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   مهارة الكالملترقية  طاقة األسئلةببوسيلة  تطبيق لوحة األلعاب
جاوا  ديريكلريبايا املتوسطة  " احملروسية" درسة بالتطبيق على طالب وطالبات مب(

  )الشرقية
  

  لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية حبث تكميلي
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  العام اجلامعي
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  هـ ١٤٣١

  ياــة إندونيســمجهوري
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  ةـم اللغة العربيـقسم تعلي كلية الدراسات العليا

 



  

  

   مهارة الكالملترقية  طاقة األسئلةببوسيلة  تطبيق لوحة األلعاب
جاوا  ديريكا لريباياملتوسطة  " احملروسية" درسة بالتطبيق على طالب وطالبات مب(

  )الشرقية
  

  لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية حبث تكميلي

  :إعداد

  فيربيا دوى اجنريين

  S-2ٍ  /٠٨٧٢٠٠٠٧:   رقم التسجيل

  

  العام اجلامعي

  م ٢٠١٠/ ٢٠٠٩

  هـ ١٤٣١

  ياــة إندونيســمجهوري
  يةــؤون الدينــوزارة الش

  االنجمبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 ةـم اللغة العربيـقسم تعلي كلية الدراسات العليا

 



  إستهالل

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :قال اهللا تعاىل

  )نلعلكم تعقلو ه قرآنا عربياًاإنا أنزلن(

  ٢: يوسف، أية: سورة 

  

  

  : عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

الْعرب لثَالَثِ َألني عربِي واْلقُرآنُ عربِي وكَالَم أَهلِ الْجنة في الْجنة  حبأُ"  

 بِيرع"  

  )رواه الطرباين و غريه( 

  

  

  



  إهداء

  

  : هذا البحث اجلامعي إىل أهدي

  ويعضداين يل ن يدعوانيذلا سومسياناأمي و حممد نور هاديأيب 

  ايكى فريا اكوستينا كبريةال وأخيت

 ديفا جاتور مها رزقي ةأوبونج فوترا نوكراها وأخىت الصغريوأخي الصغري حممد 

  األحباء، أنتم مصدر محاسي

  

  وصاحب الفضيلة

  ألولأ شرفأمل مفيصل حممود آدم إبراهيالدكتور 

  شرف الثاىنالدكتور حممد سعد إبراهيم املاجيستري احلاج أمل

أوىل العزم و يف أنتم وومصدر العلوم  أنتم األبطال الكرام، خيئومشا يتأساتذ ومجيع

  إحياء كتابيت نين وإيلَّ يأيت منكم الذين تشرفو وأنتم األخوة أعماق قليب

  "هو البذل ةاحليا"

  هللاىف أحبكم 



  تقديرشكر و

احلمد هللا الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، ونشكره سبحانه و تعاىل على 
لم، والصالة كمال اإلميان واإلسالم، وعلى مجيع نعمه كلها ما علمنا وما مل نع

، وعلى ةميحممد املبعوث بكمال األخالق الكرنا و شفيعنا يبوالسالم على سيـدنا وحب
  وبعد ؛ –ىل يوم البعث والقيام إالتابعني تابعي وأله واصحابه والتابعني 

و قد من اهللا على باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 
والثناء، فلك احلمد يارىب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

ىف إىل الذين كان هلم فضل  ن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفانبعد محد اهللا تعاىل أ
خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيئ طلبت، ومل يكن جيدوهم 

  :ومنهم. إال العمل اجلاد املخلص

غو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم مساحة األستاذ الدكتور امام سوفرايو
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

الدراسات العليا  ، عميد كليةاحلاج مهيمن املاجيستسرمساحة األستاذ الدكتور 
  .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

هداء صاحل، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات شمساحة الدكتور 
  .العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الباحثة  ةفاد، املشرف األول الذي أفيصل حممود آدم إبراهيممساحة الدكتور 
علميا وعمليا ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

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



، املشرف الثاىن، فحقا يعجز املاجيستري مساحة الدكتور حممد سعد إبراهيم
دمت للباحثة كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد لساىن عن شكره وتقديره فقد ق

عن مساعدة الباحثة وتوجيهه، هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما 
وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث األكرب األثر ىف نفس الباحثة فله مىن خالص الشكر 

  . والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء
ذ املعلمني يف قسم تعليم لشكر والتقدير أىل األساتية بكل اكما يتقدم الباحث

اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف . ماالنج

  .والتشجيع وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء
زاء ىف كلية ولزمالئى األعالتقدير إىل أصدقائى، شكر وكما أتقدم بكل ال

أسرتى والدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
اهللا تعاىل فضل إمتام هذا البحث مبا  )بعد(وعلى رأسها والدى الكرمي الذي كان له 

ووالدتى احلبيبة الىت  غرسه ىف نفسي من حب للعلم واملعرفة واإلخالص ىف العمل،
  .يطوق فضلها عنقى وكان دعائها املستمر خري معني يل يف حيايت

ي وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع وألشقائي وزمالئ
إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير 

  .واالمتنان
  

  وااهللا ويل التوفيق

  



   

  ملشرفنيتقرير ا

أشرف  رب العاملني والصالة والسالم على بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمدهللا
  .األنبياء واملرسلني وآله وصحبه أمجعني

  :ه الطالبةتالع على البحث التكميلي الذي حضربعد اإلط
  فيربيا دوي أجنريين:     الطالبة االسم

  ٠٨٧٢٠٠٠٧:     رقم التسجيل
اب بوسيلة بطاقة األسئلة لترقية مهارة تطبيق لوحة األلع:   موضوع البحث

مدرسة احملروسية بالتطبيق على طالب وطالبات يف (م الكال
  )املتوسطة لريبايا كديري
  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة

  
  املشرف الثاىن          املشرف األول

  
  )١٥٠٢٢١٩٣٥(حممد سعد إبراهيم . د    فيصل حممود آدم إبراهيم. د

  يعتمد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  شهداء صاحل نور. د
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف

  دونيسيــامجهوريـة إن
  وزارة الشـؤون الدينيـة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 كلية الراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـــة



  
  

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  تطبيق لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة لترقية مهارة الكالم
  )مدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا كديريت يف بالتطبيق على طالب وطالبا(

  لي لنيل درجة املاجيستري قسم تعليم اللغة العربيةحبث تكمي

  ٠٨٧٢٠٠٠٧: رقم التسجيل    فيربيا دوي أجنريين:   ةإعداد الطالب

قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجيستري يف 
  .م ٢٠١٠يونيو   ٢٣، األربعاء تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة
 : ................التوقيع     رئيسا ومناقشا  صاحل نور، الدكتور شهداء - ١

 : ................التوقيع     ، مناقشاسليمان الدكتور حممد شيخون حممد - ٢

 : ................التوقيع   الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم، مشرفا ومناقشا - ٣

  : ................التوقيع     مد سعد إبراهيم، مشرفا ومناقشاالدكتور حم - ٤
  يعتمد،

  عميد كلية الدراسات العليا
  

  مهيمن املاجيستري . د
  ١٩٥٠١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف

  مجهوريـة إندونيســيا
  ةـؤون الدينيـوزارة الش

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 تعليـم اللغـة العربيـــة كلية الراسات العليا قسم

 



  إقرار الطالبة
  

  :أدناه، وبياناتى كاآلتى ةأنا املوقع
  فيربيا دوي أجنريين:     االسم

  ٠٨٧٢٠٠٠٧:   رقم التسجيل
 Dusun: dlopo, Desa:  karangrejo, Kec: ngasem, Kab: Kediri:     العنوان

بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجيستري يف تعليم اللغة  أقرر
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالعربية كلية الدراسات العليا 

  :حتت عنوان
  لة بطاقة األسئلة لترقية مهارة الكالمتطبيق لوحة األلعاب بوسي

  )درسة احملروسية املتوسطة لريبايا كديرياملبالتطبيق على طالب وطالبات (
  

اوكتبته احضر وإذا ادعى أحد . من إبداء غريي أو تأليف اآلخر ابنفسي وما زور
سئولية استقباال أا فعال ليست من حبثى فأنا أحتمل املسئولية على ذلك، ولن تكون امل

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية رف أو على كلية الدراسات العليا على املش
  .احلكومية ماالنج

  .هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال حيربىن أحد على ذلك
  
  م ٢٠١٠ماالنج، يونيو 
  اإلقرار ةتوقيع صاحب
  

  فيربيا دوي أجنريين
٠٨٧٢٠٠٠٧  



 البحث مستخلص

بوسيلة بطاقة األسئلة لترقية تطبيق لوحة األلعاب  .مـ ٢٠١٠، يا دوي اجنريينفيرب
بالتطبيق على طالب وطالبات مبدرسة احملروسية املتوسطة (مهارة الكالم 

فيصل حممود الدكتور  :املشرف األول  .)لريبايا كديري جاوى الشرقية
يم سعد ابراهالدكتور حممد  : واملشرف الثانـي  آدم إبراهيم،
  .املاجيستري

  

  .مهارة الكالم، بوسيلة بطاقة األسئلةتطبيق لوحة األلعاب  :الكلمات األساسية 

هذا البحث يهدف إىل حتسني تعليم مهارة الكالم وترقية كفاءة الطلبة يف 
عقد هذا البحث يف املدرسة  . التعبري واحلوار واحملادثة باستخدام بطاقة األسئلة

بايا كديري جاوى الشرقية ألا إحدى املدراس املتقدمة داخل احملروسية املتوسطة لري
معهد اللغة وتتميز باستخدام مجيع الطالب يف املدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا 
كديري جاوى الشرقية التكلم باللغة العربية يوميا، ولكن  توجد هنالك مشكلة يف 

على الرغم من أم ماهرون يف تعليم اللغة العربية عندهم خاصة يف تعليم الكالم، 
  .الكتابة والقراءة ولكن توجد عندهم املشكلة يف التعبري الكالم

لوحة األلعاب وهدف هذا البحث معرفة فعالية تدريس الكالم باستخدام  
، والقواعد، )النطق(بوسيلة بطاقة األسئلة يف ترقية مهارة الطالب يف الكالم 

يف املدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا كديري لبة لط. واملفردات، والطالقة، واألداء
  .جاوى الشرقية

بوسيلة تطبيق لوحة األلعاب ما مدى فعالية ) ١: (ومشكلة هذا البحث هي
بطاقة األسئلة لترقية مهارة الكالم لدى الطالب ىف الصف السابع املدرسة احملروسية 



بوسيلة بطاقة ق لوحة األلعاب طبيما مدى فعالية ت) ٢(لريبايا كديري جاوا الشرقية ؟ 
األسئلة لترقية مهارة الكالم لدى الطالبات ىف الصف السابع املدرسة احملروسية لريبايا 

بوسيلة بطاقة األسئلة على طبيق لوحة األلعاب ما نتيجة ت) ٣(كديري جاوا الشرقية ؟ 
ديري جاوا الطالب قياسا إىل الطالبات ىف الصف السابع املدرسة احملروسية لريبايا ك

  الشرقية ؟

هذا البحث باستخدام  ، وجرىهو التجريييب الكميفاملدخل املستخدم  أما
فصل المجيع الطلبة يف وعينة البحث . جمموعتني، جمموعة  جتريبية وجمموعة ضابطة

املدرسة يف  ٢٠١٠–٢٠٠٩يف السنة الدراسية   املتوسطة السابع أ و ب يف املرحلة
اثنتني وستني طالبا عددهم يبلغ ، و يا كديري جاوى الشرقيةاحملروسية املتوسطة لريبا

  .وطالبة

قمت فيه بتجربة ) Experiment(ومنهج هذا البحث هو منهج جترييب 
ملعرفة فعالية بطاقة األسئلة )  T-Test" (ت"فعالية الكالم باملدخل املذكور باختبار 

  .الختبار، واالستبيانوأدوات البحث املستخدمة هي املقابلة، وا. كوسيلة تعليمية

أن استخدام لوحة األلعاب : وتتلخص هذا البحث فيمكن أن تتلخص فيما يأيت
من ناحية  يف ترقية مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية فعالةبوسيلة بطاقة األسئلة 

النطق، القواعد، املفردات، الطالقة واآلداء، ومفيد جدا وتتفوق فيه الطالبات على 
  .الطالب

  

  

  

 



ABSTRACT 

Fibria dwi anggraini, 2010, board game application using question card for 
speaking improvement (experimental research on students of  
Islamic  junior high school al-mahrusiyah’s lirboyo kediri), Thesis 
of Post Graduate State Islamic University Maulana Malik Ibrahim. 
Advisors: Dr. Faisol Mahmoed Adam Ibrahim, and Dr. H. Saad 
Ibrahim, MA 

 

 Keywords: question card- speaking Skills  

 This thesis aims to improve speaking skills and abilities of students in the 
essay focus by using the media question card.  The study was conducted in 
Islamic junior high school al-mahrusiyah lirboyo Kediri, is one of the modern 
schools in the cabin language students al-mahrusiyah lirboyo Kediri use Arabic in 
daily life.  However, there is a problem in arabic language learning for the 
students themselves, especially on Arabic speaking skills, they are basically 
capable of writing and reading, but not at the level of speaking 

And the purpose of this study was to determine the level of learning 
effectivity speaking skills board game application using question card media in 
improving students 'skills in speaking include pronouncation, grammar, 
Vocabulary, fluency and performance.  

Problem statement of this research is: (1) How to effectivity board game 
application using question card for speaking improvement to male? (2) How to 
effectivity board game application using question card for speaking improvement 
to female? (3) how to result of different male and female by board game 
application using question card for speaking improvement? 

Used this kind of research is quantitative research that involves the work 
of students in learning to speaking by board game application using question card 
using the class 2 and class control-class experiments. Sample of this research is 
the entire 2nd grade students Islamic junior high school al-mahrusiyyah lirboyo 
kediri 2009-2010, which numbered sixty two students (thirty one female and 
thirty one male). 

while the research design was experimental studies is to test the success of 
speaking using these media by using T-Test to determine the effectiveness of this 
medium.  The method of data penggumpulan in this study using interviews, tests, 
and questionnaires.  



Research finding showed that using board game application using question 
card can improve students 'skills in speaking include pronouncation, grammar, 
Vocabulary, fluency and performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Fibria Dwi Anggraini, 2010, aplikasi board game bermedia question card untuk 
meningkatkan ketrampilan berbicara (Penelitian Eksperimen pada 
siswa siswi Di Madrasah tsanawiyah al-mahrusiyah lirboyo Kediri 
jawa timur), Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. faisol Mahmoed Adam Ibrahim, dan Dr. H.. Saad 
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Kata Kunci: Question card  -  Keterampilan berbicara 

Thesis ini bertujuan meningkatkan keterampilan berbicara dan 
kemampuan siswa dalam mengungkapkan hiwar atau percakapan dengan 
menggunakan media question card. Penelitian ini dilaksanakan di madrasah 
tsanawiyah Al-mahrusiyah Lirboyo Kediri yang merupakan salah satu sekolah 
yang berada di lingkungan pondok salaf, yang mana siswa siswinya sangat 
mampu dalam membaca kitab kitab berbahasa arab. Akan tetapi terdapat masalah 
dalam pembelajaran bahasa arab bagi para siswa itu sendiri khususnya pada 
pembelajaran  keterampilan berbicara bahasa arab, pada dasarnya mereka mampu 
dalam menulis, membaca, namun kurang pada tingkat berbicara. 

Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keefektifitasan 
pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan media question card 
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara meliputi pengucapan, 
Pemilihan Kosakata, Kaidah/ Struktur, kelancaran, Dan performan.  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) sejauh mana efektifitas 
aplikasi board game bermedia question card untuk meningkatkan ketrampilan 
berbicara pada siswa kelas 7 di sekolah MTS al-mahrusiyah lirboyo Kediri? (2) 
sejauh mana efektifitas aplikasi board game bermedia question card untuk 
meningkatkan ketrampilan berbicara pada siswi kelas 7 di sekolah MTS al-
mahrusiyah lirboyo Kediri? (3) Bagaimana hasil perbedaan antara siswa-siswi 
kelas 7 dengan menggunakan aplikasi board game bermedia question card untuk 
meningkatkan ketrampilan berbicara? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang 
mencakup hasil kerja siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara dengan 
menggunakan media question card dan menggunakan 2 kelas yaitu kelas control 
dan kelas eksperiment. Sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 
tsanawiyah pada tahun ajaran 2009-2010 di madrasah al-mahrusiyah lirboyo 
kediri, yang berjumlah 31 siswa dan 31 siswi. 

Desain penelitiannya adalah penelitian eksperimen yang melakukan uji 
coba keberhasilan berbicara dengan menggunakan media question card dengan 



menggunakan T-Test untuk mengetahui efektifitas media ini. Adapun metode 
penggumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, Tes, 
dan angket. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan board game bermedia 
question card dapat meningkatkan ketrampilan berbicara baik dari segi 
pengucapan, penguasaan kosa kata, kompetensi tata bahasa arab, kelancaran dan 
performan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حمتويات البحث 

  

  الصفحة                       املوضوع

  أ  ....................................................................  استهالل 

  ب  .......................................................................  إهداء 

  ج  ................................................................  شكر وتقدير 

  د  ..............................................................  تقرير املشرفني 

  ه  ...........................................................  اعتماد جلنة املناقشة

  و  .................................................................  إقرار الطلبة 

  ز  ..............................................  مستخلص البحث باللغة العربية 

  ح  ............................................  إلجنليزية مستخلص البحث باللغة ا

  ط  ..........................................  مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 

  ي  .............................................................  حمتويات البحث 

  

  



  الفصل األول

 والدراسات السابقة اإلطار العام

  ١   ...................................................................  مقدمة . أ

  ٥   ...........................................................  أسئلة البحث . ب

  ٥   ..........................................................  أهداف البحث . ج

   ٦   ...........................................................   فروض البحث. د

  ٦   ..........................................................  حدود البحث .هـ

   ٧   ..............................................................  أمهية البحث. و

 ٧   .......................................................  حتديد املصطلحات . ز

  ٩  .......................................................   بقةالدراسات السا. ح

  

  الفصل الثاىن

  اإلطار النظري

  اكتساب اللغة: املبحث األول 

  ١٧  .....................................................  مفهوم اكتساب اللغة . أ



  الوسيلة التعليمية: املبحث الثاىن 

  ٢١  ...................................................   مفهوم الوسيلة التعليمية. أ

  ٢١  ..................................................    الوسيلة التعليمية أمهية. ب

  ٢٢  ..................................................   طبيعة الوسائل التعليمية. ج

  

  االلعبة اللغوية وأمهيته: املبحث الثالث 

  ٢٢  ...............................................   مفهوم اللعبة اللغوية وأمهيتها .أ

  ٢٣  ...........................................................  وظائف اللعبة. ب

  ٢٤  ...................................................  خصائص اللعبة اجليدة . ج

  ٢٤  ........................................  إجياز خصائص اللعبة اللغوية اجليدة . د

  

  مهارة الكالم: املبحث الرابع 

  ٢٥  ......................................................  مفهوم مهارة الكالم . أ

    ٢٦  ......................................................  أمهية مهارة الكالم . ب

  ٢٧  ................................................طبيعة عملية مهارة الكالم . ج



  ٢٨  ............................................... مهارة الكالم أهداف تعليم . د

  ٢٩  .............................  بعض اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم . هـ

  ٢٩  ...............................................  جماالت تعليم مهارة الكالم . و

  ٣٣  ......................................................  اختبار ملهارة الكالم . ز

  

  لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة: املبحث اخلامس 

  ٣٤  .....................................................  مفهوم لوحة األلعاب . أ

  ٣٥  ......................................  خطوات ىف استخدام لوحة األلعاب . ب

  ٣٥  ...........................................................  ة مفهوم البطاق. ج

  

  نبذة تارخيية عن املدرسة: السادساملبحث 

  ٣٨  ...............................................  حملة موجزة عن هذه املدرسة . أ

  ٣٩  ......................................  تعليم مهارة الكالم ىف هذه املدرسة . ب

  

  



  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  ٤٠  .....................................................  ومدخله  منهج البحث. أ

  ٤١  ..................................   جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها. ب

  ٤٢  .........................................................   متغريات البحث. ج

  ٤٢  ...........................................................   أدوات البحث. د

  ٤٦  ..........................................................   مصادر البيانات. ه

  ٤٦  ....................................................   حتليل البيانات أسلوب. و

  ٤٧  .....................................................   مراحل تنفيذ الدراسة. ز

  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  عرض البيانات: املبحث األول

  ٥٠  .............................  تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم ىف ميدان البحث .أ

  إجراءات التدريس: املبحث الثاىن

  ٥٢  ...........................  باستخدام لوحة األلعاب خطوات تدريس الكالم . أ



  حتليل البيانات وتفسري نتائج الدراسة: املبحث الثالث

  ٥٩  ...............................  عرض ومناقشة و حتليل وتفسري نتائج الدراسة. أ

  ٩٠  .............................................  حتليل وتفسري بيانات االختبار. ب

  ٩٦  .................................................  بيانات االستبانة وحتليلها . ج

  

  الفصل اخلامس

  والتوصيات واملقترحات البحث نتائج

 ١٠٤  ...........................................................  نتائج البحث . أ

 ١٠٥  ......................................................  توصيات البحث   . ب

 ١٠٦  .....................................................  مقترحات البحث . ج

  

  قائمة املصادر واملراجع

  :املصادر

  ١٠٧  ............................................................  القرآن الكرمي -

  ١٠٧  ..............................................................  القواميس  -

  



  :املراجع العربية

  ١٠٧  ....................................................................  الكتب

  : املراجع االندونيسية

  ١١١  .....................................................................  كتب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمة اجلدوال

  صفحة  موضوع  ولااجلد  رقم

  ٤٤  متفصيالت الكفاءة ملهارة الكال  ١اجلدول   ١

  ٤٥  معيار الدرجات  ٢اجلدول   ٢

اللقاء االول حـىت  (خطة اإلجراءات التعليمية    ٨ - ٣ اجلدول  ٣
  )اللقاء السادس

٥٣-
٥٩  

للمجموعة  الكالمنتائج االختبار القبلي ملهارة   ٩اجلدول   ٤
  الضابطة

٦٠  

  ٦٢  نتيجة االختبار القبلي للمجوعة الضابطة  ١٠اجلدول   ٥

وتقديرها يف اإلختبار القبلي  الكالمهارة  مميتقو  ١١اجلدول   ٦
  الضابطةموعة الفصل 

٦٣  

االختبار القبلي بـني الطـالب    نتيجة املقارنة  ١٢اجلدول   ٧
  للمجوعة الضابطةوالطالبات 

٦٤  

للمجموعة  الكالمنتائج االختبار القبلي ملهارة   ١٣اجلدول   ٨
  التجربة

٦٦  

  ٦٩  مجوعة التجربةنتيجة االختبار القبلي لل   ١٤اجلدول   ٩



وتقديرها يف اإلختبار القبلي  الكالم مهارة ميتقو  ١٥اجلدول   ١٠
  التجربةموعة الفصل 

٧٠  

االختبار القبلي بـني الطـالب    نتيجة املقارنة  ١٦اجلدول   ١١
  التجربةللمجوعة والطالبات 

٧١  

املقارنة بني نتيجة االختبار القبلـي موعـة     ١٧اجلدول   ١٢
  تجربةالضابطة وال

٧٢  

نتائج االختبار البعدى ملهارة الكالم موعـة     ١٨اجلدول   ١٣
  الضابطة

٧٣  

تقدير نتيجة االختبـار البعـدى للمجموعـة      ١٩اجلدول   ١٤
  الضابطة

٧٦  

االختبار البعدى بـني الطـالب    نتيجة املقارنة  ٢٠اجلدول   ١٥
  الضابطةللمجوعة والطالبات 

٧٧  

وتقـديرها يف اإلختبـار    مالكال مهارة ميتقو  ٢١اجلدول   ١٦
  الضابطةموعة  البعدى

٧٨  

نتائج االختبار البعدى ملهارة الكالم موعـة    ٢٢اجلدول   ١٧
  التجربة

٨٠  

  ٨٣  تقدير نتيجة االختبار البعدى للمجموعة التجربة  ٢٣اجلدول   ١٨



االختبار البعدى بـني الطـالب    نتيجة املقارنة  ٢٤اجلدول   ١٩
  لتجربةاللمجوعة والطالبات 

٨٣  

وتقـديرها يف اإلختبـار    الكالم مهارة ميتقو  ٢٥ اجلدول  ٢٠
  التجربةموعة  البعدى

٨٥  

املقارنة بني نتيجة االختبار البعـدى موعـة     ٢٦اجلدول   ٢١
  الضابطة والتجربة

٨٦  

  ٨٧  نتائج التالميذ ىف االختبارين  ٢٧اجلدول   ٢٢

  ٩٠  االحنراف بني الفصلني  ٢٨اجلدول   ٢٣

بطاقـة  االستبيان قبل عملية التعليم باستخدام   ٢٩جلدول ا  ٢٤
  والتجربة للمجموعة الضابطة األسئلة

٩٧  

بطاقـة  االستبيان بعد عملية التعليم باستخدام   ٣٠اجلدول   ٢٥
  موعة التجربة األسئلة

١٠٠  

  

  

  

 

  



  الفصل األول

 والدراسات السابقة االطار العام

  

  املقدمة -أ 

  أسئلة البحث - ب 

  أهداف البحث -ج 

  فروض البحث -د 

  أمهية البحث - ه 

  حدود البحث -و 

  حتديد املصطلحات - ز 

 الدراسات السابقة -ح 

  



  الفصل األول
  اإلطار العام

  املقدمة - أ 
استخدام الوسائل التعليمية يفيد كثريا ىف فعالية عملية التعليم والتعلم، سواء 
كان يف داخل الفصل أم خارجه ولكن كثريا من األساتيذ ال يطبقها و يدرسون 

  .١  (Lecture Method)اضرة بطريقة احمل
تدرج حتت خمتلف الوسائل الىت يستخدمها املعلم ىف تالوسيلة التعليمية هي ما 

 .٢لدارسنيل ارف واحلقائق واالفكار واملعاينمي، بغرض ايصال املعياملوقف التعل
األلعاب اللغوية هي نوع من أنواع الوسائل التعليمية، ونشاط مهم من أنشطة التعليم و

وحتقق . اىل وخباصة إذا وضعنا ىف االعتبار أن الصف مكان مصطنع لتعليم اللغةاالتص
وتستخدم األلعاب . األلعاب قدرا كبريا من الواقعية اليت ال بد منها عند االتصال

اللغوية مع الصغار والكبار على حد سواء، غري أننا جيب أن خنتار األلعاب اليت تناسب 
وسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم كذلك ة األلعاب اللغويو  .٣كال منهما

