قليال وهو . ٤٨،٥٥البعدي هو 

ومتوسـط نتيجـة     .٥٢،١هـو  التجريبة   لفصلومتوسط نتيجة االختبار القبلي     

فالنتائج اليت حيصلها الطلبة يف فصل التجريبة ترتفع كـثريا           .٦١،٠٥هو   االختبار البعدي 

 .٨،٩٥وهو 

 حتليل البيانات وتفسريها .ب 

 ت  –استعمل الباحث لتحليل البيانات عن النتيجة لالختبـار هـو االختبـار               

الختبار القبلي واالختبار البعدي من فـصل       وتتكون هذه البيانات من النتيجة ل      ).التائي(

  .الضابط وفصل التجريبة

 االختبار القبلي لفصل الضابط وفصل التجريبة .١

  ونتيجة االختبـار القبلـي     ٤٥،٧٥هي  لفصل الضابط   إن نتيجة االختبار القبلي     

 فهذه تدل على أن هناك فرق بني نتيجة لفصل الضابط وفصل            ٥٢،١لفصل التجريبة هي    

 باالحتمـال   ٠،٨٥=  ونتيجـة االختبـار التـائي ت حـساب           ٦،٣٥هو  التجريبة و 

(probability) ألن االحتمال أكرب من      ٢،٠٤٢α = فـ   ٠,٠٥ Ho هذا مبعىن إن   .  مقبول



 ٩٦

مـبني  فـرق   فعالية أو   ليس هناك    وفصل التجريبة  لفصل الضابط نتيجة االختبار القبلي    

    . بدون استخدام األلعاب اللغوية مهارة الكالملتعليم

 االختبار البعدي لفصل الضابط وفصل التجريبة .٢

البعـدي   ونتيجة االختبار    ٤٨،٥٥هي  لفصل الضابط    البعديإن نتيجة االختبار    

 فهذه تدل على أن هناك فرق بني نتيجة لفـصل الـضابط             ٦١،٠٥لفصل التجريبة هي    

 باالحتمـال   ٥،١٦=  ونتيجة االختبار التائي ت حـساب        ٦،٣٥وفصل التجريبة وهو    

(probability) ألن االحتمال أصغر من      ٢،٠٤٢α = فـ   ٠,٠٥ Ho هذا مبعـىن   .  مردود

إذن . مبنيفرق  فعالية أو   هناك   وفصل التجريبة  لفصل الضابط  البعدي إن نتيجة االختبار  

 هلا فعالية لترقية قدرة الطالب على مهارة  مهارة الكالمإن استخدام األلعاب اللغوية لتعليم  

  .الكالم

  

  

  

  



 ٩٧

  اخلامس الفصل

   واالقتراحاتالنتائج

فيـبني  .  واالقتراحـات  نتائج البحـث   ذا الفصل االخري يف هذا البحث     يشمل ه   

  :الباحث عن ذلك فيما يلي

 النتائج  .أ 

 أراد الباحث أن يستنبط أي أخذ اخلالصة من البحث الذي قد الفصلويف هذا 

  . بينه الباحث

 هي   املعهد بيت األرقم اإلسالم    يفالطريقة اليت يستعملها مدرس اللغة العربية        أوال،

كان املدرس  و. الطريقة املباشرة، وميتاز هذه الطريقة أا تم مبهارة الكالم اهتماما كبريا          

. يف املعهد بيت األرقم اإلسالمي ال يستخدم الوسائل التعليمية عند تعليم مهارة الكـالم             

  .ضا احلماسة والغريةوهذا يسبب ملل الطالب يف التعلم داخل الفصل وليس لديهم أي

هناك األلعاب اللغوية املتنوعة لتعليم مهارة الكالم فالباحث يف حبثه خيتـار            ،  نياثا

لكل لعبة هلا تطبيق خاص التـساوي   . عدد من األلعاب اللغوية للتجربة يف ميدان البحث       

 :مع غريها، فهذه هي األلعاب اللغوية املستخدمة لتعليم مهارة الكالم يف ميدان البحـث             



 ٩٨

صيد التركة، سلسلة التفاعل، بينجو، عشر أسئلة، أين أنا؟، ماذا أعمـل؟، هـل تـري           

  .بسرعة؟

ثالثا، ودللت نتائج الطالب يف االختبار القبلي عن مهارة الكالم على أن هنـاك              

ولكـن بعـد    . فرق صغري بني فصل الضابط وفصل التجريبة قبل تطبيق األلعاب اللغوية          

 التجريبة ويقام االختبار البعدي فيكون هناك فرق كـبري يف           تطبيق األلعاب اللغوية لفصل   

