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 ترقية يف) Arabic Scrabble (العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية

  العربية اللغة تعلم يف الطلبة ورغبة الكالم مهارة
  )الشرقية جاوا نجماال بسنجاسارى اإلسالمية الثانوية" املعارف" مدرسة على  بالتطبيق جتريبية دراسة(

  

  العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث

  
  

 :إشراف :إعداد

 املاجستري عينني، حممد. د. أ أنصارى خملص         :  الطالب

 إبراهيم آدم حممود فيصل. د  ٠٨٧٢٠٠٠١   : التسجيل رقم

  
  
  
  العام

  م٢٠١٠

  هـ١٤٣١
 



  استهالل

  

  

  مالرحي الرمحن اهللا بسم
  ))تعِقلُونَ لَّعلَّكُم عرِبيا قُرآنا أَنزلْناه ِإنا((

  ٢ آية يوسف سورة
  

 الْعرب أَِحبوا :  " قال وسلم عليه اهللا صل اهللا رسول أن عنه اهللا رضي عباس ابن عن
   "عرِبي الْجنِة ِفي الْجنِة أَهِل وكَالَم عرِبي واْلقُرآنَ عرِبي َألنيِ ِلثَالٍَث

  )غريه و الطرباين رواه (
  
  

  :عنه اهللا رضي اخلطاب ابن عمر املؤمنني أمري قال
  "ِديِنكُم ِمن جزٌء فَِإنها اْلعرِبيِة اللُّغِة تعلُِّم على ِاحِرصوا"

  
  
  
  
  
  



  إهداء
  

 منبع ومها رضامها يف ريب ورضى برمها على اهللا أوصى اللذين ووالديت والدي إىل
  واألخرى الدنيا يف سعاديت

  واحترام إجالل تقدمة
   

  والتقوى الرب على أعانتاين اللتني وابنيت زوجيت إىل
  باهللا اهللا يف وحمبة مودة

  
   بالكثري هلم أدين الذين أساتذيت إىل

  وإجالال تقديرا
  

   ونشرها العربية تعلم على حثوين الذين إخويت إىل
  العلمي التقدم يف وتقديرا رغبة

  
  
  
  
  
  
  
  



  وتقدير شكر
  

 الكثرية، ومننه الوافرة نعمه مجيع على وأشكره حال، كل على هللا احلمد  
 يف اخلالئق أشرف حممد سيدنا على وأسلم وأصلي. اآلخرة يف لقائه سعادة وأسأله
  :بعد أما الزاخرة، األجنم وأصحابه آله وعلى واآلخرة، الدنيا

 يف علي توفيقه حلسن قليب أعمق من صدرت كلمة ني،العامل رب هللا واحلمد  
 ويشرفين. ترضى حىت احلمد ولك مجيعا والعزة احلمد فلك. وإمتامه البحث هذا إجراء

 يف فضل هلم كان الذين إىل التقدير وحسن اجلزيل الشكر أقدم أن – اهللا محد بعد –
 أبواب فتحو طلبت، بشيء أحدهم يبخل ومل الوجود حيز إىل البحث هذا خروج

  : ومنهم اإلخالص، بتمام واجلود املساعدة
 إبراهيم مالك موالنا جامعة مدير سوفرايوغو، إمام الدكتور األستاذ مساحة  

  .ماالنج احلكومية اإلسالمية
 جامعة العليا الدراسات كلية عميد املاجستري، مهيمن، الدكتور األستاذ مساحة  

  .ماالنج ةاحلكومي اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا
 كلية العربية اللغة تعليم قسم رئيس املاجستري، صاحل، شهداء الدكتور مساحة  

  .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات
 يعجز فحقا األول، املشرف املاجستري، عينني، حممد الدكتور األستاذ مساحة  

 هذا إعداد فترة طوال والتشجيع العون كل للباحث قدم فقد وتقديره شكره عن لسان
 مين فله وتوجيهه، الباحث مساعدة عن يوما صدره يضق ومل بعلمه يبخل فلم البحث
  .واجلزاء الثواب عظيم اهللا ومن والتقدير الشكر خالص

 الباحث أفاد الذي الثاين، املشرف إبراهيم، آدم حممود فيصل الدكتور مساحة  
 البحث فكرة بداية منذ البحث هذا إعداد مراحل كل يف هخطوات ووجه وعمليا علميا
  .والتقدير الشكر عظيم الباحث ومن اجلزاء خري اهللا من فله منه، االنتهاء حىت



 تعليم قسم يف املعلمني األساتذة إىل والتقدير الشكر بكل الباحث يقدم وكما  
 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية اللغة

  . املفيدة واخلربات واملعارف العلوم قدموا الذين وهم ماالنج،
 الثنوية املعارف مدرسة مدير املاجستري، منذر، حممد الدكتوراندوس مساحة  

 يد ومد البحث هذا إلجراء الباحث على مسح الذي ماالنج، بسنجاساري اإلسالمية
 مدرس املاجستري، حارث، اهللا عبد السيد ومساحة. البحث هذا إكمال يف املساعدة

 إجادة يف وأعان التعليمية خبرباته الباحث أفاد قد الذي املدرسة، نفس يف العربية اللغة
  . وجناحه البحث هذا عملية

 هذا إمتام يف وشجعوين خري كل للباحث دعوا قد الذين األعزاء أصحايب وإىل  
  . والثواب ألجرا عظيم اهللا ومن الشكر جزيل مين فلم البحث،

  
  

  التوفيق ويل واهللا
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  رفنياملش تقرير 
 أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد الرحيم الرمحن اهللا بسم  
  .أمجعني وصحبه وآله واملرسلني األنبياء

  :الطالب حضره الذي التكميلي البحث على االطالع بعد  
  أنصارى خملص:   االسم

  ٠٨٧٢٠٠٠١:   التسجيل رقم
 يف) ArabicScrabble (لعربيةا الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية:   البحث موضوع

 جتريبية دراسة( العربية اللغة تعلم يف الطلبة ورغبة الكالم مهارة ترقية

  .)الشرقية جاوا ماالنج بسنجاسارى اإلسالمية الثانوية" املعارف" مدرسة على بالتطبيق
  . اجلامعة  جملس إىل تقدميه على املشرفان وافق

 الثاين املشرف األول املشرف
  

 إبراهيم آدم حممود فيصل. د املاجستري عينني، حممد. د. أ
 :التوظيف رقم : التوظيف رقم

  يعتمد،
  العربية اللغة تعليم قسم رئيس

  
 نور صاحل شهداء. د

 ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: التوظيف رقم
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   املناقشة جلنة اعتماد
  : البحث عنوان 

 مهارة ترقية يف) ArabicScrabble (العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية

  العربية ةاللغ تعلم يف الطلبة ورغبة الكالم

  )الشرقية جاوا ماالنج بسنجاسارى اإلسالمية الثانوية" املعارف" مدرسة على بالتطبيق جتريبية دراسة(
  

  العربية اللغة تعليم قسم املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث
  

 ٠٨٧٢٠٠٠١: التسجيل رقم أنصارى خملص: الطالب إعداد
  

 درجة لنيل شرطا قبوله وتقرر اجلامعة جلنة أمام البحث هذا عن الطالب دافع قد
  . م٢٠١٠ أبريل ٢١ األربعاء، يوم يف وذلك العربية، اللغة تعليم يف املاجستري

  
  : األساتذة السادة من املناقشة جلنة وتتكون

 :التوقيع ومناقشا رئيسا نور صاحل شهداء. د - ١

 :التوقيع مناقشا لوبيس توركيس. د - ٢



 :التوقيع ومناقشا شرفام املاجستري عينني، حممد. د. أ- ٣

 :التوقيع ومناقشا مشرفا إبراهيم آدم حممود فيصل. د- ٤

  
  يعتمد،

   العليا الدراسات كلية عميد
  
  

 املاجستري مهيمن،. د. أ
 ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: التوظيف رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الطالب إقرار
  :كاآليت وبيانايت أدناه، املوقع أنا

  أنصارى خملص:   االسم
  ٠٨٧٢٠٠٠١:  تسجيلال رقم

   ماالنج باسوكي كارانج ٣٢٨ منرة ٢ شاندي رايا شارع:   العنوان
 اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل شرط لتوفري حضرا اليت الرسالة هذه بأن أقرر

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية
  :موضوع حتت

 مهارة ترقية يف) ArabicScrabble (العربية الكلمات تكوين لعبة تخداماس فعالية

  العربية اللغة تعلم يف الطلبة ورغبة الكالم

  )الشرقية جاوا ماالنج بسنجاسارى اإلسالمية الثانوية" املعارف" مدرسة على بالتطبيق جتريبية دراسة(
  

 أحد ادعى وإذا. اآلخر تأليف أو غريي إبداع من زورا وما بنفسي وكتبتها حضرا
 ذلك، على املسؤولية أحتمل فأنا حبثي من ليست فعال أا وتبني تأليفه من أا استقباال

 مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية على أو املشرف على املسؤولية تكون ولن
  . ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم

  . ذلك على أحد جيربين ال اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار هذا وحررت هذا،  
  

  م٢٠١٠ أبريل ٢١ ماالنج،
  
  

 أنصارى خملص
 ٠٨٧٢٠٠٠١: التسجيل رقم



  البحث مستخلص
 يف (Arabic Scrabble) العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية ،٢٠١٠ أنصارى، خملص
 مدرسة على بالتطبيق جتريبية دراسة (العربية اللغة تعلم يف الطلبة ورغبة الكالم مهارة ترقية

 الدكتور األستاذ: األول املشرف. )الشرقية جاوا ماالنج سنجاسارى اإلسالمية الثانوية املعارف
  .  إبراهيم آدم حممود فيصل الدكتور :الثاين واملشرف املاجستري، عينني، حممد

  الكالم مهارة ترقية العربية، الكلمات تكوين لعبة: األساسية الكلمات
  

 التدريبات بكثرة إال ما لغة معلم يتقنها ال لغوية مهارة هي لكالما مهارة  
 يستطيع كي املستمر والتعويد التدريب إىل حتتاج اللغوية املهارة هذه ألن الكالمية،

 الدوافع إىل حتتاج الكالم وممارسة. اآلخرون يفهمه وبأسلوب بطالقة يتكلم أن املتعلم
 هذا ويف. اللغوية األلعاب من التعليمية لوسائلا استخدام هي الدوافع تلك ومن عنها،

 ترقية يف (Arabic Scrabble) العربية الكلمات تكوين لعبة الباحث استخدم البحث
 بالتسلية الطلبة يشعر حىت العربية، اللغة تعلم يف الطلبة رغبة وترقية الكالم مهارة

  .الكالم ممارسة أثناء والفرح
 الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية دىم ما - ١: هي البحث هذا وأسئلة  

 الفصل لطلبة صحيحا نطقا العربية األصوات نطق تنمية يف (Arabic Scrabble) العربية
 جاوا ماالنج بسنجاسارى اإلسالمية الثانوية املعارف مبدرسة اللغات شعبة من الثاين

 Arabic) العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية مدى ما -٢ الشرقية؟،

Scrabble) مبدرسة اللغات شعبة من الثاين الفصل لطلبة الشفهي التعبري ترقية يف 
 فعالية مدى ما-٣ الشرقية؟، جاوا ماالنج بسنجاسارى اإلسالمية الثانوية املعارف

 الفصل طلبة ثقة رفع يف (Arabic Scrabble) العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام
 جاوا ماالنج بسنجاسارى اإلسالمية الثانوية املعارف درسةمب اللغات شعبة من الثاين

  الكالم؟ أداء يف بأنفسهم الشرقية



 واموعة  الضابطة اموعة باختاذ التجرييب املنهج هو البحث هذا منهج وأما  
 املدخل هو املستخدم واملدخل. البعدي واالختبار القبلي االختبار إجراء مع التجريبية

 ودليل املالحظة، دليل: هي املستخدمة البحث أدوات أما. لكيفيا واملدخل الكمي
  . واالختبار واالستبانة، املقابلة،
 من أكرب ١٠،٤٣ = اإلحصائي t نتيجة أن على تدل البحث هذا ونتائج  

% ٥ املعنوي املستوى نتيجة من أكرب وكذلك ٢،٦٤ % =١ املعنوي املستوى نتيجة
 وخالصتها. مقبولة البحث هذا فروض أن أى مقبول H ١ أن مبعىن وذلك ١،٩٩= 
 نطق تنمية يف فعالة (Arabic Scrabbe) العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام أن

 طلبة شجاعة رفع ويف الشفهي، التعبري ترقية ويف صحيحا، نطقا العربية األصوات
 ماالنج بسنجاسارى اإلسالمية الثانوية املعارف مبدرسة اللغات شعبة من الثاين الفصل

    .العربية الغة تعلم يف رغبتهم ترقية يف وفعالة الكالم أداء يف الشرقية جاوا
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  اإلجنليزية باللغة البحث مستخلص
  

Mukhlis Anshari, ٢٠١٠, The Effectiveness of Using Arabic Scrabble to Improve 
Speaking Skill and to Increase Students’ Desire in Arabic Learning. (Applied 
Research in Islamic Senior High School Al-Ma’arif Singosari Malang east java). 
Advisors: ١. Prof. Dr. Moch. Ainin, Mpd. , ٢. Dr. Faisal Mahmud Adam Ibrahim. 

Key words: Arabic scrabble, speaking skill. 
 
Speaking is a language skill which can be mastered by a language learner 

only if he practices it so much that he can speak fluently with the language 
patterns understood by others. It is important to improve students’ motivation in 
speaking practice. One way to do it is by using instructional media such as 
language games. In this research, the researcher uses Arabic scrabble game to 
improve speaking skill and students’ desire in Arabic learning. By this game, the 
students are happy, interested, and motivated to practice speaking skill. 

The research problems are: ١) how is the effectiveness of using Arabic 
scrabble game to improve the competence of the second language-class students 
of Islamic Senior High School “Al-Ma’arif” Singosari Malang in pronouncing 
hijaiyah letters well?, ٢) how is the effectiveness of using Arabic scrabble game to 
improve the competence of the second language-class students of Islamic Senior 
High School “Al-Ma’arif” Singosari Malang in speaking skill?, ٣) how is the 
effectiveness of using Arabic scrabble game to improve the self-confidence of the 
second language-class students of Islamic Senior High School “Al-Ma’arif” 
Singosari Malang in Arabic speaking?. 

This research is experimental research with pretest-posttest design for 
experiment and control groups. It has qualitative-quantitative approach and uses 
four instruments: observation, interview, questionnaire, and test.  

The research findings show that t-test value: ١٠،٤٣ higher than t-table value 
at ١٪ that is ٢،٦٤ and higher than t-table value at ٥٪ that is ١،٩٩, it means the 
hypothesis of this reseach is accepted. And the conclusion is the using Arabic 
scrabble is effective to improve the competence of the second language-class 
students of Islamic Senior High School “Al-Ma’arif” Singosari Malang in 
pronouncing hijaiyah letters well and in speaking skill, and effective to improve 
their self-confidence in speaking, and effective to improve their motivation in 
Arabic language learning. 

 

  
 
 



  اإلندونيسية ةباللغ البحث مستخلص
  

Mukhlis Anshari, ٢٠١٠, Efektifitas Penggunaan Arabic Scrabble dalam 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara dan Meningkatkan Minat Siswa dalam 
Mempelajari Bahasa Arab. (Penerapan di Madrasah Aliyah Al Ma’arif Singosari 
Malang Jawa Timur). Pembimbing I : Prof. Dr. Moch. Ainin, M.Pd., Pembimbing 
II : Dr. Faisal Mahmud Adam Ibrahim. 

  
Kata Kunci: Arabic Scrabble Game, Peningkatan Keterampilan Berbicara 
 
 Keterampilan berbicara adalah keterampilan berbahasa yang tidak dapat 
dikuasai oleh seorang pembelajar bahasa apapun kecuali dengan memperbanyak 
latihan berbicara. Karena keterampilan berbicara membutuhkan proses latihan dan 
pembiasaan  yang intensif, sehingga seorang pembelajar bahasa mampu berbicara 
dengan lancar dan dengan pola bahasa yang dapat dipahami oleh orang lain. Perlu 
adanya berbagai motivasi untuk melatih kemampuan berbicara, di antara faktor 
yang memotivasi tersebut yaitu penggunaan media pembelajaran dari permainan 
bahasa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan permainan Arabic Scrabble 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan meningkatkan minat siswa untuk 
mempelajari bahasa Arab, sehingga siswa merasa terhibur dan senang saat melatih 
keterampilan berbicara. 
 Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: ١. Sejauh manakah 
tingkat efektivitas penggunaan permainan Arabic Scrabble dalam meningkatkan 
kemampuan siswa kelas II jurusan Bahasa MA Al Ma’arif Singosari Malang  
dalam pelafalan huruf  Hijaiyyah yang benar?, ٢. Sejauh manakah tingkat 
efektivitas penggunaan permainan Arabic Scrabble dalam meningkatkan 
kemampuan siswa kelas II jurusan Bahasa MA Al Ma’arif Singosari Malang  
dalam keterampilan berbicara?, ٣. Sejauh manakah tingkat efektivitas penggunaan 
permainan Arabic Scrabble dalam meningkatkan keberanian siswa kelas II jurusan 
Bahasa MA Al Ma’arif Singosari Malang dalam berbicara bahasa Arab? 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain 
pretest dan posttest untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Penelitian 
ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan 
kualitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan 
observasi, panduan wawancara, angket dan tes.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung: ١٠،٤٣, lebih besar 
dari t-table pada taraf ١٪ yaitu ٢،٦٤ dan lebih besar dari taraf ٥٪ yaitu ١،٩٩. Hal 
ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Kesimpulannya yaitu 
penggunaan permainan Arabic Scrabble  terbukti efektif untuk meningkatkan 
kemampuan siswa kelas II jurusan Bahasa MA Al Ma’arif Singosari Malang  
dalam pelafalan huruf  Hijaiyyah yang benar, dan dalam meningkatkan 
kemampuan dan keberanian mereka berbicara bahasa Arab, serta meningkatkan 
minat mereka dalam mempelajari bahasa Arab.  
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  اجلداول قائمة

 صفحة موضوع رقم

 ٣٢ والبعدي القبلي االختبارين إجراء مع اموعتني بتصميم التجرييب املنهج ١
 ٣٤ طلبة يف االختبار جناح المعيار ٢
 ٣٥ الكالم اختبار مؤشرات ٣
 ٤٢ الضابطة للمجموعة العربية اللغة تدريس ٤
 ٤٥ التجريبية للمجموعة العربية اللغة تدريس ٥
 ٤٧ الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتائج ٦
 ٤٩ الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتائج ٧
 ٥٢ الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتائج مقارنة ٨
 ٥٣ التجريبية للمجموعة القبلي االختبار نتائج ٩

 ٥٥ التجريبية للمجموعة البعدي االختبار نتائج ١٠
 ٥٧ التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتائج مقارنة ١١
 ٥٨ يبيةالتجر واموعة الضابطة اموعة بني البعدي االختبار نتائج مقارنة ١٢
 ٦٠ اموعتني من املربع االحنراف وعدد االحنراف عدد نتائج ١٣
 ٦٣ جمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اموعتني ١٤
 ٦٧ الضابطة للمجموعة االستبانة نتائج ١٥
 ٦٨ التجريبية للمجموعة االستبانة نتائج ١٦
 ٦٩ التجريبية واموعة بطةالضا اموعة بني االستبانة نتائج مقارنة ١٧

  
  



  البيانية الرسوم قائمة
  

 صفحة موضوع رقم

 ٢٠ االتصال عملية ١
 هذه لوحة من احلروف قطع أماكن بعض على املكتوبة األوامر ٢

 املصوغة اللعبة
٣٠ 

 ٣١ املصوغة اللعبة هلذه وعددها األحرف شكل ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  املالحق قائمة
  

 موضوع رقم

 الدراسية وادامل ١
 البعدي واالختبار القبلي االختبار أسئلة ٢
 االستبانة ٣
 املقابلة دليل ٤
 املالحظة دليل ٥
 الثانوية املعارف مدرسة رئيس إىل العليا الدرايات كلية عميد خطاب ٦

  ماالنج بسنجاساري اإلسالمية
 إىل نجماال بسنجاساري اإلسالمية الثانوية املعارف مدرسة رئيس خطاب ٧

 العليا الدرايات كلية عميد
 اإلشراف بطاقة ٨
 الوثائقية الصور ٩

 للباحث الذاتية السرية ١٠
  
  
  
  
  
  
  



  األول الفصل

 السابقة والدراسات العام اإلطار

  

 مقدمة  -أ 

 أنواع يف والفهم واملعارف املعاملة لتوسيع املهمة االتصال أداة هي اللغة
 يتعارف واليت معني، نظام حيكمها اليت الصوتية لرموزا من جمموعة وهي.  العلوم
  ١.ببعض بعضهم بني االتصال حتقيق أجل من دالالا، على معينة ثقافة ذو أفراد

 من تتطور حىت السامية اللغة من املولدة اللغات إحدى هي العربية اللغة
 جدا مهمة مكانة حتتل اللغة هذه كانت الثابتة بالتراكيب ولكن آخر، إىل وقت
 جبامعة الرمد قسم رئيس حممد العزيز عبد حممد الدكتور قال. األرض على

 وهي الدهر، قدم قدمية لغة هي وإمنا حديثة، لغة ليست العربية اللغة إن: "األزهر
 كافة، للناس تعرف أن جيب فلغته كافة للناس أنزل القرآن إن وحيث لقرآن،ا لغة

 ٢.اللغات جلميع أصل هي العربية إن حيث
 يتقنها ال فن هيو األربع، اللغوية املهارات من مهارة هي الكالم مهارة  

 إىل حتتاج اللغوية املهارة هذه ألن. الكالمية التدريبات بكثرة إال ما لغة متعلم
 وبأسلوب بطالقة يتكلم أن املتعلم يستطيع كي املستمر والتعويد التدريب

  . اآلخرون يفهمه
 ترمجة وهو االستماع، بعد األربعة اللغة فنون من الثاين الفن الكالم يعترب