ت تطبيقاا نتائج إجيابية يف كثري من البالد الىت تم اللغات ىف السنوات األخرية، وأثبت
واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل الىت تساعد كثريا من . ٤بتطوير نظُم تعليم لغاا

تخفيف من رتابة الدروس الدارسني على مواصلة تلك اجلهود ومساندا، وال

                                                           

1. Munadi Yudhi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru, (Ciputat: 
Gaung Persada Press 2008) p. 2 

) دار املعارف(ية، عبد ايد سيد أمحد منصور،  سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العرب. ٢
  ٩ص 
عقدها ( كن متخصصا إضاءات ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني ا،عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان،  .٣

  ٩٣ص ) اجلامعة اإلسالمية احلجومية موالنا مالك إبراهيم مباالنج بالتعاون مع العربية للجميع بالرياض
اململكة العربية : الرياض( ة يف تعليم اللغات األجنبيةللغوياأللعاب اناصف مصطفى عبد العزيز، . ٤

  ٩-٧ص ) السعودية



بوسيلة بطاقة ويف هذا البحث تستخدم الوسيلة التعليمية لوحة األلعاب  .وجفافها
  .األسئلة
املدرسة املتوسطة احملروسية، وهذه املدرسة هي إحدى  يفوجيرى هذا البحث  

تعليم اللغة  نتائج أن حيث ظهر. املدارس اليت تقع ىف لريبايا كديرى، جاوا الشرقية
ألن كفاءة أغلبية بية يف هذه املدرسة خاصة مهارة الكالم مل تبلغ الكفاءة املرجوة العر

 يفكفاءة لبعض الطلبة عدم : يدل عليهاوهذه املشكلة  .ضعيفة هذه املهارة ىفطلبتها 
، وهم أيضا يشعرون بالصعوبة يف و تركيب الكلمات احلوارات لعباراتسليم النطق ال
البسيطة املتعلقة بدروسهم حينما تطلب منهم اإلجابة الشفوية  جلمليف ابري املعينة اتعال

من اخلطأ يف الكالم باللغة  خيافوبعضهم . سئلة اليت تتعلق مبحتويات دروسهمعن األ
  .ية ألم مل يتعودوا على ممارستهالعرب

ال  هي املدرسةهذه ن العوامل اليت تسبب فشل هذا التعليم يف و يف رأيي، أ
ومن املعلوم أن خلفيات الطلبة الدراسية وميوهلم للغة العربية . الطلبة إىلكلها  ترجع

فلعل أحد عواملها أيضا املعلم الذي ال يهتم بتعليم مهارة . ودوافعهم يف تعليمها خمتلفة
  . طلبته حىت مل يكن تعليمها فعاال، مع أن دور املعلم يف التعليم مهم بال شكلالكالم 

طبيق لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة لترقية بت وهذا البحث حبث جترييب،
مهارة الكالم على صورة وصفية من حيث املعلومات املوجودة يف أثناء أنشطة التعليم 

وتستخدم هذا البحث الطريقة الوصفية ألن الطريقة الوصفية دف . والتعلم ىف الصف
ائق واملعلومات إىل وصف للظواهر و األحداث أو األشياء املعينة ىف مجيع احلق

واملالحظات عنها ووصف الظروف اخلاصة ا وتقرير حالتها كما توجد عليه ىف 
  .الواقع

وأما طبيعة اللغة من الناحية النفسية لتعلم اللغة األجنبية وخاصة تعليم اللغة 
و من . العربية باستخدام تلك الوسيلة كوسيلة التعامل ونقل الفكر بني املؤثر واملتلقى



 و. ٥ألخرى تدل األحباث على أن البنات يتميزن على البنني ىف القدرة اللغويةناحية ا
هذه . يهدف ملعرفة مقارنة ترقية مهارة الكالم بني الطالب والطالبات هذا البحث

املشكلة مهمة جدا للبحث وكذلك إضافة إىل الدراسة السابقة مل جتد الباحثة البحث 
لعاب بوسيلة بطاقة األسئلة لترقية مهارة العلمي الذي يبحث عن تطبيق لوحة األ

  .الكالم بني الطالب والطالبات
تبني أن األسباب اليت  ةا الباحث تواعتمادا على عملية املالحظة اليت قام

عدم ) ١: (كاالتىحتول دون جناح تعليم مهارة الكالم باللغة العربية يف هذه املدرسة 
عدم تدريب الطلبة على ممارسة ) ٢(والتعلم، اتباع الطرق السليمة يف تنفيذ التعليم و

عدم استخدام ) ٣(، والنطق و القواعد واملفردات و الطالقة و األداءاللغة من خالل 
قلة احلصص التعليمية ل ذلك. الكالممهارة يل تعليم لتسهالوسائل التعليمية اجلذابة 

. ة طلبته بالقراءة والترمجةولسهولة إمتام املادة الدراسية فيعلم املعلم دروس اللغة العربي
 كتب املقررة والسبورات والطباشريوأما الوسائل التعليمية فال يستفيد منها كثريا إال ال
. الكالممهارة قدرم اللغوية على  ترقيةدون أن يعطيهم فرصة لتدريبات احلوارات يف 

كالم حىت قد أضاع فرصة نفيسة لدى طلبته ملمارسة الأنه وهذا معناه يف نفس الوقت 
هذه احلاالت كلها جيب أن . مل يتعودوا أن يستخدموا اللغة يف التكلم بطالقةأم 

جتتنب بقدر اإلمكان ألا ال تقلل من محاسة الطلبة فحسب، بل ستصيبهم السأم 
 .وامللل يف تعلمها

من  -تكون يف مجيع الصفوف ذه املدرسة املشكالت التعليمية السابقة اليت 
أن و. حلهااحلاجة إىل حماولة يف أمس  -  )الثالث(التاسع إىل  )األول( السابعالصف 

لول املشكالت من ح أيسرمنها  )األول(السابع حل املشكالت اليت توجد يف الصف 
ية قدرة الطلبة على رقوهناك حماوالت متنوعة لت. اليت فوقهاملوجودة يف الصفوف 

 لوحة األلعابة، منها من خالل مرحية وجذابممتعة واكتساب هذه املهارة بطريقة 
                                                           

  ١٥٢ص ) ١٩٨٢اململكة العربية السعودية : الرياض( علم اللغة النفسيعبد ايد سيد أمحد منصور، . ٥



ومن املعلوم أن الوسائل التعليمية تساعد بشكل كبري على . بوسيلة بطاقة األسئلة
استثارة اهتمام التالميذ وإشباع حاجام للتعليم، كما تساعد على زيادة خربام، مما 

قوم تن حث أحتاول البفبناء على ذلك،  ٦.جيعلهم أكثر استعدادا وأوفق مزاحا للتعلم
تطبيق لوحة األلعاب " لتحسني عملية التعليم والتعلم حتت موضوع  التجرييببالبحث 

يف  ب وطالباتالبالتطبيق على ط(لترقية مهارة الكالم بوسيلة بطاقة األسئلة 
  .) "كديري جاوى الشرقيةلريبايا املتوسطة  " احملروسية"  درسة امل

لتسهيل عملية تعليم مهارة  هي سئلةاأل لوحة األلعاب بوسيلة بطاقةأن  عرفنا 
للغة العربية وخاصة يف النطق والقواعد وقدرة املفردات والطالقة واألداء ىف االكالم 

 ألن املواد املدروسة يف الغالب ذلك. من املدرسة املذكورة )األول(السابع لصف ل
ينة إال تتكون من األمساء الظاهرة اليت ال ميكن حتضري بعضها يف الفصل ألسباب مع

و دوافعهم شجاعتهم ية رجى من ممارسة الكالم ذه البطاقات، تنمتو. بتقدمي صورها
يف ممارسة احلوارات والتعبري عن املعلومات باجلمل البسيطة اليت تتعلق بدروسهم منوا 

رجى من تلك األنشطة أن تبلغ كفاءة الطلبة يف مهارة توبالتايل . حسنا كما يرام
واملفردات والطالقة  والقواعدحسن من قبلها من حيث النطق ائج أنتالكالم إىل 

  .حسبما درسوا من حمتويات دروسهم األداءو
  

 أسئلة البحث -ب 

  :بناء على خلفية البحث تكون أسئلة البحث كمايلي
لترقية مهارة الكالم من بوسيلة بطاقة األسئلة تطبيق لوحة األلعاب ما مدى فعالية  - ١

 لدى الطالب ىف الصف السابع دات، الطالقة واآلداءالنطق، القواعد، املفرناحية 
 ؟يف املدرسة احملروسية لريبايا كديري جاوا الشرقية 

                                                           

ات دار املفرد: الرياض (  )اهية واألسس والتطبيقات العمليةامل(تكنولوجيا التعليم عبد الرمحن كدوك، . ٦
 ٦٨-٦٧، ص )م٢٠٠٠/ه١٤٢١للنشر والتوزيع، 



لترقية مهارة الكالم من بوسيلة بطاقة األسئلة طبيق لوحة األلعاب ما مدى فعالية ت - ٢
ىف الصف السابع  لدى الطالبات النطق، القواعد، املفردات، الطالقة واآلداءناحية 
 ؟درسة احملروسية لريبايا كديري جاوا الشرقية يف امل

لترقية مهارة الكالم من ناحية بوسيلة بطاقة األسئلة طبيق لوحة األلعاب تما نتيجة  - ٣
على الطالب قياسا إىل الطالبات ىف  النطق، القواعد، املفردات، الطالقة واآلداء

 ؟ جاوا الشرقية الصف السابع يف املدرسة احملروسية لريبايا كديري
 
 أهداف البحث -ج 

لترقية مهارة الكالم من بوسيلة بطاقة األسئلة تطبيق لوحة األلعاب فعالية  ملعرفة - ١
 لدى الطالب ىف الصف السابع النطق، القواعد، املفردات، الطالقة واآلداءناحية 

 يف املدرسة احملروسية لريبايا كديري جاوا الشرقية

لترقية مهارة الكالم من طاقة األسئلة بوسيلة بطبيق لوحة األلعاب فعالية تملعرفة  - ٢
ىف الصف السابع  لدى الطالبات النطق، القواعد، املفردات، الطالقة واآلداءناحية 

 يف املدرسة احملروسية لريبايا كديري جاوا الشرقية 

النطق، من ناحية بوسيلة بطاقة األسئلة طبيق لوحة األلعاب تفروقات نتيجة ملعرفة  - ٣
على الطالب قياسا إىل الطالبات ىف الصف  الطالقة واآلداءالقواعد، املفردات، 

 جاوا الشرقية السابع يف املدرسة احملروسية لريبايا كديري

 
 فروض البحث - د 

هذا البحث أن تعليم اللغة العربية باستخدام تطبيق لوحة األلعاب بوسيلة فترض يو - ١
 .هي فعال يف تنمية مهارة الكالم لدي الطالب  بطاقة األسئلة

هذا البحث أن تعليم اللغة العربية باستخدام تطبيق لوحة األلعاب بوسيلة ترض فيو - ٢
 .هي فعال يف تنمية مهارة الكالم لدي الطالبات  بطاقة األسئلة



اللغة العربية باستخدام تطبيق لوحة  يف مهارة الكالم هذا البحث أن تعليمفترض يو - ٣
من ناحية النطق، الكالم يف ترقية مهارة  فعال األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة

ومفيد جدا وتتفوق فيه الطالبات على  .القواعد، املفردات، الطالقة واآلداء
 . الطالب

 
 البحث حدود -ه 

تطبيق لوحة األلعاب حددت الباحثة موضوع البحث عن  : احلد املوضوعى - ١
الكالم، ولقياس الكفاءة من ناحية النطق  ترقية مهارةلبوسيلة بطاقة األسئلة 

د وقدرة املفردات و الطالقة و األداء مع املقارنة بني حتصيل الطالب والقواع
لريبايا املتوسطة مدرسة احملروسية  بالتطبيق على طالب وطالبات(والطالبات 

 .ديري جاوى الشرقيةك
مدرسة  )فصل أ و ب(السابع الصف يف  جيرى هذا البحث: كايناملد احل - ٢

 .الشرقيةى جاو يرىدكلريبايا االسالمية املتوسطة  حملروسيةا

لسنة الدراسية أبريل ل -شهر فيرباير ىفجيرى هذا البحث : ينازمال داحل  - ٣
 .م ٢٠١٠-٢٠٠٩

 

 .أمهية البحث - و 

  :لآلتىهذا البحث مهم 
إثراء نظريات تعليم اللغة العربية على وجه عام، وباخلصوص نظريا، : أوال

لزيادة و .ة الكالم لدى الطلبةكوسيلة تعليمية لترقية مهار بطاقة األسئلةاستخدام ملعرفة 
نظريات التعلم والتدريس يف تعليم اللغة العربية و دور املعلم ىف الفصل، مث  عرفة عنامل

  .األسئلةوسائل بطاقة باستخدام عرفة عن األلعاب اللغوية وخاصة املزيادة 
ية رق، وتشجيعهم على الكالم لتتساعد الطلبة لترقية محاسهم) ١(تطبيقيا، : ثانيا

تبتكر و) ٢. (م اللغة العربيةيف تعلكفاءم اللغوية يف هذه املهارة، وحتسني نتائجهم 



ملعلمي اللغة العربية أينما كانوا يف حتسني عملية ا تعليميا ملعلمي املدرسة ومنوذج
ية مهارة الكالم لدي الطلبة حبسب مستويام ترقالتعليم والتعلم حلل مشكالت 

ومات املفيدة ملدير املدرسة واملسؤولني عن التعليم يف اختاذ تعطي املعل) ٣. (الدراسية
االتفاق على القرارات التعليمية املتعلقة بتطوير املنهج التعليمي، وعلى سبيل املثال يف 

مرحية وإنتاج الوسائل التعليمية حىت تكون عملية تعليم اللغة العربية سهلة جذابة 
  .للطلبة
 

  حتديد املصطلحات -ز 
البحث مصطلحات ينبغي الوقوف على دالالا لتجنب وردت يف هذا 

بطاقة األسئلة، و مهارة و لوحة األلعاب،:من هذه املصطلحات مثال . فهمالاخلطأ يف 
  :وفيما يلي حتديد للمقصود ا. الكالم

عادة جزء و، كمادة أساسية" اللوحة" فيها مي ألعاب تستخده: لوحة األلعاب -أ 
ستخدم بطاقة ويف هذا البحث ت(بطاقات : للعبة هيمكمل أو حمتوى هذه ا

 .فيها نردالو ) األسئلة

 .٧كلمة أو عبارة أو مجلةكتبت عليها هي البطاقات الىت : بطاقة األسئلة - ب 

بأا السرعة والدقة واإلجادة يف عمل من تعرف املهارة : مهارة الكالم - ج 
 عن به يعرب صوت من اإلنسان عن يصدر ماواملراد بالكالم هو  ٨.األعمال
وألن  ٩.املتكلم ذهن يف األقل على أو والسامع، املتكلم ذهن يف داللة له شيء

                                                           

دليل املعلم إىل استخدام الصور حممود امساعيل صيين و ناصف مصطفى عبد العزيز و خمتار الطاهر حني، . ٧
  ٢٥ ص)  م ١٩٩١ -هـ ١١٤١مكتبة التربية العريب : الرياض. (والبطاقات يف تعليم العربية

: رياض ال( ،  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةداهللاناصر عبد اهللا الغايل و عبدايد عب. ٨
 ٥١، ص )م١٩٩١دار الغايل، 

، ص )١٩٩٢دار املسلم ،: اضالري( املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها  أمحد فؤاد حممود عليان،. ٩
٨٧- ٨٦ 



الكالم هو التعبري عن األفكار، فإننا نعلم الكالم من أجل أن يستطيع املتعلم 
االتصال الشفوي املباشر مع أبناء اللغة، وليس معىن هذا أن يتساوى املتعلم مع 

 سرعته ويف طريقة نطقه وتنغيمه، ولكن ابن اللغة يف القدرة على الكالم ويف
يكفينا يف ذلك مستوى ميكّن املتعلم من التعبري عن أفكاره ومن تبادهلا مع 

واملتعلم أو الدارس عندما يتقن هذه املهارة فإنه يستطيع أن  ١٠.سامعه وحمدثه
القدرة على االتصال باآلخرين، وإفهامهم ماذا : حيقق اهلدف األمسى للغة وهو 

مهارة الكالم هنا أي حماولة يف التعليم لكي  لترقيةوعلى ذلك،  ١١.يريد
يستطيع الطلبة يف املدرسة أن  يعربوا أفكارهم بتبادل األسئلة واألجوبة بينهم 

وإلقاء املعلومات املعينة باجلمل البسيطة اليت تتعلق بدروسهم  اتاحلواريف تعبري 
األنشطة ترقية كفاءم  وترجى من تلك. بنطق مقبول أو مفهوم ملستميعيهم

يف النطق واستيعاب املفردات واستخدامها شفويا بالتركيب الصحيح املفهوم 
مهارة الكالم من الفروق اجلنسية، أن تدل األحباث على أن البنات  .وبطالقة

ص  ١٩١٣ meedميد (وأسفرت أحباث  .يتميزن على البنني ىف القدرة اللغوية
شهرا،  ١٥،٧توسط يبدأ التكلم يف سن على أن الطفل امل )٤٨٤ \٤٦٠ص 

شهرا و أسفرت أحباث  ١٤،٨بينما تبدأ الطفلة املتوسطة كالمها ىف سن 
على أن نسبة ) ٥٨١ \٤٧٦ص ص -١٩٣٠ mc cartyمكارثى (

شهرا، وتبلغ  ١٨ىف سن %  ١٤االستجابات املفهومة عند الذكور تبلغ 
 .عند االناث ىف نفس السن%  ٣٨حواىل 

  
  
  

                                                           

: مصر ( لعربية لغري الناطقني اطرائق تدريس اللغة احممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، . ١٠
 ١٢٧، ص )م٢٠٠٣/ه١٤٢٤إيسيسكو،  – منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

 ٥٤ناصر عبد اهللا الغايل و عبدايد عبداهللا، مرجع سابق، ص . ١١



  :ت السابقةالدراسا -ط
حممد رضا السقاف : اقد قام  االيف هذا  إن الدراسات السابقة

و سودي حيىي  )م٢٠٠٨(و ديان إيكاوايت ) ٢٠٠٧(و حممد إيفان ألفيان ) م ٢٠٠٧(
 ).٢٠٠٩(و مشس اهلادى ) ٢٠٠٨(حسن 

 :١٢دراسة حممد رضا السقاف - ١
عهد العصرى غونتور تنمية مهارة الكالم باستخدام البطاقات ىف امل: عنوان البحث -

  .كديري" دار املعرفة " الثالث 
استرتتيجية تعليم الكالم باستخدام البطاقات وبدون ) ١: (أهداف البحث -

مشكالت ) ٣(مدى فعالية تدريس الكالم باستخدام البطاقات ) ٢(استخدامها 
  كديري " دار املعرفة " تعليم الكالم ىف املعهد العصرى غونتور الثالث 

إن املدخل املستعمل هلذا البحث هو املدخل الوصفى التجرييب : حثمنهج الب -
الكمى ويسمى بالوصفى، ألن الباحث يصف تطبيق بطاقات املفردات يف تعليم 
اللغة العربية لترقية مهارة الكالم على صورة وصفية من حيث املعلومات املوجودة 

طريقة وصفية ألن تستخدم الباحث . يف أثناء أنشطة التعليم والتعلم ىف الصف
الطريقة الوصفية هي دف إىل وصف لظواهر أو األحداث أو األشياء املعينة ىف 
مجع احلقائق واملعلومات واملالحظات عنها ووصف الظروف اخلاصة ا وتقرير 

  .حالتها كما توجد عليه ىف الواقع
يجية الئقة أن التعليم والتعلم باستخدام البطاقات مرحية، وهي استرات: نتائج البحث -

ألكتساب املهارات اللغوية اكتسابا متقنا، وتزيد قدرم على استيعاب مهارة 
أن . الكالم وتساعد على تنويع املهارات األخرى مثل احملفوظات اإلمالء واإلنشاء

                                                           

دار " ر الثالث تنمية مهارة الكالم باستخدام البطاقات ىف املعهد العصرى غونتوحممد رضا السقاف، . ١٢
مباالنج، برنامج  احلكوميةاجلامعة اإلسالمية : ماالنج ( ،ماجستري غري منشور رسالة، كديري" املعرفة 

  )  م٢٠٠٧الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، 



التعليم والتعلم باستخدام البطاقات تكون أكثر فعالية ىف رفع مستوى الطالب 
وبعض املشكالت اليت يواجهها . ب مهارة الكالموتزيد قدرة الطالب على استيعا

املعلم عند تعليم باستخدام البطاقات هى قد يصعب على املدرس اإلشراف على 
أنشطة الطالب يف أثناء التدريس إذا كان عدد الطالب كبريا وقد حيتاج املدرس 

 .إىل بعض الوقت إلعداد البطاقات قبل التدريس
  :١٣دراسة إيفان ألفيان - ٢
فعالية استخدام األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم يف معهد بيت : بحثعنوان ال -

  .األرقم اإلسالمى بالونج مجرب
طريقة تعليم مهارة الكالم ىف املعهد بيت األرقم االسالمى ) ١: (أهداف البحث -

مدى فعالية ) ٣(تطبيق األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم ) ٢(بالونج مجرب 
ة يف تعليم مهارة الكالم ىف املعهد بيت األرقم االسالمى بالونج األلعاب اللغوي

  مجرب
إن املدخل املتبع هلذا البحث هو املدخل الكيفي واملدخل الكمى : منهج البحث -

ألن البيانات اليت حيتاج إليها الباحث ال تكون صورة املعلومات البيانية والتفصيلية 
عددية والكمية اليت حتتاج إىل عن مضمون املدخل فقط بل كذلك على صورة ال

ونوعه هو البحث التجرييب يسمى بالتجرييب، مبعىن أن هذا البحث . الرموز الرقمية
جيرى هذا . حياول أن يأخذ تأثريا من املتغري املعني على املتغري اآلخر مبراقبة جهيدة

البحث باستخدام جمموعتني، جمموعة تكون جمموعة التجربة، وأخرى اموعة 
جموعة التجربة تدرس فيها مهارة الكالم باستخدام األلعاب اللغوية، . ابطةالض

  .واموعة الضابطة تدرس فيها مهارة الكالم بالطريقة املوجودة

                                                           

بيت األرقم فعالية استخدام األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم يف معهد حممد إيفان ألفيان، . ١٣
مباالنج، برنامج  احلكوميةاجلامعة اإلسالمية : ماالنج (  ،ماجستري غري منشور رسالةسالمى بالونج مجرب، اال

  )  ٢٠٠٧الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، 



أوال، الطريقة اليت يستعملها مدرس اللغة العربية ىف املعهد بيت : نتائج البحث -
از هذه الطريقة بأا تم األرقم االسالمى بالونج مجرب هي الطريقة املباشرة، ومتت

ثانيا، هناك األلعاب اللغوية املتنوعة لتعليم مهارة . مبهارة الكالم إهتماما كبريا
. الكالم فالباحث يف حبثه خيتار عدد من األلعاب اللغوية للتجربة ىف ميدان البحث
ولكل لعبة تطبيق خاص ال يتساوى مع غريها، فهذه هي األلعاب اللغوية 

صيد التركة، سلسلة التفاعل، : تعليم مهارة الكالم يف ميدان البحثاملستخدمة ل
ثالثا، دللت نتائج الطالب ىف االختبار القبلي عن . بينجو، عشر أسئلة، أين انا

مهارة الكالم على أن هناك فرق صغري بني فصل الضابط وفصل التجربة قبل 
لفصل التجربة ويقام ولكن بعد تطبيق األلعاب اللغوية . تطبيق األلعاب اللغوية

االختبار البعدى فيكون هناك فرق كبري يف قدرة مهارة الكالم بني طالب فصل 
ففي فصل التجربة هناك ارتفاع كبري يف ترقية . الضابط و طالب فصل التجربة

ومن هذا وإن استخدام األلعاب اللغوية فعال يف ترقية كفاءة . مهارة الكالم
  .الطالب ىف مهارة الكالم

  :١٤ة ديان إيكاواتىدراس - ٣
بالتطبيق (فعالية استخدام البطاقة يف تعليم املفردات واجلمل العربية : عنوان البحث -

  )الثانوية بورواسارى ميترو، المبونج ٢٨على املدرسة احملسن 
معرفة مدى فعالية تعليم مفردات اللغة العربية باستخدام ) ١: (أهداف البحث -

معرفة مدى فعالية ) ٢(ذ مدرسة احملسن الثانوية  البطاقة لتنمية النتيجة عند تالمي
تعليم اجلمل العربية باستخدام البطاقة لتنمية النتيجة عند تالميذ مدرسة احملسن 

  .الثانوية

                                                           

، ماجستري غري منشور رسالة يف تعليم ملفردات واجلمل العريب،  فعالية استخدام البطاقةديان إيكاوايت، . ١٤
  )  م ٢٠٠٨مباالنج، برنامج الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية،  احلكوميةاجلامعة اإلسالمية :  ماالنج(



يف هذا البحث استخدمت الباحثة الدراسة اإلجرائية، وهي الىت : منهج البحث -
رج هذا البحث على ترتكز على األعمال التعلمية والتعليمية داخل الفصل حىت خي

  .صورة البحث االجرائي الفصلي
أوال، أن استخدام البطاقة ىف تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثاىن : نتائج البحث -

. قد جنحت يف رفع جودة تعليم التالميذ يف تدريس املفردات واجلمل العربية) ب(
ملفردات واجلمل العربية تعليم ا" ثانيا، وجود العالقة االجيابية، ما بني املتغريات 

. ومعرفة ذلك من خالل ارتفاع جودة تعلم تالميذ الصف الثاىن" بوسيلة البطاقة 
ثالثا، أن جناح أى تعليم يتعلق مبناسبة الوسيلة اليت يستخدمها املدرس ىف التدريس، 
وكلما ارتفعت جودة استخدامها ىف عملية التدريس كلماازدادت وارتفعت جودة 

وكلما ارتفعت جودة التعليم كلما كانت نتيجة تعلم التالميذ . جوةالتعليم املر
  .ارتفعت وتزايدت

  :١٥دراسة سودي حيىي حسن - ٤
استخدام األلعاب اللغوية لتنمية فعالية األسئلة واألجوبة ىف تعليم : عنوان البحث -

اللغة العربية بالتطبيق على طالب املستوى التمهيدي مبعهد عبد الرمحن ابن عوف 
  ماالنج

الكشف عن مدى فعالية طريقة التدريس باأللعاب اللغوية ) ١: (أهداف البحث -
ىف تنمية فعالية األسئلة ىف تعليم الغة العربية لطالب املستوى التمهيدى معهد عبد 