ولفصل التجريبـة   . قدرة مهارة الكالم بني طالب فصل الضابط وطالب فصل التجريبة         

فمن هذا أن استخدام األلعاب اللغوية فعـال        . هناك ارتفاع كبري يف ترقية مهارة الكالم      

  .لترقية كفائة الطالب يف مهارة الكالم

 االقتراحات  .ب 

مهارة الكالم هي من املهارات اللغوية اليت تريد أن تواصلها يف تعليم اللغة األجنبية   

إن اللغة مبعناها الواسع أداة التفاهم ووسيلة التعبري بالنفس بني طوائـف            . أي اللغة العربية  

فالكالم من  . استعمل اإلنسان اللغة يف حياته وسيلة ضرورية ومهمة للتعامل        . املخلوقات

  .ل التعبري بني األفرادأهم وسائ

ولـذلك  . إن عملية الكالم داخل الفصل هلا عنصران، مها بني املتكلم واملستمع          

تدريب الكالم ال بد أن يسبقه عل مهارة االستماع اجليدة، التعبري الصحيح، واسـتيعاب            



 ٩٩

لذا نستطيع أن يقال بأن هـذا       . الطالب على املفردات والتعبريات اليت تساعده يف الكالم       

  .ريب الكالم استمرار من تدريب االستماعتد

فينبغي على كل مدرس اللغة أن جيعل هذا تدريب الكالم تدريبا جذابا يف مـرح               

فتكون عملية الكالم مملة، وال تدفع الطـالب        . وجة، ولكن مل يكن هذا اجلو إال قليال       

ـ           . على متابعتها  ن حيـث   ومن أسباب هذا امللل ألن ليس لدي الطالب استيعابا جيدا م

مهما ذلك، إن مفتاح النجاح من هذه العملية هو املدرس          . املفردات و التراكيب اللغوية   

إذا كان املدرس يستخدم األساليب التعليمية املناسبة و املتنوعة مثل األلعاب اللغوية            . نفسه

وعلى املدرس أن يشجع طالبه يف التعبري أو الكالم باللغة العربيـة            . فال توجد هذه اململة   

ألن اهلدف العـام يف     . داخل الفصل وخارجه ويشجعهم أيضا أال خياف يف خطأ التعبري         

 .مهارة الكالم للمستوى األوىل هو قدرة الطالب على الكالم البسيط باللغة العربية

 

  

  

  

  



 ١٠٠

  املراجع

: ، بـريوت  اللغة العربية وطرق تدريسها نظريته وتطبيقـه      ،  ١٩٩٨يوسف الصميلي،   . د

  املكتبة العصرية

  دار الفكر العريب: ، الكوتتدريس فنون اللغة العربية، ١٩٨٤د علي مدكور، أمح

  ، مكتبة وهبة٢٠٠٣دكتورة مىن إبراهيم اللبودى، 

  دار املعارف: ، مكةاملوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية،  ١٩٦٧عبد العليم إبراهيم،

ربيـة لغـري    طرائق تدريس اللغـة الع    ،  ٢٠٠٣حممود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة،       

  ، إيسيسكوالناطقني ا

دار : الرياض، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، ١٩٩٢أمحد فؤاد حممود عليان،   

  املسلم

  دار الفكر العريب: ، القاهرةتدريس فنون اللغة العربية، ١٩٩١على أمحد مدكور، 

يم اللغة العربيـة    أساسيات تعل فتحى على يونس، حممود كامل الناقة، على أمحد مدكور،          

  دار الثقافة: ، القاهرةوالتربية الدينية

، الوسائل التعليمية التعلمية إعدادها وطرق استخدامها     ،  ١٩٨٦بشري عبد الرحيم عثمان،     

  دار إحياء العلوم: بريوت



 ١٠١

الدار املصرية  : القاهرة  .  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق      .١٩٩٦, حسن شحاتة 