 من وهو والكتابة، والقراءة االستماع طريق عن االنسان تعلمه اعم اللسان
                                                

 العريب، الفكر دار: القاهرة( ،األساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج طعيمة، أمحد رشدي ١
 ٢٦: ص )م١٩٩٨

 احلسن، دار: األردن (،١.ط ، ،كلها اللغات أصل العربية اللغة البوريين، أمحد الرمحن عبد ٢
 ١٤: ص) م١٩٩٨

 



 اللفظ هو الكالم ألن كالما، صوت كل فليس لإلنسان املميزة العالمات
: هي اإلفادة أن كما احلروف، بعض على املشتمل الصوت هو واللفظ واإلفادة،

  ٣.املتكلم ذهن يف األقل على املعاين، من معىن على مادلت
مث إنه قد اتضح لنا أمهية الكالم من حيث أنه ليس فرعا لغويا معزوال عن 
باقي فروع اللغة العربية، بل هو الغاية من دراسة كل فروع اللغة العربية، فدراسة 

 اللسان والقلم من اخلطأ يف ضبط بنية الكلمة تصونان: النحو والصرف
تزيد من ثروة اإلنسان اللغوية، وتزوده بألوان املعرفة : وأواخرها، والقراءة

منبعان : والثقافة، ليتمكن من التعبري عن حاجاته ومشاعره، واألدب والنصوص
:  هيللثروة األدبية، وترتقيان بأسلوب املتكلم، وتساعدان على اإلجادة، والبالغة

مطابقة الكالم ملقتضى احلال، كما أا جتمل الكالم وترصعه بالعبارات الرشيقة، 
واجلمل البديعة، واخليال احمللق، وهذا يعين أن كل فروع اللغة العربية خادمة 

 ٤.للتعبري، فهو احملصلة النهائية لكل دراسات لغوية
 املدارس بعض يف العربية باللغة لتحدثا أى الكالم مهارة تدريس جمال ويف
 هذه وتعلم تعليم يف والطلبة املدرسون يواجهها اليت املشكالت وجدت بإندونيسيا،

 ماالنج سنجاساري" املعارف "مدرسة يف الباحث وجده ما ذلك أمثلة ومن. املهارة
 هناك أن العربية اللغة ومدرس املدرسة مدير مع املقابلة لنتيجة وفقا الشرقية، جاوا
 قلة وهي خاصة، الكالم مهارة تعلم يف الطلبة يواجهها تزال ال اليت املشكالت بعض

 وآرائهم أفكارهم عن للتعبري الكالم عليهم فيصعب الطلبة، استوعبها اليت املفردات
 استخدامها لقلة الطلبة استوعبها قد اليت املفردات بعض يزول وقد. العربية باللغة

 بسبب الطلبة أمام بالكالم يتعودوا مل الذين الطلبة بعض وهناك. مالكال يف وممارستها
 يشعرون وبعضهم الشفهي، التعبري يف اللغوية األخطاء يف الوقوع من اخلوف أو اخلجل

                                                
٣
 ٨٥: ص) ١٩٩٢ السلم، دار:  الرياض (،١. ط ،تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات عليان، دفؤا أمحد  

 ٨٧: ص نفسه، املرجع ٤ 



 حاول املذكورة، املشكالت إىل وبالنظر. الكالم مهارة تعلم يف النشاط وقلة بامللل
 كما اللغوية، األلعاب من التعليمية لالوسائ إحدى بتقدمي املشالت تلك حل الباحث

 .اللغوية املهارات تدريس يف كبريا دورا التعليمية للوسائل أن اللغويني بعض قال
 هي ومهاراا اللغة عناصر تدريس جمال يف التعليمية الوسائل فمن  
 عملية وتسهل تيسر اليت اللغوية األلعاب من أنواع وهناك. اللغوية األلعاب

 العربية الكلمات تكوين فلعبة. خاصة العربية واللغة عامة اللغات وتعلم تعليم
 اليت اللغوية األلعاب أنواع من نوع هو  Arabic Scrabble)( بـ يسمى ما أو

 ومنها عامة، اللغوية املهارات وتعلم تعليم عملية وتسهل الطلبة ملل تذهب
  .الكالم مهارة

 عاملية لعبة هي ،"سكرابل"بـ اشتهر ما أو الكلمات تكوين فلعبة  
 األجنبية اللغات مفردات يف والتبحر االهتمام يف ولسنوات سامهت شهرية

 على باالعتماد الكلمات إجياد على وتقوم. وغريها والفرنسية كاالجنليزية
 منها والتمكن اللغات لتعلم املثلى الطرق من وتعد. املصادر من وغريه القاموس

   ٥.ويسر سهولة بكل
 ،"الناشئة سكرابل"و ،"السفر سكرابل: "منها أنواع عدة اللعبة وهلذه

 على يعتمد أنه إال العائلة، ألفراد األنسب وهو ،"الكالسيكي السكرابل"و
 وأفضلها. آخر إىل العب من خمتلفة تكون سحبها يتم اليت وفاحلر ألن احلظ

 احلروف نفس هلم الالعبني مجيع ألن متماثال ومسي" املتماثل السكرابل "هو
 الشخصية مهارته على العب كل يعتمد حيث نصيب، فيها للحظ وليس

   ٦.لغوية معلومات من ميلكه وما وذكائه

                                                
٥  http://www.moeforum.net/vb١/index.php   ،م٢٠٠٩ نوفمرب ٣ 

 م٢٠٠٩ نوفمرب ٣ نفسه، املرجع  ٦



 استيعاب عملية على حمصورة السابقة اللعبة أنواع عدة لتز ومل
 ظهورا األربع اللغوية املهارات اكتساب عملية فيها تظهر ومل اللغوية املفردات

 بصياغة الباحث قام ولذلك. والكتابة والقراءة واالستماع الكالم وهي جليا
 املدرس دور كهنا يكون وطبعا فيها، الكالم عملية وإضافة وتغيريها اللعبة هذه

 يف واستخدامها املفردات استيعاب يف اللعبة هذه استخدام كيفية توجيه يف
 واملفردات األصوات مثل اللغوية العناصر أن الباحث ورأى. مباشرة الكالم

 عملية يف واستخدامها دخوهلا بعد إال فوائدها تظهر ال ذلك وغري والقواعد
  .والكتابة والقراءة ستماعواال الكالم وهي األربع اللغوية املهارات

 الباحث قام اليت (Arabic Scrabble) العربية الكلمات تكوين فلعبة
 مدى اختبار الباحث أراد اليت اللعبة هي العامة، صورا من وتغيريها بصياغتها

" املعارف "مدرسة طلبة من عينة على بالتطبيق الكالم مهارة ترقية يف فعاليتها
  . الشرقية جاوا – ماالنج – جاسارىسن اإلسالمية الثانوية

 البحث أسئلة   - ب 

 يف Arabic Scrabble) (العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية مدى ما
 مدرسة من اللغات شعبة من الثاين الفصل طلبة رغبة وترقية الكالم مهارة ترقية

  بية؟العر اللغة تعلم يف ماالنج سنجاسارى اإلسالمية الثانوية" املعارف"
 :اآلتية األسئلة خالل من السؤال هذا الباحث وسيجيب

 يف Arabic Scrabble) (العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية مدى ما - ١
 اللغات شعبة من الثاين الفصل لطلبةتنمية نطق األصوات العربية نطقا صحيحا 

 ماالنج؟ سنجاسارى اإلسالمية الثانوية" املعارف "مدرسة من
 يف Arabic Scrabble) (العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية مدى ما - ٢

 مدرسة من اللغات شعبة من الثاين الفصل لطلبة الشفهي التعبري كفاءة ترقية
 ماالنج؟ سنجاسارى اإلسالمية الثانوية" املعارف"



 يف Arabic Scrabble) (العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية مدى ما - ٣
 الثانوية" املعارف "مدرسة من اللغات شعبة من الثاين الفصل طلبة ثقةرفع 

 ؟ يف أداء الكالمبأنفسهم ماالنج سنجاسارى اإلسالمية

  البحث أهداف  - ج 

 يف Arabic Scrabble) (العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية مدى ملعرفة - ١
 اللغات شعبة من الثاين الفصل ةلطلب تنمية نطق األصوات العربية نطقا صحيحا

 .ماالنج سنجاسارى اإلسالمية الثانوية" املعارف "مدرسة من
 يف Arabic Scrabble)( العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية مدى ملعرفة - ٢

 مدرسة من اللغات شعبة من الثاين الفصل لطلبة الشفهي التعبري كفاءة ترقية
 .ماالنج سنجاسارى ميةاإلسال الثانوية" املعارف"

 يف Arabic Scrabble) (العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية مدى ملعرفة - ٣
 الثانوية" املعارف "مدرسة من اللغات شعبة من الثاين الفصل طلبة ثقةرفع 

 . يف أداء الكالمبأنفسهم ماالنج سنجاسارى اإلسالمية

 البحث فروض  -د 

 ترقية يف فعالة Arabic Scrabble) (العربية لكلماتا تكوين لعبة استخدام أن
 الثانوية" املعارف "مدرسة من اللغات شعبة من الثاين الفصل طلبة كفاءة

 التعبرينطق األصوات العربية ويف  تنمية يف ماالنج سنجاسارى اإلسالمية
 .هم يف أداء الكالمبأنفس الثقة رفع يف وفعالة الشفهي،

  البحث أمهية  - ه 

  :نظريا البحث هذا مهيةأ
 الكالم مهارة بتدريس املتعلقة التعليمية والوسائل النظريات وتطوير تنمية - ١

 .عامة األخرى واملهارات خاصة
  . املستقبل يف للباحث وإنتاجها املصوغة اللعبة هذه حقوق إثبات إمكانيات - ٢



 ةمباشر غري أو مباشرة عالقة هلا اليت السابقة للبحوث وتعزيز تأييد - ٣
  .البحث ذا

 النظريات لتطوير مستقبال الطلبة منها ينطلق مرجعا البحث هذا يكون أن - ٤
  .الكالم مهارة بتدريس املتعلقة التعليمية والوسائل

  :تطبيقيا البحث هذا أمهية أما
  .الكالم مهارة تعليم يف املعلم ا يستعني تعليمية وسيلة تقدمي - ١
  . الكالم مهارة يف الطلبة مستوى ترقية - ٢
  .الكالم مهارة وتعلم تعليم عملية تسهيل - ٣
 .الكالم مهارة تعلم يف وتشجيعهم مللهم وإزالة الطلبة ترويح - ٤

 البحث حدود  -و 

 املوضوعية احلدود - ١
 العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام هي البحث هذا موضوع حدود

)(Arabic Scrabble صحيحا، نطقا ربيةالع األصوات نطق ترقية على بالتركيز 
  . الكالم أداء يف بأنفسهم الطلبة ثقة رفع ويف الشفهي التعبري ويف

 الزمانية احلدود - ٢
 فهي البحث، هذا إلجراء املدة هي البحث هلذا الزمانية احلدود أما

 وذلك ،التجرييب والفصل الضابط الفصل من فصل لكل تعليمية لقاءات تسعة
  .م٢٠١٠ سنة مارس شهر يف

 املكانية دوداحل - ٣
 هذا وجرى البحث، هذا إجراء مكان هي البحث هلذا املكانية احلدود

 الثانوية" املعارف "مدرسة من اللغات شعبة طلبة على بالتطبيق البحث
 الفصل فصالن، اللغات ولشعبة. الشرقية جاوا ماالنج سنجاسارى اإلسالمية

 للمجموعة) ٢ (والفصل الضابطة للمجموعة) ١ (فالفصل ،)٢ (والفصل) ١(



 ماالنج سنجاسارى ٣٣ منرة مسجد شارع يف املدرسة هذه وتقع .التجريبية
 اليت األوىل املالحظة لنتيجة وفقا املدرسة، هذه الباحث واختار .الشرقية جاوا
 الباحث ا ألن التجرييب، البحث هذا إلجراء صاحلة املدرسة هذه أن على دلت

 إحدى الباحث اختذ حىت اللغوية، قدرم استوت اليت اموعتني إىل احتاج قد
 تكوين لعبة لتجربة ضابطة كمجموعة واألخرى جتريبية كمجموعة اموعتني
  .   اليت قد صوغها الباحث(Arabic Scrabble) العربية الكلمات

  املصطلحات حتديد  - ز 

 يف الواردة املصطلحات بعض معاين حتديد الضروري من هأن الباحث ورأى
  : كالتايل وهو بحثال موضوع

 اللغوية األلعاب من نوع هو: Arabic Scrabble) (العربية الكلمات تكوين لعبة - ١
 مهارة ترقية الباحث حياول اللعبة فبهذه العربية، املفردات من كثري الستيعاب

 اإلسالمية الثانوية" املعارف "مدرسة من اللغات شعبة طلبةل الكالم
 الصناديق شكل على اللعبة هذه شكل أما. ةالشرقي جاوا ماالنج سنجاسارى

 وهذه. العربية األحرف من واحد حرف صندوق كل على املكتوبة الصغرية
 قد الباحث أن حيث األخرى، الكلمات تكوين لعبة أنواع عن تتميز اللعبة

 كيفية من وإما الشكل حيث من إما العامة، صورا من وغيرها صوغها
 االعتماد على حمصورة تزال ال األخرى اللعبة هذه أنواع ألن. استخدامها

 الكالم مثل األربع املهارات عملية جليا فيها تظهر ومل املفردات، بكنوز
 استخدامها كيفية الباحث صوغ قد اللعبة فهذه. والكتابة والقراءة واالستماع

 وأضاف احلسابية العملية فيها ترك حبيث الكالم مهارة تدريس يف وركزها
 أثناء املدرس من بتوجيهات وذلك الالعبني، أفراد بني الكالم عملية إليها

 . استخدامها
 تنمية: ترقية - ٢



الكالم ىف أصل اللغة هو اإلبانة و اإلفصاح عما جيول يف خاطر : الكالم مهارة - ٣
 والكالم اصطالحا ٧.اإلنسان من أفكاره ومشاعره من حيث يفهمه اآلخرون

هو فن نقل املعتقدات و املشاعر واألحاسيس و املعلومات واملعارف واخلربات 
واألفكار واآلراء من شخص إىل اآلخرين نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو 

   ٨.املخاطب موقع القبول و الفهم والتفاعل واالستجابة
  السابقة الدراسات  - ح 

 البحث، ذا مباشرة غري أو مباشرة عالقة هلا اليت السابقة الدراسات أما
  :يلي كما فهي

 ألفيان عفان حملمد البحث - ١
 دراسة (الكالم مهارة لتعليم اللغوية األلعاب استخدام فعالية: البحث عنوان −

 سنة) مجرب بالونج - اإلسالمي األرقم بيت معهد على بالتطبيق جتريبية
٢٠٠٧-٢٠٠٦.  

 الكالم مهارة تعليم يف املستخدمة الطريقة عن الكشف: البحث أهداف −
 فعالية مدى عن والكشف مجرب، بالونج - اإلسالمي األرقم بيت مبعهد

 عشر"و ،"بينجو"و ،"التفاعل سلسلة"و ،"التركة ضد "ألعاب تخداماس
 مهارة تعليم يف" بسرعة؟ ترى هل"و ،"أعمل؟ ماذا"و ،"أنا؟ أين"و ،"أسئلة

  .املذكور باملعهد الكالم
  .التجرييب البحث: البحث منهج −
 معهد يف الكالم مهارة تدريس يف املستخدمة الطريقة أن: البحث نتائج أهم −

 نتيجة وإن. املباشرة الطريقة هي مجرب بالونج -  اإلسالمي ألرقما بيت

                                                
 ٢٠٠ :ص) م٢٠٠٣ روق،شال دار: أردن-عمان (،اللغة يستدر ىف العلمية الطرائق ،الديلمى حسني يعل ٧

 وهبة، مكتبة: القاهرة (تعليميه وأساليب استراتيجياته و فنياته - احلوار ،اللبودى إبراهيم مىن ٨
 ١٠: ص) م٢٠٠٣



 عشر"و ،"بينجو"و ،"التفاعل سلسلة"و ،"التركة ضد "ألعاب استخدام
 ترقية على تدل" بسرعة؟ ترى هل"و ،"أعمل؟ ماذا"و ،"أنا؟ أين"و ،"أسئلة
 .   مجرب بالونج - اإلسالمي األرقم بيت مبعهد الكالم مهارة تعليم نتائج

 فطريانا لعيدا البحث - ٢
 الكالم مهارة تعليم يف" الكلمات "اللغوية اللعبة استخدام: البحث عنوان −

  .٢٠٠٩ سنة بايل أمالبورا - احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة
 تعليم يف" الكلمات "اللغوية اللعبة استخدام فعالية معرفة: البحث أهداف −

  . بايل أمالبورا - احلكومية اإلسالمية ةالثانوي باملدرسة الكالم مهارة
  .اإلجرائي الصفي البحث: البحث منهج −
 يف كبرية فعالية" الكلمات "اللغوية اللعبة الستخدام أن: البحث نتائج أهم −

 .بايل أمالبورا - احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة الكالم ترقية
 زنرية ليويون البحث - ٣

 على بالتطبيق الكالم مهارة لتنمية اللغوية اللعبة اماستخد: البحث عنوان −
  .٢٠٠٩ سنة الشرقية جاوا بكاديري الطلبة روضة مدرسة

  .اللغوية األلعاب خالل من الكالم مهارة تنمي عملية حتسني: البحث أهداف −
  .اإلجرائي الصفي البحث: البحث منهج −
 حبث "لعبةو" سؤاال عشرون "لعبة استخدام إن: البحث نتائج أهم −

 تركيب ويف املفردات إثراء يف التالميذ كفاءة مستوى تنمي" االختالفات
  .الكالم طالقة ويف اجلمل

 السابقة الدراسات بني الفرق تبني السابقة، الدراسات إىل فبالنظر
 جمال يف االتفاق بعض هناك كان وإن ببحثها، الباحث قام اليت والدراسة

 األهداف حيث من االختالفات بعض هناك لكن الكالم، مهارة وهو البحث
 استخدام فعالية مدى وقاس اخترب فالباحث. اللغوية األلعاب وأنواع واملنهج



 لترقية الباحث صوغها قد اليت (Arabic Scrabble) العربية الكلمات تكوين لعبة
 اإلسالمية الثانوية" املعارف "مدرسة على بالتطبيق وذلك الكالم، مهارة

 . الشرقية جاوا ماالنج بسنجاسارى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الثاين الفصل

 النظري اإلطار
  

 الكالم مهارة مفهوم -أ 
 املعـىن : هو املتكلمني وعند،  املفيدة األصوات: عن عبارة اللغة أصل يف الكالم

: النحـاة  اصـطالح  ويف،  كالم نفسي يف يقال،  بألفاظ عنه يعرب الذي بالنفس القائم
  ٩.ةاملفيد املركبة اجلملة

 بـه  يعـرب  الذي املنطوق الكالم ذلك: فهو للكالم االصطالحي التعريف أما
 مـشاعر  مـن  خبـاطره  ومـاجيول ،  خاطره أو،  هاجسه : من نفسه يف عما املتكلم

 مـن  غـريه  بـه  يزود أن يريد وما،  فكر أو أير: من عقله به ومايزخر،  وأحاسيس
  ١٠.ءاألدا يف وسالمة التعبري يف صحة مع، وانسياب طالقة يف، ذلك حنو أو، معلومات

  الكالم مهارة تدريس أمهية  - ب 

 والـدليل  الكالم، لتمثيل حماولة فهي الكتابة أما الكالم، هي ألساس،ا يف اللغة
   ١١:يلي ما ذلك على
 ظهـرت  حيـث  طويـل،  بزمن الكتابة يعرف أن قبل الكالم اإلنسان عرف - ١

  .اإلنسان تاريخ من متأخرة فترة يف الكتابة
 عنـد  تعلمهـا  يف يبدأ اليت الكتابة، تعلم يف يأخذ أن قبل الكالم الطفل يتعلم - ٢

 .املدرسة دخول
                                                

 ٧٩٦: ص ،)١٩٧٢ اإلسالمية، مكتبة: تركيا (،٢. ج ،٢. ط ،الوسيط املعجم  ،العربية اللغة جممع  ٩

 القلم، دار:  الكويت (،١. ط ،اإلبتدائية باملرحلة العربية اللغوية تدريس ،الدين صالح حممد ١٠
 ٢٣٣: ص) ١٩٨٠

 اجلانب -ا الناطقني لغري العربية اللغة ملعلمي التدريبية الدورات دروس الفوزان، إبراهيم بن الرمحن عبد ١١

 ٣٤-٣٣: ص )هـ١٤٢٤ للجميع، العربية ومشروع اإلسالمي الوقف مؤسسة( ،يالنظر



 مـن  ريكـب  عدد ويوجد بطالقة، األم لغام يتحدثون األسوياء، الناس مجيع - ٣
  .لغام يف الكتابة يعرفون ال الناس

 . مكتوبة غري منطوقة زالت ما اللغات بعض هناك - ٤
 أهـم  أحـد  الكالم تعليم من جنعل أن ينبغي أسباب، من تقدم ما على وبناء

  .العربية اللغة تعليم يف األهداف
 اللغـات  يف إتقاـا  إىل الطالـب  يسعى اليت األساسية، املهارات من الكالم

 أمهيـة  زادت عندما األخرية، الفترة يف املهارة هذه إىل احلاجة اشتدت ولقد. ألجنبيةا
 االهتمـام  العربية، اللغة تعليم عند مبكان الضرورة ومن. الناس بني الشفهي االتصال
 وأن العربية، اللغة مدرس يسلكه أن نرجو الذي االجتاه، هو وهذا الشفهي، باجلانب

 يفهمها اتصال، لغة العربية ألن بالعربية، احلديث من لطالبا متكني األول، مهه جيعل
 الكتايب، باجلانب ويهتم الشفهي، اجلانب يهمل ملن حجة وال العامل، يف الناس ماليني
  .يتكلّمها أحد وال هلا، وجود ال الفصيحة العربية اللغة أن مدعياً