الكشف عن مدى فعالية طريقة التدريس ) ٢)  (ماالنج(الرمحن ابن عوف 
ليم اللغة العربية لطالب املستوى ىف تع باأللعاب اللغوية ىف تنمية فعالية األجوبة
  ).  ماالنج(التمهيدى معهد عبد الرمحن ابن عوف 

                                                           

، استخدام األلعاب اللغوية لتنمية فعالية األسئلة واألجوبة يف تعليم اللغة العربية سودي حيىي حسن. ١٥
  ،ماجستري غري منشور رسالة، االنجبالتطبيق على طالب املستوى التمهيدي مبعهد عبد الرمحن ابن عوف م

  )  م ٢٠٠٨مباالنج، برنامج الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية،  احلكوميةاجلامعة اإلسالمية : ماالنج ( 



إن هذه الدراسة يستخدم فيها الباحث املدخل الكيفي بالدراسة : منهج البحث -
   classroom action researchاإلجرائية الفصلية 

) التخمنيألعاب (أوال، إن التدريس بطريق تطبيق األلعاب اللغوية : نتائج البحث -
معهد : كان فعاال وجنح إىل حد كبري ىف تنمية فعالية طالب املستوى التمهيدي 

" عبد الرمحن ابن عوف ىف ممارسة واستخدام أدوات األسئلة األساسية ىف مادة 
ازدياد شجاعة الطالب على ممارسة احلوار، حبيث كان لكل طالب : وهو" احلوار 

حىت  - ة على متابعة الدرس إىل آخر احلصةازدياد املشارك. دور على طرح أسئلة
ظهرت قدرة الطالب على جعل . احلصص االخرية، واحلرص على طرح األسئلة

ثانيا، وإن التدريس عن طريق تطبيق . خمتلف أنواع األسئلة ىف موضوع واحد
جنح إىل حد كبري نسبيا ىف تنمية فعالية  - ألعاب التخمني  -األلعاب اللغوية 
معهد عبد الرمحن ابن عوف على اإلجابة املختلفة على : لتمهيدىطالب املستوى ا

ازدياد ملا ظهرت شجاعة الطلبة ": احلوار " أنواع األسئلة األساسية ىف مادة 
على  - حىت لبعض الطلبة الذي غلب عليه اخلجل وقليل املشاركة-ومشاركتهم

ارسة األلعاب اإلجابة على خمتلف أنواع األسئلة األساسية اليت تأيت من خالل مم
ازدياد نشاط الطلبة ومحاستهم ومتابعتهم للمادة، حبيث تأتى . اللغوية التخمينية

 .لكل طلب دوره ملمارسة احلوار واألجوبة على األسئلة ويتسابقون فيه
 :١٦دراسة مشس اهلادى  - ٥
فعالية استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم القراءة : عنوان البحث -

املتوسطة االسالمية ضة الوطن باكيئ ياال لومبوك املدرسة بالتطبيق على (
 ).الشرقية

                                                           

بالتطبيق على املدرسة (فعالية استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم القراءة،  مشس اهلادى، . ١٦
برنامج : ماالنج ( ،ماجستري غري منشور رسالة )ة الوطن باكيئ ياال لومبوك الشرقيةاملتوسطة االسالمية ض

  )م ٢٠٠٩مباالنج، قسم تعليم اللغة العربية،  احلكوميةالدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية 



يهدف هذا البحث إىل الكشف عن فعالية استخدام بطاقات : أهداف البحث -
األسئلة واألجوبة ىف تنمية مهارة القراءة العربية لدى تالميذ الصف الثامن من 

وأما مهارة . بوك الشرقيةاملدرسة املتوسطة االسالمية ضة الوطن باكيئ ياال بلوم
القراءة اليت يراد تنميتها من خالل استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة فهي مهارة 

ومهارة فهم ) حمتوى النص(فهم املقروء، أبرزها يف تنمية مهارة فهم املقروء 
 .األفكار الرئيسية ىف النص املقروء

االختبار القبلي  استخدم هذا البحث املنهج التجرييب بتصميم: منهج البحث -
 .والبعدى باموعة الواحدة

أن استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة ىف تعليم القراءة العربية ) ١: (نتائج البحث -
اليت قد صنفها الباحث من حيث تنفيذه مالئم ملستوى الطلبة الدراسي واملواد 

لعربيةلدى استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة ىف تعليم القراءة ا) ٢. (املدروسة
من املدرسة املتوسطة االسالمسة ضة الوطن باكيئ ياال ) أ(طلبة الصف الثامن 

 : بلومبوك الشرقية فعاال وئؤثر جوهريا وأشار إىل ذلك

ىف مهارة ) القبلي والبعدى(وجود التأثري بناء على النتيجة احملصولة من االختبارين  )١
أن قيمة ت  t-testق اختبار ت عن طري) حمتوى النص(فهم املعلومات التفصيلية 

وتكون النتيجة من قيمة ت ) ٢,٠٦( بينما قيمة ت اجلدول ١٤,٢٦٩احلساب 
وذلك لصاحل ) ٠,٠٥٦(احلساب أكرب من قيمة ت اجلدول على مستوى الداللة 
 .النتيجة من االختبار البعدى بوجود فرق ذي دال إحصائي

ختبارين القبلى والبعدى ىف مهارة وجود التأثري بناء على النتيجة احملصولة من اال )٢
  t-testفهم األفكار الرئيسية عن طريق اختبار ت 

  :يلي فيما تتمثل  أصناف ثالثة إىل ذكرها سبق اليت الدراسات ةالباحث تصنف
فعالية استخدام : الدراسات عن الوسائل التعليمية ىف تعليم اللغة العربية هي )١(

 معهد بيت األرقم اإلسالمى بالونج األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم يف



بالتطبيق على (مجرب، فعالية استخدام البطاقة يف تعليم املفردات واجلمل العربية 
، واستخدام األلعاب )الثانوية بورواسارى ميترو، المبونج ٢٨مدرسة احملسن 

اللغوية لتنمية فعالية األسئلة واألجوبة ىف تعليم اللغة العربية بالتطبيق على 
، وفعالية )ماالنج(ب املستوى التمهيدي مبعهد عبد الرمحن بن عوف طال

استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة ىف تعليم القراءة بالتطبيق على املدرسة 
 .)لومبوك الشرقية(املتوسطة االسالمية ضة الوطن باكيئ ياال 

 تنمية مهارة: الدراسات عن أساليب تعليم مهارة الكالم اليت حتتوى على )٢(
" دار املعرفة " الكالم باستخدام البطاقات ىف املعهد العصرى غونتور الثالث 

 .كديري
 تاستنتج ذكرها، سبق اليت الدراسات أنواع ةالباحث الحظت أن بعد

معلمي اللغة العربية حيتاجون إىل الوسائل التعليمية املناسبة لتسهيل عملية  أن
ئل التعليمية واأللعاب تعلم بالوساالدارسني حيبون الكما أن التعليم والتعلم، 

 لترقيةاألسئلة فعال لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة م اللغوية، يف هذا البحث يستخد
 صممتتلك املعلومات ىف منطلقا . الطالبات والطالبمهارة الكالم بالعربية لدى 

ة رقية مهارلتبوسيلة بطاقة األسئلة تطبيق لوحة األلعاب وهي  الدراسةهذه  ةالباحث
 ديريكمدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا  ب وطالباتالبالتطبيق على ط(الكالم 

  .)م ٢٠١٠- ٢٠٠٩للسنة الدراسية 
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثاىن

  اإلطار النظري

  

  اكتساب اللغة:   املبحث األول

  الوسيلة التعليمية:   املبحث الثاىن

  اللعبة اللغوية:   املبحث الثالث

  الممهارة الك:   املبحث الرابع

  لوحة األلعاب و بطاقة األسئلة:   املبحث اخلامس

 نبذة تارخيية عن املدرسة:   املبحث السادس

 

 



  الفصل الثاىن
  اإلطار النظرى

  
 اكتساب اللغة: املبحث األول

 اكتساب اللغة مفهوم  -أ 

الفصل نعرض القدرة الفطرية الكتساب اللغة عند االنسان، وكيفية يف هذا 
ومراحل اكتساب اللغة ىف الطفولة من املهد . لعمر املختلفةاكتساب اللغة يف مراحل ا

  .حىت الطفولة املتأخرة ومرحلة املراهقة
 مرحلة الطفولة - ١

  أوال، مرحلة الوليد والرضيع
أهم اخلصائص اليت متيز هذه املرحلة واليت تؤثر يف مقدرة الطفل على اكتساب اللغة 

  :هي
. اهر منو املهارات األخرىبصفة عامة يتأثر النمو اللغوى ىف تطوره مبظ )١

 .فالنمو اللغوى يسرع عند بطئ منو املهارات األخرى والعكس يتم أيضا

يتأثر التكوين العقلي للوليد بالنمو احلركى لديه فقد لوحظ أن الذكاء يف  )٢
مستوياته العالية يرتبط بصفة عامة بسرعة النمو اجلسمى، يف حني يقترن 

 .مىالضعف العقلي بالتخلف ىف منو اجلس

التكوين العقلي للوليد دور كبري ىف اكتسابه اللغة، وهلذا قبل أن نوضح  )٣
واألم هي مصدر اخلربات وميدان . كيف يكتسب الوليد ويبدأىف الكالم
 .األحساس ىف األشهر األوىل للوليد

بالنسبة لالحساس فهو عبارة عن انطباع آثار العامل احمليط بالطفل على  )٤
 .تصلة ااحلواس وتأثر االعصاب امل



بالنسبة لإلدراك احلسي فهو عملية التمثيل العقلي لإلحساسات اليت يتقبلها  )٥
 .الوليد

  :١٧ثانيا، العوامل املؤثرة على اكتساب ومنوه اللغة
 التكوين العصيب النفسي )١

 البيئة اليت يعيش فيها الطفل )٢

 البيئة اللغوية )٣

 املرض )٤

 السلوك املضاد )٥

 االزدواج اللغوى )٦

دل األحباث على أن البنات يتميزن على البنني ىف القدرة الفروق اجلنسية أن ت )٧
على أن ) ٤٨٤ \٤٦٠ص ص  ١٩١٣ meedميد (وأسفرت أحباث . اللغوية

صهرا، بينما تبدأ الطفلة املتوسطة  ١٥،٧الطفل املتوسط يبدأ التكلم يف سن 
ص -١٩٣٠ mc cartyمكارثى (شهرا و أسفرت أحباث  ١٤،٨كالمها ىف سن 

%  ١٤ى أن نسبة االستجابات املفهومة عند الذكور تبلغ عل) ٥٨١ \٤٧٦ص 
 .عند االناث ىف نفس السن%  ٣٨شهرا، وتبلغ حواىل  ١٨ىف سن 

إن الفرق بني مخ الرجال ومخ النساء من ناحية الشكل هو منطقة أو 
ىن، هذا اليم hemisferمهيسفر  منطقةىف النساء أكثف من  اليسرى hemisferمهيسفر 

يدل  أن Philipفصل اللغة يسيطرة النساء عاما، ولكن عند الرأي فليب احلال يسبب ال
هذا الفرق فقط يوجه إىل تأثري . ولو يكون الفرق ىف عملية اللغة بني الرجال والنساء

 أن تطوير املخ Richardند الرأي رجيارد أما ع. ١٨ genetik الثقافة من التأثري جنتيك
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ة قدرة اللغة، فالرجال جيدون صعوبة اكرب يف من املخ الرجال من ناحي النساء أغلب
  .١٩تطبيق اللغة

  ثالثا، اكتساب اللغة عند الوليد والرضيع
ميتاز االنسان بأنه أقدر املخلوقات على النطق والتعبري بالكالم، فقد زوده اهللا 

والكالم مظهر من مظاهر .سبحانه وتعاىل بالقدرة الفطرية اليت متكنه من النطق والتعبري
فالكالم عبارة عن جمموعة من رموز صوتية ترمز إىل . وين العقلي لدى الوليدالتك

وكل انسان عادي يزود بالفطرة بأجهزة . األشياء املتماثلة واملعاىن املختلفة واألفكار
النطق، ولكن تكوين الكالم ومنوه خيضع للبيئة االنسانية الىت تقدم للوليد مناذج من 

 .ة وتشجعه على التقليد والتعلمالكالم ومن املفردات اللغوي

 .٢٠سنة ١٧-١٣من  adolescenceمرحلة املراهقة  - ٢

مرحلة املراهقة من مراحل العمر بعدة ميزات تشري إىل اختالف حاد ىف مظاهر تتميز 
  :وأهم هذه املظاهر ما يلي. النمو عن مرحلة الطفولة

 . واالجتماعىيتأثر إدراك املراهق بنمو العضوى الفسيولوجى العقلي واالنفعايل )١

التذكر وهو إحدى العمليات العقلية اهلامة ىف التعلم، واليت متثل قدرة الفرد  )٢
على االستدعاء والتعرف، مع قدرته على االنتباه هذا التذكر وخاصة 

 .للموضوعات املباشرة يبلغ مدا ىف السنة اخلامسة عشرة للميالد

عامل الطفولة ولذلك فإن التفكري عند املراهق أكثر تناسقا وانتظاما عنه يف  )٣
 .املراهق يستمتع بنشاطه العقلي

من أهم القدرات العقلية اليت حتتاج إىل رعاية وتنمية من تتوافر لديهم هذه  )٤
 .القدرات
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بالنسبة للميول ىف فترة املراهقة فاا تنحصر ىف هذه الفترة ىف امليول اجلنسية  )٥
 .والعقلية واملهنية

فترة املراهقة يف حتديد ومعرفة جانب لغوى هام  هذه األنشطة العقلية منا ىف )٦
 .يؤثر ىف اكتساب منو اللغة

بالنسبة للذكور واالناث ) ٢٨٢ص  -١٩٧٥السيد (وتشري دراسات أخرى 
إذ تبني أن الذكور مييلون إىل قراءة املوضوعات اليت تدور حول اآلآلت امليكانيكية 

سنة كما تدل على  ١٥-١٤ما بني واهلوايات العلمية واالختراعات احلديثة وخاصة في
وميلون إىل قراءة االخبار احمللية ) ١٩٢٧تريمان وليما يف (ضلك أحباث كل من 

سنة، مث يتقدم م النمو حىت  ١٦- ١٥والعاملية، ومجع املعلومات املختلفة فيما بني 
ية مييلون اىل القصص الغرامية مث يتطور م النمو حىت متيل االناث اىل القصص التارخي

 .واملسرحيات املختلفة والشعر العاطفي قبيل الرشد

بل . أما السلوك اللغوى، قدرة االنسان على الكالم متيزه عن سائر املخلوقات
ميتاز االنسان أيضا بقدرته على إدراك الواقع، وتصوره للوضع القائم، وشعوره بكل ما 

  .جييط به
ملا قدرة املهارة املعينة فقط  منذ ىف مرحلة الطفولة أن البنني والبنات قد يرب

لكن يتمىن أيضا ليملك الصيغة النفسية و رمز النفس . الذي يناسب بفروق اجلنس
و ىف اللعب بني البنني والبنات يكمن اإلختالف . الذي يناسب بفروق اجلنسي

" ساعد يساعد"األلعاب، خيتار البنني ألعاب خارج البيت مث البنات لعب األلعاب برمز 
  ٢١.بوظائف مجال ومعالق
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  الوسيلة التعليمية: الثاىناملبحث 
 وسيلة التعليميةالمفهوم  -أ 

الوسيلة التعليمية هي ما تتدرج حتت خمتلف الوسائل اليت يستخدمها املعلم ىف 
 .املوقف التعليمي، بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاىن للدارسني

 أمهية الوسيلة التعليمية -ب 

  :٢٢لتعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلمدور الوسائل ا
إثراء التعليم، أوضحت الدراسات واألحباث أن الوسائل التعليمية تلعب  :أوال

دوراجوهريا يف إثراء التعليم وتوسيع خربات املتعلم وتيسري بناء املفاهيم وختطى احلدود 
التعليمية بأساليب  اجلغرافية والطبيعية باستخدام وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل

  .مثرية ومشوقة وجذابة
حتقيق اقتصادية التعليم، فاهلدف الرئيس للوسائل التعليمية هو حتقيق أهداف تعلم  :ثانيا

  .قابلة للقياس مبستوى فعال بأقل قدر من التكلفة ىف الوقت واجلهد واملصادر
، يكتسب التلميذ من املساعدة على استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم :ثالثا

خالل استخدام الوسائل التعليمية املختلفة بعض اخلربات اليت تثري اهتمامه وحتقق 
وكلما كانت اخلربات التعليمية اليت مير ا املتعلم أقرب إىل الواقعية أصبح هلا . أهدافه

توق معىن ملموس وثيق الصلة باألهداف اليت يسعى التلميذ إىل حتقيقها والرغبات اليت ي
  .إىل إشباعها

املساعدة على زيادة خربة التلميذ مما جيعله أكثر استعدادا للتعلم، باستخدام  :رابعا
وسائل تعليمية متنوعة يكتسب التلميذ خربات مباشرة جتعله أكثر استعدادا للتعلم، مما 

  .يساعد على جعل تعلم التلميذ يف أفضل صورة
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ىف عمليات التعليم يؤدى إىل ترسيخ  املساعدة على اشتراك مجيع احلواس:خامسا
، مما مجيع حواس املتعلموتعميق هذا التعلم والوسائل التعليمية تساعد على إشراك 

  .يساعد على بقاء اثر التعلم
املساعدة ىف زيادة مشاركة التلميذ اإلجيابية ىف اكتساب اخلربة، تنمى الوسائل  :سادسا

املالحظة واتباع التفكري العلمي للوصول إىل  التعليمية قدرة التلميذ على التأمل ودقة
  .حل املشكالت

  :٢٣طبيعة الوسائل التعليمية -ج 
 .الوسائل البصرية، التعليم البصرى، الوسائل البصرية احلاسية - ١

 .الوسائل السمعية، التعليم السمعى، الوسائل السمعية احلاسية - ٢

 .الوسائل التعليمية السمعية والبصرية - ٣

 Educational Aidsالوسائل التعليمية  - ٤

 Instructionalالوسائل املعينة، الوسائل املعينة على التدريس، معينات التدريس  - ٥

Aids 

 Visual Sensory Educationalالوسائل املعينة على اإلدراك، املعينات اإلدراكية  -٦

 .االيضاح، وسائل االيضاح السمعية والبصرية وسائل - ٧
  اللعبة اللغوية: الثالثاملبحث 

 .ة اللغويةمفهوم اللعب -أ 

هو النشاط الوحيد الذي ال يهدف االنسان حني ميارسه : تعريف عن اللعبة
 - ىف رأي كانت-فهو كالفن. إىل غرض حمدد سوى املتعة الناجتة عن اللعب ذاته
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ولشد ما تفتقد هذه املتعة . سرور أو ارتياح بال هدف، أو متعة خالصة من أي غرض
  .٢٤بية، يف كل األعمار، وىف كل املستويات تقريباىف ممارستنا اللعب يف جمتمعاتنا العر

يف تعليم اللغة، لكي " األلعاب " يستخدم اصطالح : مفهوم اللعبة اللغوية
يعطى جماال واسعا ىف األنشطة الفصلية، لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة 

وهي أيضا . املختلفةللتدريب على عناصر اللغة وتوفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية 
توظف بعض العمليات العقلية مثل التخمني إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، 

وهذه األلوان من األلعاب . وتتيح للطالب نوعا من االختيار للغة اليت يستخدموا
  .ختضع إلشراف املعلم أو ملراقبته ىف األقل

  أمهية اللعبة اللغوية -ب 
من املبادئ الساعدة يف تعليم اللغات األجنبية، : للغةأمهية األلعاب يف دروس ا

ومبكن تلبية هذا احلافز النفسي . أن عملية التعليم والتعلم ينبغي أن تتم ىف مرح وجة
ولدي الدارسني وخباصة . على وجه أكمل باستخدام األلعاب داخل فصول اللغة

لتدريب أن يتحول إىل الصغار منهم روح عالية ىف التنفس، حبيث ميكن ألي نوع من ا
منافسة أو مسابقة، يتعلم املشتركون من خالهلا دون أن يفطنوا إىل ما حيدث هلم، ويف 

  .ذلك كما ال خيفى تعويد هلم على التلقائية ىف استخدام اللغة
 ٢٥.وظائف اللعب -ج 

 .أنه يستخدم على أساس أنه استجمام من عناء العمل - ١

 .أنه تنفيس عن خمزون الطاقة الزائدة - ٢

اللعب وخصوصا عند األطفال هو تدريب على املهارات الالزمة حلياة أن  - ٣
 .البالغني
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  :٢٦خصائص اللعبة اجليدة - د
ما األسس العامة اليت ينبغي أن نضعها ىف اعتبارنا عند تصميم أو تطويع لعبة 

 . ألحد فصول اللغة ؟

اللعبة اللغوية نشاط تعاوىن، مثري للعزائم لتحقيق أهداف موضوعية فب إطار  - ١
وهذه التعليمات والنظم سهلة الوضع، يسرية الصياغة، . ن النظم والتعليماتم

ولكن املهم هو أنه ال بد ىف تصميم األلعاب اللغوية من مراعاة املوضوعية، 
 . وذلك بأن يكون هلا قوة حافزة، ويكون للنشاط نقطة اية

ة بالرغم ما لذلك من أمهي -وال يعىن ذلك أن تكون جذابة وممتعة فحسب
بل ال بد من وجود اية حمددة، يدرك عندها الالعبون أم قد أكملوا  –أيضا 

والتتمة الناجحة للعمل، كتبادل . اللعبة، أو أم حققوا االنتصار والفوز
البطاقات مع العب آخر، أو العثور على شريك، يعتربان مثلني واضحني 

 . لنقطىت النهاية

اللغوى لألغراض االتصالية، وليس رمبا أن اهلدف هو تشجيع االستخدام  - ٢
، ففي مثل هذه األلعاب تكون اللغة هي )اللغة للغة(دراسة اللغة من أجل اللغة 

 .الوسيلة اليت حتقق ا األهداف املوضوعية

وهناك مسة جوهرية أخرى ملعظم األلعاب املوضحة، وهي تكوين معلومات  - ٣
 .وآراء متباينة بني الالعبني

 :٢٧للغوية اجليدة يف اآلتىإجياز خصائص اللعبة ا - ه

 .مالئمة اللعبة ملستوى الدارسني - ١

 .صالحية اللعبة لكافة املستويات - ٢
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 .إشراك اللعبة ألكرب عدد من الدارسني - ٣

 .معاجلة اللعبة ألكثر من مهارة أو ظاهرة لغوية - ٤

 .اتصال اللعبة مبوضوع مدروس حديثا - ٥

 .سهولة اإلجراء - ٦

  .ة واملرحإذكاء اللعبة لروح املنافسة وجلبها للممتع - ٧
  الكالم: الرابعاملبحث 

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

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

 به يعرب الذي املنطوق الكالم ذلك: هوف للكالم صطالحيالا التعريف أما
 مشاعر من خباطره جيول وما خاطره، أو هاجسه،: من نفسه يف عما املتكلم

 من غريه به يزود أن يريد وما فكر، أو رأي: من عقله به يزخر وما وإحساسات،
 ٢٩.األداء يف وسالمة التعبري يف صحة مع وانسياب، طالقة يف ذلك، حنو أو معلومات،
وهو ميثل جانب التحدث ىف اللغة، ) الكالم(، الشفهى )الكالم(الشفهى  التعبري

بالنسبة للكالم فهو ميثل . وهو ميثل اجلانب املكتوب من اللغة) الكتابة(والتحريري 
وسيلة االتصال االجتماعى عند االنسان وهلذا يعترب أهم جزء ىف ممارسة اللغة 

ا الكالم ىف احلياة اليومية، ومما جعل وتعدد املواقف اليت يستخدم فيه. واستخدامها
تعليم الكالم واحملادثة واالتصال الشفهي، أمرا أساسيا ينبغى االهتمام به داخل املدرسة 
دف متكني الدارسني من اكتساب املهارات اخلاصة باحلديث واملناقسة البناءة 
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لفكرى لزمالءه والقدرة على التعبري وعرض املعلومات، وإمكانية تقدمي نفسه ونشاطه ا
  .وأسرته ومدرسيه والتعبري عن ذاته عند اتصاله باألخرين واتصال األخرين به

  :٣٠والكالم عبارة عن مزيح من العناصر التالية
 .التفكري كنشاط عقلي - ١

 .اللغة كصياغة لألفكار واملشاعر ىف الكلمات - ٢

الصوت كعملية محل األفكار والكلمات عن طريق أصوات النطق ويسمعها  - ٣
 .روناآلخ

أن الكالم ىف الواقع عبارة عن . احلدث أو الفعل كهيئة جسمية واستجابة استماع - ٤
مهارة نقل األفكار واملعتقدات واألحاسيس واالجتاهات واملعاىن واالحداث من 

 .املتكلم اىل اآلخرين

  .أمهية مهارة الكالم -ب 
 أول صورة من صور األداء اللغوى، وعلى) الكالم(لقد كان احلديث الشفهي 

الرغم من تغدد هذه الصور اآلن ما زال التحدث هو الوسيلة األساسية للتوصيل، اذ 
من النشاط اللغوي يكون %  ٩٥أن حواىل ) ىف معظمهم(يرى الباحثون اللغويون 

نشاطا شفهيا ويشكل التحدث أداة اتصال سريعة بني األفراد، أو بني الفرد واتمع، 
ويكون قادرا على ضبطه وإدارته غالبا ما يكون واالنسان الذي ميسك بزمام التحدث 

ذلك سببا ىف احرازه للنجاح ىف حياته العامة واخلاصة، ألن التحدث هو الذي يرسم 
صورة الشخصية ىف أذهان اآلخرين، ومن ال يستطيع التحكم ىف هذه امللكة اليت 

كثري من  حباها اهللا سبحانه وتعاىل لالنسان فإا تكون مدعاه لفشله بل وقوعه ىف
إمنا املرء (املزالق فقد جاء ىف األثر أن مصرع الرجل بني فكيه، والرسول ص يقول 
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، وكثريا ما تكون لباقه املرء )أداة التحدث(واللسان هو املقول ) بأصغرية قلبه ولسانه
  .٣١ىف حديثه طريقا سهال للوصول إىل أهدافه

غوي للكبار والصغار وال شك أن الكالم أو التحدث من أهم ألوان النشاط الل
أي أم يتكلمون . على السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة ىف حيام

أكثر مما يكتبون، ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوى 
. وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء ىف املمارسة اللغوية واستخداماا. بالنسبة لالنسان

ن املشكلة احلقيقية ىف تعليم الكالم أو التحدث للصغار هي أن األغراض اليت نعلم لك
  .٣٢التالميذ الكالم والتحدث أى التعبري الشفوى من أجلها غري واضخة وال حمددة