  اللبنانية

املوجه يف تعليم اللغة العربية لغري النـاطقني        ،  ١٩٩١حممد إبن أمحد وآخرون،     . م، د سلي

  ، نورية تربوية يصدرها قسم تأهيل املعلمنيا

دار :القاهرة. مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي.١٩٩٨, رشدي أمحد طعيمة
  .الفكر العريب

: الرياض. ية يف تعليم اللغات األجنبيةاأللعاب اللغو، ١٩٨١ناصف مصطفى عبد العزيز، 
  .دار الرية

البحث العلمي مفهومه أدواته ، ١٩٩٢ذوقان عبيدات، عبد الرمحن عد، كايد عبد احلق، 
  ، دار الفكرأساليبه

وكالة املطبوعات عبد اهللا : ، الكويتأصول البحث العلمي ومناهجه، ١٩٨٢أمحد بدر، 
  . حرمي
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 ١٠٣

   االختبار القبلي  لطلبة فصل الضابطجةجدول نتي

  

  النتيجة

  األمساء  الرقم  الفهم  الطالقة  املفردات  القواعد  اللهجة

٢٥-١  ٢٠-١  ٢٥-١  ١٥-١  ١٥-١  
  اموع

  ٤٣  ٨  ١٠  ١٠  ٧  ٨  فرادويديديت   ١

  ٦٠  ١٥  ١٢  ١٥  ٩  ٩  فري فيكي فندي  ٢

  ٤٢  ٩  ٩  ٩  ٨  ٧ أنصراهللا  ٣
  ٥٥  ١٢  ١٠  ١٣  ١٠  ١٠ وديك سوهندريكد  ٤
  ٤٢  ٨  ٩  ٩  ٨  ٨ جاجوك تريونو  ٥
  ٤٠  ٨  ٨  ٨  ٧  ٩ فتح الرحيم  ٦
  ٤٤  ٩  ٩  ٩  ٧  ١٠ ريو ستياوان أردي  ٧
  ٤٤  ٨  ٩  ١٠  ٧  ١٠ باغوس دراجت   ٨
  ٤٨  ١٠  ١٠  ١٠  ٨  ١٠ إروان سوسنطا  ٩
  ٤٣  ١٠  ٨  ٩  ٧  ٩ فائق زين فتح الرجال  ١٠
  ٤٥  ٩  ٨  ١٠  ٨  ١٠ أودي ويانا  ١١
  ٥٨  ١٢  ١٠  ١٥  ١٠  ١١ هندرا وجيايا  ١٢
  ٣٧  ٧  ٧  ٨  ٧  ٨ لقمان هنديكا  ١٣
  ٤٧  ١٠  ١٠  ١٠  ٨  ٩  غاما فوندرا فربايا  ١٤
  ٤٩  ١٠  ١٠  ١١  ٨  ١٠ أمحد هداية اهللا  ١٥
  ٤٠  ٨  ٨  ٨  ٨  ٨ حممد موالنا نور وحيد  ١٦
  ٤٤  ٩  ٩  ١٠  ٧  ٩ دنانج وحي ستياوان  ١٧
  ٣٦  ٧  ٧  ٨  ٧  ٧ فهمي أتسر حيىي  ١٨



 ١٠٤

  ٤٦  ١٠  ٩  ٩  ٨  ١٠ يودي رمضاين  ١٩
  ٥٢  ١٢  ١٠  ١١  ٩  ١٠ يس رمحة اهللاأن  ٢٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٥

  جة االختبار القبلي  لطلبة فصل التجربةجدول نتي

  