 الكالم مهارة تدريس أهداف  - ج 

 خاصة أهدافا له فإن الكتايب، التعبري عن – أداء – زيتمي الشفهي التعبري كان ملا
  :يلي مبا حتديدها ميكن
 .سليمة عربية بلغة وحماورم اآلخرين مواجهة على الطالب تشجيع -

 توضيح دون حيول الذي الطالب بعض عند الزائد احلياء عامل على التغلب -
 . خواطرهم يف جتول اليت واملعاين األفكار

 .تستدعيها حياتية مواقف من هلا ملا اخلطابية، القدرة تنمية -

 يف لتساهم أصحاا، عند البديهة وشحذ الكالمي االرجتال على القدرة تنمية -
 .واخلواطر األفكار توالد



 الذين الناس أقوال واحترام واإلصغاء احلديث قواعد على الطالب تعويد -
 . واالجتهاد الرأي يف خالفوه وإن إليه، يتحدثون

 التدريس ساعات مجيع يف تباعا حتقيقها على املدرس يعمل األهداف هوهذ
 انتـهاء  عقب مباشرة يتم التعبري من النوع هذا وتصحيح. الصفية وغري الصفية
 لغةً -   للحديث املختلفة اجلوانب ويشمل مناسبة، بأساليب حديثه، من التلميذ
١٢.وسياقا ومعىن   

  بعض اجلونب املهمة يف تعليم الكالم  -د 

 اللغة تعليم "كتابه يف الناقة كامل حممد عند الكالم تعليم يف مهمة جوانب ثالثة
، النطق وهي، "تدريسه طرق -مداخله -أسسه، أخرى بلغات للناطقني العربية

  ١٣ .قواعدوال، واملفردات
 النطق -١

، إذ يرى التربويون األمهية الكربى لتعليم الصويتمن أهم اجلوانب، اجلانب 
 والنطق هو املظهر تاخلارجى لعملية الكالم، النطق منذ البداية تعليما صحيحا،

ومن هنا جيب أن . فاملستمع اليرى من عملية الكالم إال هذا املظهر اخلارجى هلا
فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف . يكون النطق سليما وواضحا خاليا من األخطاء

 ليس وليكن واضحا يف األذهان أنه.  تغيريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ
املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس بشكل كامل تام، أي أن يسيطر على النظام 
الصويت للغة سيطرة متحدثيها، ولكن السيطرة هنا تعين على القدرة على إخراج 
األصوات بالشكل الذي ميكن املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظرعن الدقة 

  .       وتنغيمهمالكاملة يف إخراج أصوام ونربام
                                                

) م١٩٩٨ النفائس، دار: لبنان (،٥. ط ،تدريسها ائقوطر العربية خصائص معروف، حممود نايف ١٢
 ٢٠٥- ٢٠٤: ص

 ،١. ط ،تدريسه طرق -مداخله -أسسه أخرى، بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم الناقة، كامل حممد ١٣
  ١٦٣-١٥٩: ص ،)١٩٨٥ القرى، أم جامعة: الرياض(



  
                        

 املفردات -٢

تعد تنمية الثروة اللغوية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن 
املفردات هي أدوات محل املعىن ،كما أا يف ذات الوقت وسائل التفكري، فباملفردات 

ا يريد، وعادة ما  إىل كلمات حتمل مفكرهيستطيع املتكلم أن يفكر مث يترجم 
تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهرات االستقبال وهي االستماع 
والقراءة، مث تأيت مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان اال لتنميتهما والتدريب على 
استخدامها، معىن هذا أن الكلمات ال تعلم إال من خالل السياق، أي من خالل 

فوية أو موضوعات للقراءة، ولذلك يفضل تقدمي الكلمات استخدامها يف مواقف ش
للدارسني من خالل موضوعات يتكلمون فيها، حبيث تتناول هذه املوضوعات 

 .                                  جوانب مهمة من حيام

 القواعد  -٣

 نـرى  بـل  القواعد، إىل اإلشارة األجنبية اللغة بتعليم املهتمون يهمل ما كثريا
 ليست القواعد بأن يصرحون ما فكثريا أجنبية للغة املتعلمون أما متاما، ينكرها بعضهم

 ومهما باللغة، التحدث يف ضرورية ليست أي ، اللغة استخدام تعلم يف ضرورية أمرا
 القواعد من جمموعة حتكمها اللغة أن وهي إنكارها، ميكن ال حقيقة فثمة األمر يكن
 تعلمهـا  يف الراغـب  يعرفها أن أيضا جيب واليت جيدا، كلماملت يعرفها أن ينبغي اليت

 إذ وحنن وعي، بغري أو بوعي مت وسواء متأخر، وقت أو مبكر وقت يف ذلك مت سواء
 يـتم  وال حتل ال القواعد تدريس صعوبات بأن متاما واعون وحنن نقرره إمنا هذا نقرر

  . اللغة مهارات لتعلم ضروري شيئ فالقواعد املشكلة، بتجاهل عليها التغلب
  الكالم مهارة تدريس مبادئ  - ه 



 بـد  وال عـام  بوجـه  التعبري على للتدريب األول املنطلق هو الشفهي التعبري
  ١٤:املبادئ هذه ومن الدرس، هذا يف املبادئ ببعض يتقيد أن من للمدرس

 يهيئ التدريس يف الفصحى إيثار ألن السليمة العربية باللغة الكالم التزامه - ١
 ويتخلون أسلوم، ويسمو عبارم، فتسلم للمحاكاة جيدة صورا للتالميذ

 .وتراكيبها العامية صور من كثري عن رويدا، رويدا
 فال القول، يف سترسالواال التعبري يف االنطالق حرية للتالميذ يترك أن - ٢

 ينتهي أن بعد والتوجيه اإلرشاد يكون وإمنا باإلصالح، خالهلا يقاطعوا
 يف تقضى أن الشفهي التعبري دروس من الغاية فليست عبارته، من الطالب

 تعويد غايتها بل التحريري، املوضوع لكتابة ممهدة وتوجيهات إرشادات
 املوضوع يكون أن وحيسن. التاحلا أكثر يف التبري يف االنطالق التالميذ

 شفهيا املوضوع يعاجل أن أحيانا ميكن كما الشفهي، املوضوع غري التحريري
 . حتريريا كتابته إىل اللجوء قبل

 معاجلة يف األسئلة طريقة اإلعدادية املرحلة يف يستخدم أن للمدرس ميكن - ٣
 إىل التالميذ توجيه أسئلته بعض يف يتحرى أن على شفهيا، املوضوع
 حبيث املوضوع لنواحي ومسايرا األسئلة ترتيب وينبغي. املطولة اإلجابات

 وتدريب املوضوع نواحي إحدى بتوضيح األسئلة من جمموعة كل تتكفل
 تناوال بعد فيما املوضوع لتناول التالميذ يئ وذا عنها، التعبري على التالميذ

 . املختلفة نواحيه وربط كليا
 أن فـيمكن  الشفهي، التعبري يف املوضوعات خمتلف يعاجل نأ املدرس ويستطيع

 الدرس يكون أن أو األفكار، من فكرة حول أو القصص من قصة حول املدرس يدور
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 غري أو يها، يتحدثون اليت املوضوعات اختار يف أحرارا فيه التالميذ يكون حرا تعبريا
    ١٥.واملناقشة احلديث فيها جيري اليت املوضوعات من ذلك

  
  الكالم مهارة اختبار  -و 

دف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم مبستوياته املختلفة، 
ولكن اإلجابة يف هذه احلالة البد أن تكون . وقد تكون األسئلة هنا شفهية أو كتابية

لكالمية هلا عدة و القدرة ا. شفهية ألن هدف االختبار هو قياس القدرة الكالمية
مستويات، أدناها هو نطق نص مقروء أو نطق نص مسموع، ويف هذه احلالة الينتج 

واملستوى األعلى . ينطق فقط ما هو مكتوب أو مسموع: الطالب تراكيب من عنده
واملستوى األعلى من الثاين هو تكوين سلسلة من . من ذلك هو تكوين مجلة منطوقة

وبذا ميكن أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة . ةاجلمل يف عملية كالمية متصل
مستوى النطق مث مستوى تكوين اجلملة مث مستوى تكوين : مستويات على األقل

اختبار األسئلة املكتوبة، اختبار : ومن وسائل قياس القدرة الكالمية. الكالم املتصل
اورة، املقابلة احلرة، اإلعادة الشفهية، اختبار التحويل، اختبار األسئلة عن الصورة، احمل

  ١٦.املقابلة املوجهة، التعبري احلر
هنا يرى الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب منه فرديا أن : اختبار األسئلة املكتوبة -١

 .جييب عنها شفهيا

 .ب من الطالب أن يقول ما يسمعهنا يطل: اختبار اإلعادة الشفهية -٢

هنا يطلب من الطالب أن حيول اجلمل اليت يسمعها أو يقرؤها : اختبار التحويل -٣
 .من شكل إىل اخر، مثال من األثبات إىل النفي، من االخبار إىل االستفهام
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تعرض على الطالب صورة يطلب منه أن يعلق : اختبار األسئلة عن الصورة -٤
مثال اشرح ما ترى يف هذه الصورة، وجيوز عن طريق . عليها حبديث حر

 .اإلجابة عن أسئلة حمددة

هنا يأخذ دور الوالد مثال والطالب اخر دور االبن ويتحاوران : اختبار احملاورة -٥
 .حول موضوع حيايت ما

هنا يقابل املعلم الطالب على انفراد ويوجه إليه أسئلة : اختبار املقابلة احلرة - ٦
 .غري حمددة

وتسري . هنا يكون املعلم قد أعد أسئلة حمددة من قبل: اختبار املقابلة املوجهة -٧
 .املقابلة وفقا لألسئلة املعدة مسبقا

هنا يطلب املعلم من الطالب أن يتكلم ملدة مخس دقائق يف : اختبار التعبري احلر -٨
 .  موضوع حيدده له

  التعليمية الوسائل  - ز 

  عليميةالت الوسائل مفهوم تطور - ١

 أمساء حتت والتعليم التربية جماالت يف املختلفة الوسائل هذه دخلت وقد  
 teaching" التدريس معينات "أو" املعينة "الوسائل باسم األمر أول فعرفت كثرية

aids البصرية السمعية الوسائل "أو "audiovisual aids ا واستعان يف املدرسون 
 وإميانه هلا مفهومه حسب حسب كل ساحلما من متفاوتة بدرجات تدريسهم

 عليها نشأ اليت بالطريقة تدريسه يف واستمر كلية أنكرها من ومنهم. بأمهيتها
  . والتلقني اإللقاء وأساسها ا وتعلم

 الوسائل "أن لوجدنا الدراسية واملناهج التعليمية األنظمة إىل نظرنا ولو  
 ال التعليمي التصالا وسائل يف وجيوالتكنول العلمي التقدم رغم زالت ما" التعليمية

 يف تأيت – احلقيقة يف – زالت ما فهي والتعليم، التربية رجال من الالزم االهتمام تنال
 وظيفتها وتقتصر اللفظي، والشرح كاإللقاء التقليدية التدريس ألساليب التايل املركز



 عملية يف األول ملكانا يف تأيت اليت" والتلقني اإللقاء عملية "تكملة على البعض نظر يف
 مبعىن الكماليات باب يف تدخل أساسية، غري ثانوية وسائل فهي غريها وأما التدريس

 teaching strategies التدريس استراتيجية يف رئيسيا ركنا تشكل ال التعليمية الوسائل أن
 أهداف لتحقيق التلميذ نشاط حوهلا يدور حبيث مسبقني وختطيط إعداد إىل حتتاج
 منارسها وال الوسائل هذه يؤها اليت اخلربات عن نتحدث ما أكثر فما. للدرس ةحمدد
 كراس يف نالحظ ما فكثريا. العملية املمارسة من أكثر اللفظي بالتأييد حتظى فهي

 فيذكر احلاصل حتصيل باب من التعليمية الوسائل يذكر أنه – مثال – املدرس حتضري
 أو مشاهدا يقترح اليت األفالم أو بإجرائها التلميذ يقوم أن ينبغي اليت التجارب مثال

  . ا القيام ينوي اليت الرحالت
 وسائل "جمرد أا على التعليمية للوسائل التسميات هذه تعد مل وهكذا  

 غالبا اقتصرت ألا مناستخدامها للغرض حمققة" وبصرية مسعية وسائل "أو" مِعينة
. منها االستفادة بطريقة االهتمام دون لتعليميةا املواد بعض على احلصول جمرد على
 توضيحه النظري الشرح على يصعب ما توضيح رد باملدرس ارتبطت أا كما
 أو السلوك من جديدة ألمناط اكتسابه أو أدائه وحتسني بالتلميذ ترتبط ومل فقط

  . حمددة سلوكية ألهداف حتقيقه
 لتحقيق وسائل أا على التعليمية بالوسائل فيها تم أصبحنا مرحلة جاءت مث  
 املواد بتوفري اهتمامنا جمرد من انتقلنا وبذلك means of communication االتصال
 عملية دراسة إىل ذلك وأجى. التفاهم حتقيق وهو العملية جبوهر االهتمام إىل التعليمية
 الئمةامل والشروط عناصرها عل والتعرف the process of communication االتصال
 مظريات وأصبحت. ذلك على تساعد اليت الظروف أو ااالت وأفضل لتحقيقها
 جزءا الوسائل وأصبحت الدراسات هلذه النظري األساس تكون اليت هي االتصال
 وانتشار لظهور وكان. االتصال عملية تكون اليت العناصر مع integrated متكامال
 وإضافة اال هذا اتساع يف كبري أثر ليفزيونوالت كاإلذاعة اجلماهريية االتصال وسائل



 يف منها االستفادة عن فضال واملعرفة التعليم نشر يف األثر أكرب هلا كان جديدة وسائل
  . املختلفة األعالم ميادين

 دائرة يف تسري جعلها التعليمية الوسائل ملدلول القاصر التصور أن واحلقيقة  
 نظرية داخل التعليمية الوسيلة يضع ال ألنه استخدامها من الغرض حيقق ومل ضيقة
 تؤثر متسلسلة خطوات يف تسري منهجية متكاملة نظرة التعليمية للعملية تنظر شاملة

 استراتيجية من متكامال جزءا التعليمية الوسيلة تصبح حبيث األخرى يف منها كل
 يف يصوغها حمددة أهداف لتحقيق املدرس يتبعها اليت teaching strategies التدريس

  .       موضوعية بطريقة وقياسها مالحظتها وميكن التلميذ ميارسها سلوكية أمناط صورة
 ذاا حبد الوسائل يف تكمن ال التعليمية الوسائل أمهية أن قلنا إذا نغاىل وال 

 متكامل نظام ضمن حمددة سلوكية أهداف من الوسائل هذه حتققه فيما ولكن
 أو الوسيلة اختيار معايري االعتبار يف يأخذ الدرس أهداف لتحقيق املدرس يضعه

 البحوث ونواتج فيه تستخدم الذي املكان ومواصفات استخدامها وطرق إنتاجها
 آخر مبعىن أو الدرس، أهداف حتقيق يف تؤثر اليت العوامل من ذلك وغري العلمية

 لتعليميةا الوسائل فتكون systems approach األنظمة أسلوب باتباع املدرس يقوم
 ما وهذا. املشكالت وحل الدرس أهداف لتحقيق شامل نظام عناصر من عنصرا
  ".  التعليم تكنولوجيا "مفهوم حيققه

: مراحل ثالث يف مر التعليمية بالوسائل االهتمام أن نقول أن ميكن وبذلك  
 وشراء إنتاجها أو التعليمية املواد اختيار جمرد إىل منصرفا األمر أول يف االهتمام كان

 الوسائل وأصبحت وغاية كهدف االتصال بعملية االهتمام بدا مث. وتشغيلها األجهزة
 تكنولوجيا على التركيز اليوم أصبح وأخريا. التعليمية االتصال لعملية متمما جزءا

 بنتائج باالستعانة املشكالت وحل التفكري يف وطريقة العمل يف كأسلوب التعليم
 املخطط هذا يف كحلقة التعليمية الوسائل وتأيت. املعرفة ميادين يف العلمية البحوث



 أسلوب اتباع على ويعمل سلوكيا حتديدا الدرس أهداف بتحديد يبدأ الذي املنهجي
     ١٧.األهداف هذه حتقيق يف النظم

   االتصال عملية يف التعليمية الوسائل دور - ٢
 ينبغي فيها التعليمية الوسائل ودور التعليم يف االتصال عملية أمهية ندرك لكي  

 العملية هذه مكونات على ونتعرف communication االتصال ملفهوم أوال نتعرض أن
 يتم حىت تسلكه الذي والطريق منها كل وأمهية االتصال جمال يف تدخل اليت والعناصر

  . والتعليم ةالتربي مبجال ذلك كل عالقة توضح مث ومن االتصال من اهلدف حتقيق
 اليت process الطريقة أو العملية أنه على إجرائيا تعريفا االتصال تعريف وميكن  

 إىل وتؤدي بينهما مشاعا تصبح حىت آلخر شخص من املعرفة انتقال طريقها عن يتم
 مكونات و عناصر العملية هلذه يصبح وبذلك. أكثر أو الشخصني هذين بني التفاهم

 خيضعها مما فيها، ويؤثر فيه تعمل وجمال حتقيقه إىل تسعى هدفو فيه تسري اجتاه وهلا
  .عام بوجه العلمية والدراسة والتجريب والبحث للمالحظة

 شخص نم املختلفة واملعلومات بأنواعها املعرفة نقل عمليةاالتصال يف ويتم  
 إىل منها تنبع اليت املصدر من عادة يبدأ مسارا هلا وتتخذ ألخرى نقطة من أو آلخر
 feedback االرتدادات هذه وتتخذ. وهكذا املصدر إىل ثانية يرتد مث تستقبلها اليت اجلهة
 رسالته من فيغري أهداف من حتقق ما مدى معرفة على املصدر تساعد خمتلفة صورا
 لنا يتبني هنا ومن. املنشود التفاهم حيقق مبا مبا وعرضها تقدميها وطريقة حمتوياا ومن

-مستقبل- مصدر (دائرية عملية هي بل واحد اجتاه يف تسري ال االتصال عملية أن
 اليت واالمكانيات الظروف كل يضم وأمشل، أوسع جمال داخل حتدث) إخل مصدر
 learning التعليمية بالبينة أحيانا إليها ويشار فيها وتؤثر االتصال بعملية حتيط

environment ال أوا situation املستمر بالتفاعل تتأثر ديناميكية عملية كذلك وهي 
  .   عناصرها بني

                                                
 ٢٥-٢٣: ص نفسه، املرجع  ١٧



  )١ (البياين الرسم
 االتصال عملية

  
  
  

 اليت ااالت أحد أا على الدراسة حجرة نتصور أن اإلطار هذا ضوء يف وميكن
 تتصل اليت سيةوالنف الطبيعية العوامل وأن والتلميذ املدرس بني االتصال فيها يتم
 فمما. ذلك وغري شرح من االتصال عمليات كل على كبريا تأثريا تؤثر اال ذا

 العوامل وباملثل التعلم عملية يف تؤثر للتلميذ والنفسية الصحية احلالة أن فيه شك ال
 جناح مدى ويتوقف املستعملة التعليمية باملواد أو الدراسة حبجرة تتصل اليت الطبيعية
 يف تسري أا على فهمه اقتصر فلو التربية يف االتصال عملية لدور فهمه على املدرس

 اإللقاء على مهمته القتصرت التلميذ عند وتنتهي املدرس من تبدأ واحد اجتاه
  . واحد جانب من والشرح والتلقني
 مهتم شك ال فإنه دائرية عملية التعليمي االتصال عملية أن فهم لو أما  

 وميكن. الدرس أهداف حتقق مدى ليعرف التالميذ من إليه تصل اليت باالرتدادات
 منها متنوعة سلوكية أمناط صور يف االرتدادات هذه يالحظ أن الناجح للمدرس
. ذلك وغري الفصل يف وحركام التالميذ يسأهلا اليت األسئلة ونوع الوجه تعبريات
 مستمر تقييم هيئة ىعل منظمة بصورة االرتدادات هذه على املدرس حصل لو وحبذا
 اال هذا يف املوجودة العناصر مجيع االعتبار يف يأخذ الناجح املدرس أن كما. منتظم
 اال بتهيئة ذلك عن فضال ويقوم. التعليم عملية على تؤثر أن شأا من واليت

 بيئة أو ال مصمم أنه على للمدرس يشار ولذلك تعليمي عائد أكرب على للحصول
 وتوفري املكان يئة إىل يعمد فهو Designer of the learning environment. التعلم

 
 مستقبل مصدر 



 التعليمية ربةاخل على التلميذ حيصل حىت العمل أسلوب وختطيط التعليمية الوسائل
  : ثالثا صورا االتصال يتخذ أن وميكن املطلوبة،

  واإلنسان اإلنسان بني االتصال )١
  واآللة اإلنسان بني االتصال )٢
   واآللة اآللة بني التصالا )٣

. وزمالئه التلميذ وبني  والتلميذ املدرس بني حيدث ما األول النوع أمثلة ومن
 جماالت يف باالزدياد آخذ فإنه واآللة اإلنسان بني االتصال صور من الثاين النوع أما

 أنشطة من كثري إسناد من عليه يترتب وما والعلمي التكنولوجي للتقدم نظرا التعليم
 ومن. للتحصيل واستعداده حاجته حسب التلميذ ا يتصل اليت اآللة إىل الدرس
 احلالة هذه ويف. احلسابية العمليات على التدريب يف احلاسبة العقول استخدام أمثلتها
. التعليمية اآلالت هذه يف ووضعه إعداده سبق الذي الربنامج مع التلميذ يتفاهم

 واستخدام اللغات ومعمل املربمج التعليم مثل لذايتا التعليم أساليب يف احلال وكذلك
  . االستماع وأجهزة الضوئية العروض أجهزة

 أو اآلالت أحد تتحكم حيث واآللة اآللة بني االتصال وهو الثالث النوع أما
 ربط من املدارس من كثري يف تشاهده ما البسيطة أمثلته ومن أخرى آالت نشاط تنظم

 أمثلته ومن. أوتوماتيكيا مثال ساعة كل اجلرس فيدق املدرسة بساعة احلصة جرس
 إذ. واحد عرض يف معاً واملسجالت والشرائح املتحركة األفالم استخدام تنسيق أيضا
 برنامج حسب املختلفة الوسائل هذه عرض تنسيق اآليل التحكم طريق عن ميكن