 الكالممهارة طبيعة عملية  -ج 

إن عملية الكالم أو التحدث ليست حركة بسيطة حتدث فجأة، وإمنا هي 
من مظهرها الفجائى إال أا تتم ىف عدة خطوات، وهذه عملية معقدة وبالرغم 

  :٣٣اخلطوات كما يلي
واملثري إما ان يكون . استثارة، فقبل أن يتحدث املتحدث، ال بد أن يستثار - ١

خارجيا، كأن يرد املتحدث على من أمامه، أو جييب على سؤال طرحه خماطبه، 
 ذلك من ااالت أو يشترك مع اآلخرين ىف نقاش، أو حوار أو ندوة وما إىل

 .املختلفة اليت يرد فيها املتحدث على مثري خارجي

تفكري، والفرد الذي يتكلم دون أن يعطى نفسه الوقت الكاىف للتفكري فيما  - ٢
سيقول، غالبا ما يكون كالمه أجوف خاليا من املعىن، غري منظم، وقد يكون هذا 

 .من أكرب دواعى انصراف الناس عنه، وعدم االستماع إليه

                                                           

) م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧للنشر والتوزيع  دار األندلوس: حائل( املهارات اللغويةحممد صارح الشنطي، . ٣١
  ١٩٥-١٩٤ص 
 ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣دار الفكر العريب : جامعة القاهرة( تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، . ٣٢
  ٨٧ص ) م
  ٨٩على أمحد مدكور، مرجع سابق، ص . ٣٣



صياغة، واملدرس الواعى هو الذي يعلم تالميذه ويدرم على أن ال يتكلم أحدهم  - ٣
إال إذا كان هناك داع قوي للكالم، واذا كان ال بد من الكالم، فليفكروا جيدا 
قبل أن يتكلم، ولريتب أفكاره بصورة منطقية مقنعة قبل أن يبدأ فالكالم من فنون 

 .فقد وظيفتهاالتصال إذا فقد عقالنيته ومنطقيته 

أن يكون لدي املتكلم دافع للكالم، وأن يفكر،  -بالطبع–نطق، فال يكفي  - ٤
ويرتب أفكاره، وينتقى من األلفاظ والعبارات ما يتناسب مع هذه األفكار، 
ويتناسب أيضا مع نوعية املستمعني فهذه كلها عملية داخلية، اى حتدث داخل 

والنطق هو .. م تتم عملية الكالمالفرد بل البد ايضا أن ينطق، فبالنطق السلي
املظهر اخلارجى لعملية الكالم، فاملستمع اليرى من عملية الكالم إال هذا املظهر 

 .اخلارجى هلا

 .الكالممهارة أهداف تعليم  -د 

و من أهم األهداف اليت جيب أن يعمل املنهج مبا فيه املدرس على حتقيقها 
  :٣٤لعام ما يليوخاصة ىف املرحلة األوىل من مراحل التعليم ا

  .تطوير وعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية - ١
 .إثراء ثروته اللفظية الشفهية - ٢

 .تقومي روابط املعىن عنده - ٣

 .متكينه من تشكيل اجلمل وتركيبها - ٤

 .تنمية قدرته على تنظيم األفكار ىف وحدات لغوية - ٥

 .حتسني هجائه ونطقه - ٦

 .٣٥استخدامه للتعبري القصصى املسلِّى - ٧

 

                                                           

  ٩٣على أمحد مدكور، مرجع سابق، ص . ٣٤
دار الثقافة للطباعة : القاهرة( "التربية الدينية " م اللغة العربية أساسيات تعليفتحى على يونس وزمياله، . ٣٥

  ١٣٦ص ) م ١٩٨١والنشر 



 انب املهمة ىف تعليم مهارة الكالمبعض اجلو -ه 

  :  ٣٦وأما اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم فمنها
  :النطق  - ١

من أهم هذه اجلوانب، اجلانب الصويت، إذ يرى التربويون األمهية الكربى لتعليم النطق 
منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغريه أو تصحيحه بعد 

  . خاطئ تعلمه بشكل
وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس بشكل كامل 
وتام، أي يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة متحدثيها، ولكن السيطرة هنا تعين 
القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن املتعلم من الكالم مع أبنـاء اللغـة   

  .ملة يف إخراج أصوام ونربام وتنغيمهمبصرف النظر عن الدقة الكا
  :املفردات  - ٢

تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغـة أجنبيـة، ذلـك أن    
املفردات هي أدوات محل املعىن، كما أا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، فباملفردات 

  .يريديستطيع املتكلم أن يفكر مث يترجم فكره إىل كلمات حتمل ما 
  :القواعد  - ٣

ومن املعروف أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها جيدا املتكلم 
 .ا
 جماالت تعليم مهارة الكالم -و 

جماالت الكالم متعددة، ومل تذكر جمتمعة، وإمنا ذكرت متفرقة يف كتب طرق 
  :تدريس اللغة العربية، ومنها كما يلي 

  
                                                           

 .١٣٤-١٣١،  ص مرجع سابقحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، . ٣٦



  احملادثة  - ١
: ن يشترك شخصان أو أكثر يف الكالم عن شيء معني مثـل  احملادثة هي أ

وتعد احملادثة من أهم ألـوان النشـاط للصـغار    . احملادثة اليت جتري يف أثناء الزيارات
ولتسجيع األفراد علـى احملادثـة   . والكبار، وتعد اخلطوة األوىل يف معرفة اللغة العربية

مواقف : ع احملادثة احلر مثل حيسن أن يكون هناك فرص متاحة لتحقيق نوع من أنوا
وإذا نظرنا إىل احملادثة يف املدرسة يف مراحل  ٣٧.احلفالت، وتقدمي الناس بعضهم لبعض

التعليم العام، جند أن تدريسها ال يتعدى املسائل الشكلية اخلاصة بتكوين اجلمـل يف  
يت جتعل احملادثة ومن ممارسة احملادثة يتعلم التالميذ األشياء أو الصفات ال ٣٨.اللغة العربية

أو حماكاة منوذج احلوار يف نص كما قاله حممد علي اخلويل أن احلـوار هـو    ٣٩شائقة
   ٤٠.تبادل الكالم بني شخصني، وهو أسلوب فعال يف تدريب متعلمي اللغة األجنبية

أسـاليب األسـئلة   : ومن األساليب الشائعة اليت تتطلبها مواقف احلـوار  
وأساليب الطلب وااللتماس، ملطالبة اآلخرين بأداء  .واإلجابة للحصول على معلومات

والتعبري عن املوافقة والرفض، وعدم اليقني، وأسلوب عرض خدمة أو . بعض األعمال
ويساعد تدريس احلوار علـى االكتسـاب السـريع    . مساعدة، واالستئذان، وغريها

العتذار واملوافقة للتعبريات املتواترة اليت تسهل عملية التواصل، مثل تعبريات التحية وا
والرفض والشكر والوداع والصيغ الشائعة لألسئلة واألجوبة كما يتعلم الطالب التمييز 
بني أمناط التراكيب اللغوية وميارس الرد على تعبري بتعبري آخر يف الوقـت والزمـان   
املناسبني بتلقائية وطبيعية كذلك يتدرب الطالب من خالل احلوار علـى توظيـف   
                                                           

 ١١٠، ص مرجع سابقأمحد فؤاد حممود عليان، . ٣٧

 ٩٥-٩٤، ص مرجع سابقعلى أمحد مدكور، . ٣٨

اللبنانية،  الدار املصرية: القاهرة ( لغة العربية بني النظرية والتطبيقتعليم الحسن شحاتة،  .٣٩
 ٢٦٦، ص )م١٩٩٦/ه١٤١٧

، ص )م١٩٨٦مكتبة لبنان، : بريوت ( عريب –ليزي التطبيقي، إجنمعجم علم اللغة حممد علي اخلويل،  . ٤٠
٣١ 



باإلضافة إىل أن تبادل األدوار بني األطراف . غوية يف التعبري عن أفكارهمالتراكيب الل
املشاركة يف احلوار يدرم على االستخدام الصحيح للضمائر يف حالـة املـتكلم ويف   
حالة املخاطب، ويف احلوار يتعلم الطالب كيف يسأل وكيف جييب بردود قصـرية،  

ويراعـى يف   ٤١.ات ذات داللة ومغزىويوظف القواعد النحوية اليت تعلمها يف سياق
تنمية القدرة على جماملة الغـري يف أثنـاء   : احملادثة التدريب على املهارات اآلتية منها 

احملادثة وعلى تغيري جمرى احلديث، ومعرفة األماكن واألوقات اليت ال ينبغي الكـالم  
يكون لـدى  فيها، وتنمية القدرة على تقدمي الناس بعضهم لبعض والتعرف م، وأن 

املتحدث قدر مناسب من الكلمات اليت جتعله قادرا على الكالم والتـأثري، ومراعـاة   
     ٤٢.النظام يف احلوار وعدم السخرية من احلاضرين

  املناقشة - ٢
ويقصد باملناقشة هي عملية التفاعل بني األفكار واحلقائق اليت حتدث بـني  

فهنـاك   ٤٣.وح للمناقشةجمموعة من األشخاص بغرض زيادة فهمهم للموضوع املطر
املناقشات اليت جتري عند اخلالف يف مسألة ما، أو عند وضع خطة للقيام بعمـل، أو  

ويراعى فيهـا التـدريب علـى     ٤٤.عند تقدمي عمل ما، كل هذه ااالت للمناقشة
عدم التعصب األعمى للرأي، وتقبـل آراء اآلخـرين بصـدر    : املهارات اآلتية منها 

  ٤٥.ماعي املشترك جتاه أية مشكلة من املشاكلرحب، وتنمية العمل اجل
  

                                                           

تبة وهبة، مك: القاهرة ( احلوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمهمىن إبراهيم اللبودي، . ٤١
 ١٦-١٥، ص )م٢٠٠٣/ه١٤٢٣

 ١١٠أمحد فؤاد حممود عليان، مرجع سابق، ص . ٤٢

 ١١١، ص سابقمرجع . ٤٣

، ص )م٢٠٠٣/ه١٤٢٤مكتبة التوبة، : الرياض ( طرائق تعليم اللغة العربية  حممد إبراهيم اخلطيب،. ٤٤
١٤٧ 

 ١١١، ص مرجع سابقأمحد فؤاد حممود عليان، . ٤٥



  حكاية القصص - ٣
 ٤٦.القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معـا 

ولعل هذا اال من أقدم جماالت التعبري الشفهي، فاجلـدات واألمهـات واألجـداد    
و لتسليتهم، ورمبا واآلباء، كانوا يتخذون من القصص وسيلة لترغيب األطفال بالنوم، أ

كان لدى الكثري من التالميذ قصصهم اخلاص، ويرغبون يف أن يعرفه اآلخرون، لذلك 
فإن اخلربة الشخصية مدخل مناسب هلذا اال، إذ تسمح لشخصية التلميذ بالظهور، 
وتنمي لديه قدرة احلديث إىل اجلماعة، وتتيح له إمكانية السرد املعرب، فيظهر تعجبـه  

الذي يقتضيه التعجب، واستنكاره عند املوقف الذي يقتضيه االسـتنكار،   عند املوقف
كما تتيح له إمكانية تلوين الصوت، بني غضب ورضى وحدة ولني وإمكانية التحكم 
باهليئة بني ابتسام وعبوس وحركة وسكون، وهذا اال يسمح باكتشاف اإلمكانات 

من أنواع هذه القصص هي قصص وقال جودت الركايب أن  ٤٧.التمثيلية لدى التالميذ
مناسبة يكتبها التالميذ بعد قراءا أو مساعها وقصص ينشئها التالميذ بعد أن يقتـرح  

  ٤٨.موضوعها أو يترك هلم حرية اختيارها
  اخلطب والكلمات - ٤

يعرض لإلنسان كثري من املواقف اليت تتطلب منه إلقاء كلمة، فهناك مواقف 
اقف تقدمي اخلطباء واحملاضرين وحفـالت التكـرمي،   تقدمي اجلوائز واهلدايا، وهناك مو

وهناك التقارير اليت تتطلب إلقاء كلمة عن املؤمترات اليت حضرها اإلنسان أو الرحالت 
ويف املدرسة كثري مـن  . اليت قام ا، وإىل جانب ذلك اخلطب يف االجتماعات العامة

بغي أن يتضـمن منـهج   وين. املناسبات اليت تظهر فيها احلاجة إىل اخلطب والكلمات
                                                           

 ١٠٦، ص سابقرجع م. ٤٦

املكتبة العصرية للطباعة : بريوت ( اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقايوسف الصميلي، . ٤٧
 ١٨٩، ص )م١٩٩٨/ه١٤١٩والنشر، 

، ص )م١٩٩٨/ه١٤١٩كر املعاصر، دار الف: بريوت ( طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب، . ٤٨
١١٨ 



التعبري فرصا للتدريب على شىت أنواع اخلطب والكلمات حول حاجات تنشأ يف حياة 
التالميذ ملطالبهم املدرسية، وأهم املهارات اليت ينبغي أن نعين ا هنا هي القدرة علـى  
اختيار وتنظيم حمتويات اخلطبة أو الكلمة، والقدرة على تقدير الوقت الذي يتوقف فيه 

نسان عن الكالم، والقدرة على النطق احلسن واألداء اجليد، والقدرة على استخدام اإل
 ٤٩.الكلمات املناسبة

  :٥٠اختبار ملهارة الكالم - ز
إذا اردنا قياس قدرة الطالب على األداء الكالمى، ميكن أن نشرك : اختبار احملاورة - ١

نا ه. طالبني أو أكثر يف حوار كالمى عن موضوع معني أو ضمن موقف معني
يأخذ طالب دور الوالد مثال وطالب آخر دور االبن ويتحاوران حول موضوع 

 .حيايت ما
هنا يقابل املعلم الطالب على انفراد ويوجه إليه أسئلة غري : اختبار املقابلة احلرة - ٢

حمددة مسبقا، اي تتواىل األسئلة حسبما يسوقها مسار املقابلة ويعتمد التقييم على 
 .للغوية والنطقية ملا يقولطالقة الطالب والصحة ا

  ما امسك ؟) ١: (مثال 
  ما هوايتك، يا أمحد ؟) ٢(
  ما املشكالت اليت تواجهك ىف الدراسة ؟) ٣(
  ما املوضوعات اليت حتبها ؟ وملاذا ؟) ٤(
وتسري . هنا يكون املعلم قد أعد أسئلة حمددة من قبل: اختبار املقابلة املوجهة - ٣

وىف هذه احلالة، تكون األسئلة موحدة جلميع . سبقااملقابلة وفقا لألسئلة املعدة م

                                                           

 ١٥٤-١٥٣ص سابق، مرجع  حممد إبراهيم اخلطيب،. ٤٩

  ١٠٩- ١٠٨ص ) ٢٠٠٠دار الفالح للنشر والتوزيع ( االختبارات اللغويةحممد على اخلوىل، . ٥٠



الطالب وهذا خيالف املقابلة احلرة حيث ختتلف األسئلة من طالب اىل آخر حسب 
 .املسار احلر للمقابلة

) مثال(هنا يطلب املعلم من الطالب أن يتكلم ملدة مخس دقائق : اختبار التعبري احلر - ٤
ومن اجلائز . اليومية أو احلياة والدين مثال تكلم عن األنشطة. ىف موضوع حيدد له

 .أن يعطى الطالب فرصة الختيار موضوع يفضله من بني عدة موضوعات
من املمكن استعمال الساعة ذات العقارب : اختبار إعالم الوقت من الساعة - ٥

املتحركة  لقياس القدرة الكالمية للطالب، عن طريق حتريك عقريب الساعات 
فة، والطالب يقول الوقت بعد استقرار العقر بني يف كل والدقائق على أوقات خمتل

 .مرة
دف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم مبستوياته 

ولكن اإلجابة ىف هذه احلالة البد . وقد تكون األسئلة هنا شفهية أو كتابية. املختلفة
القدرة الكالمية هلا و. أن تكون شفهية ألن هدف االختبار هو قياس القدرة الكالمية

وىف هذه : على عدة مستويات، ادناها هو نطق نص مقروء أو نطق نص مسموع
  .احلالة ال ينتج الطالب تراكيب من عنده ينطق فقط ما هو مكتوب أو مسموع

  بوسيلة بطاقة األسئلة لوحة األلعاب: اخلامساملبحث 
  مفهوم لوحة األلعاب -أ 

 األلعاب الذي يستخدم:  يه (board game)مفهوم عن لوحة األلعاب 
: لعبتها، عادة جزء مكمل أو حمتوى من هذه اللعبة هي كمادة أساسية " اللوحة"

هذه اللعبة كتطوير من . و النرد) يف هذا البحث يستخدم بطاقة األسئلة(بطاقات 
 ular tanggaالصيغة ونظام ىف هذه اللعبة متساوية بثلم وثعبان أن  monopolyمونوبوىل 

  .تخدم البطاقة كوسيلتهاويس. 
  
  



  لوحة األلعاب خطوات ىف استخدام  -ب 
  االستعداد - ١

الىت (و بطاقة األسئلة النرد، : وهي لوحة األلعاباآلالت  ةاستعداد الباحث -
 )األنشطة اليوميةتتكون من األسئلة عن 

  التطبيق - ٢
عن املادة  ةالباحث تهذه اللعبة تبدأ بعد عملية التعليمية أي بعد أن شرح -

 .دقائق قبل اية التعليم ٣٠حوايل وهذه اللعبة العربية، اللغة 

  .تالميذا عشرةجمموعة، لكل جمموعة  ثالثةالتالميذ إىل  ةالباحث تقسم -
 .اختار لكل جمموعة رئيسهم -

 األول من كل جمموعة الالعبالنرد الختيار  ةرمي الباحث -

 موعةيناسب بكل جم و التالميذ ةاألول يرمي النرد أمام الباحث الالعب -

حينما الالعب األوىل حتصل على الرقم األربعة، فتقدمي أربعة خطوة و   -
 .يأخذ بطاقة األسئلة يناسب باالصورة

 بطاقة األسئلة و مباشرة إجابة باالشفهيةيفتح  الالعب أو تلميذ -

 عالمة األستفهام يعىن أن الالعب حتصل على األسئلة من رئيس اموعة -

 . فتقدمي خطوتني، حةصحيإن كانت اإلجابة إجابة  -

  .الرامي خيتار تلميذا آخر ليلعب بعده -
 مفهوم البطاقة -ج 

: البطاقات هي بعض من الوسائل الفعالة اليت تساعد ىف تعليم األطفال
ومن . القراءة والكتابة والكالم، وذلك من خالل مواقف وأنشطة فعالة، ومشوقة

  :٥١أمثلتها
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 ٥٢البطاقات واألنشطة اللغوية - ١

ويتوقف . والبطاقات بأساليب عديدة داخل الفصلتستخدم الصور 
أسلوب االستخدام على أهداف التدريب، وعلى املهارات أو النعاصر اليت 

فمهارة الكالم مثال، يفضل . يتناوهلا، وكذلك على مواصفات الصورة والبطاقة
هلا النشاط الثنائى أو نشاط التجوال، حيث يعتمد التدريب فيهما على االتصال 

وتستخدم البطاقات والصور الصغرية ىف هذه . املباشر بني التلميذ وزميله الشفهي
  .احلالة
 األنشطة اجلماعية )١

وهي األنشطة اليت يوجه فيها املعلم النشاط للفصل كله، مستخدما 
لوحة أو صورة كبرية، أو عددا من البطاقات والصور الصغرية توزع على مجيع 

وتقدم األنشطة اجلماعية بعدة . مجاعىتالميذ الفصل، ويتم النشاط ىف إطار 
  :طرق
يعرض املعلم لوحة كبرية، أو عدة صور على الفصل كله، ويطلب من  )١(

التالميذ أداء بعض االنشطة الشفهية أو الكتابية تتناول ما ىف الصور 
 .حبيث يشترك مجيع التالميذ أو معظمهم ىف احللل. املعروضة

طاقاة صغرية، ويشترك التالميذ وميكن أن توزع على مجيع تالميذ الفصل ب )٢(
ومن ذلك أن يأخد التالميذ ا كلمات أو صور، مث . مجيعا ىف أداء العمل

ينادى املعلم على بطاقة معينة فيسرع التلميذ الذي معه البطاقة املطلوبة حنو 
 .مقدمة الفصل

ومنها تدريبات السلسلة بالبطاقات، اليت يستخدم التلميذ فيها البطاقة  )٣(
 - )حيمل بطاقة ا كلمة أو صورة تفاح: (مثال. يما سوف يقولهكمفتاح ف

  )و أنت ماذا حتب؟.  أحب التفاح(
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 أنشطة اموعات )٢

وهو النشاط الذي يشترك فيه جمموعة من التالميذ عن طريق املناقشة فيما 
 .بينهم أو عن طريق تبادل البطاقات أو العبارات أو احلركات

 لةبطاقات الكلمات واجلمل املتماث - ٢

وهي بطاقات مكتوب فيها كلمات ومجل، توزع على التالميذ ويكتب املعلم، 
الكلمة أو اجلملة على السبورة، وعلى التلميذ أن يضاهي بني البطاقة املوجودة 

  .معه وبني ما هو مكتوب على السبورة
 بطاقة األسئلة واألجوبة - ٣

طاقات أسئلة، ىف نصف هذه الب. تكتب جمموعة من البطاقات بعدد تالميذ الفصل
وتوزع البطاقات حبيث يقرأ كل تلميذ . وىف النصف اآلخر إجابان عن هذه اسئلة

من التالميذ الذين معهم أسئلة بطاقته، ويرد عليه التلميذ الذي معه بطاقة اإلجابة 
  .الصحيحة على هذا السؤال

يد م أن يستخدم البطاقات يف مجيع أشكال التدريبات تقريبا، مما يفميكن املعلو
ىف االستجابات اجلمائية والثنائية، ويتيح للتالميذ ألوانا من النشاط احلركى، ويعطى 

  .٥٣جماال أوسع الستعمال الصور واللوحات يف تدريس اللغة
مدرسة، فصل، ): صورا وكلمات: (يعد املعلم لوحة كبرية حتتوى ما يأتى

حة أمام التالميذ، يعلق اللو. و يعد أيضا مخس بطاقات، على كل بطاقة سؤال. مكتب
يقف كل تلميذ ويقرأ السؤال الذي يف بطاقته، . ويوزع البطاقات على مخسة تالميذ

  .وينظر إىل اللوحة ويستعني ا ىف اإلجابة
كم تلميذا ىف الفصل ؟ ماذا يعملون ىف الفصل ؟ اذكر : منوذج لبطاقة األسئلة
  .أدة من األدوات املدرسية ؟

  :وللبطاقات عدة مزايا
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 لتالميذ على زيادة معدل سرعتهم ىف الكالمحث ا )١

 مزج اللعب بالتعليم )٢

 التعليم عن طريق النشاط )٣

التدريب على عدد من املهارات األساسية، كالتعرف على الكلمات  )٤
 .والفهم وحسن اإللقاء وسالمة النطق وسالمة اهلجاء وتنمية أساليب التعبري

  نبذة تارخيية عن املدرسة: السادساملبحث 
 .جزة عن هذه املدرسةحملة مو -أ 

ديري من إحدى املدارس ككانت املدرسة املتوسطة احملروسية لريبايا 
وبصفتها  ٩رقم  الشيخ احلج عبد الكرمياملتوسطة يف كديري، وهي تقع يف شارع 

مدرسة اإلسالمية تكون إدارة هذه املدرسة حتت وزارة الشؤون الدينية جلمهورية 
  .إندونيسيا

داف تعليمية تتمثل يف رؤيتها الثمينة، وهي تنفيذ التعليم هأوهذه املدرسة هلا 
واألخالق الكرمية قصدا الستعداد )  اال التربوي(الذي يتجه إىل ترقية نوعية العلوم 

الشؤون الدينية وجماالت العلوم يتهم ليكونوا متوفقني يف جماالت األجيال وتنم
  . والتكنولوجيا والفنون الثقافية
ثالث مئة قد بلغ عدد التالميذ فيها . م ٢٠١٠- ٢٠٠٩اسي وىف العام الدر

وأما املدرسني واملدرسات فيها فيبلغ عددهم . تلميذا وتلميذة ٣٢٤ثالثة وعشرون  
. الوفص إثنا عشروعدد الفصول للدراسة يف هذه املدرسة . مدرسا ومدرسة مخسون

لصف الثامن فصول ل خامسة، و )األول(فصول للصف السابع  ثالثةوهي تتكون من 
وتعتمد هذه املدرسة على ). الثالث(فصول كذلك للصف التاسع  أربعة، و )الثاين(

ويف تنفيذ هذا املنهج صممت هذه املدرسة ما يسمى باملنهج . ٢٠٠٦املنهج الدراسى 
 .٢٠٠٦ (ktsp)الدراسى للمستوى املدرسى 

  



 .تعليم مهارة الكالم يف هذه املدرسة -ب 

م لدي التالميذ الذين يدرسون اللغة العربية يف إن تعليم مهارة الكالم مه
ويتم . مستوى املدارس املتوسطة األسالمية، كما أمهية تعليم املهارات اللغوية األخرى

تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يف ثالثة حصص دراسية كل أسبوع، ويتجمن فيها 
راءة والكتابة والكالم، مبا تعليم املهارات اللغوية األربع، وهي مهارة االستماع والق

وأهداف تعليم مهارة الكالم يف ). عناصر اللغة العربية(فيعا تعليم املفردات والتراكيب 
ديري تتمثل يف األهداف العامة لتعليم اللغة كهذه املدرسة املتوسطة احملروسية لريبايا 

  ).٢٠٠٤توسيع املنهج الدراسي ( ٢٠٠٧العربية اليت قررها املنهج الدراسى 
 

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

 منهج البحث -أ 

 جمتمع البحث وعينته و أسلوب اختيارها - ب 

 متغريات البحث -ج 

 أدوات البحث -د 

 مصادر البيانات - ه 

 أسلوب حتليل البيانات -و 

 مراحل تنفيذ الدراسة - ز 

  



  الفصل الثالث
  البحث يةمنهج

  
  منهج البحث ومدخله - أ 

أما املدخل الذي استخدم . جرييبإن املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج الت
جيري هذا البحـث  و. التجرييب الكمي بالبيانات الكميةيف هذا البحث هو املدخل 

موعـة  اموعة التجريبيـة و اموعتني من اباستخدام جمموعتني، تتكون هاتني 
جمموعة التجريبية  هي جمموعة جيري ا السلوك اخلاص، أمـا جمموعـة   . الضابطة
  ٥٤.ي جمموعة ال جيري ا السلوك اخلاصالضابطة ه