  النتيجة

  األمساء  الرقم  الفهم  الطالقة  املفردات  القواعد  اللهجة

٢٥-١  ٢٠-١  ٢٥-١  ١٥-١  ١٥-١  
  اموع

  ٥٤  ١٥  ١٠  ١٠  ٩  ١٠  أمحد بسطامي  ١
  ٥٥  ١٥  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠   بريانبين  ٢
  ٥٢  ١٥  ١٠  ٩  ٨  ١٠  جهيا لطفي  ٣
  ٣٩  ٨  ٨  ٨  ٧  ٨  دمياس تري حسيب  ٤
  ٤٢  ٩  ٨  ٨  ٧  ١٠  ديتا تري سوسنو  ٥
  ٤٦  ٩  ٨  ٩  ١٠  ١٠  فارس أردينشه  ٦
  ٣٨  ٨  ٧  ٧  ٧  ٩  إخوان الدين أكرب  ٧
  ٦٠  ١٥  ١٥  ١٠  ١٠  ١٠  إمام روحاين  ٨
  ٤٦  ١٠  ١٠  ٧  ٩  ١٠  إرفع سفرجال درجات  ٩
  ٤٠  ٩  ٧  ٧  ١٠  ٧  طفي أدي كرنيوانل  ١٠
  ٥٢  ١٠  ٧  ١٤  ١٠  ١١  خمتار صالح الدين  ١١
  ٤٦  ١٠  ٨  ٨  ١٠  ١٠  حممد عفيف حريري  ١٢
  ٤١  ١٠  ١٠  ٧  ٩  ٥  حممد بدر الصاحل  ١٣
  ٦٤  ١٣  ١٤  ١٥  ١٠  ١٢  موالىن روزا  ١٤
  ٥٧  ١٤  ٩  ١٣  ٧  ١٤  حممد أجنا سافترا  ١٥
  ٦٥  ١٢  ١٠  ١٤  ١٠  ١٤  حممد سيف الرمحن  ١٦
  ٥٠  ١٣  ٨  ٧  ١٢  ١٠  ريزا موالىنريو   ١٧
  ٥٩  ١٣  ٨  ١٥  ١٠  ١٣  ريزا سيف العدنان  ١٨



 ١٠٦

  ٦٢  ١٠  ١٣  ١٥  ١٠  ١٤  راىف ستياوان  ١٩
  ٤٣  ٩  ٥  ٧  ١٠  ١٢  طاهر بدري  ٢٠
  ٥٦  ١٤  ٥  ١٤  ١٠  ١٣  يوغا عارفنيب  ٢١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٧

  جة االختبار البعدي  لطلبة فصل الضابطجدول نتي

  

  النتيجة

  مساءاأل  الرقم  الفهم  الطالقة  املفردات  القواعد  اللهجة

٢٥-١  ٢٠-١  ٢٥-١  ١٥-١  ١٥-١  
  اموع

  ٤٧  ٨  ١٠  ١٣  ٧  ٩  فرادويديديت   ١

  ٦٣  ١٥  ١٣  ١٦  ٩  ١٠  فري فيكي فندي  ٢

  ٤٤  ٩  ١٠  ١٠  ٨  ٧ أنصراهللا  ٣
  ٥٦  ١٢  ١٠  ١٥  ٩  ١٠ وديك سوهندريكد  ٤
  ٤٢  ٨  ٩  ٩  ٨  ٨ جاجوك تريونو  ٥
  ٤٤  ٩  ٩  ١٠  ٧  ٩ الرحيمفتح   ٦
  ٤٦  ٩٩  ٩  ١١  ٧  ١٠ ريو ستياوان أردي  ٧
  ٤٦  ٨  ٩  ١٢  ٧  ١٠ باغوس دراجت   ٨
  ٥٨  ١٣  ١٢  ١٥  ٨  ١٠ إروان سوسنطا  ٩
  ٤٦  ١٠  ٩  ١١  ٧  ٩ فائق زين فتح الرجال  ١٠
  ٤٨  ٩  ٨  ١٣  ٨  ١٠ أودي ويانا  ١١
  ٦١  ١٣  ١٠  ١٧  ١٠  ١١ هندرا وجيايا  ١٢
  ٣٨  ٧  ٧  ٩  ٧  ٨ لقمان هنديكا  ١٣
  ٥٠  ١١  ١٠  ١٢  ٨  ٩  غاما فوندرا فربايا  ١٤
  ٥٠  ١٠  ١٠  ١٢  ٨  ١٠ أمحد هداية اهللا  ١٥
  ٤٢  ٨  ٨  ١٠  ٨  ٨ حممد موالنا نور وحيد  ١٦
  ٤٧  ١٠  ٩  ١٢  ٧  ٩ دنانج وحي ستياوان  ١٧
  ٣٩  ٨  ٧  ١٠  ٧  ٧ فهمي أتسر حيىي  ١٨



 ١٠٨

  ٤٩  ١١  ٩  ١١  ٨  ١٠ يودي رمضاين  ١٩
  ٥٥  ١٣  ١٠  ١٣  ٩  ١٠ أنيس رمحة اهللا  ٢٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٩