 عرض يتخللها مث التسجيل شريط على مثال املسجلة احملاضرة فتبدأ. آلية بطريقة خاص
 خطوات يف يسري الذي اخلاص الربنامج هذا وفق أوتوماتيكيا املتحركة واألفالم الصور
    ١٨.حساا سبق منتظمة
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 يف التعليمية الوسائل استخدام أن الصدد هذا يف شحاتة حسن الدكتور وقال
 وتعدد والتكنولوجي، عريفامل لالنفجار نتيجة تربوية ضرورة أصبح التعلم مواقف
 ينتقل خمتلفة ومواقف متنوعة خلربات الفرصة إلتاحة وذلك. وأوعيتها املعرفة مصادر

 على تعمل والوسائل. شيئني بني صلة إدراك ومن آخر، إىل نشاط من التلميذ فيها
 معىن لكل يصبح كما اللغوية، املهارات لديه وتنمي املتعلم لدى اللغوية الثروة تنمية

 ذات هادفة حقائق وتقدم اإلنسانية اخلربة تعزيز على وتعمل. الذهن يف واضح فهومم
 أن كما املنشود، اهلدف حنو املتعلم استجابة توجيه على وتساعد االهتمام وتثري معىن

 األزمنة وإىل البعيدة اآلفاق إىل وتتعداها الطبيعية احلدود على تتغلب التعليمية الوسائل
 على تساعد اليت األدوات تقدم أا كما املشكالت حل لىع وتساعد الغابرة،

 مشرف إىل للمعرفة وملقن الدرس شارح من املعلم وحتول والعالج، التشخيص
  ١٩.للتلميذ وموجه

 أا التعليمية الوسائل أمهية عن الطوجى محدي حسن الدكتور قال وكذلك
 وتساعد عليه، وإقباال للتعلم استعدادا أكثر فتجعله التلميذ خربة زيادة على تساعد

 إىل تؤدي و التلميذ، يتعلمه ما كل بني راسخة مفيدة مترابطة عالقات تركيب على
 املفاهيم وبناء ركيبت إىل وتؤدي للتعلم، حاجته وإشباع التلميذ اهتمام استثارة
 التأمل على قدرته وتنمية اخلربة اكتساب يف اإلجيابية التلميذ مشاركة وزيادة السليمة

 ترتيب إىل وتؤدي املشكالت حل إىل املوصل العلمي التفكري واتباع املالحظة ودقة
  ٢٠.التلميذ يكوا اليت األفكار واستمرار

 اللغوية األلعاب - ح 
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 ٤٠٥: ص) م٢٠٠٢

 دار : الكويت  (،التعليم يف لتكنولوجياوا  االتصال وســــائل  الطوجى، محدي حسني ٢٠
 ٤٨-٤٤ ص )م١٩٨٧ القـــلم،



   اللغوية األلعاب تعريف - ١

 يف واسـعا  جمـاال  يعطـي  لكي اللغة، تعليم يف" األلعاب "اصطالح يستخدم
 عناصر على للتدريب ومشوقة ممتعة بوسيلة والدارس املعلم لتزويد الفصلية، األنشطة

 بعـض  توظّـف  أيـضا  وهي. املختلفة اللغوية املهارات لتنمية احلوافز وتوفري ،اللغة
 وتتـيح  األنـشطة،  تلك على اتصالية أبعاد إلضفاء" التخمني "مثل العقلية العمليات
 ختـضع  األلعاب من األلوان وهذه. يستخدموا اليت ِللُّغة االختيار من نوعا للطالب
  . قلاأل يف ملراقبته أو املعلم إلشراف

 اية، ونقطة حمددة بداية هلا اليت األلعاب تلك على" ألعاب "كلمة أُطلقت وقد
 الـشبيهة  األنـشطة  أنـواع  كافة على كذلك وأطلقت والنظم، القواعد وحتكمها

  . أيضا منها بعضا الكتاب يتناول وسوف. املألوف هلا ليس واليت باأللعاب،
 وغـري  ألعاباً يسمى ما بني اللغة تعليم يف وضح فاصل حد هناك يوجد وال

 – بنا حاجة ال إنه: فنقول القول مع ننساق أن وميكننا. اللغوي النشاط من ذلك
 ألعـاب  إىل الصفي التعليمي النشاط لتحويل كبري جهد بذل إىل – اللغة تعليم يف

 من متواضع وقدر اخليال، من قليل مع نستطيع ولكننا. األلعاب يشبه ما أو خمتلفة،
 يـشبه  ما أو ألعاب إىل اللغوية والتدريبات الصفي النشاط معظم حتويل اإلبداع
 (G. Gibbs) جيبس. ج قاله ما اللغوية اللعبة حتديد يف قيل ما أفضل ومن. األلعاب

 إىل للوصول – متنافسني أو متعاونني – الدارسني بني يتم نشاط إا: "تعريفها يف
    ٢١".املوضوعية القواعد إطار يف غايتهم

  اللغوية األلعاب أمهية - ٢

 أن ينبغي والتعلم التعليم عملية أن األجنبية، اللغات تعليم يف السائدة املبادئ من
 باسـتخدام  – أكمل وجه على النفسي احلافز هذا تلبية وميكن. وجة مرح يف تتم

                                                
 لغري العربية لتعليم أمثلة مع األجنبية اللغات تعليم يف اللغوية األلعاب العزيز، عبد مصطفى فناص ٢١

 ١٣-١٢: ص) هـ١٤٠١ املريح، دار: الرياض( ،ا الناطقني



 عالية روح – منهم الصغار وخباصة – الدارسني ولدى. اللغة فصول داخل األلعاب
 مـسابقة،  أو منافـسة  إىل يتحول أن التدريب من نوع ألي ميكن حبيث التنافس، يف

 خيفى ال كما ذلك ويف هلم، حيدث ما إىل يفطنوا أن دون خالهلا من املشتركون يتعلم
  . اللغة استخدام يف التلقائية على هلم تعويد –

 املكثـف  اآليل التدريب ويف الفهم يف جهدا املرء يكلف شاق، عمل اللغة تعلُّم
 اجلهـد  وهذا. املختلفة ملهاراا املتواصلة وللتنمية اجلديدة، اللغة استعمال من للتمكن
 عـدة  وتـدعيم  تغذية إىل حاجة ويف اللغة، تعليم مجبرنا طوال حلظة كل يف متطلب

 احلـوارات  يف الكامـل  إطارها يف اللغة معاجلة على للدارس القدرة لتوفري سنوات،
  . املكتوب والتعبري والقراءة واحملادثات

 علـى  الدارسـني  مـن  كثريا تساعد اليت الوسائل أفضل من اللغوية واأللعاب
 كـثري  توفر. وجفافها الدروس رتابة من لتخفيفوا ندا،اومس اجلهود تلك مواصلة

 كما – املعروفة التدريبات مثَلُ ذلك يف مثَلُها – التدريب يف واسعا جماال األلعاب من
   ٢٢.يذكَر شيئا حيقق ال بعضها أن

 اللغوية األلعاب جماالت - ٣

 والكالم االستماع (يةالرئيس اللغوية املهارات على تدرب أن لأللعاب ميكن
 التعلـيم  سلـسلة  خطوات مجيع يف كذلك استغالهلا وميكن ،)والكتابة والقراءة
 مناذج مواقف على التدريب ويف..) واإلنشاء والربط، والتكرار، التقدمي، (والتعلم
  . االتصال من عديدة

 يف أو أزواج يف جتـرى  اليت األلعاب خباصة، ااالت تلك يف فائدة أثبتت ومما
 بفائـدة  املعلـم  إميان مدى على هلا، الدارسني واستجابة جناحها ويتوقف. مجاعات

                                                
 ١٠-٩: ص نفسه، املرجع  ٢٢



 املرجوة، التعليمية األهداف حتقيق يف كبري دور فللمعلم ٢٣ .جبدواها واعتقاده األلعاب
  . الدراسة حجرة يف والتعلم التعليم لعملية بالتوجيهات قام ألنه

  
  
  

 (Arabic Scrabble) العربية الكلمات تكوين لعبة - ط 

 )Scrabble( سكرابل/ الكلمات تكوين للعبة العام التعريف - ١

 إثر كلمات تكوين منها اهلدف ألواح، لعبة هي )Scrabble( سكرابل
  ٢٤.أحرف لسبعة عشوائي سحب

  )Scrabble( سكرابل/ الكلمات تكوين لعبة تاريخ - ٢

 عن باطال كان الذي بوتس ألفريد املعماري قبل من اللعبة بتصميم قام
 للعبة نسخة أول بإطالق قام . ١٩٢٩ سنة يف الكبري الكساد بسبب العمل

 نسبة اختيار قد وكان )Lexiko( لكسيكو اسم حتمل كانت و ١٩٣١ سنة
 اللعبة اسم لكن و تاميز يورك نيو جلريدة نسخة على اعتمادا حرف كل تكرير
 .)Lexicon( لكسيكون تدعى كانت منافسة لعبة اسم من قريبا كان

 اسم سكرابل أصبح و ١٩٣٨ سنة يف احلالية اللعبة لوح اعتماد مت
 عن ١٩٥٢ سنة يف هلا جناح أول عرفت اللعبة لكن و ١٩٤٨ سنة مسجال

 نيويورك حمالت أكرب )Macy's( ماكيز حمالت صاحب برونو جاميس طريق
 إحدى خالل اللعبة قواعد تعلم أنه الروايات تقول و . الفترة تلك يف

 كانت و العطلة تلك من عودته عند جنونه جن قد أنه و الصيفية عطالته
 بعد أوروبا إىل لعبةال وصلت. حمله يف األلعاب رواق من نفذت قد اللعبة
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 و ١٩٥٥ سنة الفرنسية باللغة للعبة نسخة أول فأصدرت . بقليل ذلك
 و املتوسط نادي بفضل ذلك و التالية السنة يف جناحا عرف تسويقها لكن
 و بريطانيا من كل يف اللعبة بيع بدأ كما. للعطالت سياحي منتجع هو

  .١٩٥٥ جانفي ١٥ يف أستراليا
 لغات، بعدة املاليني وميارسها ،شائعة عاملية عبةل" السكرابل :"وتعترب

 ومل. العريب واخلليج األوسط الشرق منطقة إىل الوصول يف تأخرت أا إال
 أمهيتها إىل الدولة انتبهت عندما املاضي، يناير يف إال العربية اللغة إىل تترجم

 افيه تتنافس حيث" الضاد لغة "لترسيخ خاصة صعيد من أكثر على وفوائدها
 سن من األفراد اللعبة وتسهدف. اللغوية كنوزاملفردات الستكشاف العقول

 من وتعترب. واالبتكاري اللغوي اجلانب تنمي وهي فوق، فما سنوات ١٠
 . الفراغ مللءأوقات العائالت ا تستمتع أن ميكن اليت األلعاب أفضل

 العربيةحاولت اإلمارات دولة إىل أتيت عندما: بوزيان فرج ويضيف
 بلقاء أخرياً وفقت أن إىل الشباب قطاع بني اللعبة أنشر أن فردي مبجهود

 الذي بعجمان واإلعالم الثقافة دائرة عام مدير الظاهري سعيد السيدإبراهيم
 رئيس النعيمي محيد بن العزيز عبد الشيخ مسو إىل للفكرة،ورفعها حتمس
 النهوض يف دور من تلعبه أن ميكن وما بدورهبأمهيتها هو اقتنع الذي الدائرة
 يف'' للسكرابل اإلماراتية الرابطة ''فيإشهار الفضل له وكان العربية، باللغة

 العريب العاملني يف نوعها من أولرابطة تكون وذا ،٢٠٠٨ يناير من العاشر
 خالل من العريب، أحناءالوطن يف اللعبة لنشر الرابطة وستسعى. واإلسالمي

 لتبنيها التربيةالعرب وزراء أو والرياضة بابالش وزراء اجتماعات يف طرحها
  ٢٥ .العريب الوطن يف العربية باللغة للنهوض رافد كمشروع

 )Scrabble( سكرابل/ الكلمات تكوين لعبة أنواع - ٣
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 ،"الناشئة سكرابل"و ،"السفر سكرابل: "منها أنواع عدة اللعبة وهلذه
 على يعتمد أنه إال العائلة، ألفراد األنسب وهو ،"يالكالسيك السكرابل"و

 وأفضلها. آخر إىل العب من خمتلفة تكون سحبها يتم اليت احلروف ألن احلظ
 احلروف نفس هلم الالعبني مجيع ألن متماثال ومسي" املتماثل السكرابل "هو

 الشخصية مهارته على العب كل يعتمد حيث نصيب، فيها للحظ وليس
  ٢٦ .لغوية معلومات من لكهمي وما وذكائه

 )Arabic Scrabble( العربية الكلمات تكوين لعبة أهداف - ٤
  ٢٧ :هي اللعبة، أهداف وأهم

 والرياضيات الكلمات بناء يف مهاراته وتنمية للفرد، اللغوي الزاد تنمية −
 .والشعر الكرمي القرآن يف كرةالذا وتنشيط واإلنشاء

 كنوز الستكشاف العقول فيها تتنافس حيث" الضاد لغة "ترسيخ −
 .اللغوية املفردات

  .ويسر سهولة بكل منها والتمكن اللغات لتعلم املثلى الطرق من تعد −
 االبتكارية ملكاته وتطوير الفرد مهارات وتنمية العربية اللغة مبستوى النهوض −

  .للفرد واملعريف اللغوي الزاد بتنمية املعنية والفكرية ثقافيةال اللعبة وهي
  )Arabic Scrabble( العربية الكلمات تكوين لعبة الستخدام العامة الكيفية -٥

 ١٥ و الطول على خانة ١٥ من متكون لوح على اللعبة تلعب
 تقام . العبني أربعة إىل العبني قبل من تلعب و العرض على خانة

 أو شخصني فيها التنافس يستطيع وقد اللعبة هلذه خمصصة دورات
 على طبع قطع مائة يوجد و. واحد حرف خانة كل تناسب . فريقني

. حرف أي مكان مطبوعتان العري القطعتان حتل و أحرف منها ٩٨
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 صغرية ألواح تستعمل. النقاط من معني عدد حرف كل يصاحب كما
  .األحرف لتصفيف

 اللعبة منشط يقوم: بوزيان فرج يقول اللعبة هذه ممارسة كيفية وعن
 حلفظ املخصص الكيس من حرف وراء حرفاً عشوائيا حروف سبعة بسحب

 يسحبها اليت احلروف نفس أفراد أو كانوا فرقا املتبارون وينتقي احلروف،
 أفضل يف ووضعها كلمة أفضل تكوين املتبارين من املنشط يطلب مث املنشط،

 يتجاوز ال وقت يف العب، كل لدى توفرةامل" السكرابل "شبكة على مكان
 ذات املربعات من احلدود أقصى إىل االستفادة متبار كل وحياول. دقيقتني
 قدر بأكرب فصيحة عربية كلمات وتكوين اللوحة، على العالية العددية القيمة
  .احلروف من ممكن

 من عدد أكرب نالت كلمة أفضل اختيار يتم الوقت ينتهي وعندما 
 من واحد كل كلمة تدوين ويتم املتبارين، لوحات مجيع إىل توضعو النقاط

 الكلمة صحة على االحتجاج حالة ويف عليها، حصل اليت النقاط مع املتبارين
 جلنة إىل أو العربية اللغة قاموس إىل بالرجوع الفيصل يكون عدمها، من

 مت اليت احلروف معوضا عشوائيا احلروف سحب املنشط ويواصل. التحكيم
 عدم املتبارون يعلن أن إىل اللعبة هذه وتستمر. كلمة كل تكوين بعد استعماهلا

 احلاصل هو النهائي الفائز ويكون. جديدة كلمة إضافة أو تكوين من متكنهم
  ٢٨.النقاط من أكربعدد على

  لباحثا صوغها اليت العربية الكلمات تكوين لعبة من االختالفات وجوه -٦

 اللعبة هلذه الباحث صياغة بعد اللعبة هلذه االختالفات بعض هناك
 عملية إجراء إىل وتركز دف اللعبة هذه أن األهداف حيث فمن وتغيريها،

                                                
 ٢٠٠٩ نوفمرب ٣ نفسه، املرجع  ٢٨



 املفردات كنوز استكشاف جمرد وليس الالعبني أفراد من فرد لكل الكالم
  .مباشرة الكالم يف استخدامها بل وزيادا، اللغوية

 أربعة أو العبني على تقتصر ال اللعبة فهذه الالعبني، عدد حيث ومن
 اللعبة هذه ألن ذلك، من أكثر اللعبة هذه يف يشترك أن يستطيع بل العبني
 يف فإن استخدامها، كيفية حيث ومن. الالعبني أفراد من فرد كل بني تدور
 كذل تبدل بل صياغتها، قبل كانت كما حسابية عملية توجد ال اللعبة هذه

 عليها املكتوبة احلروف تصفيف أماكن بعض لوجود الكالمية باألنشطة
 أشر"و" الشفهي التعبري يف استخدمها"و!" املفيدة اجلملة يف الكلمة استخدم"

 تكوين هي اللعبة هذه استخدام يف واملهم!". معك ليتحدث صاحبك إىل
 بني احملادثة شكل على وإما فرديا إما الكالم يف مباشرة واستخدامها الكلمات
 ذلك وكل. الالعبني أفراد من أشخاص ثالثة بني احلوار أو شحصني

 تدريس يف تعليمية كوسيلة استخدمها الذي املدرس من مباشرة بتوجيهات
  .  الكالم مهارة

  )٢ (البياين الرسم
  املصوغة اللعبة هذه لوحة من احلروف قطع ماكنأ بعض على املكتوبة األوامر

  

 يف الكلمة ضع
 !املفيدة ملةاجل

 يف استخدمها 
 !الشفهي التعبري

 صاحبك إىل أشر 
 !معك ليتحدث

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  : االيت اجلدول ي كما وعددها اللعبة هلذه األحرف شكل وأما
  

 )٣ (البياين الرسم
 املصوغة اللعبة هلذه وعددها األحرف شكل

 ا ا ا ا ا ا ا  ب ب ب ب 
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  الثالث الفصل

  البحث منهجية
  

 املدخل -أ 

ن الباحث أل. والكيفي الكمي املدخل هو الباحث يستخدمه الذي واملدخل
 يف ترقية Arabic Scrabble)( فعالية استخدام لعبة تكوين الكلمات العربية اخترب

فهذا البحث من األحباث . مهارة الكالم وترقية رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية
  . التجريبية، لذلك احتاج الباحث إىل املدخل الكمي والكيفي

 البحث منهج  - ب 

 مها اموعتني، بتصميم وذلك التجرييب ملنهجا هو البحث هذا منهج أما
 قبل للمجموعتني القبلي باالختبار الباحث ويقوم. التجربة وجمموعة الضابطة اموعة

 الباحث جير ومل التجريبية، للمجموعة التجربة بإجراء الباحث يقوم مث. التجربة إجراء
 باالختبار الباحث يقوم ة،التجرب عملية انتهاء وبعد. الضابطة للمجموعة التجربة هذه

 هذا نتيجة هي اموعتني كلتا فنتائج. التجربة وجمموعة الضابطة اموعة على البعدي
  : اآليت اجلدول يف ذلك ويتضح. البحث

 

 )١ (اجلدول



 والبعدي القبلي االختبارين إجراء مع اموعتني بتصميم التجرييب املنهج

 اموعة القبلي ختباراال التجربة تطبيق البعدي االختبار

٠٢ x ٠١ R 

٠١ - ٠٢ R 

  
 اموعة ففي. التجريبية واموعة الضابطة اموعة توجد اجلدول هذا يف
  ٢٩.التجربة فيها تجرى التجريبية اموعة يف أما التجربة، إجراء فيها ليس الضابطة

 اختيارها وأسلوب وعينته البحث جمتمع - ج 

 جاوا ماالنج سنجاسارى" املعارف "مدرسة طلبة هو البحث هذا جمتمع أما
 الثانية السنة طلبة من فصلني الباحث اختار البحث، جمتمع إىل وبالنظر. الشرقية

 للمجموعة) ٢ (فالفصل. وطالبة طالبا ٤٠ حنو فصل كل وعدد البحث، هلذا كعينة
 البحث هلذا العينة اختيار وأسلوب. الضابطة للمجموعة) ١ (الفصل وأما التجريبية

 .  العشوائية العينة أسلوب باستخدام
 البحث متغريات  -د 

 )Independent Variable (املستقل املتغري - ١

تكوين الكلمات العربية استخدام لعبة  هو البحث هذا يف املستقل املتغري
)(Arabic Scrabble . ويهدف هذا البحث إىل معـرفة مدى تأثري هذا املتغـري

  . املستقل يف املتغري التابع
 ) Dependent Variable (التابع املتغري -٢

 أما .املتغري التابع هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري املستقل
كفائة الطلبة يف مهارة الكالم ورغبتهم يف تعلم  هو البحث هذا يف التابع املتغري

   .اللغة العربية
                                                
٢٩ Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Pasuruan: Hilal Pustaka, Cet. ١, hlm. ٨٥-٨٤ 



 البحث أدوات  - ه 

  :هي البحث هذا وأدوات البيانات، جلمع أدوات حبث لكل
  
  

 املالحظة  - ١
 الباحث دليل املالحظة جلمع البيانات من املرحلة األوىل إىل يستخدم

  . املرحلة األخرية من مراحل هذا البحث
 ةاملقابل - ٢

 الباحث دليل املقابلة لتوجيه األسئلة يف عملية املقابلة مع مدير املدرسة يستخدم
جلمع البيانات املتعلقة بتاريخ املدرسة وكيفية تأسيسها، واملنهج الدراسي املستخدم فيها، 

  . وكذلك املقابلة مع مدرس اللغة العربية ملعرفة عملية تدريس اللغة العربية قبل إجراء البحث
 االستبانة - ٣

 الكالم يستخدم الباحث االستبانة جلمع البيانات املتعلقة مبيول الطلبة حنو
 .   هم فيما يتعلق به، وموقفهم وآرائباللغة العربية