تأثريا من املتغري املعني على املتغري اآلخر مبراقبة  يقيسوهذا البحث حياول أن 
واألسلوب . ا البحث باستخدام االختبار القبلي واالختبار البعديذجيري ه. جيدة

-The Equivalent Pretestهذا البحث هو أسلوب اموعة املتكافئة يف املستخدم 

Postest Design) (  موعة الضابطةأو أسلوب ا(Control Group Method) .ان هناك  إذ
  .فصل الضابط وفصل التجربةالفصالن 

  :وميكن تلخيص هذا التصميم ىف خطوات التجربة االتية
ىف ) العامل(جرى اختبار قبلى على اموعة، وذلك قبل تطبيق املتغري املستقل  )١

 التجربة

غري املستقل على النحو الذي حددته الباحثة وضبطه، وهدف هذا استخدام املت )٢
 .االستخدام إىل أحداث تغريات معينة ىف املتغري التابع ميكن مالحظتها وقياسها

 .جرى اختبار بعدى لقياس تأثري املتغري املستقل ىف املتغري التابع )٣
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الفرق حسب الفرق بني القياس القبلي والقياس البعدى مث ختترب داللة هذا  )٤
 .٥٥إحصائيا

وهدف استخدام هذا التصميم ملعرفة الفرق يف التحصيل بني الطالب 
لترقية مهارة الكالم، اعتمادا بوسيلة بطاقة األسئلة لوحة األلعاب باستخدام والطالبات 

نتيجة االختبار و   pre testعلى وجود فرق دال إحصائي بني نتيجة االختبار القبلي 
وهدف كذلك إىل احلصول على تطبيق لوحة . لك املهاراتت يف post testالبعدى 

األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة لترقية مهارة الكالم، وللحصول على ذلك اعتمد 
الباحثة على نتائج املالحظة  املباشرة من خالل أنشطة التعليم باستخدام هذه الوسيلة 

استخدام الباحثة حتليال ك، بناء على ذل (Action Research)مع القيام بالبحث االجرائي 
  . كميا ووصفيا
  

 .جمتمع البحث وعينته و أسلوب اختيارها -ب 

هو مجيع األفراد أو االشخاص أو  (Population Research)إن جمتمع البحث 
واتمع يف هذا البحث مجيع . ٥٦االشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث

  .الشرقية ىديري جاوكريبايا درسة احملروسية املتوسطة لامل الصف السابع ىف
شقات معن  ةفالعينة متثل اتمع االصلي وحتقق اغراض البحث وتعىن الباحث

بأساليب خمتلفة وتضم عددا من االفراد من  ةا الباحثختارادراسة احملتمع االصلي، 
السابع، يعىن فصل ألف و عينة هذا البحث هو طلبة الصف . ٥٧اتمع األصلي
، وفصل الباء اموعة الضابطة  طلبة ٣١ وعددها experiment class جمموعة التجربة
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control class ىديري جاوكدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا املىف ، طلبة ٣١ وعددها 
  .الشرقية

 اختيار العينة العشوائيأسلوب  وإن أسلوب اختيار العينة ىف هذا البحث ه
افرادا ممثلني  للمجتمع األصلي لكي  ةباحثتار الخت ،Random Sampleأو االحتمالية 

يستطيع تعميم النتائج على اتمع األصلي كله وىف هذه احلالة يكون مجيع أفراد 
  .اتمع األصلي للبحث معروفني وحمددين، فالتمثيل هنا يكون دقيقا

  
  :متغريات البحث -ج 

  :هناك متغريان يف هذا البحث
 (Independent Variable)العامل املستقل  - ١

. ٥٨العامل املستقل هو العامل الذي نريد أن نقيس مدى تأثريه على املوقف
وهو هنا تطبيق لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة يف تعليم اللغة العربية 

  . ويسمى العامل التجرييب أو املتغري التجرييب
 (Dependent Variable)العامل التابع  - ٢

ن تأثري العامل املستقل، ويف هذا البحث العامل التابع هو  العامل الذي ينتج ع
نتيجة الطـالب  يعىن  .هو نتيجة التعلم لدي الطلبة قبل التجربة وبعد التجربة

والطالبات ىف ترقية مهارة الكالم وهو مهارة البحث عن املعلومات التفصيلية 
  .واخلاصة ىف النطق والقواعد وقدرة املفردات و الفهم والطالقة

  
 أدوات البحث -د 

  :الباحثة ذا البحث باستخدام األدوات التالية تقوم

 .املالحظة - ١
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املالحظة هي وسيلة يستخدمها االنسان العادى ىف اكتسابه خلرباته ومعلوماته 
أما تقوم الباحثة باملالحظة . ٥٩حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه
والتعلم، واالتصال بني املعلم للحصول على البيانات اليت تتعلق بانشطة عملية التعليم 

والطالب، واالتصال بني الطالب أنفسهم، والطريقة التعليمية املستخدمة، ومشاركة 
الطالب ىف عملية التعليم والتعلم، واجنازات الطالب الذين يدرسون باستخدام لوحة 

املباشرة فاملالحظة . وتكون هذه املالحظة أثناء عملية التعليم والتعلم املباشرة. األلعاب
 .هى طريقة حبيث تكون الباحثة جزءا من النشاطات اللغوية املدروسة

 .االختبار - ٢

خرى األالت اآلهو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات أو  االختبار
الفرد أو  هااملستخدمة لقياس املهارة واملعرفة والذكاء والكفاءة وامللكة اليت ميلك

إلجراء و النشاطات املعقدة لتناول القدرة سلوك واالختبار هو أداة ا ٦٠اجلماعة
  .٦١الشخص اليت تصور الكفاءة ىف املادة الدراسة واملعينة

أوال، االختبار : واستخدمت الباحثة يف هذه املدرسة نوعني من االختبار
القبلي، تقدمه الباحثة للطالب والطالبات قبل أن يطبق عليهم استخدام لوحة األلعاب 

ثانيا، االختبار . ألسئلة لكي تعرف كفاءم قبل أن ميروا بالتجربةبوسيلة بطاقة ا
البعدى، وتقدمه الباحثة للطالب والطالبات بعد التجربة لكي يعرف حتصيل املقارنة 
بني الطالب والطالبات باستخدام لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة لترقية مهارة 

الطالب  التقدم الذي أحرزه ملعرفة شفهي اختبار ستخدمت البحث، هذا يف .الكالم
وأما نوعه فهو . والتعلم ميالتعل عملية انتهاء بعد الكالمة مهاريف اكتساب  والطالبات

حيث يشرك املعلم طالبني أو أكثر يف تدريب على حوار كالمي عن اختبار احملاورة 
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األداء  اليت وزعها بينهم لقياس قدرم على األسئلة بوسيلة البطاقةموضوع معني 
من خالل هذا احلوار يستطيع الطلبة نطق األصوات العربية وتعلم طريقة . الكالمي

 .إلقاء السؤال واإلجابة عليه يف تعبري أفكارهم

) ١: (على حتتوى هيمن تلك العملية ف ستقاس اليت الكالم مهارة جوانب وأما
 ةالباحث تحددو .األداء) ٥(و .الطالقة) ٤(و املفردات،) ٣(القواعد ) ٢(و النطق،
 مابقدر ما ميكن لطلبة املدرسة الوصول إليه وهو ك الكالم مهارة لقياسالبسيط  املعيار
  : ٦٢يلي

  
   )١( اجلدول

  تفصيالت الكفاءة ملهارة الكالم
 /التفصيل   الرقم

  املستوى
  النطق 
)١٥-١(  

  القواعد
)١٥-١(  

  املفردات
)٢٥-١(  

  الطالقة
)٢٠-١(  

  األداء
)٢٥-١(  

  ٥- ١  ٤- ١  ٥- ١  ٣- ١  ٣- ١  ضعيف  ١
  ١٠- ٦  ٨- ٥  ١٠- ٦  ٦- ٤  ٦- ٤  مقبول  ٢
  ١٥-١١  ١٢- ٩  ١٥-١١  ٩- ٧  ٩- ٧  جيد  ٣
  ٢٠-١٦  ١٦-١٣  ٢٠-١٦  ١١- ٨  ١١- ٨  جيد جدا  ٤
  ٢٥-٢١  ٢٠-١٧  ٢٥-٢١  ١٥-١٢  ١٥-١٢  ممتاز  ٥
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  )٢(اجلدول 
  معيار الدرجات

 املستوى النتيجة باحلروف الدرجات الرقم
١٠٠-٩٠ ١  ممتاز أ 
٨٩-٧٥ ٢ يد جداج ب   
٧٤-٦٠ ٣  جيد ج 
٥٩-٤٥ ٤  مقبول د 
٤٤أقل من  ٥  ضعيف ه 

  
 .(Quessionaire) االستبانات - ٣

مالئمة للحصول على ة االستبانات هي يعترب االستبيان أو االستقصاء أدا
انات وحقائق مرتبطة بواقع معني، ويقدم االستبيان بشكل عدد من معلومات وبي

. ٦٣عدد من األفراد املعنيني مبوضوع االستبيان األسئلة يطلب االجابة عنها من قبل
 على للحصول تستخدم اليت املكتوبة األسئلة عن جمموعةهنا  باالستباناتواملراد 
باستخدام  الكالمة مهار تعليم إجراءات عن الطلبة باستجابات تتعلق اليت املعلومات

   .لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة
 .(Interview)املقابلة  - ٤

. هي أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشريةاملقابلة 
جبمع معلومات وبيانات شفوية من  ةشفويا يقوم من خالله الباحث تعترب املقابلة استبيانا

يتمثل ىف أن املفحوص هو الذي يكتب  ةانص، والفروق بني املقابلة واالستباملفحو
نما يكتب الباحث بنفسه اجابات املفحوص ىف اإلجابة على أسئلة االستبيانا، بي
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وتعتمد الباحثة على املقابلة للبحوث وجها بوجه بغرض طرح عدد من . ٦٤املقابلة
األسئلة من قبل الباحثة واألجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال إا طريقة طلب 

ملقابلة هو مدرس فاملخرب هلذه ا. البيانات بطريقة احلوار بني الباحثة والفاعل أو املخرب
 قابلةهي امل البحث هذا يف تستخدم اليت واملقابلة .اللغة العربية ىف الصف السابع

  .املقابلة دليل على تعتمداليت  املنظمة
 حالة عن املعلم ءآراب تتعلق اليت البيانات على للحصولو دف هذه املقابلة 

 تعليم إجراءات عن -مقابل تهبصف -  هآراءو املقصودة، املدرسة يف العربية اللغة تعليم
  .باستخدام لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة الكالمة مهار

  

 .مصادر البيانات -ه 

   :فهي كاآلتى  البحث هذا يف البيانات مصادر أما
 للسنة مدرس اللغة العربية والطالب ىف املدرسة املذكورةوفيه : مصدر رئيسي )١

، ومشاركة ل التجريب وبعدهنتائج اختبارهم قبو ،م٢٠١٠-٢٠٠٩ الدراسية
 .الباحثة للمعلم

 .تب واملراجع اليت تتعلق ذا البحثكالوفيه : مصدر ثانوى )٢
  

 .أسلوب حتليل البيانات - و 

أما األسلوب املستخدم يف حتليل البيانات احملصلة يف هذا البحث التجرييب 
  .فهو الرمز اإلحصائي لإلختبار القبلي واإلختبار البعدي

  : ٦٥ (t-test) ت-باالختبار حث التحليل اإلحصائي بالرمزويستخدم هذا الب
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  :املعاين 
Mx   =املقياس  املعديل من فرقة التجربة  
My   =املقياس املعديل من فرقة الضابطة  

∑X2   ةعدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجرب=  
∑Y2   عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة=  

Nx   =عدد الطلبة يف فرقة التجربة  
Ny   =عدد الطلبة يف فرقة الضابة  

    (Verifikasi)مراجعة البيانات  )١
بعد مجع البيانات دف الباحثة ملراجعة البيانات اليت فعلتها يف البيانات اتمعة 

ك اإلصالح والتطور علي التحليل لتأكيد التحليل السابق حىت من املالحظة وكذل
  .تستطيع أن تأخذ  النتائج املرجوة من البحث

  
  .مراحل تنفيذ الدراسة -ي

أما املراحل اليت استخدمتها الباحثة جلمع كل البيانات واملعلومات املتعلقة 
  :ذا البحث فهي كما يلي

 .احلكومية ماالنج أن تقوم ذا البحث استأذنت الباحثة من اجلامعة اإلسالمية  - ١

استأذنت الباحثة من رئيس املدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا كديرى أن تقوم  - ٢
 .ذا البحث

 .جمموعة التجربة، واموعة الضابطة ومستوى الكفاءة. حتديد جمموعتني - ٣

 .قامت الباحثة باالختبار القبلي - ٤



اقة األسئلة إلستستخدمها يف البحث اختارت الباحثة لوحة األلعاب بوسيلة بط - ٥
 .التجرييب ىف املدرسة احملروسية املتوسطة لترقية مهارة الكالم

قامت الباحثة بتطبيق لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة للطالب والطالبات يف  - ٦
 .الفصل السابع

جمموعة التجربة وهي الطلبة : قامت الباحثة باالختبار البعدى للمجموعتني - ٧
رسون مهارة الكالم ببطاقة األسئلة، واموعة الضابطة وهم الطلبة الذى يد

 .الذى يدرسون مهارة الكالم بالطريقة العادية

  :لتحليل البيانات ختطو الباحثة ثالث خطوات، هي
  .مرحلة اإلعداد )١

) ٣تصميم أداة االختبار، ) ٢تصميم أداة التدريس، ) ١: ومن ضمن خطوة اإلعداد
  .ةتصميم أداة املالحظ

  .تصميم أداة التدريس  )١(
أداة التدريس هي التدريس باستخدام لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة 

  .والتدريس العادى أى بدوا
  .تصميم أداة االختبار  )٢(

بعد أن صممت الباحثة أداة التدريس، صممت أداة االختبار وهى األسئلة 
ى على الدرس بعد تطبيق املعروضة على الطالب ملعرفة كفاءم ىف التعبري الشفه

  .وتلك األسئلة مأخوذة من املواد اليت سبق تعليمها. لوحة األلعاب وبدوا
  .تصميم أداة املالحظة  )٣(

هذه األدوات هى املالحظة واستخدمتها الباحثة لتسجيل مجيع األنشطة اليت قام 
ة ونتائج هذه املالحظ. ا الطالب والطالبات خالل عملية جتربة لوحة األلعاب

وضعتها الباحثة ىف اجلدول وجيعل تكرار كل أنشطة الطالب والطالبات خالل 
  .عملية جتريبة لوحة األلعاب



  .إجراء التجربة )٢
مث تقوم الباحثة بالتطبيق لوحة األلعاب . أجريت التجربة كما ذكر ىف اإلعداد

ر مرتني إلختبا(بوسيلة بطاقة األسئلة لترقية مهارة الكالم ستة مرات أو جتارب 
  ).القبلي والبعدى

والتقييم الذي أخذته الباحثة من . وبعد كمال التجارب، تقوم الباحثة بالتقييم
اسم التقييم هو تفصيالت الكفاءة لترقية مهارة الكالم عند . ٦٦كتاب جيواندونو

مدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا كديري، التقييم تتكون من مخسة تفصيالت 
  .األداء). ٥(الطالقة ) ٤(قدرة املفردات ) ٣. (لقواعدا). ٢(النطق ). ١: (وهي
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  الفصل الرابع

  وحتليلها ومناقشتهاعرض البيانات 

  

  عرض البيانات وحتليلها:   املبحث األول

  تأييد نتائج االختبار من بيانات االستبانة:   املبحث الثاىن

  مناقشة البيانات:   املبحث الثالث

  

  

  

  



  الفصل الرابع
  البيانات وحتليلها ومناقشتها عرض

  
هذا الفصل يشتمل على عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها، وهو يتكون من 

عن تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم ىف ميدان البحث املبحث األول : ثحامبثالثة 
، الكالم باستخدام لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلةعن خطوات تدريس والثاىن 
  .عرض ومناقشة و حتليل وتفسري نتائج الدراسةعن  لثالثاواملبحث 
  

  عرض البيانات: املبحث األول
 تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم ىف ميدان البحث ) أ

اهلدف الرئيسي يف تعليم اللغة العربية والكفاءة : حيتمل هذا املبحث على
الكالم واحتياجهم إىل األساسية ملهارة الكالم، وكفاءة تالميذ الصف السابع يف مهارة 

  .ترقيتها
اهلدف الرئيسي لتعليم اللغة العربية يف املدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا كديرى  - ١

جاوى الشرقية هو كوسيلة وآلة لترقية نفسية الطالب ىف العلوم والثقافة واحلضارة 
 .حىت يكونوا ساكنا من سكان ملستقبلهم ويشتركون يف بناء احلضارة يف بلدهم

الربنامج لتعليم اللغة العربية ملهارة الكالم يف املدرسة احملروسية املتوسطة ف
  :لريبايا كديرى دف على تنمية طالبه ىف األمور التالية

 اإلستيعاب اجليد ىف اللغة العربية )١

 القدرة على الكالم اجليد ىف اللغة العربية )٢

 اللغة العربية  و فهم املعىن  القدرة املفردات )٣



املدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا  األساسية لتعليم اللغة العربية ىفوالكفاءة  - ٢
كديرى هي قدرة الطالب على التعبري الشفهي عما جيول ىف ذهنهم من األفكار 

  .واملشاعر
املدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا كديرى شيئ هام،  تعترب اللغة العربية ىف

حها املعلم باللغة العربية أو الكتب الدراسية فدرس اللغة العربية أو الدرس الذي يشر
مكتوبة باللغة العربية متجه لتشجيع التالميذ وتنمية منوهم ىف اللغة العربية سواء كان 

وا تساعدهم على تفقيه ومصادره من مصدر شرائع االسالم وهو . إجابيا أو سلبيا
  .القرآن وغري ذملك

 .م واحتياجهم إىل ترقيتهاكفاءة تالميذ الصف السابع يف مهارة الكال - ٣

قامت الباحثة باملالحظة على مجيع تالميذ الصف السابع وقامت باملقابلة مع 
مدرس اللغة العربية حول عملية التعليم مهارة الكالم باللغة العربية، وهذه اخلطوة 
جلمع املعلومات وملعرفة الواقعة عن عملية تعليم اللغة العربية ىف هذه املدرسة 

مشكالا، وجرت هذه املالحظة واملقابلة ىف أنشطة الدراسة التمهيدية وتشخيص 
preliminary research  ومن هنا وجدت الباحثة . ٢٠١٠فيرباير ٢٧السبت  يوم

  :املشكالت الىت وقعت فيها كاآلتى
 قلة ميول التالميذ إىل تعلم اللغة العربية ال سيما إىل تعلم مهارة الكالم )١

 طق والقواعدكثرة األخطاء ىف الن )٢

 قلة استيعاب املفردات املدروسة  )٣

 صعب عليهم تشكيل اجلمل وتركيبها بصياغ األسئلة ىف الكالم )٤

 تلجلج التالميذ ىف الكالم )٥

و لنيل احلقائق عن مقدار مهارة الكالم باللغة العربية، طرحت الباحثة االختبار 
ميذ الصف السابع تال جلميع  preliminary researchالدراسة التمهيدية ىف أنشطة 

معتمدا على املعايري املقررة، ويعترب هذا االختبار مقياسا ملعرفة كفاءة التالميذ ىف مهارة 



ىف احلصة الثانية  ٢٠١٠مارس  ١قامت الباحثة ذا االختبار ىف يوم االثنني . الكالم
و  وكان هذا االختبار شفويا على شكل األسئلة. واستغرق هذا االختبار أربعني دقيقة

  .احلوار
األول هو اختبار شفوى على : قسمت الباحثة هذا االختبار إىل االختبارين
ووقت . وعدد األسئلة مخس أسئلة. شكل األسئلة من املدرسة واحلوار  ليطبق التالميذ

االختبار لكل فرد دقيقة واحدة، وهذا االختبار ملعرفة ترقية النطق و القواعد وقدرة 
. والثاىن هو اختبار شفوى على شكل احلوار لدى التالميذ. الفهماملفردات والطالقة و

 .وهلذا االختبار قسم التالميذ شخصني لكل جمموعات
لكالم باستخدام لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة اتدريس  خطوات ) ب

  .األسئلة
لقاءات  أربعةو قد عقدت الكالم، لقاءات يف تدريس  ستةعقدت الباحثة 

ولقائَني لعاب بوسيلة بطاقة األسئلة يف تدريس الكالم باستخدام لوحة األلتطبيق 
السبت قامت الباحثة بالتعليم يف اموعة التجريبية يف يوم و. القبلي والبعدى لإلختبار

الثامنة ، وهذه يف الساعة دقائق مثانونملدة والثالثة  ةالثانييف احلصة  )أ(لفصل ألف 
  .  خطوات  التدريس يف كل لقاءوالتايلالتاسعة وثالثون، الساعة  وعشرة حىت

  
  )١( :اللقاء األول) ٣(جدول 
  م ٢٠١٠فيرباير  ٢٧السبت  : اليوم      احلوار :  املادة

  ٢ × ٤٠:  الزمن  )اإلختبار القبلي(األنشطة  : املوضوع
  السابع :  الفصل     املتوسطة:  املستوى

  
  
  



  إجراءات التدريس 
 اللقاء األول ىف الدور األول والثاىن

  )م ٢٠١٠فيرباير  ٢٧السبت ( اللقاء األول  قاطالن
  إلقاء السالم .١  التمهيد

  ةلبتسأل املدرسة على أحوال الط .٢
  ةلبالط التعارف بني املدرسة و .٣
ة جلذب ميوهلم لبالطتقوم املدرسة بتشجيع  .٤

  .ىف عملية التعليم والتعلم وتشويقهم
  .تقرأ املدرسة كشف احلضور .٥
ا  ه يف ذلك اليومبيان عن الذي يريد إيصال .٦

  الطلبة
األنشطة أو إلقاء مادة 

  الدرس
  االختبار القبلي .١

 تعظ املدرسة الطلبة وتدعوهن ليكن شابات .١  االختتام
  مطيعات

  .لبة بتحية اإلسالمتودع املدرسة الط .٢
  

  )٢: (الثاىناللقاء ) ٤(جدول 
  م ٢٠١٠مارس  ٦السبت  : اليوم    تطبيق بطاقة األسئلة :  املادة
  ٢ × ٤٠:  الزمن    النشاطات ىف البيت : ضوعاملو

  السابع:  الفصل     املتوسطة:  املستوى
  
  



  إجراءات التدريس
 اللقاء الثاىن ىف الدور األول والثاىن

  )م ٢٠١٠مارس  ٦السبت (الثاىن اللقاء   النقاط
  تقوم املدرسة بالتحية والتسليم .١  التمهيد

  ةلبتسأل املدرسة على أحوال الط .٢
 ة جلذب ميوهلملبالطرسة بتشجيع تقوم املد .٣

  .ىف عملية التعليم والتعلم هموتشويق
  .تقرأ املدرسة كشف احلضور .٤
  ن اوتعلم املدرسة النشاطات اليت سيقوم .٥
ملوضوع يف هذا اللقاء بأن ا ةلبالطختيري املدرسة  .٦

  " النشاطات يف البيت"هو 
األنشطة أو إلقاء مادة 

  الدرس
ار ويستمع الطلبة إىل ما قرأه يقرأ املعلم مادة احلو .١

 .املعلم
ل يف مادة يشرح املعلم معاين كلمات أو مج .٢

 .األسئلة ةاحلوار بوسيلة البطاق
يقرأ املعلم مادة احلوار مرة ثانية ويقلده الطلبة يف  .٣

  .قراءته
 .فظ مادة احلوارحييأمر املعلم الطلبة  .١
يدرب املعلم الطلبة على حفظ مادة احلوار مجلة  .٢

حىت األسئلة  ةة متدرجا بوسيلة البطاقبعد مجل
  .حيفظوها عن ظهر قلوم جيدا

تقوم املدرسة بالتقومي حواىل عشر دقائق و تعطى  .١  التقومي
  االختبار الشفوى على شكل األسئلة من البطاقات



تعظ املدرسة الطلبة وتدعوهن ليكن شابات  .١  االختتام
  مطيعات

  .لبة بتحية اإلسالمتودع املدرسة الط .٢
  

  )٣: (الثالث اللقاء ) ٥(جدول 
  م ٢٠١٠مارس  ١٣السبت  : اليوم    تطبيق بطاقة األسئلة:  املادة

  ٢ × ٤٠:  الزمن    النشاطات ىف املدرسة: املوضوع
 السابع:  الفصل     املتوسطة:  املستوى

  )م ٢٠١٠مارس  ١٣السبت (الثالث اللقاء   النقاط
  تقوم املدرسة بالتحية والتسليم .١  التمهيد

  ةلبسأل املدرسة على أحوال الطت .٢
 ة جلذب ميوهلملبالطتقوم املدرسة بتشجيع  .٣

  .ىف عملية التعليم والتعلم هموتشويق
  .تقرأ املدرسة كشف احلضور .٤
  ن اوتعلم املدرسة النشاطات اليت سيقوم .٥
يعطى املعلم الطلبة فرصة لتدريب على ممارسة  .١

ساعدة احلوار بتبادل األسئلة واألجوبة بينهم مب
 .اليت وزعها بينهم األسئلةالبطاقات 

يدرب املعلم طالبني لعب األدوار لتطبيق احلوار  .٢
متثيال ألصدقائهما  األسئلةمبساعدة البطاقات 

  .اآلخرين
  الطالب إىل ثالث جمموعاتتوزع املدرسة  .٣



تقوم املدرسة بالتقومي حواىل عشر دقائق و تعطى  .١  التقومي
سئلة من االختبار الشفوى على شكل األ

  البطاقات
 اباتوتدعوهن ليكن ش تعظ املدرسة الطلبة .١  االختتام

  مطيعات
  .لبة بتحية اإلسالمتودع املدرسة الط .٢

  
  )٤: (الرابع اللقاء ) ٦(جدول 
  م ٢٠١٠مارس ٢٠السبت  : اليوم    تطبيق بطاقة األسئلة :  املادة

  ٢ × ٤٠:  الزمن    النشاطات ىف املدرسة: املوضوع
 السابع:  الفصل     توسطةامل:  املستوى

  )م ٢٠١٠مارس  ٢٠السبت (الثاىن اللقاء   النقاط
  تقوم املدرسة بالتحية والتسليم .١  التمهيد

  ةلبتسأل املدرسة على أحوال الط .٢
 ة جلذب ميوهلملبالطتقوم املدرسة بتشجيع  .٣

  .عملية التعليم والتعلم إىل هموتشويق
  .تقرأ املدرسة كشف احلضور .٤
  ن اوة النشاطات اليت سيقومتعلم املدرس .٥