  جة االختبار البعدي  لطلبة فصل التجربةجدول نتي

  

  النتيجة

  األمساء  الرقم  الفهم  الطالقة  املفردات  القواعد  اللهجة

٢٥-١  ٢٠-١  ٢٥-١  ١٥-١  ١٥-١  
  اموع

  ٦٥  ١٥  ١٢  ١٧  ٩  ١٢  أمحد بسطامي  ١
  ٦٨  ١٥  ١٤  ١٦  ١٠  ١٣  بين بريان  ٢
  ٥٩  ١٥  ١٢  ١٢  ٨  ١٢  طفيجهيا ل  ٣
  ٥٠  ١٠  ١٢  ١١  ٧  ١٠  دمياس تري حسيب  ٤
  ٥٣  ١٢  ١٠  ١٢  ٧  ١٢  ديتا تري سوسنو  ٥
  ٥٦  ١٢  ١١  ١٢  ٩  ١٢  فارس أردينشه  ٦
  ٤٨  ١٠  ١٠  ١١  ٧  ١١  إخوان الدين أكرب  ٧
  ٧١  ١٧  ١٦  ١٥  ١٠  ١٣  إمام روحاين  ٨
  ٥٥  ١٢  ١٢  ١٠  ٩  ١٢  إرفع سفرجال درجات  ٩
  ٥٢  ١٢  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  لطفي أدي كرنيوان  ١٠
  ٦٠  ١١  ١٠  ١٦  ١٠  ١٣  خمتار صالح الدين  ١١
  ٥٥  ١٣  ١٠  ١٠  ١٠  ١٢  حممد عفيف حريري  ١٢
  ٦٠  ١٣  ١٥  ١٠  ١٠  ١١  حممد بدر الصاحل  ١٣
  ٧٠  ١٥  ١٥  ١٧  ١٠  ١٣  موالىن روزا  ١٤
  ٦٢  ١٠  ١٠  ١٥  ٧  ١٥  حممد أجنا سافترا  ١٥
  ٧٣  ١٤  ١٦  ١٧  ١٠  ١٦  حممد سيف الرمحن  ١٦
  ٦٠  ١٦  ١٠  ١٠  ١٢  ١٢  ىنريو ريزا موال  ١٧
  ٦٧  ١٥  ١٠  ١٧  ١٠  ١٥  ريزا سيف العدنان  ١٨



 ١١٠

  ٨٠  ١٣  ١٥  ٢٤  ١٣  ١٥  راىف ستياوان  ١٩
  ٥٤  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٤  طاهر بدري  ٢٠
  ٦٤  ١٥  ١٠  ١٦  ١٠  ١٣  يوغا عارفنيب  ٢١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١١

  أسئلة املقابلة ملدير املعهد بيت األرقم اإلسالمي

 بيت األرقم اإلسالمياملعهد   .أ 

  كيف تاريخ تأسيس هذا املهعد ؟ .١

  كيف تطوير املعهد اآلن ؟ .٢

 اهلدف لتعليم اللغة العربية .ب 

  ما هي األهداف اهلامة لتعليم اللغة العربية يف املعهد بيت األرقم ؟ .١

 ما هي الكفاية األساسية لكل مهارة من املهارات اللغوية ؟ .٢

 أية حكمة تؤخذ لتنمية اللغة العربية ؟ .٣

 التعليم ملهارة الكالم .ج 

  أية مهارة تدرس لتعليم اللغة العربية ؟ .١

 أية مهارة تدرس لتعليم اللغة العربية للطالب اجلديدة ؟ .٢

 ما اهلدف من تعليم مهارة الكالم ؟ .٣

 ما املواد املستخدمة ملهارة الكالم ؟ .٤

 كيف طريقة التعليم لكل مهارة من املهارات اللغوية ؟ .٥

 ملوجودة واملستخدمة لتعليم تلك املهارات ؟أية الوسائل التعليمية ا .٦



 ١١٢

  وكيف طريقة يف متخينها ؟ .٧

 مدرس اللغة العربية  .د 

  ما هي املعايري ملدرس اللغة العربية يف التعليم للطالب اجلديدة ؟ .١

هل هناك التدريبات أو الندوة اخلاصة عن تعليم اللغة العربيـة ملـدرس اللغـة           .٢