 االختبار - ٤
. يستخدم الباحث االختبار القبلي واالختبار البعدي إلجراء هذه التجربة

 التجربة إجراء مث. التجربة اءإجر قبل للمجموعتني القبلي االختبار بإجراءوذلك 
 وجمموعة الضابطة اموعة على البعدي االختبار بإجراء مث التجريبية، للمجموعة

  :اآليت اجلدول يف كما هي ومؤشراته االختبار يف الطلبة جناح معيار أما. التجربة
 )٢ (اجلدول

 ختبارال الطلبة يف ا جناحمعيار

 ( % )املائوية النسبة  مدى الدرجات املستوى الرقم

 % ١٠٠-%  ٩٠ ١٠٠ – ٩٠ جيد جدا ١



 % ٨٩ -%  ٨٠ ٨٩ – ٨٠ جيد ٢

 % ٧٩ -%  ٧٠ ٧٩ – ٧٠ مقبول ٣

 % ٦٩ -%  ٦٠ ٦٩ – ٦٠ ضعيف ٤

 % ٥٩ -%   ٠ ٥٩ – ٠ راسب ٥

  :اآليت دولاجل يف كما هي الكالم اختبار مؤشرات أما
 )٣ (اجلدول

 الكالم اختبار مؤشرات

 النطق

 القيمة ؤشراتم الرقم
 ةدرج ٢٥ الصحيح يف نطق األصوات واملد والقصر ١
 ة درج٢٠ اخلطأ القليل يف نطق األصوات أو املد والقصر ٢
 ة درج١٥ كثرة األخطاء يف نطق األصوات واملد والقصر ٣

 القواعد

 القيمة مؤشرات الرقم
 ةدرج ٢٥ يرتكب أخطاء حنوية وصرفية قليلة جدا التؤثر يف فهم املعىن ١
 ة درج٢٠ كثرة األخطاء النحوية والصرفيةحىت يصعب فهم ما يقوله ٢
 ة درج١٥ لكثرة األخطاء النحوية والصرفية ال ميكن فهم أي شيئ مما يقول ٣

 املفردات

 القيمة مؤشرات الرقم
 ةدرج ٢٥ مناسبة باألسئلة) يف األجوبة(املفردات  ١
 ة درج٢٠ )يف األجوبة(لة بعض املفردات  غري املناسبة باألسئ ٢
 ة درج١٥ غري املناسبة باألسئلة) يف األجوبة(املفردات  ٣

 الكالم أداء يف الطالقة أو بالنفس الثقة



 القيمة مؤشرات الرقم
 ةدرج ٢٥ يتحدث بطالقة بال فترة ١
 ة درج٢٠ يتحدث بفترة قصرية ٢
 ة درج١٥ يتحدث بفترة طويلة ٣

  مصادرهاو البيانات  -و 

  :هي البحث هلذا البيانات مصادر ماأ
  .الشرقية جاوا ماالنج بسنجاساري اإلسالمية الثانوية" املعارف "مدرسة مدير - ١
  .املدرسة نفس يف العربية اللغة مدرس - ٢
  .املدرسة نفس من اللغات شعبة من الثاين الصف طلبة - ٣

 البيانات حتليل أسلوب  - ز 

 أسلوب إىل البحث حيتاج لذلك ،الصادقة البيانات على الباحث حيصل كي
 رمزال هو التجرييب البحث من البيانات لتحليل األنسب فاألسلوب. البيانات حتليل

  " : ت اختبار "اإلحصائي
  

  

  
Mx      = موعةالتجربةاملقياس  املعديل من ا   
My      =موعةالضابطة املقياس املعديل من ا   

   التجربة التنوعي يف كل النتائج من اموعةالعدد =         
   الضابطة التنوعي يف كل النتائج من اموعةالعدد =       

   التجربةالتالميذ يف اموعة عدد =      
 ةط الضابدد التالميذ يف اموعة ع=      



 

  الدراسة تنفيذ مراحل  - ح 

 :هي األولية فاملراحل
  . وعينته البحث جمتمع حتديد - ١
 . الضابطة واموعة التجريبية اموعة حتديد مث البحث، عينة حتديد وبعد - ٢
  . التابع املتغري يف املستقل املتغري لتأثري التجربة وهي التجربة، حتديد - ٣
  .البحث مدة حتديد - ٤
  .  الضابطة واموعة التجريبية للمجموعة التجربة مكان حتديد - ٥

  :اآلتية التجريبية املراحل تليها مث
 .الضابطة واموعة التجريبية للمجموعة القبلي االختبار إجراء - ١
 .التجريبية للمجموعة التجربة إجراء - ٢
 .الضابطة واموعة يبيةالتجر للمجموعة البعدي االختبار إجراء - ٣
 .اموعتني من البعدي االختبار نتائج صياغة - ٤

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  الرابع الفصل

  ومناقشتها وحتليلها البيانات عرض
 

 إجراء عملية بعد وجدها اليت البيانات بعرض الباحث قدم الفصل، هذا ويف
 األول املبحث بتقدمي الباحث وابتدأ. ومناقشتها بتحليلها الباحث قام مث ،البحث هذا
 مث ماالنج، بسنجاساري اإلسالمية الثانوية املعارف مدرسة عن موجزة حملة وهو

 عن البيانات عرض وهو الثالث املبحث مث االختبار، نتائج عرض وهو الثاين املبحث
 وتفصيل. البحث نتائج مناقشة وهو الرابع املبحث مث العربية، اللغة تعلم يف الطلبة رغبة
  :يلي كما هي باحثامل تلك

  ماالنج بسنجاسارى  اإلسالمية الثانوية" املعارف "مدرسة عن موجزة حملة: األول املبحث

  املدرسة هذه تأسيس تاريخ  -أ 

 ماالنج – سنجاسارى اإلسالمية الثانوية" املعارف "مدرسة تأسيس يتعلق
 هذه سمىوت. ماالنج سنجاسارى اإلسالمية التربوية" املعارف "مؤسسة من بتوليد

 سنة تأسيسها مت اليت اإلسالمية" الوطن مصباخ "مبدرسة أمرها أول املدرسة
 البلد هذا زال وما إندونيسيا، شعب أبناء لتعليم املدرسة هذه وأُسست. م١٩٢٣

 وزير (له واملغفور املرحوم مشكور احلاج والشيخ. آنذاك هولندا استعمار حتت
 املؤسس هو) قدميا إندونيسيا مهوريةجل الشورى جملس ونائب الدينية للوزارة

 الستقالل األجيال لتهيئة العلماء بعض مع بتأسيسها فقام. املدرسة هلذه
  . هولندا استعمار من إندونيسيا



 الطالب من املدرسة هذه يف املتعلمون كان إندونيسيا، استقالل وقبل
 زومل عدم بسسب وذلك املدرسة، تلك يف تتعلم طالبة هناك تكن ومل فحسب،

 هم املدرسة، هذه فطالب. آنذاك الرمسية املدرسة يف التعلم يف البنات اشتراك
 احلاج الشيخ سيادة حتت" اهللا سبيل "و" اهللا حزب "عساكر يف اشتركوا الذين
 ماالنج – سنجاسارى يف مركزهم وكان مشكور، احلاج والشيخ العارفني زين

  . الشرقية جاوا
 اإلسالمية" الوطن مصباح "مدرسة يف موالتعل التعليم عملية زالت وما

 عبد احلاج الشيخ من وبأمٍر. هولندا استعمار حتت إجراؤها يتيسر ومل تضطرب
 مدرسة باسم املدرسة هذه اسم غُير له، واملفور املرحوم اهللا حسب الوهاب

" الوطن ضة "مؤسسة من فرعا املدرسة هذه فصارت اإلسالمية،" الوطن ضة"
  . الشيخ هذا أسسها اليت سورابايا – اإلسالمية

 هولندا، استعمار من إندونيسيا استقالل بعد واألزمان، السنني مرور وبعد
 ومدرسة اإلسالمية، االبتدائية" العلماء ضة "مدرسة إىل املدرسة هذه تتفرع

 اليت املعلمني لتربية" العلماء ضة "ومدرسة اإلسالمية، املتوسطة" العلماء ضة"
 يف ذلك وكان بعد، فيما اإلسالمية الثانوية" العلماء ضة "درسةمب تسمى
 مؤسسة حتت املدارس هذه مجيع ويكون. م١٩٦٦ سبتمرب ١ تاريخ

 .E.H). ح.س وجيايا،. ح.إ احلاكم من بإثبات اإلسالمية، التربوية" املعارف"

Widjaja, S.H.) ا ويف .م١٩٧٧ سنة ٢٢: اإلثبات بنمرةتغري التالية، نشأ 
" املعارف "مدرسة باسم اإلسالمية الثانوية" العلماء ضة "مدرسة اسم

       ٣٠.هذا يومنا إىل ١٩٨٣ أغسطس ٢٩ تاريخ منذ اإلسالمية الثانوية
  املدرسة هذه يف عربيةال اللغة تدريس  -ب 

                                                
 ١٧: املقابلة تاريخ ماالنج، بسنجاساري اإلسالمية الثانوية املعارف مدرسة رئيس مع املقابلة نتائج  ٣٠

 ٢٠١٠ فرباير



 املتبع املنهج حسب على جيري املدرسة هذه يف العربية اللغة تدريس كان
 اللغة تدريس يف خاصة إضافة هناك أن جبانب الدينية الشؤون وزارة قررته الذي

  . املدرسة هذه من العربية
 (KTSP) التعليمية الوحدة مستوى على املنهج تتبع املدرسة هذه كانت

 املنهج هلذا وفقا املدرسة هذه يف اللغات لشعبة العربية اللغة ريستد فأهداف
  : يلي ما هي الدراسي

 تشمل اليت وكتابة، شفاهةً العربية باللغة االتصال على الطلبة قدرة تنمية - 
 القراءة ومهارة الكالم ومهارة االستماع مهارة وهي األربع املهارات
  .الكتابة ومهارة

 وخاصة للتعلم، أداة هي اليت  العربية اللغة أمهية ىعل الطلبة وعي تنمية - 
 . اإلسالم تعاليم مصادر لتعلم

. خربام وتوسيع والثقافة اللغة بني الوثيقة العالقة فهم على الطلبة قدرة تنمية -
  . تطورها يف دور هلم يكون وأن املختلفة، بالثقافات معرفتهم تزداد وبذلك
: وثانيا العربية، اللغة مادة: أوال العربية، اللغة من مادتان الشعبة هذه يف

 الكتاب حيث من ختتلف لكن العربية، اللغة ا وتقصد األجنبية اللغة مادة
 تدريسية لقاءات ثالثة املادتني هاتني من واحدة ولكل. حمتوياتهو املقرر الدراسي

 عارف،الت: اآلتية املوضوعات تشمل اليت هي العربية اللغة مادة أما. أسبوع كل
 الرحالت، العامة، الوسائل الصحة، الشباب، املهنة، أو العمل اهلواية، األسرة،
  . اإلسالم وزعماء اإلسالم، أعياد اإلسالمية، املعارف اإلسالمية، القصص

 املوضوعات فتشمل كذلك، العربية باللغة وتعين األجنبية اللغة مادة وأما
 الرحالت، اهلواية، اليومية، األعمال األسرة، املدرسة، الذاتية، السرية: اآلتية

 املهارات على الطلبة لتدريب الدراسية املوضوعات وهذه. املهنة العامة، الوسائل
 تدريس أن الواقع، لكن. والكتابة والقراءة والكالم االستماع وهي األربع اللغوية



 اإلمهال عدم مع املقروء فهم مهارة ترقية على يتركز املدرسة هذه يف العربية اللغة
      ٣١.األخرى اللغوية للمهارات

  االختبار نتائج عرض: الثاين املبحث

 هذا لةأسئ من الثاين والسؤال األول السؤال ستجيب االختبار هذا نتائجو
 العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام فعالية مدى ما: هو األول فالسؤال البحث،

(Arabic Scrabble) الثاين الفصل لطلبة صحيحا نطقا العربية األصوات نطق تنمية يف 
 والسؤال ماالنج؟ سنجاساري اإلسالمية الثانوية املعارف مدرسة من اللغات شعبة من

 يف (Arabic Scrabble) العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام يةفعال مدى ما: هو الثاين
 الثانوية املعارف مدرسة من اللغات شعبة من الثاين الفصل لطلبة الشفهي التعبري ترقية

   ماالنج؟ سنجاساري اإلسالمية
 للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين بيانات الباحث عرض املبحث، هذا ويف

 إجراءات بتقدمي الباحث وابتدأ. بتحليلها الباحث قام مث لتجريبيةا واموعة الضابطة
  .  والتجريبية الضابطة اموعتني من لكل تدريسية لقاءات مثانية وخالصة التدريس

 لقاء فأول تدريسية، لقاءات مثانية يف العربية اللغة بتدريس الباحث قام وقد
 لكلتا العربية اللغة لتدريس تلقاءا وستة للمجموعتني، القبلي االختبار إلجراء

 (Arabic Scrabble) العربية الكلمات تكوين لعبة استخدم قد الباحث أن إال اموعتني
 يف اللغوية اللعبة هذه استخدام فعالية مدى اختبار بغرض وذلك التجريبية للمجموعة

 اللقاء أى للقاءا آخر أما. العربية اللغة تعلم يف الطلبة رغبة وترقية الكالم مهارة ترقية
  :يلي كما ذلك تفصيل أما. للمجموعتني البعدي االختبار إجراء وهو الثامن

  
  

                                                
 تاريخ ماالنج، بسنجاسري اإلسالمية الثانوية املعارف مدرسة من العربية اللغة مدرس مع املقابلة نتائج ٣١

 ٢٠١٠ فرباير ١٣: املقابلة



 الضابطة واموعة التجريبية للمجموعة الكالم مهارة تدريس خطوات  -أ 

 كما هي الضابطة، للمجموعة الكالم مهارة لتدريس العامة اخلطوات أما
  :يلي
  ).للمراجعة (السابق رسالد عن الطلبة بعض الباحث يسأل أن )١
 الكتاب من والنص اجلديدة املفردات ليقرؤوا الطلبة بعض الباحث يشري أن )٢

 .املقرر الدراسي
 . النص ومضمون اجلديدة املفردات معاين الباحث يشرح أن )٣
 .احلوار لتطبيق الطلبة بعض الباحث يأمر احلوار، نص هناك كان وإذا )٤
 الدراسي الكتاب من املرتيل الواجب باحثال يعطي احلصة، اية ويف )٥

  .    املقرر
 يف كما هو الضابطة للمجموعة تدريسية لقاءات مثانية عن بيانال أما

   : اآليت اجلدول
 )٤ (اجلدول

 الضابطة للمجموعة العربية اللغة تدريس

 املادة بيان األنشطة بيان الزمان التاريخ اللقاءات

٨٠ ٦/٣/٢٠١٠ ١ 
 دقيقة

 القبلي، الختبارا إجراء
 الباحث يدعو بأن وذلك

 بأن الطلبة من واحد كل
 االختبار سؤال جييب
 والذي. شفهيا القبلي
 االختبار نتائج يعطي

 نفسه الباحث مها شخصان
 .  العربية اللغة ومدرس

 االختبار مادة
 يتعلق ما حول

 اإلسالم "مبوضوع
 ".الفطرة دين



٤٠ ٦/٣/٢٠١٠ ٢ 
 دقيقة

 النحوية القواعد وحتليل املراجعة
 لطرح للطلبة الفرصة وإتاحة
 املادة مضمون عن السؤال

 فهمه عليهم غمض الذي

 موضوع مراجعة
 دين اإلسالم"

 "الفطرة

٤٠ ٦/٣/٢٠١٠ ٣ 
 دقيقة

 اجلديدة، املفردات عرض
 معانيها وترمجة املادة وقراءة

 الدراسية املادة
: موضوع حتت

 "والعمل الشباب"
١٣/٣/٢٠١٠ ٤ 

٤٠ 
 دقيقة

 يف النحوية القواعد حتليل
 وشرحها املادة

 الدراسية املادة
: موضوع حتت

 "والعمل الشباب"
٤٠ ١٣/٣/٢٠١٠ ٥ 

 دقيقة
 الدراسية املادة  املقروء فهم على التدريبات

: موضوع حتت
 "والعمل الشباب"

٤٠ ١٣/٣/٢٠١٠ ٦ 
 دقيقة

 القواعد على التدريبات
 النحوية

 الدراسية املادة
: موضوع حتت

 "والعمل شبابال"
٢٠/٣/٢٠١٠ ٧ 

٤٠ 
 دقيقة

 الدراسية املادة املراجعة
: موضوع حتت

 "والعمل الشباب"
٨٠ ٢٠/٣/٢٠١٠ ٨ 

 دقيقة
 وذلك البعدي، االختبار إجراء

 واحد كل الباحث يدعو بأن
 سؤال جييب بأن الطلبة من

. شفهيا البعدي االختبار

 االختبار مادة
 يتعلق ما حول

 والعمل بالشباب



 االختبار نتائج يعطي والذي
 نفسه الباحث مها شخصان
 .  العربية اللغة ومدرس

  
 باستخدام التجريبية للمجموعة الكالم مهارة لتدريس العامة اخلطوات أما

   :يلي كما هي العربية، الكلمات تكوين لعبة

  .لدرسهم مراجعة السابق، الدرس عن الطلبة إىل بالسؤال الباحث يبدأ أن  )١
 قراءة املقرر الدراسي الكتاب من والنص اجلديدة املفردات الباحث يقرأ مث )٢

  .منوذجية
 الكتاب من والنص اجلديدة املفردات قراءة إلعادة الطلبة بعض الباحث يأمر مث )٣

 .املقرر الدراسي
 العربية، باللغة شفهيا النص من فهموا عما لعربوا الطلبة بعض الباحث يسأل مث )٤

 . الشفهي التعبري يف أخطأوا إذا مالكال يف يقطعهم وال
 أو الكلمة ضد ببيان إما وذلك بالعربية، والنص املفردات معاين الباحث يشرح مث )٥

 .الطلبة يفهمها اليت أخرى بعبارة ذلك يشرح أو مرادفها
 صوغها اليت العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام كيفية الباحث يشرح مث )٦

 .الباحث
 كلمةً يكونل الطلبة أحد إىل يشري بأن املذكورة، اللعبة استخدام حثالبا يبدأ مث )٧

 الدراسي الكتاب يف املوجودة املفردات من املذكورة اللعبة لوحة على واحدة
 ضع "عليه املكتوب املكان األحرف قطع/ صناديق أحد أصاب وإذا. املقرر

 اجلملة يف مةالكل هذه يضع أن للطالب بد فال!" املفيدة اجلملة يف الكلمة
 .  املفيدة



 كلمة السابق الطالب يلي الذي اآلخر الطالب يكون بأن اللعبة استمرت مث  )٨
 أحد أصاب فإذا. السابقة الكلمة حروف من حروفها أحد يتكون جديدة

 التعبري يف استخدمها "عليه املكتوب املكان على اجلديدة الكلمة حروف قطع
 الكلمة تلك يستخدم أن الكلمة تلك ونك الذي للطالب بد فال ،!"الشفهي

 . الشفهي التعبري يف
 كلمة السابق الطالب جبانب الذي الطالب يكون بأن اللعبة استمرت مث )٩

 أحد أصاب فإذا السابقة، الكلمة حروف من حروفها أحد يتكون جديدة
 صاحبك إىل أشر "عليه املكتوب املكان على اجلديدة الكلمة حروف قطع

 أحد يشري أن الكلمة تلك كون قد الذي للطالب بد فال ،!"كمع ليتحدث
 األمر يستمر وهكذا. املذكورة الكلمة موضوع حول معه ليتحدث أصحابه

 .الطلبة من واحد كل يتكلم حىت
 ويسأل باملادة، يتعلق عما الباحث يشرح اللعبة، استخدام انتهاء وبعد )١٠

 .الطلبة مهيفه ال شيء هناك زال ما هل الطلبة، الباحث
 للمادة الذكر حفظ يف هلم تدريبا املرتيل الواجب الباحث يعطي وأخريا، )١١

 .  املدروسة
 يف كما هو التجريبية للمجموعة تدريسية لقاءات مثانية عن بيانال أماو

  : اآليت اجلدول

 )٥ (اجلدول
 التجريبية للمجموعة العربية اللغة تدريس

 املادة بيان األنشطة بيان الزمان التاريخ اللقاءات

٨٠ ٦/٣/٢٠١٠ ١ 
 دقيقة

 وذلك القبلي، االختبار إجراء
 واحد كل الباحث يدعو بأن
 سؤال جييب بأن الطلبة من

 االختبار مادة
 يتعلق ما حول

 اإلسالم "مبوضوع



 والذي. شفهيا القبلي االختبار
 شخصان االختبار نتائج يعطي

 ومدرس نفسه الباحث مها
 .  العربية اللغة

 ".الفطرة ندي

٤٠ ٦/٣/٢٠١٠ ٢ 
 دقيقة

 القواعد وحتليل املراجعة
 الفرصة وإتاحة النحوية
 عن السؤال لطرح للطلبة

 غمض الذي املادة مضمون
 فهمه عليهم

 موضوع مراجعة
 دين اإلسالم"

 "الفطرة

٤٠ ٦/٣/٢٠١٠ ٣ 
 دقيقة

 لعبة استخدام كيفية بيان
 العربية الكلمات تكوين

(Arabic Scrabble)  املادة يف 
 مهارة أمهية وشرح القادمة
 . الكالم

: التعليمية الوسيلة
 تكوين لعبة

 العربية الكلمات
(Arabic Scrabble) 

٤٠ ١٣/٣/٢٠١٠ ٤ 
 دقيقة

 اجلديدة املفردات عرض
 وشرحها املادة وتقدمي
 بالعربية

 الدراسية املادة
: موضوع حتت

 "والعمل الشباب"
٤٠ ١٣/٣/٢٠١٠ ٥ 

 دقيقة
 الميةالك التدريبات
 تكوين لعبة باستخدام
 العربية الكلمات

 الدراسية املادة
: موضوع حتت

 "والعمل الشباب"
٤٠ ١٣/٣/٢٠١٠ ٦ 

 دقيقة
 الكالمية التدريبات
 تكوين لعبة باستخدام
 العربية الكلمات

 الدراسية املادة
: موضوع حتت

 "والعمل الشباب"