األنشطة أو إلقاء مادة 
  الدرس

خترب املدرسة الطلبة بأن ما سيتعلمنه هو ما يتعلق  .١
باملوضوع النشاطات " بطاقة األسئلة"باستخدام 
  ىف املدرسة

جيرى املعلم اختبار احملاورة بطلب كل طالب أن  .٢
لقياس  األسئلةيلعب األدوار مبساعدة البطاقات 



يف نطق األصوات العربية والتعبري عن  مكفاء
أفكارهم من خالل احلوار بينه وبني أحد من 
. أصدقائه وفقا مبحتويات دروسهم أمام الفصل

 .وكذلك لكل طالبة
الطلبة يف تطبيق  تواجديالحظ املعلم املشكالت اليت  .٣

  احلوار وحياول مساعدم يف حلها
  ثالثة جمموعاتتوزع املدرسة  .٤

املدرسة بالتقومي حواىل عشر دقائق و تعطى  تقوم .١  التقومي
االختبار الشفوى على شكل األسئلة من 

  البطاقات
 اباتوتدعوهن ليكن ش تعظ املدرسة الطلبة .١  االختتام

  مطيعات
  .لبة بتحية اإلسالمتودع املدرسة الط .٢

  
  )٥: (اخلامس اللقاء ) ٧(جدول 
  م ٢٠١٠مارس  ٢٧السبت  : اليوم      تطبيق بطاقة األسئلة : املادة

  ٢ × ٤٠:  الزمن  النشاطات ىف  البيت واملدرسة:املوضوع
 السابع:  الفصل       املتوسطة: املستوى

  )م ٢٠١٠مارس  ٢٧السبت (الثاىن اللقاء   النقاط
  تقوم املدرسة بالتحية والتسليم .١  التمهيد

  ةلبتسأل املدرسة على أحوال الط .٢
 ة جلذب ميوهلملبالطتقوم املدرسة بتشجيع  .٣

  .عملية التعليم والتعلم هم إىلتشويقو



  .تقرأ املدرسة كشف احلضور .٤
  ا تعلم املدرسة النشاطات اليت سيقومون .٥

األنشطة أو إلقاء مادة 
  الدرس

األخطاء النطقية على يتكلم املعلم قليال عن  .١
 الذي سبق تعلمهبعض الطلبة يف احلوار 

 .وتصحيحها
تأكيدا مراجعة ويقرأ املعلم نص منوذج احلوار  .٢

  .لفهم الطلبة علي املادة املدروسة
قياس كفاءات يواصل املعلم اختبار احملاورة ل .٣

الطلبة اآلخرين يف نطق األصوات العربية والتعبري 
عن أفكارهم من خالل احلوار بينهم مبساعدة 

  .ىف البيت واملدرسةملوضوع   األسئلةالبطاقات 
  إىل الطلبة ثالث جمموعاتتوزع املدرسة  .١
تتاح هلا  اللعبوالطالبة الىت تعشر أوال على  .٢

الفرصة لطرح السؤال الثاىن على زمالئها من 
  بطاقتها، هكذا اىل آخره

  وتعطى املدرسة اهلدية للمجموعة الفائزة .٣
تقوم املدرسة بالتقومي حواىل عشر دقائق و تعطى  .١  التقومي

االختبار الشفوى على شكل األسئلة من 
  البطاقات

وتدعوهن ليكن شبابة  عظ املدرسة الطلبةت .٢  االختتام
  مطيعات

  .لبة بتحية اإلسالمتودع املدرسة الط .٣
  



  )٦: (السادس اللقاء ) ٨(جدول 
  م ٢٠١٠أبريل  ٣السبت  : اليوم      تطبيق بطاقة األسئلة : املادة

  ٢ × ٤٠:  الزمن  )اإلختبار البعدى(األنشطة اليومية :املوضوع
 السابع:  الفصل       املتوسطة: املستوى

  )م ٢٠١٠أبريل  ٣السبت (السادس اللقاء   النقاط
  تقوم املدرسة بالتحية والتسليم .١  التمهيد

  الربط  باملوضوع السابق .٢
 ة جلذب ميوهلملبالطتقوم املدرسة بتشجيع  .٣

  .عملية التعليم والتعلم هم إىلوتشويق
  .تقرأ املدرسة كشف احلضور .٤
  ا نتعلم املدرسة النشاطات اليت سيقومو .٥

األنشطة أو إلقاء مادة 
  الدرس

  االختبار البعدى .١

تقوم املدرسة بالتقومي حواىل عشر دقائق و تعطى  .١  التقومي
  التسجيع إىل الطلبة

  .لبة بتحية اإلسالمتودع املدرسة الط .١  اإلختتام
 

 وتفسري نتائج الدراسةالبيانات حتليل  ) ج

 هذا البحث هو كما عرضت الباحثة ىف الفصل الثالث أن جمتمع البحث يف
طلبة الفصل السابع وعينة البحث يف هذا البحث هو فصل السابع أ و ب يعىن فصل أ 

. تلميذا ٣١تلميذا وفصل ب كفصل الضابط وعددها  ٣١كفصل التجربة و عددها 
  :وستعرض الباحثة نتائج البحث كما يلي

  



 الضابطةالباء لفصل نتائج اإلختبار القبلي ملهارة الكالم الفصل ) ٩جدول ( -١

٢-  
  
  رقم

  
اسم 
  التالميذ

    رشاملؤ
  الدرجة

  
   النطق  املستوى

)١٥- ١(  
  القواعد

)١٥- ١(  
  املفردات

)٢٥- ١(  
  الطالقة

)٢٠- ١(  
  األداء

)٢٥- ١(  
أديتيا دوى   ١

  مرجا
١٢ ١٠ ١١ ٥ ٦ 

44 
  ضعيف

أمحد فروق   ٢
  زمزمى

١٢ ١٠ ١١ ٥ ٦ 
44 

  ضعيف

فجر   ٣
  فؤادى

١١ ٨ ١٠ ٩ ٨ 
46 

  مقبول

  ضعيف 44 ١٢ ١٠ ١١ ٥ ٦  ى فارز قند  ٤

إسرافاتول   ٥
  عليا

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

  مقبول

جازي   ٦
  فرحن

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

 مقبول

خرية   ٧
  النعمة

١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠ 
55 

 مقبول

  مقبول 50 ١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩  ليلة املنورة  ٨

  مقبول 50 ١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩  ليلة القدرية  ٩

حممد   ١٠
  رمضان

١١ ٩ ١١ ٧ ٧ 
45 

  مقبول

د هري حمم  ١١
  ستياوان

١٢ ١٠ ١١ ٥ ٦ 
44 

  ضعيف



حممد أجنى   ١٢
  عبد اهللا

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

 مقبول

 مقبول 50 ١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩  حممد وفا  ١٣

 مقبول 50 ١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩  حممد أنوار   ١٤

حممد   ١٥
نورول 
  وفا

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 

50 

 مقبول

حممد نور   ١٦
  فكري

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

  مقبول

نورينا   ١٧
  بريليا

١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠ 
55 

 مقبول

نورول ليلة   ١٨
  األعمة

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

 مقبول

 مقبول 55 ١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠  نور حياتى  ١٩

 مقبول 55 ١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠  رابط أمحد  ٢٠

رفان   ٢١
  أنتارتيكا

١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠ 
55 

 مقبول

رمضان   ٢٢
  دوى

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

 مقبول

ربيعة   ٢٣
  العدوية

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

  مقبول

ستياوان   ٢٤
  هدايت

١٢ ١٠ ١١ ٥ ٦ 
44 

  ضعيف



  مقبول 47 ١١ ٨ ١١ ٩ ٨  سييت إيكا  ٢٥

سييت   ٢٦
  فاطمة

١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠ 
55 

  مقبول

سييت نور   ٢٧
  الفضيلة

١١ ٨ ١١ ٩ ٨ 
47 

  مقبول

  مقبول 50 ١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩  أمي أملس  ٢٨

أسوة   ٢٩
  حسنة

١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠ 
55 

  مقبول

فيتا   ٣٠
  رمحوايت

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

 مقبول

ويك   ٣١
  فيربيانىت

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

 مقبول

   1540 375 317 355 227 266  العدد  

    ٤٩.٦٧ ١٢.٠٩ ١٠.٢٢ ١١.٤٥ ٧.٣٢ ٨.٥٨  املعدل

 ٤٩.٦٧ نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلةفمن 

ومن هنـا  . ستوي مقبولمعىن ذلك أن قدرة التالميذ على مهارة الكالم العريب يف امل
  .فإن قدرة التالميذ على مهارة الكالم العريب بصفة عامة مقبول

  الضابطةنتيجة االختبار القبلي للمجموعة :  ١٠جدول 

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم

١٠٠-٩٠ ١  - - ممتاز 



٨٩-٧٥ ٢  - - جيد جدا 

٧٤-٦٠ ٣  - - جيد 

٥٩-٤٥ ٤  ٨٣.٨٧ ٢٦ مقبول 

٤٤ل من أق  ٥  ١٦.١٢ ٥ ضعيف 

 %١٠٠ ٣١ اموع

من %) ١٦.١٢(وجد يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة الضابطة 
%) ٨٣.٨٧(و. عدد الطلبة يضعفون يف مادة الكالم، ألن درجتهم يف درجة ضعيف

  .منهم يف درجة مقبول
الفصل ة موعاإلختبار القبلي تقومي مهارة الكالم وتقديرها يف  ١١جدول 
  الضابطة

النسبة   الطلبة  التقدير  النتيجة  نواحى الكالم
  املئوية

  املعدل

  -  -  -  ممتاز  ١٥-١٣  النطق .١
  ٠.٢٢  ٢٢.٥٨  ٧  جيد جدا  ١٢-١٠  
  ٠.٦١  ٦١.٢٩  ١٩  جيد  ٩- ٧  
  ٠.١٦  ١٦.١٢  ٥   مقبول  ٦- ٤  
  -  -  -  ضعيف  ٣- ١  

  -  -  -  ممتاز  ١٥-١٣  القواعد .٢
  -  -  -  جيد جدا  ١٢-١٠  
  ٠.٨٣  ٨٣.٨٧  ٢٦  جيد  ٩- ٧  



  ٠.١٦  ١٦.١٢  ٥   مقبول  ٦- ٤  
  -  -  -  ضعيف  ٣- ١  

  -  -  -  ممتاز  ٢٥-٢١  املفردات .٣
  -  -  -  جيد جدا  ٢٠-١٦  
  ٠.٩٦  ٩٦.٧٧  ٣٠  جيد  ١٥-١١  
  ٠.٠٣  ٣.٢٢  ١   مقبول  ١٠- ٦  
  -  -  -  ضعيف  ٥- ١  

  -  -  -  ممتاز  ٢٠-١٧  الطالقة .٤
  -  -  -  جيد جدا  ١٦-١٣  
  ٠.٩٠  ٩٠.٣٢  ٢٨  جيد  ١٢- ٩  
  ٠.٠٩  ٩.٦٧  ٣   بولمق  ٨- ٥  
  -  -  -  ضعيف  ٤- ١  

  -  -  -  ممتاز  ٢٥-٢١  األداء .٥
  -  -  -  جيد جدا  ٢٠-١٦  
  ١  ١٠٠  ٣١  جيد  ١٥-١١  
  -  -  -   مقبول  ١٠- ٦  
  -  -  -  ضعيف  ٥- ١  

للمجموعة بني الطالب والطالبات االختبار القبلي املقارنة نتيجة :  ١٢جدول 
  الضابطة

  
  نتيجة  اسم الطالبات  نتيجة  اسم الطالب  الرقم
  50  إسرافاتول عليا 44  أديتيا دوى مرجا  ١



 55  خرية النعمة 44  أمحد فروق زمزمى  ٢

 50  ليلة املنورة 46  فجر فؤادى  ٣

 50  ليلة القدرية 44  فارز قندى   ٤

 55  نورينا بريليا  50  جازي فرحن  ٥

 50  نورول ليلة األعمة 45  حممد رمضان  ٦

 55  نور حياتى 44  حممد هري ستياوان  ٧

  50  ربيعة العدوية 50  حممد أجنى عبد اهللا  ٨

 47  سييت إيكا 50  حممد وفا  ٩

 55  سييت فاطمة 50  حممد أنوار   ١٠

 47  سييت نور الفضيلة 50  حممد نورول وفا  ١١

 50  أمي أملس 50  حممد نور فكري  ١٢

 55  أسوة حسنة 55  رابط أمحد  ١٣

 50  فيتا رمحوايت 55  رفان أنتارتيكا  ١٤

 50  ويك فيربيانىت 50  دوىرمضان   ١٥

     44  ستياوان هدايت  ١٦

  ٧٦٩    771  العدد  

  ٥١.٢٦    ٤٨.١٨  املعدل  
و حتصيل املقارنة بني الطالب والطالبات ىف اختبار القبلي ملهارة الكالم العرىب 

واملعدل  ١٥أما عدد للطالبات % ٤٨.١٨و املعدل ١٦هي عدد للطالب 



الكالم العرىب للطالبات أحسن نتيجتها من و يدل املقارنة أن ملهارة %. ٥١.٢٦
  .الطالب
  

أ للمجموعة  نتائج اإلختبار القبلي ملهارة الكالم الفصل ) ١٣جدول ( -٣
 .التجربة

 
  
  رقم

  
اسم 
  التالميذ

    رشاملؤ  
  الدرجة

  
   النطق  املستوى

)١٥- ١(  
  القواعد

)١٥- ١(  
  املفردات

)٢٥- ١(  
  الطالقة

)٢٠- ١(  
  األداء

)٢٥- ١(  
  مقبول 47 ١١ ٩ ١١ ٨ ٨  اقعبد الرز  ١

اجون تري   ٢
  جونانتو

١١ ٩ ١٠ ٧ ٧ 
44 

  ضعيف

امحد   ٣
إززودين 
  فريدوس

١١ ٩ ١١ ٨ ٨ 

47 

  مقبول

أجي جهيا   ٤
  نوجراها

١١ ١٠ ١١ ٨ ٨ 
48 

  مقبول

  مقبول 50 ١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩  ألدي أنوار  ٥

  مقبول 50 ١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩  على مصفا  ٦

  لمقبو 55 ١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠  أرييان احلق  ٧

عريف   ٨
  رمضاىن

١٣ ١١ ١٣ ٨ ٨ 
53 

  مقبول

  مقبول 51 ١٢ ١١ ١٢ ٨ ٨أرينا رمحة   ٩



  املوىل
 مقبول 45 ١١ ٩ ١١ ٧ ٧  خريول  ١٠

دوي نور   ١١
  خليصة

١١ ٩ ١٠ ٧ ٧ 
44 

 ضعيف

دوي أجينج   ١٢
  نور احلسنة

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٨ 
49 

  مقبول

ذكرة   ١٣
  املؤلفة

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

  مقبول

  مقبول 50 ١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩  فجر ريانطو  ١٤

  مقبول 50 ١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩  فطانة  ١٥

فندى   ١٦
  بينتانج

١٣ ١١ ١٣ ٨ ٨ 
53 

  مقبول

فيتري   ١٧
  زوليكه

١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠ 
55 

 مقبول

هريس   ١٨
  مونظري

١٣ ١١ ١٣ ٨ ٨ 
53 

 مقبول

 إبراهيم  ١٩

  خليل 
  الرمحن

١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠ 

55 

 مقبول

إمام   ٢٠
  فريمانشه

١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠ 
55 

 مقبول

إنتان ليلة   ٢١
الكورنياوا

  تى

١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠ 

55 

 مقبول



 مقبول 50 ١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩  ماريا أولفا  ٢٢

 مقبول 50 ١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩  نور عزيزة  ٢٣

 مقبول 45 ١١ ٩ ١١ ٧ ٧  راهيايت  ٢٤

سامسو   ٢٥
  نورويال

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٨ 
49 

 مقبول

سبتيان   ٢٦
سرياجات 
  احلكمىت

١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠ 

55 

 مقبول

 مقبول 47 ١١ ٩ ١١ ٨ ٨  ةصاحل  ٢٧

سييت زمرة   ٢٨
  اجلميلة

١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠ 
55 

 مقبول

 مقبول 55 ١٣ ١٢ ١١ ٩ ١٠  تيكا أفريال  ٢٩

أمي عني   ٣٠
  املكنونة

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

 مقبول

أمات   ٣١
  اخلريية

١٢ ١٠ ١٢ ٧ ٩ 
50 

 مقبول

   1565 375 323 357 241 269  العدد  

    ٥٠.٤٨ ١٢.٠٩ ١٠.٤١ ١١.٥١ ٧.٧٧ ٨.٦٧  املعدل

نتائج هذا االختبار القبلي للفصل التجربة، ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة فمن 
معىن ذلك أن قدرة التالميذ على مهارة الكالم العـريب يف املسـتوى     ٥٠.٤٨املعدلة 
  .ومن هنا فإن قدرة التالميذ على مهارة الكالم العريب بصفة عامة مقبول. مقبول



  التجربةتبار القبلي للمجموعة نتيجة االخ:  ١٤جدول 

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم

١٠٠ -  ٩٠ ١  - - ممتاز 

٨٩ -  ٧٥ ٢  - - جيد جدا 

٧٤-٦٠ ٣  - - جيد 

٥٩-٤٥  ٤  ٩٣.٥٤ ٢٩ مقبول 

٤٤أقل من  ٥  ٦.٤٥ ٢ ضعيف 

 % ١٠٠ ٣١ اموع

من %) ٦.٤٥(وجد يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة التجريبية 
. عدد الطلبة يضعفون يف مادة مهارة الكـالم، ألن درجتـهم يف درجـة ضـعيف    

  .منهم يف درجة مقبول%) ٩٣.٥٤(و

  
  

الفصل موعة اإلختبار القبلي تقومي مهارة الكالم وتقديرها يف  ١٥جدول 
  التجربة

النسبة   الطلبة  التقدير  النتيجة  نواحى الكالم
  املئوية

  املعدل

  -  -  -  ممتاز  ١٥-١٣  النطق .١



  ٠.٢٢  ٢٢.٥٨  ٧  جيد جدا  ١٢-١٠  
  ٠.٧٤  ٧٤.١٩  ٢٣  جيد  ٩- ٧  
  -  -  -   مقبول  ٦- ٤  
  -  -  -  ضعيف  ٣- ١  

  -  -  -  ممتاز  ١٥-١٣  القواعد .٢
  -  -  -  جيد جدا  ١٢-١٠  
  ١  ١٠٠  ٣١  جيد  ٩- ٧  
  -  -  -   مقبول  ٦- ٤  
  -  -  -  ضعيف  ٣- ١  

  -  -  -  ممتاز  ٢٥-٢١  املفردات .٣
  -  -  -  جيد جدا  ٢٠-١٦  
  ٠.٩٣  ٩٣.٥٤  ٢٩  جيد  ١٥-١١  
  ٠.٠٦  ٦.٤٥  ٢   مقبول  ١٠- ٦  
  -  -  -  ضعيف  ٥- ١  

  -  -  -  ممتاز  ٢٠-١٧  الطالقة .٤
  -  -  -  جيد جدا  ١٦-١٣  
  ١  ١٠٠  ٣١  جيد  ١٢- ٩  
  -  -  -   مقبول  ٨- ٥  
  -  -  -  ضعيف  ٤- ١  

  -  -  -  ممتاز  ٢٥-٢١  األداء .٥
  -  -  -  جيد جدا  ٢٠-١٦  
  ١  ١٠٠  ٣١  جيد  ١٥-١١  
  -  -  -   مقبول  ١٠- ٦  



  -  -  -  ضعيف  ٥- ١  

للمجموعة بني الطالب والطالبات االختبار القبلي املقارنة نتيجة :  ١٦جدول 
  التجربة
  نتيجة  اسم الطالبات  نتيجة  اسم الطالب  الرقم
  51  أرينا رمحة املوىل 47  عبد الرزاق  ١

 44  دوي نور خليصة 44  اجون تري جونانتو  ٢

 49  نج نور احلسنةدوي أجي 47  امحد إززودين فريدوس  ٣

 50  ذكرة املؤلفة 48  أجي جهيا نوجراها  ٤

 50  فطانة 50  ألدي أنوار  ٥

 55  فيتري زوليكه 50  على مصفا  ٦

 55  إنتان ليلة الكورنياواتى 55  أرييان احلق  ٧

 50  ماريا أولفا 53  عريف رمضاىن  ٨

 50  نور عزيزة 45  خريول  ٩

 45  راهيايت 50  فجر ريانطو  ١٠

 49  سامسو نورويال 53  نتانجفندى بي  ١١

 47  صاحلة 53  هريس مونظري  ١٢

 55  سييت زمرة اجلميلة 55  إبراهيم خليل الرمحن  ١٣

 55  تيكا أفريال 55  إمام فريمانشه  ١٤

 50  أمي عني املكنونة 55  سبتيان سرياجات احلكمىت  ١٥



 50  أمات اخلريية      ١٦

  ٨٠٥    ٧٦٠  العدد  
  ٥٠.٣١    ٥٠.٦٦  املعدل  

ل املقارنة بني الطالب والطالبات ىف اختبار القبلي ملهارة الكالم العرىب هي و حتصي
و يدل . ٥٠.٣١واملعدل  ١٦أما عدد للطالبات  ٥٠.٦٦و املعدل ١٥عدد للطالب 

  .الطالبات املقارنة أن ملهارة الكالم العرىب للطالب أحسن نتيجتها من
  موعة الضابطة والتجريبةاملقارنة بني نتيجة االختبار القبلي :  ١٧جدول 

 التقدير النتيجة الرقم
 التجريبـي الفصل  الضابط الفصل

 عدد

 الطالب
 املئوية النسبة

 عدد

 الطالب
 املئوية النسبة

١٠٠ -  ٩٠ ١  - - - - ممتاز 

٨٩-٧٥ ٢  - - - - جيد جدا 

٧٤-٦٠ ٣  - - - - جيد 

٥٩-٤٥  ٤  ٩٣.٥٤ ٢٩ ٨٣.٨٧ ٢٦ مقبول 

٤٤أقل من  ٥  ٦.٤٥ ٢ ١٦.١٢ ٥ ضعيف 

  %١٠٠  ٣١  %١٠٠  ٣١  العدد



طلبة من  ٢طلبة من اموعة الضابطة و  ٥اعتمادا علي اجلدول السابق يوجد أن 
 ٢٩طلبة من اموعة الضابطة و  ٢٦جمموعة التجربة حصلوا على درجة ضعيف، و

 .طلبة من اموعة التجربة حصلوا على درجة مقبول

  .ر البعدي للطلبة الذي قامت ا يف اللقاء النهائوبالتايل قدمت الباحثة االختبا
) ب(الفصل الباء الكالم نتائج اإلختبار البعدي ملهارة :  ١٨اجلدول  - ٤

  الضابطة

  
  رقم

  
اسم 
  التالميذ

    رشاملؤ
  الدرجة

  
   النطق  املستوى

)١٥- ١(  
  القواعد

)١٥- ١(  
  املفردات

)٢٥- ١(  
  الطالقة

)٢٠- ١(  
  األداء

)٢٥- ١(  
أديتيا دوى   ١

  مرجا
٦٥ ١٤ ١٣ ١٤ ١٢ ١٢ 

  جيد

أمحد فروق   ٢
  زمزمى

٦٦ ١٥ ١٣ ١٥ ١١ ١٢ 
 جيد

فجر   ٣
  فؤادى

٦٥ ١٤ ١٣ ١٤ ١٢ ١٢ 
 جيد

 جيد ٦٥ ١٤ ١٣ ١٤ ١٢ ١٢  فارز قندى   ٤

إسرافاتول   ٥
  عليا

٨٠ ١٩ ١٥ ٢٠ ١٣ ١٣ 
جيد 
  جدا

جازي   ٦
  فرحن

٧٣ ١٧ ١٤ ١٦ ١٣ ١٣ 
  جيد

خرية   ٧
  النعمة

٧٣ ١٧ ١٤ ١٦ ١٣ ١٣ 
  جيد

جيد  ٨٠ ١٩ ١٥ ٢٠ ١٣ ١٣  ليلة املنورة  ٨



  جدا
 ٧٥ ١٨ ١٤ ١٧ ١٣ ١٣  ليلة القدرية  ٩

جيد 
  جدا

حممد   ١٠
  رمضان

٧٥ ١٨ ١٤ ١٧ ١٣ ١٣ 
جيد 
  جدا

حممد هري   ١١
  ستياوان

٧٠ ١٦ ١٤ ١٦ ١٢ ١٢ 
  جيد

حممد أجنى   ١٢
  عبد اهللا

٦٧ ١٦ ١٤ ١٥ ١١ ١١ 
  جيد

 جيد ٦٥ ١٤ ١٣ ١٤ ١٢ ١٢  حممد وفا  ١٣

 جيد ٦٥ ١٤ ١٣ ١٤ ١٢ ١٢  أنوار حممد   ١٤

حممد   ١٥
نورول 
  وفا

١٦ ١٤ ١٦ ١٢ ١٢ 

٧٠ 

  جيد

حممد نور   ١٦
  فكري
  

١٨ ١٤ ١٧ ١٣ ١٣ 

٧٥ 

جيد 
  جدا

نورينا   ١٧
  بريليا

٧٥ ١٨ ١٤ ١٧ ١٣ ١٣ 
جيد 
  جدا

نورول ليلة   ١٨
  األعمة

٧٠ ١٦ ١٤ ١٦ ١٢ ١٢ 
  جيد

 ٧٨ ١٨ ١٦ ١٧ ١٣ ١٤  نور حياتى  ١٩
جيد 
  جدا

  جيد ٧٠ ١٦ ١٤ ١٦ ١٢ ١٢  رابط أمحد  ٢٠



رفان   ٢١
  أنتارتيكا

٦٥ ١٤ ١٣ ١٤ ١٢ ١٢ 
 جيد

رمضان   ٢٢
  دوى

٦٥ ١٤ ١٣ ١٤ ١٢ ١٢ 
 جيد

ربيعة   ٢٣
  العدوية

٧٩ ١٨ ١٦ ١٧ ١٣ ١٥ 
جيد 
  جدا

ستياوان   ٢٤
  هدايت

٦٠ ١٤ ١٣ ١٤ ٩ ١٠ 
  جيد

  جيد ٧٠ ١٦ ١٤ ١٦ ١٢ ١٢  سييت إيكا  ٢٥

سييت   ٢٦
  فاطمة

٦٥ ١٤ ١٣ ١٤ ١٢ ١٢ 
  جيد

سييت نور   ٢٧
  الفضيلة

٨٠ ١٩ ١٥ ٢٠ ١٣ ١٣ 
جيد 
  جدا

 ٧٥ ١٨ ١٤ ١٧ ١٣ ١٣  أمي أملس  ٢٨
جيد 
  جدا

أسوة   ٢٩
  حسنة

٧٠ ١٦ ١٤ ١٦ ١٢ ١٢ 
  جيد

فيتا   ٣٠
  رمحوايت

٧٣ ١٦ ١٥ ١٦ ١٣ ١٣ 
  جيد

ويك   ٣١
  فيربيانىت

٧٨ ١٨ ١٦ ١٧ ١٣ ١٤ 
جيد 
  جدا

   ٢٢٠٢ ٥٠٤ ٤٣٤ ٤٩٦ ٣٨١ ٣٨٧  العدد  

    ٧١.٠٣ ١٦.٢٥ ١٤ ١٦ ١٢.٢٩ ١٢.٤٨  املعدل

 



نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أن التالميذ نـالوا الدرجـة املعدلـة       فمن 
ومن . معىن ذلك أن قدرة التالميذ على مهارة الكالم  العريب يف املستوى جيد ٧١.٠٣

  .هنا فإن قدرة التالميذ على مهارة الكالم  العريب بصفة عامة جيد

  الضابطةاالختبار البعدي للمجموعة تقدير نتيجة : ١٩جدول 

 النسبة املئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

١٠٠ -  ٩٠ ١  - - ممتاز 

٨٩-٧٥ ٢  ٣٥.٤٨ ١١ جيد جدا 

٧٤-٦٠ ٣  ٦٤.٥١ ٢٠ جيد 

٥٩-٤٥  ٤  - - مقبول 

٤٤أقل من  ٥  - - ضعيف 

 %١٠٠ ٣١ اموع

من %) ٦٤.٥١(ة وجد يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة الضابط
و جيـد،  عدد الطلبة يضعفون يف مادة مهارة الكـالم، ألن درجتـهم يف درجـة    

  .منهم يف درجة جيد جدا%) ٣٥.٤٨(

بني الطالب والطالبات ىف الفصل  البعدىاالختبار املقارنة نتيجة :  ٢٠جدول 
  الضابطة
  نتيجة  اسم الطالبات  نتيجة  اسم الطالب  الرقم



  ٨٠  رافاتول علياإس ٦٥  أديتيا دوى مرجا  ١

 ٧٣  خرية النعمة ٦٦  أمحد فروق زمزمى  ٢

 ٨٠  ليلة املنورة ٦٥  فجر فؤادى  ٣

 ٧٥  ليلة القدرية ٦٥  فارز قندى   ٤

 ٧٥  نورينا بريليا  ٧٣  جازي فرحن  ٥

 ٧٠  نورول ليلة األعمة ٧٥  حممد رمضان  ٦

 ٧٨  نور حياتى ٧٠  حممد هري ستياوان  ٧

  ٧٩  العدويةربيعة  ٦٧  حممد أجنى عبد اهللا  ٨

 ٧٠  سييت إيكا ٦٥  حممد وفا  ٩

 ٦٥  سييت فاطمة ٦٥  حممد أنوار   ١٠

 ٨٠  سييت نور الفضيلة ٧٠  حممد نورول وفا  ١١

 ٧٥  أمي أملس ٧٥  حممد نور فكري  ١٢

 ٧٠  أسوة حسنة ٧٠  رابط أمحد  ١٣

 ٧٣  فيتا رمحوايت ٦٥  رفان أنتارتيكا  ١٤

 ٧٨  ويك فيربيانىت ٦٥  رمضان دوى  ١٥

     ٦٠  اوان هدايتستي  ١٦

  ١١٢١    ١٠٨١  العدد  



  ٧٤.٧٣    ٦٧.٥٦  املعدل  
و حتصيل املقارنة بني الطالب والطالبات ىف اختبار البعدى ملهارة الكالم العرىب هـي  

و يدل . ٧٤.٧٣واملعدل  ١٥أما عدد للطالبات  ٦٧.٥٦و املعدل  ١٦عدد للطالب 
  .يجتها من الطالباملقارنة أن ملهارة الكالم العرىب للطالبات أحسن نت

  ٢١جدول 

  وتقديرها يف اإلختبار البعدي موعة الضابطة الكالمتقومي مهارة 
النسبة   الطلبة  التقدير  النتيجة  نواحى الكالم

  املئوية
  املعدل

  ٠.٤٥  ٤٥.١٦  ١٤  ممتاز  ١٥-١٣  النطق .١
  ٠.٥٤  ٥٤.٨٣  ١٧  جيد جدا  ١٢-١٠  
  -  -  -  جيد  ٩- ٧  
  -  -  -   مقبول  ٦- ٤  
  -  -  -  ضعيف  ٣- ١  

  ٠.٤٥  ٤٥.١٦  ١٤  ممتاز  ١٥-١٣  القواعد .٢
  ٠.٥١  ٥١.٦١  ١٦  جيد جدا  ١٢-١٠  
  ٠.٠٣  ٣.٢٢  ١  جيد  ٩- ٧  
  -  -  -   مقبول  ٦- ٤  
  -  -  -  ضعيف  ٣- ١  

  -  -  -  ممتاز  ٢٥-٢١  املفردات .٣
  -  -  -  جيد جدا  ٢٠-١٦  
  ٠.٣٥  ٣٥.٤٨  ١١  جيد  ١٥-١١  



  ٠.٦٤  ٦٤.٥١  ٢٠   مقبول  ١٠- ٦  
  -  -  -  ضعيف  ٥- ١  

  -  -  -  ممتاز  ٢٠-١٧  ةالطالق .٤
  ١  ١٠٠  ٣١  جيد جدا  ١٦-١٣  
  -  -  -  جيد  ١٢- ٩  
  -  -  -   مقبول  ٨- ٥  
  -  -  -  ضعيف  ٤- ١  

  -  -  -  ممتاز  ٢٥-٢١  األداء .٥
  ٠.٦٧  ٦٧.٧٤  ٢١  جيد جدا  ٢٠-١٦  
  ٠.٣٢  ٣٢.٢٥  ١٠  جيد  ١٥-١١  
  -  -  -   مقبول  ١٠- ٦  
  -  -  -  ضعيف  ٥- ١  

  

 

) أ(الفصل ألف الكالم رة نتائج اإلختبار البعدي ملها:  ٢٢جدول  -٥

  التجربة 

  
  رقم

  
  اسم التالميذ

    رشاملؤ
  الدرجة

  
   النطق  املستوى

)١٥- ١(  
  القواعد

)١٥- ١(  
  املفردات

)٢٥- ١(  
  الطالقة

)٢٠- ١(  
األداء 

)٢٥- ١(  
 ١٨ ١٤ ١٧ ١٣ ١٣  عبد الرزاق  ١

٧٥ 
جيد 
  جدا



اجون تري   ٢
  جونانتو

١٨ ١٤ ١٧ ١٣ ١٣ 
٧٥ 

جيد 
  جدا

امحد   ٣
 إززودين
  فريدوس

١٩ ١٦ ١٨ ١٣ ١٤ 

٨٠ 

جيد 
  جدا

أجي جهيا   ٤
  نوجراها

١٧ ١٤ ١٧ ١٢ ١٣ 
٧٣ 

  جيد

  جيد ٧٣ ١٧ ١٤ ١٧ ١٢ ١٣  ألدي أنوار  ٥

 ١٩ ١٦ ١٨ ١٣ ١٤  على مصفا  ٦
٨٠ 

جيد 
  جدا

  ممتاز  ٩٠ ٢٢ ١٨ ٢٠ ١٥ ١٥  أرييان احلق  ٧

عريف   ٨
  رمضاىن

١٩ ١٦ ١٨ ١٣ ١٤ 
٨٠ 

جيد 
  جدا

أرينا رمحة   ٩
  املوىل

٢١ ١٦ ١٩ ١٤ ١٥ 
٨٥ 

جيد 
  جدا

 ١٨ ١٤ ١٧ ١٣ ١٣  خريول  ١٠
٧٥ 

جيد 
  جدا

دوي نور   ١١
  خليصة

٢١ ١٧ ١٩ ١٤ ١٥ 
٨٦ 

جيد 
  جدا

دوي أجينج   ١٢
  نور احلسنة

١٩ ١٦ ١٨ ١٣ ١٤ 
٨٠ 

جيد 
  جدا

  ممتاز ٩٠ ٢٢ ١٨ ٢٠ ١٥ ١٥  ذكرة املؤلفة  ١٣

 ١٨ ١٤ ١٧ ١٣ ١٣  فجر ريانطو  ١٤
٧٥ 

جيد 
  جدا



 ٢١ ١٦ ١٩ ١٤ ١٥  فطانة  ١٥
٨٥ 

جيد 
  جدا

  جيد ٧٥ ١٨ ١٤ ١٧ ١٣ ١٣  فندى بينتانج  ١٦

فيتري   ١٧
  زوليكه

٢٠ ١٨ ٢٠ ١٥ ١٥ 
٨٨ 

جيد 
  جدا

هريس   ١٨
  مونظري

٢١ ١٦ ١٩ ١٤ ١٥ 
٨٥ 

جيد 
  جدا

إبراهيم خليل   ١٩
  الرمحن

١٨ ١٤ ١٧ ١٣ ١٣ 
٧٥ 

جيد 
  جدا

 ١٧ ١٥ ١٧ ١٣ ١٤  إمام فريمانشه  ٢٠
٧٦ 

جيد 
  جدا

إنتان ليلة   ٢١
  واتىالكورنيا

٢١ ١٦ ١٩ ١٤ ١٥ 
٨٥ 

جيد 
  جدا

 ٢٠ ١٨ ٢٠ ١٥ ١٥  ماريا أولفا  ٢٢
٨٨ 

جيد 
  جدا

 ٢٠ ١٨ ٢٠ ١٥ ١٥  نور عزيزة  ٢٣
٨٨ 

جيد 
  جدا

 ٢٠ ١٩ ٢٠ ١٥ ١٥  راهيايت  ٢٤
٨٩ 

جيد 
  جدا

سامسو   ٢٥
  نورويال

١٩ ١٦ ١٨ ١٣ ١٤ 
٨٠ 

جيد 
  جدا

سبتيان   ٢٦
سرياجات 
  احلكمىت

٢٠ ١٧ ١٩ ١٣ ١٤ 

٨٣ 

جيد 
  جدا

 ٢١ ١٦ ١٩ ١٤ ١٥  ةصاحل  ٢٧
٨٥ 

جيد 
  جدا



سييت زمرة   ٢٨
  اجلميلة

٢٢ ١٩ ٢٢ ١٥ ١٥ 
٩٣ 

  ممتاز

  ممتاز ٩٠ ٢٢ ١٨ ٢٠ ١٥ ١٥  تيكا أفريال  ٢٩

أمي عني   ٣٠
  املكنونة

٢١ ١٦ ١٩ ١٤ ١٥ 
٨٥ 

جيد 
  جدا

 ٢١ ١٦ ١٩ ١٤ ١٥  أمات اخلريية  ٣١
٨٥ 

جيد 
  جدا

   ٢٥٥٢ ٦١٠ ٤٩٩ ٥٧٦ ٤٢٥ ٤٤٢  العدد  

    ٨٢.٣٢ ١٩.٦٧ ١٦.٠٩ ١٨.٥٨ ١٣.٧٠ ١٤.٢٥  املعدل

  

نتائج هذا االختبار البعدى، ظهر أن التالميذ نـالوا الدرجـة املعدلـة       فمن 
. معىن ذلك أن قدرة التالميذ على مهارة الكالم العريب يف املستوى جيد جدا ٨٢.٣٢

  .ومن هنا فإن قدرة التالميذ على مهارة الكالم العريب بصفة عامة جيد جدا

  التجربة ىف الفصل البعدىنتيجة االختبار تقدير :  ٢٣جدول 

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم

١٠٠ -  ٩٠ ١  ١٢.٩٠ ٤ ممتاز 

٨٩-٧٥ ٢  ٧٧.٤١ ٢٤ جيد جدا 

٧٤-٦٠ ٣  ٩.٦٧ ٣ جيد 



٥٩-٤٥  ٤  - - مقبول 

٤٤أقل من  ٥  - - ضعيف 

 % ١٠٠ ٣١ اموع

من %) ٩.٦٧(موعة التجريبية وجد يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف ا
%) ٧٧.٤١(و. عدد الطلبة قدرة يف مادة مهارة الكالم، ألن درجتهم يف درجة جيد

   .منهم يف درجة ممتاز%) ١٢.٩٠(منهم يف درجة جيد جدا، و 

للمجموعة بني الطالب والطالبات  البعدىاالختبار املقارنة نتيجة :  ٢٤جدول 
  التجربة
  نتيجة  اسم الطالبات  نتيجة  اسم الطالب  الرقم
  ٨٥  أرينا رمحة املوىل ٧٥  عبد الرزاق  ١

 ٨٦  دوي نور خليصة ٧٥  اجون تري جونانتو  ٢

 ٨٠  دوي أجينج نور احلسنة ٨٠  امحد إززودين فريدوس  ٣

 ٩٠  ذكرة املؤلفة ٧٣  أجي جهيا نوجراها  ٤

 ٨٥  فطانة ٧٣  ألدي أنوار  ٥

 ٨٨  فيتري زوليكه ٨٠  على مصفا  ٦

 ٨٥  إنتان ليلة الكورنياواتى ٩٠  قأرييان احل  ٧

 ٨٨  ماريا أولفا ٨٠  عريف رمضاىن  ٨



 ٨٨  نور عزيزة ٧٥  خريول  ٩

 ٨٩  راهيايت ٧٥  فجر ريانطو  ١٠

 ٨٠  سامسو نورويال ٧٥  فندى بينتانج  ١١

 ٨٥  صاحلة ٨٥  هريس مونظري  ١٢

 ٩٣  سييت زمرة اجلميلة ٧٥  إبراهيم خليل الرمحن  ١٣

 ٩٠  كا أفريالتي ٧٦  إمام فريمانشه  ١٤

سبتيان سرياجات   ١٥
  احلكمىت

٨٣ 
 ٨٥  أمي عني املكنونة

 ٨٥  أمات اخلريية      ١٦

  ١٣٨٢    ١١٧٠  العدد  
  ٨٦.٣٧٥    ٧٨  املعدل  

و حتصيل املقارنة بني الطالب والطالبات ىف اختبار البعدى ملهارة الكالم العرىب هي 
و يدل . ٨٦.٣٧٥ل واملعد ١٦أما عدد للطالبات  ٧٨و املعدل  ١٥عدد للطالب 

  .املقارنة أن ملهارة الكالم العرىب للطالبات أحسن نتيجتها من الطالب
  ٢٥جدول 

موعة الفصل  الكالموتقديرها يف اإلختبار البعدي ملهارة  الكالمتقومي مهارة 

  التجربة

النسبة   الطلبة  التقدير  النتيجة  نواحى الكالم
  املئوية

  املعدل



  ١  ١٠٠  ٣١  ممتاز  ١٥-١٣  النطق .١
  -  -  -  جيد جدا  ١٢-١٠  
  -  -  -  جيد  ٩- ٧  
  -  -  -   مقبول  ٦- ٤  
  -  -  -  ضعيف  ٣- ١  

  ٠.٩٣  ٩٣.٥٤  ٢٩  ممتاز  ١٥-١٣  القواعد .٢
  ٠.٠٦  ٦.٤٥  ٢  جيد جدا  ١٢-١٠  
  -  -  -  جيد  ٩- ٧  
  -  -  -   مقبول  ٦- ٤  
  -  -  -  ضعيف  ٣- ١  

  ٠.٠٣  ٣.٢٢  ١  ممتاز  ٢٥-٢١  املفردات .٣
  ٠.٩٦  ٩٦.٧٧  ٣٠  جيد جدا  ٢٠-١٦  
  -  -  -  جيد  ١٥-١١  
  -  -  -   مقبول  ١٠- ٦  
  -  -  -  ضعيف  ٥- ١  

  ٠.٣٢  ٣٢.٢٥  ١٠  ممتاز  ٢٠-١٧  الطالقة .٤
  ٠.٦٧  ٦٧.٧٤  ٢١  جيد جدا  ١٦-١٣  
  -  -  -  جيد  ١٢- ٩  
  -  -  -   مقبول  ٨- ٥  
  -  -  -  ضعيف  ٤- ١  

  ٠.٣٨  ٣٨.٧٠  ١٢  ممتاز  ٢٥-٢١  األداء .٥
  ٠.٦١  ٦١.٢٩  ١٩  جيد جدا  ٢٠-١٦  
  -  -  -  جيد  ١٥-١١  



  -  -  -   مقبول  ١٠- ٦  
  -  -  -  ضعيف  ٥- ١  

  

  موعة الضابطة والتجريبة البعدىاملقارنة بني نتيجة االختبار :  ٢٦جدول 

 التقدير النتيجة الرقم
 التجريبـي الفصل  الضابط الفصل

 عدد

 ةالطلب
 املئوية النسبة ةالطلب عدد املئوية النسبة

١٠٠ -  ٩٠ ١  ١٢.٩٠ ٤ - - ممتاز 

٨٩-٧٥ ٢  ٧٧.٤١ ٢٤ ٣٥.٤٨ ١١ جيد جدا 

٧٤-٦٠ ٣  ٩.٦٧ ٣ ٦٤.٥١ ٢٠ جيد 

٥٩-٤٥  ٤  - - - - مقبول 

٤٤أقل من  ٥  - - - - ضعيف 

  %١٠٠  ٣١  %١٠٠  ٣١  العدد

طلبة من  ٣طلبة من اموعة الضابطة و  ٢٠اعتمادا علي اجلدول السابق يوجد أن 
 ٢٤موعة الضابطة و طلبة من ا ١١اموعة التجربية حصلوا علي درجة جيد، و 

من اموعة التجربية حصال  ٤من اموعة التجربية حصلوا علي درجة جيد جدا، و 
 على درجة ممتاز



  )القبلي والبعدي(نتائج التالميذ يف االختبارين  ٢٧اجلدول   -٦

  الرقم
االمساء للفصل 

  الضابطة

  النتائج

  االمساء للفصل التجربة  للفصل الضابط

  النتائج

  بةللفصل التجر

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  أديتيا دوى مرجا  ١
  عبد الرزاق ٦٥ 44

47 ٧٥ 

  أمحد فروق زمزمى  ٢
  اجون تري جونانتو ٦٦ 44

44 ٧٥ 

  فجر فؤادى  ٣
  امحد إززودين فريدوس ٦٥ 46

47 ٨٠ 

  فارز قندى   ٤
  أجي جهيا نوجراها ٦٥ 44

48 ٧٣ 

  إسرافاتول عليا  ٥
  ألدي أنوار ٨٠ 50

50 ٧٣ 

  حنجازي فر  ٦
  على مصفا ٧٣ 50

50 ٨٠ 

  خرية النعمة  ٧
  أرييان احلق ٧٣ 55

55 ٩٠ 

  ليلة املنورة  ٨
  عريف رمضاىن ٨٠ 50

53 ٨٠ 

  ليلة القدرية  ٩
  أرينا رمحة املوىل ٧٥ 50

51 ٨٥ 

  حممد رمضان  ١٠
  خريول ٧٥ 45

45 ٧٥ 

  حممد هري ستياوان  ١١
  دوي نور خليصة ٧٠ 44

44 ٨٦ 



  حممد أجنى عبد اهللا  ١٢
  دوي أجينج نور احلسنة ٦٧ 50

49 ٨٠ 

  حممد وفا  ١٣
  ذكرة املؤلفة ٦٥ 50

50 ٩٠ 

  حممد أنوار   ١٤
  فجر ريانطو ٦٥ 50

50 ٧٥ 

  حممد نورول وفا  ١٥
  فطانة ٧٠ 50

50 ٨٥ 

  حممد نور فكري  ١٦
  فندى بينتانج ٧٥ 50

53 ٧٥ 

  نورينا بريليا  ١٧
  فيتري زوليكه ٧٥ 55

55 ٨٨ 

  نورول ليلة األعمة  ١٨
  هريس مونظري ٧٠ 50

53 ٨٥ 

  نور حياتى  ١٩
  إبراهيم خليل الرمحن ٧٨ 55

55 ٧٥ 

  رابط أمحد  ٢٠
  إمام فريمانشه ٧٠ 55

55 ٧٦ 

  رفان أنتارتيكا  ٢١
  إنتان ليلة الكورنياواتى ٦٥ 55

55 ٨٥ 

  رمضان دوى  ٢٢
  ماريا أولفا ٦٥ 50

50 ٨٨ 

  ربيعة العدوية  ٢٣
  نور عزيزة ٧٩ 50

50 ٨٨ 

  ستياوان هدايت  ٢٤
  راهيايت ٦٠ 44

45 ٨٩ 

  سييت إيكا  ٢٥
  سامسو نورويال ٧٠ 47

49 ٨٠ 

  سييت فاطمة  ٢٦
55 ٦٥ 

سبتيان سرياجات 
 ٨٣ 55  احلكمىت



  سييت نور الفضيلة  ٢٧
  صاحلة ٨٠ 47

47 ٨٥ 

  أمي أملس  ٢٨
  سييت زمرة اجلميلة ٧٥ 50

55 ٩٣ 

  أسوة حسنة  ٢٩
  تيكا أفريال ٧٠ 55

55 ٩٠ 

  فيتا رمحوايت  ٣٠
  عني املكنونة أمي ٧٣ 50

50 ٨٥ 

 ٨٥ 50 أمات اخلريية ٧٨ 50 ويك فيربيانىت ٣١

 ٢٥٥٢ 1565  ٢٢٠٢ 1540  العدد

  

  

 

  حتليل وتفسري بيانات االختبار -  أ

  االحنراف بني الفصلني ٢٨اجلدول 

  الرقم
  الفصل التجريب  الفصل الضابط

Y1 Y2 )Y(  Y2 X1 X2 )X( X2 

١  44 ٤٤١  ٢١ ٦٥ 47 ٧٨٤  ٢٨ ٧٥ 

٢  44 ٤٨٤  ٢٢ ٦٦ 44 ٩٦١  ٣١ ٧٥ 



٣  46 ٣٦١  ١٩ ٦٥ 47 ١٠٨٩  ٣٣ ٨٠ 

٤  44 ٤٤١  ٢١ ٦٥ 48 ٦٢٥  ٢٥ ٧٣ 

٥  50 ٩٠٠  ٣٠ ٨٠ 50 ٥٢٩  ٢٣ ٧٣ 

٦  50 ٥٢٩  ٢٣ ٧٣ 50 ٩٠٠  ٣٠ ٨٠ 

٧  55 ٣٢٤  ١٨ ٧٣ 55 ١٢٢٥  ٣٥ ٩٠ 

٨  50 ٩٠٠  ٣٠ ٨٠ 53 ٧٢٩  ٢٧ ٨٠ 

٩  50 ٦٢٥  ٢٥ ٧٥ 51 ١١٥٦  ٣٤ ٨٥ 

١٠  45 ٩٠٠  ٣٠ ٧٥ 45 ٩٠٠  ٣٠ ٧٥ 

١١  44 ٦٧٦  ٢٦ ٧٠ 44 ١٧٦٤  ٤٢ ٨٦ 

١٢  50 ٢٨٩  ١٧ ٦٧ 49 ٩٦١  ٣١ ٨٠ 

١٣  50 ٢٢٥  ١٥ ٦٥ 50 ١٦٠٠  ٤٠ ٩٠ 

١٤  50 ٢٢٥  ١٥ ٦٥ 50 ٦٢٥  ٢٥ ٧٥ 

١٥  50 ٤٠٠  ٢٠ ٧٠ 50 ١٢٢٥  ٣٥ ٨٥ 

١٦  50 ٦٢٥  ٢٥ ٧٥ 53 ٤٨٤  ٢٢ ٧٥ 

١٧  55 ٤٠٠  ٢٠ ٧٥ 55 ١٠٨٩  ٣٣ ٨٨ 

١٨  50 ٤٠٠  ٢٠ ٧٠ 53 ١٠٢٤  ٣٢ ٨٥ 



١٩  55 ٥٢٩  ٢٣ ٧٨ 55 ٤٠٠  ٢٠ ٧٥ 

٢٠  55 ٢٢٥  ١٥ ٧٠ 55 ٤٤١  ٢١ ٧٦ 

٢١  55 ١٠٠  ١٠ ٦٥ 55 ٩٠٠  ٣٠ ٨٥ 

٢٢  50 ٢٢٥  ١٥ ٦٥ 50 ١٤٤٤  ٣٨ ٨٨ 

٢٣  50 ٨٤١  ٢٩ ٧٩ 50 ١٤٤٤  ٣٨ ٨٨ 

٢٤  44 ٢٥٦  ١٦ ٦٠ 45 ١٩٣٦  ٤٤ ٨٩ 

٢٥  47 ٥٢٩  ٢٣ ٧٠ 49 ٩٦١  ٣١ ٨٠ 

٢٦  55 ١٠٠  ١٠ ٦٥ 55 ٧٨٤  ٢٨ ٨٣ 

٢٧  47 ١٠٨٩  ٣٣ ٨٠ 47 ١٤٤٤  ٣٨ ٨٥ 

٢٨  50 ٦٢٥  ٢٥ ٧٥ 55 ١٤٤٤  ٣٨ ٩٣ 

٢٩  55 ٢٢٥  ١٥ ٧٠ 55 ١٢٢٥  ٣٥ ٩٠ 

٣٠  50 ٦٧٦  ٢٦ ٧٣ 50 ١٢٢٥  ٣٥ ٨٥ 

٣١  50 ٧٨٤  ٢٨ ٧٨ 50 ١٢٢٥  ٣٥ ٨٥ 

 ٣٢٥٤٣ ٩٨٧ ٢٥٥٢ 1565 ١٥٣٤٩ ٦٦٥ ٢٢٠٢ ١٥٤٠  اموع

N     Σy  Σy2      Σx Σx2  



 ةقوم الباحثتو . أسلوب حتليل البيانات هلذا البحث هو اإلحصاء االستداليل
  .٦٧ (t-test) ت-باالختبار

t = 









+















−+
+

−

∑ ∑
Ny

1

Nx

1

2NyNx

Y2X2

MyMx
 

  :املعاين 

Mx   = فرقة التجربةالاملقياس  املعديل من  

My   = فرقة الضابطةالاملقياس املعديل من  

∑X2   عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة=  

∑Y2   فرقة الضابطةالعدد التنوعي النتائج من =  

Nx   = فرقة التجربةالعدد الطلبة يف  

Ny   = فرقة الضابةالعدد الطلبة يف  

  :حيث 

X1     :التجريب نتائج االختبار القبلي للفصل  

X2     :التجريب للفصلالبعدي  نتائج االختبار  
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)X(     :لية والبعدية للفصل االحنراف عن نتائج االختبارات القب
  التجريب

Y1     :نتائج االختبار القبلي للفصل الضابط  

٢Y     :الضابط للفصلالبعدي  نتائج االختبار  

)Y(  :االحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل 
  الضابط

N     :عدد الطلبة لكل الفصل  

  : فنظرنا 

  . أ

Σx  :  ٩٨٧      Σy   :٦٦٥  

Σx2  :  ٣٢٥٤٣    Σy2   :١٥٣٤٩  

N   :٣١        N   :٣١  

  .أ

Mx     = 
n

x= 
31

83,31987 =  

Σx2`     =   Σx2 – (Σx)2 

  n 



     = 32543  –  
31

974169
        

     =   32543  –    80.31424    

     =  2.1118     

.ب . 