 العربية؟

 التعليم ملدرس اللغة العربية ؟كيف طريقة يف التمخني عن طريقة  .٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٣

  أسئلة املقابلة ملدرس اللغة العربية

 اهلدف التعليمي من مهارة الكالم  .أ 

  ما اهلدف التعليمي من مهارة الكالم لطالب اجلديدة ؟ .١

  ما هي الكفاية األساسية ملهارة الكالم ؟ .٢

 املواد ملهارة الكالم .ب 

  ما املواد املستخدمة لتعليم مهارة الكالم ؟ .١

هل تكون املواد املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم كافيـة لتنميـة كفـاءة               .٢

 الطالب؟

 الطريقة لتعليم مهارة الكالم .ج 

  أية طريقة عرفتها يف تعليم اللغة العربية ؟ .١

 أية طريقة عرفتها يف تعليم مهارة الكالم؟ .٢

 أية طريقة استخدمتها يف تعليم مهارة الكالم ؟ .٣

  

  

  



 ١١٤

  الكالمالوسائل التعليمية ملهارة  .د 

  أية وسيلة استخدمتها يف تعليم مهارة الكالم ؟ .١

هل تكون الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكالم كافية لتنمية كفاءة الطالب  .٢

  يف الكالم ؟

 التقومي ملهارة الكالم  .ه 

  كيف طريقة املدرس يف التمخني قدرة الطالب يف مهارة الكالم ؟ .١

 ما هي املعايري ملهارة الكالم ؟ .٢

 تبار املستخدمة ملهارة الكالم ؟ما االخ .٣

  كيف طريقة املدرس يف مواجهة الطالب الضعيف يف الكالم ؟ .٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٥

ANGKET SISWA 
"Efektivitas penggunaan permainan bahasa  

untuk pengajaran kalam (berbicara bahasa Arab)" 
 
 

 
 
 
 Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia! 
١. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelum di PP. Baitul Arqom? 

a. Pernah  b. Belum pernah 
٢. Jika pernah belakar bahasa Arab, di mana? 

a. Sekolah b. Kursus/les  c. Musholla/ Masjid  d. Lainnya  
٣. Pernahkah belajar bahasa Arab dengan pengajaran yang sama seperti sekarang 

ini? 
a. Pernah  b. Belum pernah 

٤. Apakah materi pengajaran kalam sudah jelas? 
a. Sangat jelas  b. Jelas  c. Kurang jelas d. Tidak jelas 

٥. Apakah materi yang diajarkan oleh guru bisa meningkatkan kemampuan anda 
dalam berbicara bahasa Arab? 
a. Sangat bisa  b. bisa  c. Kurang bisa  d. Tidak bisa 

٦. Apakah metode yang dipakai oleh guru dalam pembelajaran kalam sudah 
bagus? 
a. Ya  b. Tidak c. Kadang-kadang  d. Tidak tahu 

٧. Apakah lingkungan di dalam kelas mendukung (menyenangkan) bagi anda 
dalam belajar bahasa Arab (kalam)? 
a. Ya  b. Tidak c. Kadang-kadang d. Tidak tahu 

٨. Apakah guru bahasa Arab anda pernah menggunakan media pembelajaran 
(sarana-sarana) dalam pembelajaran kalam? 
a. Pernah b. Tidak pernah c. Kadang-kadang  d. Tidak tahu 

٩. Apakah guru bahasa Arab anda pernah memberikan latihan-latihan untuk 
pembelajaran kalam? 
a. Pernah b. Tidak pernah c. Kadang-kadang  d. Tidak tahu 

١٠. Apakah latihan-latihan yang berupa permainan bahasa menyenangkan bagi 
anda? 
a. Ya  b. Tidak c. Biasa  d. Tidak tahu 

١١. Apakah permainan bahasa bisa menjadikan anda lebih semangat dalam belajar 
(kalam)? 
a. Sangat bisa  b. bisa  c. Kurang bisa  d. Tidak bisa 

١٢. Apakah permainan bahasa tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran? 
a. Ya  b. Tidak c. Ragu-ragu  d. Tidak tahu 

  
  

Nama siswa   : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Umur    : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .   
Latar belakang Pendidikan : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  
Hari/ Tanggal   : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  
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