٤٠ ٢٠/٣/٢٠١٠ ٧ 
 دقيقة

 الكالمية التدريبات
 تكوين عبةل باستخدام
 واملراجعة العربية الكلمات

 الدراسية املادة
: موضوع حتت

 "والعمل الشباب"
٨٠ ٢٠/٣/٢٠١٠ ٨ 

 دقيقة
 وذلك البعدي، االختبار إجراء

 واحد كل الباحث يدعو بأن
 سؤال جييب بأن الطلبة من

. شفهيا البعدي االختبار
 االختبار نتائج يعطي والذي

 نفسه الباحث مها شخصان
 .  العربية لغةال ومدرس

 االختبار مادة
 يتعلق ما حول

 والعمل بالشباب

  
  وحتليلها االختبار نتائج  -ب 

 واموعة الضابطة اموعة يف والبعدي القبلي االختبارين إجراء بعدو
 القبلي االختبار نتائج أما احملموعتني، من كل نتائج الباحث وجد التجريبية،

  :اجلدول اهذ يف كما هي الضابطة، للمجموعة
 )٦ (اجلدول

 الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتائج

 املعايري والدرجات
 أمساء الطلبة النمرة

 النطق
املفردا

 ت

القواع

 د
 الطالقة

 املستوى النتيجة

جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٥ اهللا هداية. أأ ١  
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ املعز عبد ٢
 ضعيف ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ عارفني نور واجد اهللا عبد ٣
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ فائزين عفوان ٤



 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ أسهاري أمحد ٥
 مقبول ٧٠ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٥ اهللا هداية شريف أمحد ٦
 مقبول ٧٥ ١٥ ١٥ ٢٥ ٢٠ علي حيدر ٧
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ طبييب الفؤاد إصالح ٨
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ اهللا أمني حممد ٩

 جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٥ منري رشادي عمران دحمم ١٠
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٥ ١٥ ١٥ الديار سالح حممد ١١
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ الفارسي سلمان حممد ١٢
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ أنانطا عارفني حممد ١٣
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٥ ٢٠ ١٥ حبييب حممد ١٤
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ فرانتا يوليا موديتا ١٥
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ اهللا نصر فتحي حممد ١٦
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ الفتاح ريزا ١٧
 جيد ٨٥ ١٥ ٢٥ ٢٠ ٢٥ نور حممد فومو أنا إبراهيم ١٨
 مقبول ٧٥ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٥ نفيسة عينون ١٩
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٥ ١٥ ليلة ألف ٢٠
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ مولدا النساء ٢١
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٥ ١٥ ١٥ النساء عارفة ٢٢
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ٢٠ ١٥ خزمية ٢٣
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ النعمة فردوسة ٢٤
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٥ ١٥ ١٥ مرتل فوزية إينتان ٢٥
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٥ ١٥ ٢٠ رزقية كيكي ٢٦
 مقبول ٧٠ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ الناسخة لؤلؤة ٢٧



 جيد ٨٠ ١٥ ٢٥ ١٥ ٢٥ منورة ٢٨
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ السنية نفيسة ٢٩
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٥ الصاحلة نعمة ٣٠
 ضعيف ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ الفوزية نور ٣١
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ الرحيمة عِني سلمى ٣٢
 جيد ٨٠ ١٥ ١٥ ٢٥ ٢٥ راضية سييت ٣٣
جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٥ النساء شهرية ٣٤  
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ فريدة نور فيين ٣٥
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ ةالفرحي زائدة ٣٦
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ العابدة نوِر ٣٧
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ حيايت نور إهداء ٣٨

 ٢٨١٥ جمموع النتائج

 ٧٥،٨ املعدل

  
 القبلي االختبار نتائج جمموع أن تبين السابق، اجلدول من
 ٣٨ = الطلبة عدد من ٧٥،٨ = باملعدل ٢٨١٥ = الضابطة للمجموعة

  .  طالبا
  : يلي ما هي الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتائج وأما

 )٧ (اجلدول
 الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتائج

 املعايري والدرجات 
 أمساء الطلبة النمرة

 الطالقة القواعد  املفردات النطق
 املستوى النتيجة 

جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٥ ٢٥ ٢٠ اهللا هداية. أأ ١  
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٥ ٢٠ عزامل عبد ٢



 ضعيف ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ عارفني نور واجد اهللا عبد ٣
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ فائزين عفوان ٤
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ أسهاري أمحد ٥
 جيد ٨٠ ١٥ ٢٥ ١٥ ٢٥ اهللا هداية شريف أمحد ٦
 مقبول ٧٥ ١٥ ١٥ ٢٥ ٢٠ علي حيدر ٧
 ضعيف ٦٥ ١٥ ٢٠ ١٥ ١٥ طبييب الفؤاد إصالح ٨
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ اهللا أمني حممد ٩

 جدا جيد ٩٥ ٢٠ ٢٥ ٢٥ ٢٥ منري رشادي عمران حممد ١٠
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٥ ٢٠ ١٥ الديار سالح حممد ١١
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠ الفارسي سلمان حممد ١٢
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ أنانطا عارفني حممد ١٣
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠ حبييب حممد ١٤
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٥ ٢٠ فرانتا يوليا موديتا ١٥
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ اهللا نصر فتحي حممد ١٦
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ الفتاح ريزا ١٧
 جيد ٨٥ ١٥ ٢٥ ٢٠ ٢٥ نور حممد فومو أنا إبراهيم ١٨
 جيد ٨٠ ١٥ ١٥ ٢٥ ٢٥ نفيسة عينون ١٩
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٥ ١٥ ليلة ألف ٢٠
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ امولد النساء ٢١
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٥ ١٥ ٢٠ النساء عارفة ٢٢
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ خزمية ٢٣
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٥ ٢٠ النعمة فردوسة ٢٤
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٥ ١٥ ١٥ مرتل فوزية إينتان ٢٥



 جيد ٨٠ ١٥ ٢٥ ٢٥ ١٥ رزقية كيكي ٢٦
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ الناسخة لؤلؤة ٢٧
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠ منورة ٢٨
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ السنية نفيسة ٢٩
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٥ الصاحلة نعمة ٣٠
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ٢٠ ١٥ الفوزية نور ٣١
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠ الرحيمة عِني سلمى ٣٢
 جيد ٨٠ ١٥ ١٥ ٢٥ ٢٥ راضية سييت ٣٣
جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٥ النساء شهرية ٣٤  
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ فريدة نور فيين ٣٥
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ الفرحية زائدة ٣٦
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ العابدة نوِر ٣٧
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ حيايت نور إهداء ٣٨

 ٢٩٤٠ جمموع النتائج

٧٨،٨ املعدل  

  
 البعدي االختبار نتائج جمموع أن تضحي السابق اجلدول من
 ٣٨ = الطلبة عدد من ٧٨،٧= باملعدل ٢٩٤٠= هي الضابطة للمجموعة

  .طالبا
 البعدي االختبار ونتائج القبلي االختبار بنتائج الباحث معرفة وبعد

 كما وذلك االختبارين هذين نتائج بني باملقارنة الباحث قام الضابطة، للمجموعة
  :اآليت اجلدول يف

  



  
 )٨ (اجلدول

 لضابطةا للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتائج مقارنة

 البعدي االختبار القبلي االختبار

 عدد املستوى النتيجة الرقم

 الطلبة

 النسبة

 املائوية

 عدد

 الطلبة

 النسبة

 املائوية

 %٧،٨ ٣ %٧،٨ ٣ جدا جيد ١٠٠-٩٠ ١
 %٣٩،٤ ١٥ %٢٣،٦ ٩ جيد ٨٩-٨٠ ٢
 %٣٦،٨ ١٤ %٥٠ ١٩ مقبول ٧٩-٧٠ ٣
 %١٥،٧ ٦ %١٨،٤ ٧ ضعيف ٦٩-٦٠ ٤
 - - - - راسب ٥٩- ٠ ٥

 %١٠٠ ٣٨ %١٠٠ ٣٨ اموع

  
 الذين الطلبة عدد من %٧،٨ أى طلبة ٣ أن على يدل السابق اجلدول

 هذا على حصل وكذلك القبلي االختبار يف" جدا جيد "مستوى على حصلوا
 مستوى على حصلوا الذين الطلبة عدد وأن. البعدي االختبار يف طلبة ٣ املستوى

 يف املستوى هذا على وحصل %٢٣،٦ أى طلبة ٩ القبلي االختبار يف" جيد"
 على حصلوا الذين الطلبة عدد وأن. %٣٩،٤ أى طالبا ١٥ البعدي االختبار
 هذا على وحصل %٥٠ أى طالبا ١٩ القبلي االختبار يف" مقبول "مستوى
 حصلوا الذين الطلبة وأن. %٣٦،٨ أى طالبا ١٤ البعدي االختبار يف املستوى

 هذا على وحصل %١٨،٤ أى طلبة ٧ القبلي االختبار يف" ضعيف "مستوى على
 ،"راسب "ملستوى بالنسبة أما. البعدي االختبار يف %١٥،٧ أى طلبة ٦ املستوى

  .  والبعدي القبلي االختبارين يف الطلبة من أحد ذلك على حيصل فلم



 للمجموعة البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج بني املقارنة وبعد
  :يلي ما وهي التجريبية للمجموعة القبلي االختبار نتائج الباحث قدم الضابطة،

 )٩ (اجلدول
 التجريبية للمجموعة القبلي االختبار نتائج

 املعايري والدرجات 
 أمساء الطلبة النمرة

 النطق
املفردا

  ت
 الطالقة القواعد

 املستوى النتيجة

 ضعيف ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ حبرين نبيل أمحد ١
 ضعيف ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ سعدان اهللا عبد ٢
 جيد ٨٠ ١٥ ٢٥ ١٥ ٢٥ أريس أمحد ٣
 مقبول ٧٥ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٥ الغُووو سابدو رضى أمحد ٤
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠  صادقني علي ٥
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ حارس فيصل ٦
 جيد ٨٠ ١٥ ٢٥ ١٥ ٢٥ ِبشري حسن ٧
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠ اللطيف خري إفتاح ٨
 ضعيف ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ أنديريانطو نعرفا ٩

جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٥ املُخراج عبد حممد ١٠  
 ضعيف ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ اهللا رمحة فكري حممد ١١
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ٢٠ ١٥ بسطامي حممود حممد ١٢
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٥ ١٥ ٢٠ املكني منور حممد ١٣
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ الرمحن ِمنن ١٤
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ الفقه سيف حممد ١٥
 ضعيف ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ عمران حممد ١٦
 ضعيف ٦٥ ١٥ ٢٠ ١٥ ١٥ طوسانا العلوم أغنية ١٧



 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ احلسىن ألفية ١٨
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ رمحيت نوري أميلياه ١٩
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ املصفوفة أنيسة ٢٠
 مقبول ٧٠ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ الفهمية أولياء ٢١
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ وجيايانيت إيكا أيوندا ٢٢
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ مفيدة إيين ٢٣
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠ اللؤلؤ هنيئة ٢٤
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ عرفيانة إيكا ٢٥
 مقبول ٧٠ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ اهلداية إرمة ٢٦
 ضعيف ٦٥ ١٥ ٢٠ ١٥ ١٥ أوكتافياين أيو ليندا ٢٧
 جيد ٨٠ ١٥ ٢٥ ٢٥ ١٥ نوفيتاساري ميتا ٢٨
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠ األمة مفيدة ٢٩
 مقبول ٧٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ ٢٠ حسنة نور ٣٠
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ بيتا الفاتح نور ٣١
جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٥ ٢٥ ٢٠ العدوية ربيعة ٣٢  
 ضعيف ٦٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ ساري يوليتا سينتا ٣٣
 ضعيف ٦٥ ١٥ ٢٠ ١٥ ١٥ سوِمياتون ٣٤
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٥ ٢٠ هانئ أم ٣٥
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ كرمية وحدة ٣٦
 ضعيف ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ النعمة زلزلة ٣٧
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ احلكمة ألفية ٣٨

 ٢٧٦٥ جمموع النتائج

٧٢،٧ املعدل  



 للمجموعة القبلي االختبار نتائج جمموع أن يتضح السابق اجلدول فمن
  .طالبا ٣٨= الطلبة عدد من ٧٢،٧= باملعدل ٢٧٦٥= هو التجريبية

  :اآليت اجلدول يف كما هي التجريبية للمجموعة البعدي االختبار نتائج وأما
 )١٠ (اجلدول

 التجريبية للمجموعة البعدي االختبار نتائج

 املعايري والدرجات 
 أمساء الطلبة النمرة

 القةالط القواعد  املفردات النطق
 املستوى النتيجة

 جيد ٨٠ ١٥ ٢٥ ١٥ ٢٥ حبرين نبيل أمحد ١
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٥ ١٥ ٢٠ سعدان اهللا عبد ٢
جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٥ أريس أمحد ٣  
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ الغُووو سابدو رضى أمحد ٤
جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ ٢٥  صادقني علي ٥  
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ حارس فيصل ٦
 جيد ٨٥ ١٥ ٢٥ ٢٠ ٢٥ ِبشري حسن ٧
جدا جيد ٩٥ ٢٠ ٢٥ ٢٥ ٢٥ اللطيف خري إفتاح ٨  
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ أنديريانطو عرفان ٩

جدا جيد ٩٥ ٢٥ ٢٥ ٢٠ ٢٥ املُخراج عبد حممد ١٠  
 مقبول ٧٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ اهللا رمحة فكري حممد ١١
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ بسطامي حممود حممد ١٢
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠ املكني منور حممد ١٣
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ الرمحن ِمنن ١٤
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠ الفقه سيف حممد ١٥
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ عمران حممد ١٦
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٥ ١٥ ٢٠ طوسانا العلوم أغنية ١٧



 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ احلسىن ألفية ١٨
 جيد ٨٠ ١٥ ٢٥ ١٥ ٢٥ رمحيت نوري أميلياه ١٩
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ املصفوفة أنيسة ٢٠
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ الفهمية أولياء ٢١
جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ ٢٥ وجيايانيت إيكا أيوندا ٢٢  
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ مفيدة إيين ٢٣
جدا جيد ٩٥ ٢٠ ٢٥ ٢٥ ٢٥ اللؤلؤ هنيئة ٢٤  
 جيد ٨٥ ١٥ ٢٥ ٢٠ ٢٥ عرفيانة إيكا ٢٥
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ اهلداية إرمة ٢٦
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٥ ٢٠ ١٥ أوكتافياين أيو ليندا ٢٧
جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٥ ٢٥ ٢٠ نوفيتاساري ميتا ٢٨  
جدا جيد ٩٥ ٢٥ ٢٥ ٢٠ ٢٥ األمة مفيدة ٢٩  
 جيد ٨٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ حسنة نور ٣٠
جدا جيد ٩٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥ ٢٥ بيتا الفاتح نور ٣١  
جدا جيد ٩٥ ٢٠ ٢٥ ٢٥ ٢٥ العدوية ربيعة ٣٢  
 مقبول ٧٥ ٢٠ ١٥ ٢٠ ٢٠ ساري يوليتا ينتاس ٣٣
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٥ سوِمياتون ٣٤
جدا جيد ٩٥ ٢٠ ٢٥ ٢٥ ٢٥ هانئ أم ٣٥  
 جيد ٨٥ ١٥ ٢٥ ٢٠ ٢٥ كرمية وحدة ٣٦
 مقبول ٧٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ النعمة زلزلة ٣٧
 جيد ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ احلكمة ألفية ٣٨

 ٣١٩٠ جمموع النتائج

٨٣،٩ املعدل  



 للمجموعة البعدي االختبار نتائج جمموع أن يظهر السابق دولاجل ومن
 قام مث. طالبا ٣٨= الطلبة عدد من ٨٣،٩= باملعدل  ٣١٩٠= هو التجريبية
 يف كما التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين نتائج مبقارنة الباحث
  :اآليت اجلدول

 )١١ (اجلدول
  التجريبية للمجموعة لبعديوا القبلي يناالختبار نتائج مقارنة

 البعدي االختبار القبلي االختبار

 عدد املستوى النتيجة الرقم

 الطلبة

 النسبة

 املائوية

 عدد

 الطلبة

 النسبة

 املائوية

 %٢٨،٩ ١١ %٢ ,٥ ٢ جدا جيد ١٠٠-٩٠ ١
 %٤٧،٣ ١٨ %٢٦،٣ ١٠ جيد ٨٩-٨٠ ٢
 %٢٣،٦ ٩ %٣٦،٨ ١٤ مقبول ٧٩-٧٠ ٣
 - - %٣١،٥ ١٢ ضعيف ٦٩-٦٠ ٤
 - - - - راسب ٥٩- ٠ ٥

 %١٠٠ ٣٨ %١٠٠ ٣٨ اموع

  
 مستوى على حصلوا الذين الطلبة عدد أن على يدل السابق واجلدول

 ١١ ذلك على وحصل %٥،٢ أى) طالبان (٢ القبلي االختبار يف" جدا جيد"
 على حصلوا الذين الطلبة عدد وأن. البعدي االختبار يف %٢٨،٩ أى طالبا

 ١٨ ذلك على وحصل %٢٦،٣ أى طلبة ١٠ القبلي االختبار يف" جيد "مستوى
 على حصلوا الذين الطلبة عدد وأن. البعدي االختبار يف %٤٧،٣ أى طالبا

 ٩ ذلك على وحصل %٣٦،٨ أى طالبا ١٤ القبلي االختبار يف" مقبول "مستوى
 مستوى على حصلوا الذين الطلبة وأن. البعدي االختبار يف %٢٣،٦ أى طلبة



 أحد ذلك على حيصل ومل %٣١،٥ أى طالبا ١٢ القبلي االختبار يف" يفضع"
 على حيصل فلم" راسب "ملستوى بالنسبة وكذلك. البعدي االختبار يف الطلبة من

  . البعدي واالختبار القبلي االختبار يف الطلبة من أحد ذلك
 االختبار نتائج مبقارنة الباحث قام كلها، النتائج هذه اتضحت أن وبعد

 هذا يف كما ذلك وتوضيح التحريبية، واموعة الضابطة اموعة من لبعديا
  :اجلدول

 )١٢ (اجلدول
 التجريبية واموعة الضابطة ةاموع بني البعدي االختبار نتائج مقارنة

 النمرة
  أمساء طلبة

  اموعة الضابطة

نتائج االختبار 

 البعدي

  أمساء طلبة

  اموعة التجريبية

 االختبار  نتائج

 البعدي

 ٨٠ أمحد نبيل حبرين ٩٠ هداية اهللا. أأ ١

٢ ٧٥ عبد اهللا سعدان ٨٥ عبد املعز 

 ٩٠ أمحد أريس ٦٠ عبد اهللا واجد نور عارفني ٣

 ٨٥ أمحد رضى سابدو الغُووو ٧٠ عفوان فائزين ٤

 ٩٠ علي صادقني ٧٥ أمحد أسهاري ٥

 ٨٠ فيصل حارس ٨٠ أمحد شريف هداية اهللا ٦

 ٨٥ حسن ِبشري ٧٥ حيدر علي ٧

 ٩٥ إفتاح خري اللطيف ٦٥ إصالح الفؤاد طبييب ٨

 ٧٥ عرفان أنديريانطو ٧٥ حممد أمني اهللا ٩

 ٩٥ حممد عبد املُخراج ٩٥ حممد عمران رشادي منري ١٠

 ٧٠ حممد فكري رمحة اهللا ٧٥ حممد سالح الديار ١١

 ٨٥ حممد حممود بسطامي ٨٥ حممد سلمان الفارسي ١٢

 ٨٥ املكني منور حممد ٦٥ أنانطا عارفني حممد ١٣



 ٨٠ ِمنن الرمحن ٨٥ حممد حبييب ١٤

 ٨٥ حممد سيف الفقه ٨٥ موديتا يوليا فرانتا ١٥

 ٧٥ حممد عمران ٧٥ حممد فتحي نصر اهللا ١٦

 ٧٥ أغنية العلوم طوسانا ٧٥ ريزا الفتاح ١٧

 ٨٥ ألفية احلسىن ٨٥ إبراهيم أنا فومو حممد نور ١٨

 ٨٠ أميلياه نوري رمحيت ٨٠ عينون نفيسة ١٩

 ٨٠ أنيسة املصفوفة ٧٥ ألف ليلة ٢٠

 ٨٥ أولياء الفهمية ٦٥ النساء مولدا ٢١

 ٩٠ أيوندا إيكا وجيايانيت ٧٥ عارفة النساء ٢٢

 ٨٥ إيين مفيدة ٨٠ خزمية ٢٣

 ٩٥ هنيئة اللؤلؤ ٨٥ فردوسة النعمة ٢٤

 ٨٥ رفيانةإيكا ع ٧٠ إينتان فوزية مرتل ٢٥

 ٨٥ إرمة اهلداية ٨٠ كيكي رزقية ٢٦

 ٧٥ أوكتافياين أيو ليندا ٨٠ لؤلؤة الناسخة ٢٧

 ٩٠ نوفيتاساري ميتا ٨٥ منورة ٢٨

 ٩٥ األمة مفيدة ٧٠ نفيسة السنية ٢٩

 ٨٥ حسنة نور ٧٥ نعمة الصاحلة ٣٠

 ٩٠ نور الفاتح بيتا ٦٥ نور الفوزية ٣١

 ٩٥ عة العدويةربي ٨٥ سلمى عِني الرحيمة ٣٢

 ٧٥ سينتا يوليتا ساري ٨٠ سييت راضية ٣٣

 ٧٥ سوِمياتون ٩٠ شهرية النساء ٣٤

 ٩٥ أم هانئ ٧٥ فيين نور فريدة ٣٥

 ٨٥ وحدة كرمية ٨٥ زائدة الفرحية ٣٦



 ٧٥ زلزلة النعمة ٧٥ نوِر العابدة ٣٧

 ٨٠ ألفية احلكمة ٦٥ إهداء نور حيايت ٣٨

N موعموع ٢٨٢٠ ا٣١٩٠ ا 

  
= التجريبية للمجموعة البعدي االختبار نتائج أن يتضح السابق اجلدول من

 وبعد ٢٨٢٠=   أكرب من نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة٣١٩٠
مقارنة نتائج االختبار البعدي بني اموعة الضابطة واموعة التجريبية، قام 

 وهي اموعتني، من املربع رافاالحن وعدد االحنراف عدد نتائجالباحث بتقدمي 
  :اآليت اجلدول يف كما

 )١٣ (اجلدول
 اموعتني من املربع االحنراف وعدد االحنراف عدد نتائج

  ة التجريبـياموعة ة الضابطاموعة
 الرقم

Y١ Y٢ (Y) y٢ X١ X٢ (X) X٢ 
٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٠ ٠ ٩٠ ٩٠ ١ 

٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ ٢ 

١٠٠ ١٠ ٩٠ ٨٠ ٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ٣ 

١٠٠ ١٠ ٨٥ ٧٥ ٢٥ ٥ ٧٠ ٦٥ ٤ 

١٠٠ ١٠ ٩٠ ٨٠ ٢٥ ٥ ٧٥ ٧٠ ٥ 

٢٢٥ ١٥ ٨٠ ٦٥ ١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ٦ 

٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ ٠ ٠ ٧٥ ٧٥ ٧ 

١٠٠ ١٠ ٩٥ ٨٥ ٠ ٠ ٦٥ ٦٥ ٨ 

٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٢٥ ٥ ٧٥ ٧٠ ٩ 

٢٥ ٥ ٩٥ ٩٠ ٢٥ ٥ ٩٥ ٩٠ ١٠ 



١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٥ ٥ ٧٥ ٧٠ ١١ 

٢٢٥ ١٥ ٨٥ ٧٠ ٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ ١٢ 

٢٢٥ ١٥ ٨٥ ٧٥ ٠ ٠ ٦٥ ٦٥ ١٣ 

١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ١٠٠ ١٠ ٨٥ ٧٥ ١٤ 

٢٢٥ ١٥ ٨٥ ٧٠ ٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ ١٥ 

٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٠ ٠ ٧٥ ٧٥ ١٦ 

١٠٠ ١٠ ٧٥ ٦٥ ٢٥ ٥ ٧٥ ٧٠ ١٧ 

١٠٠ ١٠ ٨٥ ٧٥ ٠ ٠ ٨٥ ٨٥ ١٨ 

١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ٢٥ ٥ ٨٠ ٧٥ ١٩ 

٢٢٥ ١٥ ٨٠ ٦٥ ٠ ٠ ٧٥ ٧٥ ٢٠ 

٢٢٥ ١٥ ٨٥ ٧٠ ٠ ٠ ٦٥ ٦٥ ٢١ 

١٠٠ ١٠ ٩٠ ٨٠ ٢٥ ٥ ٧٥ ٧٠ ٢٢ 

١٠٠ ١٠ ٨٥ ٧٥ ١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ٢٣ 

١٠٠ ١٠ ٩٥ ٨٥ ٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ ٢٤ 

٢٢٥ ١٥ ٨٥ ٧٠ ٠ ٠ ٧٠ ٧٠ ٢٥ 

٢٢٥ ١٥ ٨٥ ٧٠ ٢٥ ٥ ٨٠ ٧٥ ٢٦ 

١٠٠ ١٠ ٧٥ ٦٥ ١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ٢٧ 

١٠٠ ١٠ ٩٠ ٨٠ ٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ ٢٨ 

١٠٠ ١٠ ٩٥ ٨٥ ٠ ٠ ٧٠ ٧٠ ٢٩ 

١٠٠ ١٠ ٨٥ ٧٥ ٠ ٠ ٧٥ ٧٥ ٣٠ 

١٠٠ ١٠ ٩٠ ٨٠ ٢٥ ٥ ٦٥ ٦٠ ٣١ 

٢٥ ٥ ٩٥ ٩٠ ٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ ٣٢ 

١٠٠ ١٠ ٧٥ ٦٥ ٠ ٠ ٨٠ ٨٠ ٣٣ 



١٠٠ ١٠ ٧٥ ٦٥ ٠ ٠ ٩٠ ٩٠ ٣٤ 

١٠٠ ١٠ ٩٥ ٨٥ ٠ ٠ ٧٥ ٧٥ ٣٥ 

١٠٠ ١٠ ٨٥ ٧٥ ٠ ٠ ٨٥ ٨٥ ٣٦ 

٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٢٥ ٥ ٧٥ ٧٠ ٣٧ 

٢٥ ٥ ٨٠ ٧٥ ٠ ٠ ٦٥ ٦٥ ٣٨ 
امو

 ع
٥٣٠٠ ٤٣٠ ٣١٩٠ ٢٧٦٥ ٨٢٥ ١٢٥ ٢٨٢٠ ٢٨١٥ 

N   ∑y y٢∑   ∑X x٢∑ 
  

 
 :السابق اجلدول يف ما توضيح يلي وفيما

  
Xموعة من القبلي االختبار نتائج=  ١التجريبية ا 
Xموعة من البعدي االختبار نتائج=  ٢التجريبية ا 
(X)  =موعة نتائج من االحنراف عددالتجريبية ا 
Xموعة نتائج من عاملرب االحنراف عدد=  ٢التجريبية ا 
∑X   =موعة نتائج من االحنراف عدد جمموعالتجريبية ا 

xموعة نتائج من املربع االحنراف عدد جمموع=  ∑٢التجريبية ا 
Yموعة من القبلي االختبار نتائج=  ١الضابطة ا 
Yموعة من البعدي االختبار نتائج=  ٢الضابطة ا 
(Y)  =موعة نتائج من رافاالحن عددالضابطة ا 
yموعة نتائج من املربع االحنراف عدد=  ٢الضابطة ا 
∑y  =موعة نتائج من االحنراف عدد جمموعالضابطة ا 



y
 الضابطة اموعة نتائج من املربع االحنراف عدد جمموع=  ∑٢

 وهي اآلتية النتائج بعرض الباحث اقتصر السابق، اجلدول توضيح بعد
 الضابطة اموعة من املربع االحنراف عدد وجمموع االحنراف عدد جمموع

 :اجلدول هذا يف كما وهي التجريبية، واموعة
  

 )١٤ (اجلدول
 جمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اموعتني

ة الضابطموعةا ة التجريـبيموعةا 

 عددجمموع 

  فاحنرالا

)y ∑    (  

   عددجمموع

    االحنراف املربع 
)y٢∑(   

عدد جمموع 

  فاحنرالا

)x ∑ (  

    عددجمموع

 االحنراف املربع
)x٢∑( 

٥٣٠٠ ٤٣٠ ٨٢٥ ١٢٥ 

  
 وجمموع االحنراف عدد جمموع السابق اجلدول يف الباحث عرض وقد

 إىل السابقة النتائج بإدخال الباحث قام مث اموعتني، من املربع االحنراف عدد
  :اآليت ياإلحصائ الرمز

M
x

 

 

 =   ١١،٣١=  

∑X٢ = ∑X٢ –  

 =  –٥٣٠٠  



 =  –٥٣٠٠  

 =  ٥٣٠٠ –٤٨٦٥،٧٩  
 =       ٤٣٤،٢١   

 

M
y

 

 
 =   ٣،٢٩=  

∑y٢ = ∑y٢ –  

 =  –٨٢٥  

 =  –٨٢٥  
 =  ٨٢٥ -٤١١،١٨  
 =       ٤١٣،٨٢  

 

 

 

 

 



t = 

 

= 

 

= 

 

= 

 
= 

 
t= ١٠،٤٣ 

db.=                 ٧٤=  

t-table ) ٢،٦٤%)١/ ٠١،٠  

 )١،٩٩%) ٥/ ٠٥،٠  

 قام مث ١٠،٤٣ = اإلحصائي t نتيجة أن الباحث وجد السابق، اجلدول من
 degree of)  احلرية القائمة يف نتيجته الباحث حبث مث  ٧٤وهو t-table بتعيني الباحث



freedom) من t-table أو% ١ املعنوي املستوى يف ٢،٦٤ = نتيجته أن فوجد 
  %.٥ املعنوي املستوى يف ١،٩٩ و ،)٠،٠١(

% = ١ املعنوي املستوى نتيجة من أكرب ١٠،٤٣ = اإلحصائي t نتيجة ألن
 H ١ أن مبعىن وذلك ١،٩٩% = ٥ املعنوي املستوى نتيجة من أكرب وكذلك ٢،٦٤

 تكوين لعبة استخدام أن وخالصتها. مقبولة البحث هذا فروض أن أى مقبول
 يف الطلبة رغبة وترقية الكالم مهارة ترقية يف فعالة (Arabic Scrabbe) العربية الكلمات

  .العربية اللغة تعلم
  العربية اللغة تعلم يف الطلبة رغبة عن البيانات عرض: لثالثا املبحث

 ووه البحث هذا أسئلة من الثالث السؤال ستجيب املبحث هذا يف فالبيانات
 البيانات، هذه ألخذ االستبانة الباحث واستخدم. العربية اللغة تعلم يف الطلبة رغبة عن

  :يلي فيما ذلك وتفصيل
 التقريرات شكل على بل األسئلة لكش على ليس االستبانة هذه ومضمون

 جدا، موافق: وهي األربعة االختيارات إحدى خيتار أن طالب كل وعلى الشخصية،
 طالب كل رأي حسب على وذلك. متاما موافق غري أو وافق،م غري أو موافق، أو

 حبيث املغلَقة االستبانة هو االستبانة هذه ونوع. البحث هذا إجراء عملية بعد وخربته
 نتائج وصدق. السابقة األربعة االختيارات إحدى خيتار أن إال للطالب يسمح ال أن

 كل فيمأل االستبانة، ورقة ىعل امسه طالب كل يكتب ال حبيث حمفوظ االستبانة هذه
  .  البحث هذا إجراء عملية نتائج عن وخربته رأيه حسب على االستبانة طالب

  :اآليت اجلدول يف كما هي الضابطة للمجموعة االستبانة نتائج أما
 )١٥ (اجلدول

 الضابطة للمجموعة االستبانة نتائج

 االستجابات

 االستبانة بنود الرقم متاما موافق غري موافق ريغ موافق جدا موافق

 % عدد % عدد % عدد % عدد

  جمموع

 الطلبة



 بعض نطق علي صعب هذا وقبل ١
 أن استطعت واآلن العربية، األصوات

 صحيحا نطقا أنطقها
٣٨ ١٨،٤ ٧ ٥٢،٦ ٢٠ ٢٣،٦ ٩ ٥،٢ ٢ 

 بعض نطق تفريق علي صعب هذا وقبل ٢
 ط،-ت (مثل املتقاربة العربية األصوات

-ق ش،-س-ث ع،-أ هـ،- خ-ح
 تفريق استطعت واآلن) ذلك وغري ك،

 جيدا تفريقا نطقها

٣٨ ٧،٨ ٣ ٥٠ ١٩ ٣٦،٨ ١٤ ٥،٢ ٢ 

 بالعربية، التكلم علي صعب هذا وقبل ٣
 بالعربية التكلم يف بالصعوبة أشعر مل واآلن

٣٨ ١٠،٥ ٤ ٧١ ٢٧ ١٥،٧ ٦ ٢،٦ ١ 

 املادة تعبري علي صعب هذا وقبل ٤
 تعبري استطعت اآلنو بالعربية، الدراسية

  جيدا تعبريا بالعربية الدراسية املادة
٣٨ ٥،٢ ٢ ٦٥،٧ ٢٥ ٢٦،٣ ١٠ ٢،٦ ١ 

 أفكاري تعبري أستطيع ال هذا وقبل ٥
 واآلن قصرية، بكلمات إال بالعربية

 أطول تعبريا بالعربية أعربها أن استطعت
 قبل من عبرا مما

٣٨ ٢،٦ ١ ٧٨،٩ ٣٠ ١٥،٧ ٦ ٢،٦ ١ 

 حتدثت كلما باخلجل رتشع هذا وقبل ٦
 ثقة ازدادت واآلن أصحايب، أمام بالعربية
 أحصايب أمام بالعربية التكلم يف نفسي

٣٨ ٢،٦ ١ ٦٠،٥ ٢٣ ٣٦،٨ ١٤ ٥،٢ ٢ 

 يف الوقوع خبوف شعرت هذا وقبل ٧
 أصحايب، أمام العريب التعبري أخطاء
 التعبري يف نفسي ثقة ازدادت واآلن
 أصحايب أمام العريب

٣٨ ٧،٨ ٣ ٥٢،٦ ٢٠ ٣٤،٢ ١٣ ٥،٢ ٢ 

 بالعربية، التكلم كثريا أحب ال هذا وقبل ٨
 العربية اللغة تعلم يف رغبيت ازدادت واآلن

  بالعربية التكلم يف كفاءيت ترقية ويف
٣٨ - - ٤٧،٣ ١٨ ٣٤،٢ ١٣ ١٨،٤ ٧ 

 وازدادت والسرور بالفرح شعرت ٩
 باستخدام بالعربية التكلم يف رغبيت

 العربية اللغة تدريس يف التعليمية الوسيلة
٣٨ ٣١،٥ ١٢ ٣٩،٤ ١٥ ٢٣،٦ ٩ ٥،٢ ٢ 

 اللغة استخدام كثريا أحب ال هذا وقبل ١٠
 العربية، اللغة مادة شرح يف العربية
 اللغة تدريس يف كثريا ذلك أحب واآلن
 العربية

٣٨ ٢،٦ ١ ٥٥،٢ ٢١ ٣١،٥ ١٢ ١٠،٥ ٤ 

  



  :اآليت دولاجل يف كما هي التجريبية للمجموعة االستبانة نتائج أما
 )١٦ (اجلدول

 التجريبية للمجموعة االستبانة نتائج

 االستجابات

 االستبانة بنود الرقم متاما موافق غري موافق غري موافق جدا موافق

 % عدد % عدد % عدد % عدد

  جمموع

 الطلبة

 بعض نطق علي صعب هذا وقبل ١
 أن استطعت واآلن العربية، األصوات

 اصحيح نطقا أنطقها
٣٨ - - ٧،٨ ٣ ٦٣،١ ٢٤ ٢٨،٩ ١١ 

 بعض نطق تفريق علي صعب هذا وقبل ٢
 ط،-ت (مثل املتقاربة العربية األصوات

-ق ش،-س-ث ع،-أ هـ،- خ-ح
 تفريق استطعت واآلن) ذلك وغري ك،

 جيدا تفريقا نطقها

٣٨ - - ٥،٢ ٢ ٦٣،١ ٢٤ ٣١،٥ ١٢ 

 بالعربية، التكلم علي صعب هذا وقبل ٣
 التكلم يف الصعوبةب أشعر مل واآلن

 بالعربية
٣٨ - - ٢٣،٦ ٩ ٤٧،٣ ١٨ ٢٨،٩ ١١ 

 املادة تعبري علي صعب هذا وقبل ٤
 تعبري استطعت واآلن بالعربية، الدراسية

  جيدا تعبريا بالعربية الدراسية املادة
٣٨ ٢،٦ ١ ٧،٨ ٣ ٥٢،٦ ٢٠ ٣٦،٨ ١٤ 

 بالعربية أفكاري تعبري أستطيع ال هذا وقبل ٥
 أن استطعت واآلن ة،قصري بكلمات إال

 قبل من عبرا مما أطول تعبريا بالعربية أعربها
٣٨ ٢،٦ ١ ٢١ ٨ ٤٤،٧ ١٧ ٣١،٥ ١٢ 

 حتدثت كلما باخلجل شعرت هذا وقبل ٦
 ازدادت واآلن أصحايب، أمام بالعربية

 أمام بالعربية التكلم يف نفسي ثقة
 أحصايب

٣٨ ٢،٦ ١ ٢١ ٨ ٤٢،١ ١٦ ٣٤،٢ ١٣ 

 يف الوقوع وفخب شعرت هذا وقبل ٧
 أصحايب، أمام العريب التعبري أخطاء
 التعبري يف نفسي ثقة ازدادت واآلن
 أصحايب أمام العريب

٣٨ ٢،٦ ١ ٢١ ٨ ٣٩،٤ ١٥ ٣٦،٨ ١٤ 

 التكلم كثريا أحب ال هذا وقبل ٨
 تعلم يف رغبيت ازدادت واآلن بالعربية،

٣٨ - - ٧،٨ ٣ ٣٦،٨ ١٤ ٥٥،٢ ٢١ 



 التكلم يف كفاءيت ترقية ويف العربية اللغة
  بالعربية

 وازدادت والسرور بالفرح شعرت ٩
 باستخدام بالعربية التكلم يف رغبيت

 العربية اللغة تدريس يف التعليمية الوسيلة
٣٨ - - ١٠،٥ ٤ ٣٩،٤ ١٥ ٥٠ ١٩ 

 اللغة استخدام كثريا أحب ال هذا وقبل ١٠
 العربية، اللغة مادة شرح يف العربية
 اللغة ريستد يف كثريا ذلك أحب واآلن
 العربية

٣٨ ٢،٦ ١ ٧،٨ ٣ ٥٢،٦ ٢٠ ٣٦،٨ ١٤ 

  
 اموعتني، بني نتائجها مبقارنة الباحث قام االستبانة، بيانات عرض بعد

  :اآليت اجلدول يف ذلك ويتضح
 )١٧ (اجلدول

 التجريبية واموعة الضابطة اموعة بني االستبانة نتائج مقارنة

  رقم متاما موافق غري موافق غري موافق جدا موافق

 التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة البنود

٧ ٣ ٢٠ ٢٤ ٩ ١١ ٢ ١ - 
٣ ٢ ١٩ ٢٤ ١٤ ١٢ ٢ ٢ - 
٤ ٩ ٢٧ ١٨ ٦ ١١ ١ ٣ - 
١ ٢ ٣ ٢٥ ٢٠ ١٠ ١٤ ١ ٤ 
١ ١ ٨ ٣٠ ١٧ ٦ ١٢ ١ ٥ 
١ ١ ٨ ٢٣ ١٦ ١٤ ١٣ ٢ ٦ 
١ ٣ ٨ ٢٠ ١٥ ١٣ ١٤ ٢ ٧ 
٣ ١٨ ١٤ ١٣ ٢١ ٧ ٨ - - 
١٢ ٤ ١٥ ١٥ ٩ ١٩ ٢ ٩ - 

١ ١ ٣ ٢١ ٢٠ ١٢ ١٤ ٤ ١٠ 
 ٥ ٣٤ ٥١ ٢١٨ ١٨٣ ١٠٦ ١٤١ ٢٣ اموع

  



 اموعة من" جدا موافق "اختيار نتيجة أن يتضح السابق اجلدول من
 اختيار نتيجة وكذلك ،٢٣ = الضابطة اموعة نتيجة من أكثر ١٤١ = التجريبية

 = الضابطة اموعة نتيجة من أكثر ١٨٣ = التجريبية وعةام من" موافق"
 نتيجة من أقل ٥١ = التجريبية اموعة من" موافق غري "اختيار نتيجة وأما ،١٠٦

 اموعة من" جدا موافق غري "اختيار نتيجة وكذلك ،٢١٨ = الضابطة اموعة
  . ٣٤ = الضابطة اموعة نتيجة من أقل ٥ = التجريبية

 التجريبية اموعة من اإلجيابية االستجابات أن على تدل لنتائجا وتلك
 لعبة استخدام أن مبعىن وهذا الضابطة، اموعة من اإلجيابية االستجابات من أكرب

 العربية األصوات نطق ترقية يف فعالة (Arabic Scrabble) العربية الكلمات تكوين
  .  العربية اللغة تعلم يف لطلبةا رغبة ترقية يف فعالة وكذلك الشفهي والتعبري

 أنه وهي السابقة، البيانات لتأييد املالحظة الباحث استخدم ذلك وحبانب
 وذلك اللغوية اللعبة باستخدام صحيحا نطقا العربية األصوات نطق ترقية توجد

 يف تكن ومل العربية، األصوات نطق تصحيح يف الطلبة بعض حماولة بظهور
 السؤال طرحروا الذين التجريبية اموعة يف الطلبة كثرة. الضابطة اموعة
 ألن اللغوية، اللعبة استخدام من السلوكية املثريات لوجود بالعربية، تكلموا والذين

 بسيطة، جبملة ولو بالعربية يتكلم طالب كل وتقهر جتعل اللعبة هذه استخدام
 .الضابطة اموعة يف موجودة تكن مل الظاهرة وتلك

  البحث نتائج مناقشة: رابعال املبحث

 من أكرب ١٠،٤٣ = اإلحصائي t نتيجة بأن اتضح قد السابقة، البيانات من
% ٥ املعنوي املستوى نتيجة من أكرب وكذلك ٢،٦٤ % =١ املعنوي املستوى نتيجة

 وخالصتها. مقبولة البحث هذا فروض أن أى مقبول H ١ أن مبعىن وذلك ١،٩٩= 
 مهارة ترقية يف فعالة (Arabic Scrabbe) العربية لماتالك تكوين لعبة استخدام أن

  .العربية اللغة تعلم يف الطلبة رغبة وترقية الكالم



 التعليمية، األنشطة يف جدا مهم التعليمية الوسائل استخدام أن على يدل وذلك
 إىل املعلم من والعلومات املعارف نقل عملية وتسهل تيسر التعليمية الوسائل ألن

 من ومتنوعة خمتلفة التعليمية والوسائل. املرجوة التعليمية األهداف إىل قودهموت الطلبة
 الوسيلة واستخدام اختيار يف كبري دور فللمعلم استخدامها، وأهداف أشكاهلا حيث

 الوسيلة هذه استخدام فعالية تتم حىت الطلبة وملستوى املدروسة للمادة املناسبة التعليمية
 ال اليت التعليمية الوسيلة اختيار ألن. املعلم حددها اليت دافاأله حتقيق يف التعليمية
 املنشودة األهداف حتقق ال سوف الطلبة مستوى تناسب وال املدروسة املادة تناسب

 للمادة الفهم وعدم التعليمية األنشطة ملتابعة بالصعوبة الطلبة بعض يشعر وقد بل
 ضروري أمر وأهدافها أنواعها فباختال التعليمية الوسائل استخدام لكن. املدروسة

  . احلاضر عصرنا يف التعليمية األنشطة معظم يف
 يف التعليمية الوسائل استخدام أن الصدد هذا يف شحاتة حسن الدكتور وقال

 وتعدد والتكنولوجي، املعريف لالنفجار نتيجة تربوية ضرورة أصبح التعلم مواقف
 ينتقل خمتلفة ومواقف متنوعة خلربات الفرصة إلتاحة وذلك. وأوعيتها املعرفة مصادر

 على تعمل والوسائل. شيئني بني لةص إدراك ومن آخر، إىل نشاط من التلميذ فيها
 معىن لكل يصبح كما اللغوية، املهارات لديه وتنمي املتعلم لدى اللغوية الثروة تنمية

 ذات دفةها حقائق وتقدم اإلنسانية اخلربة تعزيز على وتعمل. الذهن يف واضح مفهوم
 أن كما املنشود، اهلدف حنو املتعلم استجابة توجيه على وتساعد االهتمام وتثري معىن

 األزمنة وإىل البعيدة اآلفاق إىل وتتعداها الطبيعية احلدود على تتغلب التعليمية الوسائل
 على تساعد اليت األدوات تقدم أا كما املشكالت حل على وتساعد الغابرة،

 مشرف إىل للمعرفة وملقن الدرس شارح من املعلم وحتول ،والعالج التشخيص
  ٣٢.للتلميذ وموجه

                                                
 ٤٠٥: ص سابق، مرجع شحاتة، حسن ٣٢



 أا التعليمية الوسائل أمهية عن الطوجى محدي حسن الدكتور قال وكذلك
 وتساعد عليه، وإقباال للتعلم استعدادا أكثر فتجعله التلميذ خربة زيادة على تساعد

 إىل تؤدي و التلميذ، يتعلمه ما كل بني راسخة مفيدة مترابطة قاتعال تركيب على
 املفاهيم وبناء تركيب إىل وتؤدي للتعلم، حاجته وإشباع التلميذ اهتمام استثارة
 التأمل على قدرته وتنمية اخلربة اكتساب يف اإلجيابية التلميذ مشاركة وزيادة السليمة

 ترتيب إىل وتؤدي املشكالت حل إىل وصلامل العلمي التفكري واتباع املالحظة ودقة
  ٣٣.التلميذ يكوا اليت األفكار واستمرار

. اللغوية األلعاب هي األجنبية اللغات تعليم يف التعليمية الوسائل أنواع ومن
 مع وهي ة،األجنبي اللغات تعليم يف استخدامها فعالية عن اخلرباء من كثري تكلم وقد

 اللغة تعلم على وتسهلهم الدارسني تساعد وأهدافها وأشكاهلا أنواعها اختالف
 إتاحة اللغوية األلعاب من لعبة باستخدام األجنبية اللغة تعلم يف أن وذلك. األجنبية
 بني من والسرور الفرح إبراز وفيه اللعبة عملية يف االشتراك يف للطلبة الكبرية الفرصة

 تعلم أو األجنبية اللغة تعلم يف النشاط وقلة بامللل الطلبة يشعر ال حىت هافي املشتركني
  . والكتابة والقراءة والكالم االستماع مثل مهاراا من مهارة

 لعبة وهي اللغوية األلعاب من نوع استخدام من البارز النفع هذا تحقَّق وقد
 مع جديدة بصياغة الباحث غهاصو قد اليت (Arabic Scrabble) العربية الكلمات تكوين
 الفصل يف بتجربتها الباحث وقام العريب، الكالم مهارة تدريس يف استخدامها تركيز
. ماالنج بسنجاساري اإلسالمية الثانوية املعارف مدرسة من اللغات شعبة من الثاين

 الكالم، مهارة تدريس يف اللغوية اللعبة هذه جتربة جناح على البحث هذا نتائج ودلت
 البعدي االختبار نتائج من أكرب التجريبية للمجموعة البعدي االختبار نتائج أن حيث

  .  الضابطة للمجموعة

                                                
 ٤٨-٤٤ ص  سابق، مرجع الطوجى، محدي حسني ٣٣



 على وتدل االختبار نتائج تؤيد واملالحظة االستبانة نتائج بأن القول سبق وقد
 على الطلبة قدرة ترقية يف (Arabic Scrabble) العربية الكلمات تكوين لعبة جتربة جناح
 الثقة ورفع الشفهي التعبري على قدرم ترقية ويف صحيحا نطقا العربية األصوات نطق

 وعملية. العربية اللغة تعلم يف رغبتهم ترقية يشمل وذلك الكالم أداء يف بأنفسهم
 أن هي العربية األصوات نطق على الطلبة قدرة ترقي اليت اللغوية اللعبة هذه إجراء

 من حرف كل ينطق أن له بد فال اللعبة، هذه لوحة على كلمةً سيكون الذي الطالب
 يف الطالب أخطأ إذا نطقه يصحح أن املدرس ودور سيكوا، اليت الكلمة أحرف
 نطقه أثناء املدرس يقاطع وال الكلمات، تكوين من الطالب انتهاء بعد وذلك نطقها،

 نشاطُه عففيض أصحابه أمام خبطإه خيجل الطالب سيجعل ذلك ألن النطق، بتصحيح
  .    العربية اللغة تعلم يف رغبته وتِقلُّ

 الشفهي التعبري على الطلبة قدرة ترقي اليت اللغوية اللعبة هذه إجراء عملية وأما
 أصابِت إذا وذلك كوا، قد اليت الكلمة ويستخدم يتكلم أن جيب طالب كل أن هي

 بد فال ،!"املفيدة اجلملة يف الكلمةَ ضِع "عليها املكتوبة اخلَانة على املكونة الكلمةُ
 الكلمة أصابت وإذا. املفيدة اجلملة يف يضعها أن الكلمة تلك كون قد الذي للطالب
 للطالب بد فال ،!"الشفهي التعبري يف استخدمها "عليها املكتوبة اخلانة على املكونة

 الكلمةُ أصابت وإذا. الشفهي التعبري يف يستخدمها أن الكلمة تلك كون قد الذي
 للطالب بد فال ،!"معك ليتحدثَ صاحبك إىل أَِشر "عليها املكتوبة اخلانة على املكونة

 الكلمة موضوع حتت معه ليتحدث أصحابه أحد يشري أن الكلمة تلك كون قد الذي
 وتلك. املدروسة باملادة الكالم ربط على حيثهما أن املدرس دور لكن املكونة،
 أداء يف بأنفسهم الطلبة ثقة ترفع اللغوية اللعبة هذه يف تكون اليت ةالكالمي األنشطة
  .  العربية اللغة تعلم يف رغبتهم وترقي الكالم،



 الباحث صياغة قبل سكرابل/ الكلمات تكوين لعبة أهداف إىل نظرنا إذا أما
  : ٣٤يلي ما فأهدافها هلا،

 والرياضيات الكلمات بناء يف مهاراته وتنمية رد،للف اللغوي الزاد تنمية −
 .والشعر الكرمي القرآن يف الذاكرة وتنشيط واإلنشاء

 كنوز الستكشاف العقول فيها تتنافس حيث" الضاد لغة "ترسيخ −
 .اللغوية املفردات

  .ويسر سهولة بكل منها والتمكن اللغات لتعلم املثلى الطرق من تعد −
 االبتكارية ملكاته وتطوير الفرد مهارات وتنمية العربية اللغة مبستوى النهوض −

  . للفرد واملعريف اللغوي الزاد بتنمية املعنية والفكرية الثقافية اللعبة وهي
 الكلمات تكوين لعبة أهداف بني الفرق تبني السابقة، األهداف إىل وبالنظر

 الباحث غهاصو قد اليت العربية الكلمات تكوين لعبة أهداف وبني عامة بصورة
 هي عامة بصورة الكلمات تكوين لعبة أهداف من أن بينهما والفرق. جديدة بصياغة

 مضاعفة مع األرقام توجد شكلها حيث من ألن الرياضيات، علم يف املهارات تنمية
 لعبة ألهداف بالنسبة أما. فيها املشتركني ِقبل من كلمة كل تكوين بعد نتائجها
 يف املهارات لتنيمة هدفها يكن فلم الباحث، صوغها قد اليت العربية الكلمات تكوين

. احلسابية واألنشطة األرقام فيها توجد ال شكلها حيث من ألن الرياضيات علم
 مهارة ترقية يف استخدامها وركّز املصوغة اللعبة هذه أهداف حدد قد والباحث
 هذه لوحة على ودةاملوج اخلَانات بعض ألن الكالمية، األنشطة إليها وأضاف الكالم،
 يف استخدمها "و!" املفيدة اجلملة يف الكلمة ضع: "اآلتية األوامر عليها تكتب اللعبة،
  !".     معك ليتحدث صاحبك إىل أَِشر "و!" الشفهي التعبري

 األلعاب تساعد: األلعاب دور عن العزيز عبد مصطفى ناصف الدكتور وقال
 الدارسني لدى تولد معىن، وذات نافعة يهاف اللغة تكون نصوص إنشاء على املعلم

                                                
 ٢٠٠٩ نوفمرب ٣ سابق، مرجع  ٣٤



 يكتبه أو يقوله ما يفهموا أن بد ال ذلك هلم يتم ولكي. واإلسهام املشاركة يف الرغبة
 وهكذا. نظرهم وجهات عن يعربوا لكي ويكتبوا يتكلموا أن أيضا بد وال اآلخرون،

 حيوية أكثر ونستك ويكتبوا، ويتكلموا ويقرؤوا يسمعوا اليت اللغة معىن فإن
 الداليل التدريب إلثراء وسيلةً األلعاب أصبحت ومىت. تذكُّرا وأيسر خربة وأعمق
 للمادة ومددا املعلم، لذخرية مركزا باعتباها – حينئذ – إليها النظر ميكن للغة اهلادف
 يهاف يكثر اليت األيام على استخدامها يقتصر أن ال الدارسون، عليها يدرب اليت اللغوية

  ٣٥.الدراسية الفصول اية يف أو الغياب،
 األلعاب استخدام فعالية على نتائجها دلت اليت السابقة الدراسات من وهناك

  : فمنها العربية، اللغة تدريس يف اللغوية
 ألفيان عفان حملمد البحث

 دراسة (الكالم مهارة عليملت اللغوية األلعاب استخدام فعالية: البحث عنوان −
 سنة) مجرب بالونج - اإلسالمي األرقم بيت معهد على بالتطبيق جتريبية

٢٠٠٧-٢٠٠٦.  
 الكالم مهارة تعليم يف املستخدمة الطريقة عن الكشف: البحث أهداف −

 فعالية مدى عن والكشف مجرب، بالونج - اإلسالمي األرقم بيت مبعهد
 عشر"و ،"بينجو"و ،"التفاعل سلسلة"و ،"التركة ضد "ألعاب استخدام

 مهارة تعليم يف" بسرعة؟ ترى هل"و ،"أعمل؟ ماذا"و ،"أنا؟ أين"و ،"أسئلة
  .املذكور باملعهد الكالم

  .التجرييب البحث: البحث منهج −
 معهد يف الكالم مهارة تدريس يف املستخدمة الطريقة أن: البحث نتائج أهم −

 نتيجة وإن. املباشرة الطريقة هي مجرب بالونج -  اإلسالمي األرقم بيت
 عشر"و ،"بينجو"و ،"التفاعل سلسلة"و ،"التركة ضد "ألعاب استخدام

                                                
 ١٠: ص العزيز، عبد مصطفى ناصف  ٣٥



 ترقية على تدل" بسرعة؟ ترى هل"و ،"أعمل؟ ماذا"و ،"أنا؟ أين"و ،"أسئلة
 .   مجرب بالونج - اإلسالمي األرقم بيت مبعهد الكالم مهارة تعليم نتائج
 فطريانا لعيدا البحث وكذلك

 الكالم مهارة تعليم يف" الكلمات "اللغوية اللعبة استخدام: البحث عنوان −
  .٢٠٠٩ سنة بايل أمالبورا - احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة

 تعليم يف" الكلمات "اللغوية اللعبة استخدام فعالية معرفة: البحث أهداف −
  . بايل مالبوراأ - احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة الكالم مهارة

  .اإلجرائي الصفي البحث: البحث منهج −
 يف كبرية فعالية" الكلمات "اللغوية اللعبة الستخدام أن: البحث نتائج أهم −

 .بايل أمالبورا - احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة الكالم ترقية
 زنرية ليويون البحث وكذلك

 على بالتطبيق الكالم مهارة ميةلتن اللغوية اللعبة استخدام: البحث عنوان −
  .٢٠٠٩ سنة الشرقية جاوا بكاديري الطلبة روضة مدرسة

  .اللغوية األلعاب خالل من الكالم مهارة تنمي عملية حتسني: البحث أهداف −
  .اإلجرائي الصفي البحث: البحث منهج −
 حبث "ولعبة" سؤاال عشرون "لعبة استخدام إن: البحث نتائج أهم −

 تركيب ويف املفردات إثراء يف التالميذ كفاءة مستوى تنمي" االختالفات
  .الكالم طالقة ويف اجلمل

 تدريس يف فعال اللغوية األلعاب استخدام أن على تؤيد السابقة والدراسات
 اليت واملعوقات فعاليتها وأهدافهاونتائج وأنواعها أشكاهلا اختلفت لكن العربية، اللغة

 تكوين لعبة استخدام يف الباحث واجهها اليت قاتاملعو ومن. الباحثون واجهها
أن استخدام هذه :  يف تدريس مهارة الكالم هي(Arabic Scrabble) العربية الكلمات

. اللعبة قد يستغرق وقتا طويال إذا كان املدرس مل ينتهز الفرصة الدراسية انتهازا جيدا



 بالتشجيع للتكلم حىت مل ومنها أن املدرس ال بد أن جيعل كل طالب يتكلم، وأن جيربه
ومنها أن تكون للمدرس محاسة يف تدريس الكالم وأن . يبق أحد منهم الذي مل يتكلم

اليثبت يف مكان دون آخر أثناء عملية التدريس، والغرض من ذلك أن ميل الطلبة 
  .بعملية التدريس

 اللغات تدريس يف هامة مكانة تتخذ اللغوية األلعاب أن القول وخالصة
 الكلمات تكوين لعبة استخدام وأن. خاصة العربية اللغة تدريس ويف عامة بيةاألجن

 ومسامهة دورا أكرب للطلبة جيعل الكالم مهارة تدريس أثناء (Arabic Scrabble) العربية
 نطقا العربية األصوات نطق على قدرم ترتفع حىت والسرور بالفرح ويشعرون
 رغبتهم وتزداد الكالم أداء يف بانفسهم قتهمث وترتفع الشفهي، التعبري وعلى صحيحا،

  .   العربية اللغة تعلم يف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  اخلامس الفصل

  واملقترحات والتوصيات البحث نتائج
  

 بقي واآلن وتوفيقه، اهللا بعون بياناا وحتليل البحث هذا إجراء عملية متت
  :يلي مافي ذلك وبيان واملقترحات، والتوصيات البحث نتائج عرض للباحث

 البحث نتائج -أ 

بالنظر إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي اليت حصل عليها الطلبة، 
 : هذا البحث هي فيما يلينتائجف

 ٧٥،٨ = باملعدل ٢٨١٥ = الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتائج عدد أن - ١
. ٧٢،٧ = دلباملع ٢٧٦٥ = التجريبية للمجموعة القبلي االختبار نتائج وأما
 باملعدل ٣٠٦٠ = الضابطة اموعة نتائج كانت البعدي االختبار إجراء وبعد

 وهذه ٨٣،٩ = باملعدل ٣١٩٠ = التجريبية اموعة نتائج وصارت ٧٦،٥= 
 العربية الكلمات تكوين لعبة استخدام بعد بينا تأثريا هناك أن على تدل

(Arabic Scrabble) موعة يفالبعدي االختبار نتائج نأل التجريبية، ا 
 .الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتائج من أكرب التجريبية للمجموعة

 % =١ املعنوي املستوى نتيجة من أكرب ١٠،٤٣ = اإلحصائي t نتيجة أن - ٢
 مبعىن وذلك ١،٩٩% = ٥ املعنوي املستوى نتيجة من أكرب وكذلك ٢،٦٤
 لعبة استخدام أن وخالصتها. بولةمق البحث هذا فروض أن أى مقبول H ١ أن

 وترقية الكالم مهارة ترقية يف فعالة (Arabic Scrabbe) العربية الكلمات تكوين
 . العربية اللغة تعلم يف الطلبة رغبة

 الكلمات تكوين لعبة استخدام أن على تدل واملالحظة االستبانة نتائج وأن - ٣
 . العربية للغةا تعلم يف الطلبة رغبة ترقية يف فعالة العربية



 البحث توصيات - ب 

 Arabic) العربية الكلمات تكوين لعبة سيستخدم الذي املدرس وعلى - ١

Scrabble) الكثرية باملفردات اللغوية ذخريته إثراء الكالم، مهارة تدريس يف 
 .  الطلبة بني الكالمية األنشطة إجرء عليه يسهل حىت

 باستخدام التعليمية األنشطة أثناء شرةاملبا الطريقة يستخدم أن للمدرس وحيسن - ٢
 . بالعربية التكلم على وتدريبهم الطلبة لتعويد اللغوية، اللعبة هذه

 ال حىت الطلبة، من واحد لكل الكالم فرصة ويقسم يتيح أن املدرس وعلى - ٣
  . أصحابه بني بالعربية يتكلم مل الذي منهم أحد يبقى

  البحث مقترحات  - ج 
 اليت قد (Arabic Scrabble)بلعبة تكوين الكلمات العربية يرجى أن ينتفع  - ١

صوغها الباحث بصياغة جديدة كثري من املدرسني أو ممن له مهة كبرية يف نشر 
  . اللغة العربية

يرجى أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع للبحوث الالحقة املتعلقة  - ٢
  . باأللعاب اللغوية يف ترقية املهارات اللغوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  واملراجع املصادر قائمة

  

  :املصادر

 الكرمي القرآن -١

 ،٤. ط ،دونيسينإ-عريب" العصري "قاموس حمضار، زهدي وحممد علي أتابك -٢
 م١٩٩٦: يوغياكرتا

  م١٩٩٠ أجونج، هيداكريا: جاكرتا ،٨.ط ،إندونيسي-عريب قاموس يونس، حممود -٣
  

  : العربية املراجع

 األوىل، الطبعة ،تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية اراتامله ،عليان فؤاد أمحد -٤
 ١٩٩٢ السلم، دار:  الرياض

 الفكر دار: لبنان الثانية الطبعة ،العربية اللغة تدريس طرق ،الركايب جودت -٥
  م١٩٩٨/هـ١٤١٩ املعاصر،

 املصرية الدار: القاهرة ،والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن -٦
  م٢٠٠٢ نانية،اللب
 ،التعليم يف والتكنولوجيا  االتصال وســــائل  الطوجى، محدي حسني -٧

 م١٩٨٧ القـــلم، دار: الكويت
: القاهرة ،األساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج طعيمة، أمحد رشدي -٨

 م١٩٩٨ العريب، الفكر دار

 ،األوىل الطبعة ،كلها تاللغا أصل العربية اللغة البوريين، أمحد الرمحن عبد -٩
 م١٩٩٨ احلسن، دار: األردن



 اللغة ملعلمي التدريبية الدورات دروس الفوزان، إبراهيم بن الرمحن عبد -١٠

 ومشروع اإلسالمي الوقف مؤسسة ،النظري اجلانب -ا الناطقني لغري العربية
  هـ١٤٢٤ للجميع، العربية

 دار: أردن-عمان ،اللغة يستدر ىف العلمية الطرائق الديلمى، حسني علي -١١
 م٢٠٠٣ الشروق،

 مكتبة: تركيا ،الثاين الد ،الثانية بعةطال ،الوسيط املعجم  العربية، اللغة جممع -١٢
  م١٩٧٢ اإلسالمية،

 األوىل، بعةطال ،اإلبتدائية باملرحلة العربية اللغوية تدريس الدين، صالح حممد -١٣
  م١٩٨٠ القلم، دار:  الكويت

) ٢٠٠٠ الفالح، دار: عمان (،اللغوية االختبارات اخلويل، يعل حممد - ١٤
 ١١٣: ص
 -أسسه أخرى، بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم الناقة، كامل حممد -١٥

  م١٩٨٥ القرى، أم جامعة: الرياض ،األوىل بعةطال ،تدريسه طرق -مداخله
 ،تعليميه ليبوأسا استراتيجياته و فنياته -احلوار اللبودى، إبراهيم مىن -١٦

  م٢٠٠٣ وهبة، مكتبة: القاهرة
 مع األجنبية اللغات تعليم يف اللغوية األلعاب العزيز، عبد مصطفى ناصف -١٧

 هـ١٤٠١ املريح، دار: الرياض ،ا الناطقني لغري العربية لتعليم أمثلة
 اخلامسة، الطبعة ،تدريسها ئقاوطر العربية خصائص معروف، حممود نايف -١٨

  م١٩٩٨ النفائس، دار: لبنان
 الكالم مهارة لتعليم اللغوية األلعاب استخدام فعالية ،ألفيان عفان حممد -١٩

 جاوا مجرب بالونج - اإلسالمي األرقم بيت معهد على بالتطبيق جتريبية دراسة

 موالنا جامعة. العليا الدراسات كلية. منشورة غري املاجستري رسالة .الشرقية
  .م٢٠٠٧ ماالنج إبراهيم مالك



 الكالم مهارة تعليم يف" الكلمات "اللغوية اللعبة استخدام ،فطريانا عيدا - ٢٠

 غري املاجستري رسالة. بايل أمالبورا - احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة
  .م٢٠٠٩ ماالنج إبراهيم مالك موالنا جامعة. العليا الدراسات كلية. منشورة

 على بالتطبيق الكالم مهارة لتنمية ويةاللغ اللعبة استخدام ،زنرية يويون -٢١

. منشورة غري املاجستري رسالة ،الشرقية جاوا بكاديري الطلبة روضة مدرسة
  .م٢٠٠٩ ماالنج إبراهيم مالك موالنا جامعة. العليا الدراسات كلية

 
 : األجنبية املراجع
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