My     = 
n

y = 
31

45.21665 =  

Σy2`     =   Σy2 – (Σy)2 

  n 

     = 15349   –    
31

442225
  

    = 15349–  32.14265      

     = 68.1083  

t :  









+














−+
+

−

∑ ∑
Ny

1

Nx

1

2NyNx

Y22X

MyMx  

 

= 







 +








−+
+

−

31

1

31

1

23113

1534932543

45.2183.31  

  

= 
( )032.0

60

47892

10.38









 

 



= 
( )( )032.02.798

10.38  

 

= 
54.25

10.38  

 

= 
05.5

10.38 

 

= 05.2  

وأخذت الباحثة مستوي املعنوية  )T-table(" تـ"ننظر إيل نتيجة قائمة . ب
  :، فلذلك %٠.٠٥
  ٢.٠٠فهو ) d.f 60(بـ % ٠.٥مستوي املعنوية  .١

  :ومعيار اإلختبار 
  ٢.٠٠من  ≤"  تـ"مقبول، إذا كانت °  هـ . ١
  ٢.٠٠من  >"  تـ"مردود، إذا كانت °  هـ . ٢

هو مردود، °  ، فلذلك هـ ٢.٠٠أكرب من  ٢.٠٦" تـ"ألن نتيجة اإلختبار 
واخلالصة من ذلك أن استخدام . مقبولةمقبول أي أن فروض البحث  ١ما هـوأ

  .فعالةلوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة لترقية مهارة الكالم 

  تأييد نتائج االختبار من بيانات االستبانة واملالحظة: املبحث الثاين
  بيانات االستبانة وحتليلها ) أ



يلة بطاقة األسئلة يف تعليم مهارة لتحقيق فعالية استخدام لوحة األلعاب بوس
الكالم، قامت الباحثة باالستبانة للتالميذ الذين يطبقون استخدام لوحة األلعاب 
بوسيلة بطاقة األسئلة يف تعليم مهارة الكالم، وكان أكثرهم يشعرون بسهولة ونشاط 

  .ورغبة يف اإلشتراك يف تعليم مهارة الكالم
لوحة األلعاب بوسيلة  استخدام فعالية عن الطلبة أراء الباحثة وجدت وقد

احدى  أن ذكره سبق كما باالستبيانات،بطاقة األسئلة يف تعليم مهارة الكالم 
مت الباحثة ا هذا البحث هي اإلستبيان، وقد قاألدوات جلمع البينات احملتاجة يف

ة يف للمجوعة التجريبية واموعة الضابطة يف بداية اللقاء أو قبل التجربات استبيان
واإلستبيان الثاين قدمته . أسئلة  مخسةاموعة التجريبية، وهذا اإلستبيان يتكون من 

لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة بعد استخدام وهو الباحثة فقط للمجموعة التجريبية 
هذا االستبيان . أسئلة مخسةهذا اإلستبيان يتكون من و، األسئلة يف تعليم مهارة الكالم

فالبيان عنها كما . الكالميول الطلبة عن اللغة العربية خاصة يف مهارة ليس إال ملعرفة م
  :يلي

  
  

  ٢٩ جدول

  الضابط الفصلبطاقة األسئلة  م باستخدامياالستبيان قبل عملية التعل -أ 

 العدد  اإلجابة  األسئلة  الرقم

  النسبة املئوية

( % ) 

  ٥٤،٨٣  ١٧  موافقة جدااللغة رغبت يف درس   ١



  موافقة  العربية 

  غري موافقة

   موافقة جداغري

١٤  

-  

-  

٤٦.١٥  

-  

-  

يشعر التشجيع يف درس   ٢
  اللغة العربية 

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٨  

٢٠  

٢  

١  

٢٥.٨٠  

٦٤.٥١  

٦.٤٥   

٣.٢٢  

ت مشكلة يف دما وج  ٣
  اللغة العربيةدرس 

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٠  

١٩  

٢  

-  

٣٢.٢    

٦١.٢٩   

٦.٤٥  

-  

أستطيع أن أفهم عن   ٤
املادة احلوار ىف اللغة 

  العربية

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٣  

١٦  

٢  

-  

٤١.٩٣  

٥١.٦١   

٦.٤٥  

-  



تعليم اللغة العربية حتتاج   ٥
  تعليمية وسائلإىل 

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٢٠  

٩  

٢  

-  

٦٤.٥١   

٢٩.٠٣   

٦.٤٥  

-  

  %١٠٠  ٣١  العدد  

 

  التجرييب  الفصلبطاقة األسئلة  م باستخدامياالستبيان قبل عملية التعل -ب 

 العدد  اإلجابة  األسئلة  الرقم

  النسبة املئوية

( % ) 

اللغة رغبت يف درس   ١
  العربية 

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٥   

١٧  

-  

-  

٤٨.٣٨   

٥٤.٨٣  

-  

-  

درس يشعر التشجيع يف   ٢
  اللغة العربية 

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

١٣   

١٠   

٨  

٤١.٩٣   

٣٢.٢٥   

٢٥.٨٠  



  -  -  غري موافقة جدا

ت مشكلة يف دما وج  ٣
  اللغة العربيةدرس 

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٩   

١٥   

٧  

-  

٢٩.٠٣   

٤٨.٣٨   

٢٢.٥٨  

-  

أستطيع أن أفهم عن   ٤
املادة احلوار ىف اللغة 

  العربية

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٧   

١٩   

٥  

-   

  

٢٢.٥٨   

٦١.٢٩   

١٦.١٢  

-  

تعليم اللغة العربية حتتاج   ٥
  تعليمية وسائلإىل 

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٢٥   

٣   

٣  

٨٠.٦٤   

٩.٦٧   

٩.٦٧  

  %١٠٠  ٣١  العدد  



  ٣٠ جدول

  ةالتجريببطاقة األسئلة موعة  م باستخداميعلعملية الت بعد االستبيان -ج

 العدد  اإلجابة  األسئلة  الرقم

  النسبة املئوية

( % ) 

انت متحمس يف درس   ١
اللغة العربية باستخدام 

  بطاقة األسئلة 

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٢٠   

١١  

٦٤,٥١   

٣٥,٤٨  

سهل عليك يف درس   ٢
م اللغة العربية باستخدا

  بطاقة األسئلة

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٨   

٩   

٤  

-  

٥٨,٠٦  

٢٩,٠٣  

١٢,٩٠  

-  



الكالم اللغة رغبت يف   ٣
بعد اشتراكك   العربية

الكالم يف تعلم 
  بطاقة األسئلة باستخدام

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٥   

١٦   

-  

-  

  

٤٨,٣٨  

٥١,٦١   

-  

-  

  

 الكالممهارتك يف  تزيد  ٤
بطاقة  استخدام بعد

  .األسئلة

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

١٥   

١٤   

٢   

-  

٤٨,٣٨   

٤٥,١٦   

٦,٤٥  

-  

بطاقة األسئلة يشجعين   ٥
يف تعبري الفكر أو 

  الكالم التحرير إىل

  موافقة جدا

  موافقة

  غري موافقة

  غري موافقة جدا

٢٥   

٦   

-  

-  

٨٠.٦٤   

١٩,٣٥   

-  

-  

  %١٠٠  ٣١  العدد  

اموعة ترقية كفاءة طلبة يف يؤثر  بطاقة األسئلةاستخدام  أن وخالصة ذلك
كما شاهد . الكالم من ناحية النطق، املفردات، القواعد، الطالقة واآلداءالتجريبية يف 



بأي  التعبري احلوارألن هذه البطاقة قد ساعدم يف ، أن الطلبة يتعلمون حبماسة
استخدام من نتيجتهم قبل  أحسنونتيجتهم اآلن  ،جيدة صلوا نتيجةحي موضوع كان
  .بطاقة األسئلة

وذا احلقائق، أثبت الباحثة فرضيتها اليت ترى أن استخدام بطاقة األسئلة فعالة 
  .لترقية مهارة الكالم العربية

ومع أن هذه الوسائل التعليمية فعالة، لكنها هلا عيوب، من مزايـا هـذه الوسـائل    
  :ليمية اليت رآها الطالب هيالتع
دفعت هذه الوسائل التعليمية الطالب فاصبحوا يتعلمون بنشـاط ومحاسـة    - ١

  وسعادة
سهلت هذه الوسائل التعليمية على الطالب تعبري ما خطر يف أذهـام عنـد    - ٢

  الكالم
  .أعطت هذه الوسائل التعليمية الطالب اإلهلام يف أذهام عند التعبري - ٣

  :هي  ومن عيوب هذه الوسيلة
  .حيتاج املعلم وقتا واسعا إلعداد هذه الوسائل قبل عملية التعليم - ١
  .يبحث املعلم عن أنواع البطاقة املناسبة للموضوع - ٢
  .شوشت هذه الوسائل التعليمية تركيز تفكري الطالب عند عملية تعيلم الكالم - ٣

إن دراسة عناصر العملية التعليمية تعد من أهم مقومات جناحهـا، لتصـبح   
فالتطور احلضاري السـريع  . ة التعليمية أكثر فاعلية وكفاءة علي حتقيق أهدافهاالعملي

والتقدم العلمي جعل املربني والعاملني يف أجهزة التربية والتعليم يكرسون جهـوجهم  
ملعرفة املردود التعليمي والتربوي من العملية التعليمية عن طريق استخدام األسـاليب  

ديثة من أجهزة ومواد وكل ما من شانه رفع كفاءة العلمية العلمية واألدوات التقنية احل



التعليمية بالطرائق العلمية لتكون أكثر مقدرة على حتقيـق النجـاح والوصـول إيل    
  :وعناصر العلمية التعليمية منها . األهداف مبقدار أقل من الوقت واجلهد وامللل

  املعلم .١
 املتعلم .٢

 املنهج .٣

 الوسائل التعليمية .٤

 يةالبيئة التعليم .٥

 التغذية الراجعة والتقومي .٦

  مناقشة البيانات: املبحث الثالث
لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة من البيانات السابقة، قد ظهرت بأن استخدام 

فمهارة الكالم حتتاج إىل . فعالة يف ترقية مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية األسئلة
طلبة مملة ومزعجة عندهم، كثرة التدريبات الكالمية، لكن قد تكون عند بعض ال

. ترقية مهارة الكالملولذلك كان استخدام الوسائل التعليمية من األلعاب اللغوية فعاال 
، فكل طالب يتكلم مبا عنده من املادة لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلةويف لعبة 

  .الكالمية، وفيها شيء من التسلية والفرح والسرور

  

  

  

  

  



  الفصل اخلامس

  اخلامتة

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  

 نتائج البحث -أ 

 التوصيات - ب 

 املقترحات -ج 

  

  

  

  

  



  الفصل اخلامس
  اخلامتة

  البحث والتوصيات واملقترحات نتائج
  

   .قترحاتاملحيتوي الفصل اخلامس نتائج البحث، وتوصيات البحث، و
 نتائج البحث - أ

قبلي والبعدي يف النتائج اليت حصل عليها التالميذ يف االختبار ال اعتمادا على
الفصل الضابط والفصل التجريب، واالستبيان، واملقابلة يتضح أن اسـتخدام لوحـة   
األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة فعال لترقية مهارة الكالم العريب خاصة يف ترقية مهـارة  

ألداء، ميكن للباحثة يف هذا الطالب يف النطق و القواعد وقدرة املفردات و الطالقة وا
  :ن يتلخص فيما يأيتالبحث أ

 ٤٩,٦٧= باملعدل  ١٥٤٠= أن عدد نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة  - ١
. ٥٠,٤٨= باملعدل  ١٥٦٥= وأما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 

= باملعدل  ٢٢٠٢= وبعد إجراء االختبار البعدي كانت نتائج اموعة الضابطة 
وهذه  ٨٢.٣٢= باملعدل  ٢٥٥٢= التجريبية  وصارت نتائج اموعة ٧١.٠٣

يف اموعة التجريبية،  بطاقة األسئلةتدل على أن هناك تأثريا بينا بعد استخدام 
ألن نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية أكرب من نتائج االختبار البعدي 

 .للمجموعة الضابطة
ار القبلي للمجموعة الضابطة حتصيل املقارنة بني الطالب والطالبات ىف اختبأن  - ٢

واملعدل  ١٥أما عدد للطالبات % ٤٨.١٨و املعدل  ١٦هي عدد للطالب 
أما  ٥٠.٦٦و املعدل ١٥وأما للمجموعة التجربة عدد للطالب %. ٥١.٢٦

 أما ىف اختبار البعدى للمجموعة الضابطة. ٥٠.٣١واملعدل  ١٦عدد للطالبات 



. ٧٤.٧٣واملعدل  ١٥للطالبات أما عدد  ٦٧.٥٦و املعدل  ١٦عدد للطالب 
 ١٦أما عدد للطالبات  ٧٨و املعدل  ١٥عدد للطالب  وأما للمجموعة التجربة

و هذه تدل نتائج املقارنة أن مهارة الكالم للطالبات أعلى . ٨٦.٣٧٥واملعدل 
 .من نتائج الطالب

، فلذلك ٢.٠٠أكرب من نتيجة مستوى املعنوى  ٢.٠٦اإلحصائي  ت أن نتيجة - ٤
واخلالصة . مقبولةمقبول أي أن فروض البحث  ١مردود، وأما هـ هو°  هـ 

من ذلك أن استخدام لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة يف تعليم مهارة الكالم 
من ناحية النطق، القواعد،  ترقية مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربيةل فعالة

  . لبات على الطالبومفيد جدا وتتفوق فيه الطا املفردات، الطالقة واآلداء،
  

 التوصيات - ب

بعد االطالع على عرض البيانات يف الفصل الرابع ونتائج البحث يف الفصل 
  :اخلامس، تقدم الباحثة بعض التوصيات عسى أن تأيت باملنافع والفوائد وهي

ترى الباحثة أن على املدرسة اليت تريد أن ترقية اللغة العربية خاصة يف مهـارة   - ١
ا أن يستخدموا  املداخل املتنوعـة والوسـائل التعليميـة    الكالم وعلى معلميه

اجلذّابة، حىت يكون التعليم مرحيا وحيصل التالميذ على كفاءة جيـدة يف اللغـة   
العربية ال سيما يف الكالم العريب اليت هي من إحدى املهارات يف تعلـيم اللغـة   

  . ألجنبيةالعربية وتعترب مهارات اللغة هدفا ريئسا من أهداف تعلم اللغة ا
كذلك ترى الباحثة أن  على معلمي اللغة العربية أن يطبقوا الوسائل التعليمية يف  - ٢

  .تعليم مهارة الكالم لترقية كفاءة التالميذ يف الكالم اللغة العربية
وتوصي الباحثة بأن يهتم املعلم مبعلومات التالميذ يف كالم العريب خاصة مـن   - ٣

  .دات و الطالقة واألداءالنطق و القواعد وقدرة املفر ناحية



يناسـب املوضـوع    بأناإلهتمام بكفاءة ومستوى الطلبة وتوصي الباحثة على  - ٤
 .الدارسني املوجه مستوى الطلبة

  

  املقترحات -ج

نظرا ألن هذا البحث يركز على ترقية مهارة الكالم باستخدام لوحة األلعاب 
ة لصف السابع، ينبغي علـى  بوسيلة بطاقة األسئلة لتالميذ املدرسة احملروسية املتوسط

الباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث يف تطبيق الوسائل اللغوية األخرى يف واقـع  
تدريس اللغة العربية، وأيضا أن يطوروا تطبيق هذه الوسائل التعليمية يف املوضـوعات  

  .األخرى
لمشـرف القيـام بإصـالح    لال بد  الكالماالتعبري بيف إجراء عملية االتصال 

و هذا حيتاج إىل التركيز على احملـاوالت كلـها يف   . خطاء املرتكبة لدى الدارسنياأل
سني و املدرسني لعدم الوقوع رو حيتاج إىل وعي كامل من الدا الكالممعاجلة األخطاء 
  .يف اخلطأ املتكرر

 

 

  
  
  
  
  

  



 قائمة املصادر واملراجع

 :راجع العربيةامل

مكتبة اخلاجنى : الناشر( ية اللسانيةاأللعاب الكالمأمحد عبد ايد هريري،  - ١

 )م ١٩٩٩هـ  ١٤٢٠بالقاهرة 

: الرياض( املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان،  - ٢

 )م ١٩٩٢دار املسلم 

مناهج البحث ىف التربية وعلم جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم،  - ٣

 )١٩٧٨دار النهضة العربية : القاهرة(النفس 

دار الفكر املعاصر : بريوت(طرق تدريس اللغة العربية جودت الركايب،  - ٤

 )م ١٩٩٨هـ  ١٤١٩

الدار : القاهرة ( تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   - ٥

 )م١٩٩٦/ه١٤١٧املصرية اللبنانية، 

دار ( أساليبه،. أدواته. البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات و آخرون،  - ٦

 ١١٤٩٥) الرياض: لنشر والتوزيعأساسة ل

سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس د منصور، عبد ايد سيد امح - ٧

 دار املعارف اللغة العربية،



كن متخصصا إضاءات ملعلمى اللغة العربية عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان،  - ٨

إبراهيم  عقدها اجلامعة اإلسالمية احلجومية موالنا مالكلغري الناطقني ا، 

 مباالنج بالتعاون مع العربية للجميع بالرياض

املاهية واألسس والتطبيقات (تكنولوجيا التعليم عبد الرمحن كدوك،  - ٩

 )م٢٠٠٠/ه١٤٢١دار املفردات للنشر والتوزيع، : الرياض( )العملية

جامعة : كلية التربية( علم اللغة النفسي،عبد ايد سيد أمحد منصور،  -١٠

 )هـ ١٤٠٢ ١امللوك سعود ط

دار الفكر : جامعة القاهرة( تدريس فنون اللغة العربية،على أمحد مدكور،  -١١

 )م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣. العريب

 "التربية الدينية " أساسيات تعليم اللغة العربية فتحى على يونس وزمياله،  -١٢

 )م ١٩٨١دار الثقافة للطباعة والنشر : القاهرة(

مكتبة التوبة، : الرياض ( ة العربيةطرائق تعليم اللغ  حممد إبراهيم اخلطيب، -١٣

 )م٢٠٠٣/ه١٤٢٤

دليل املعلم إىل استخدام الصور حممود امساعيل صيين و آخرون،  -١٤

 -هـ ١١٤١مكتبة التربية العريب : الرياض( .والبطاقات يف تعليم العربية

 ) م ١٩٩١



طرائق تدريس اللغة العربية لغري حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  -١٥

 –منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة : مصر ( ا الناطقني

 )م٢٠٠٣/ه١٤٢٤إيسيسكو، 

دار األندلوس للنشر : حائل( املهارات اللغوية،حممد صارح الشنطى،  -١٦

 )م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧والتوزيع 

 تدريس اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية، حممد صالح الدين علي جماور -١٧

 )١٩٧٧القلم، دار : الكويت(

: بريوت ( عريب –معجم علم اللغة التطبيقي، إجنليزي حممد علي اخلويل،   -١٨

 )م١٩٨٦مكتبة لبنان، 

دار الفالح للنشر : صويلح(االختبارات اللغوية، حممد علي اخلويل،  -١٩

 )م ٢٠٠٠والتوزيع 

 )ت.املكتبة العلمية،د:طهران(٢ج املعجم الوسيط،، اللغة العربية معجم -٢٠

القاهرة ( ، احلوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمهاللبودي مىن إبراهيم -٢١

 )م٢٠٠٣/ه١٤٢٣مكتبة وهبة، : 

 األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية،ناصف مصطفى عبد العزيز،  -٢٢

 )هـ ١٤٠١اململكة العربية السعودية : الرياض(



التعليمية  أسس إعداد الكتبناصر عبد اهللا الغاىل وعبد ايد عبد اهللا،  -٢٣

 )م ١٩٩١دار الغايل : الرياض(لغري الناطقني بالعربية 

: بريوت( اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقايوسف الصميلي،  -٢٤

 )م ١٩٩٨هـ  ١٤١٩املكتبة العصرية للطباعة والنشر 
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  قائمة املالحق

  

  

  

  



  قائمة املالحق

  صفحة  موضوع  رقم

  ١١٣  األسئلة االختبار القبلي:  ١ملحق   ١

  ١١٦  األسئلة االختبار البعدي:  ٢ملحق   ٢

  ١١٩  قابلةاملدليل :  ٣ملحق   ٣

  ١٢٥  لوحة األلعاب وبطاقة األسئلة:  ٤ملحق   ٤

د كلية الدرسات العليـا إىل رئـيس   خطاب عمي:  ٥ملحق   ٥
  املدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا كديري جاوى الشرقية

١٢٦  

خطاب رئيس املدرسة احملروسية املتوسطة لريبايـا  :  ٦ملحق   ٦
  كديري جاوى الشرقية

١٢٧  

  ١٢٨  بطاقة اإلشراف:  ٧ملحق   ٧

  ١٢٩  ذاتية للباحثةالسرية ال:  ٨ملحق   ٨

  
  
  
  
  
  
  



  ي ىف تعليم اللغة العربيةقبللاالختبار ا

  ٢٠١٠- ٢٠٠٩ احملروسية املتوسطة لريبايا كديريىف املدرسة 

    املتوسطة -السابع :   املرحلة/الفصل        :  و التاريخ اليوم

 دقيقة ٤٠×٢:     املوعد        ٣١:   مجلة الطلبة

  !أجب عن هذه األسئلة شفهيا

  اختبار األصوات

١ - هعمسي تف الَّتراَألح دا من املدرس أَع  
    ض-ظ. ج  ج    -ز .  ب  ذ    –ث  . أ
  س- ش. هـ     ق-غ. د

  :حرفًا بعد حرف ةدوجومالْ فرحاَأل أُنطُق مثُ، اهعمسي تتات الَّملالكَ دعأَ - ٢
  طامة -تامة . ج  سائغ –سائح . ب    عسري -أسري   . أ
  ساكت- ساقط. هـ    مسخ –مسك . د   

٣ -  ثُم عمتسأَاعالْ دجلَم التالطقٍة بِين صححٍي: 
  أنا أمحد زكي من جاكرتا، و هذه أخيت امسها فاطمة -أ 
  تكنس غرفة النوم يوم العطلة - ب 
  يذهب إىل املدرسة الساعة الثامنة- ج 
  آكل ثالث وجبات الفطور، والغداء، والعشاء -د 

  

  



  اختبار املفردات

 األخرية فواحلر من  كلمةاصنع انطق االحروف من املفردات اآلتية، مث  - ٤

   مصباح  )م(      م –ل  -ق :   قلم   :    مثل

  ) ............... ت: ............... (    بيت -أ 
 ) ...............ل: ............... (  فصل - ب 

 ) ...............ب: ............... (    مكتب- ج 

 ) ...............ق: ............... (    قليل  -د 

 ) ...............ر... (: ............    كثري -ه 

 :أذكر مخسة مفردات عن - ٥

  األسرة -ج       لون -أ 

  ىف املكتبة –د     األنشطة اليومية - ب

  اختبار التركيب

  !رتب هذه اجلُمل  ترتيبا جديدا - ٦
  .................................نتأَ  .أَنا طَالب يف هذه الْمدرسة -أ

           نحن...............................  

  

  ................................أَنت  .هو مدرس فى الْفَصلِ  - ب

           تأَن...............................  



  ................................هو     أنا أقرأ الكتاب ىف املكتبة - ج

  اختبار األداء

  حسب التعليمات املوضحةتكلم على  - ٧

 (.)حسب عالمة النقطة  -أ 

  .أذهب إىل املدرسة باحلافلة

 )؟(حسب عالمة االستفهام  - ب 

  هل تذهب إىل املدرسة باحلافلة ؟

 (!)حسب عالمة النداء أو التعجب - ج 

 !ما أمجل هذه املدرسة 

 (.)مث االستفها ) ،(حسب عالمة النقطة  -د 

  .البيت بعيد عن املدرسة، وأذهب إىل اجلامعة باحلافلة
  قةاختبار الطال

 :أَجِب عنِ اَألسئلَة اآلتية إجابات تامة -٨

  ما اسمك؟ - ١
  من أَين أَنْت؟ - ٢
  قُلْ لي عن مدرستك؟ - ٣
 ما أَنشطَتك اليومية؟ - ٤

  

  



  االختبار البعدي ىف تعليم اللغة العربية

  ٢٠١٠- ٢٠٠٩ احملروسية املتوسطة لريبايا كديريىف املدرسة 

    املتوسطة/ السابع :   املرحلة/الفصل        :  و التاريخ اليوم

      ٤٠ × ٢:     املوعد        :  ة/إسم الطالب

  !أجب عن هذه األسئلة شفهيا

  اختبار األصوات

  أَعد اَألحرف الَّتي تسمعها  من املُدرس - ١
   ط  -ت. ج    ح -هـ. ب  ع -أ  . أ

  ص-س. هـ  ك-ق . د
  :حرفًا بعد حرف ةدوجومالْ فرحاَأل اُنطُق مثُ، اهعمسي تتات الَّملالكَ دعأَ - ٢

  حرص- حرس. ج    استطَاب- استتاب. ب    علم -ألَِم  . أ
      برق-برك. هـ    حرير-هرير. د  

٣ -  ثُم عمتسأَاعالْ دجلَم التالطقٍة بِين صححٍي: 

  اقْرأ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق -أ 
  لَق اِإلنسانَ من علَقخ - ب 
  الَّذي علَّم بِالْقَلَم - اقْرأ وربك اَألكْرم - ج 
  علَّم اِإلنسانَ ما لَم يعلَم -د 

  

  



  اختبار املفردات

 األخرية فواحلر من  كلمةاصنع انطق االحرف من املفردات اآلتية، مث  - ٤

  مفْتاح )م(      زكَام  :مثل

 فيظف(ن....... (.......   تيب)ت............... (  

 ِسختخ(م............... (   عاسو)ع............... (  

 احبصح(م.............. (   بكْتم)ب..............(  

 :أَعط الْمتضادة مثُ، اهعمسي تتات الَّملالكَ دعأَ - ٥

 ................  سرِيع    -د    ..........  صحة -أ 

 ................  ضعيف - هـ    ..........  واسع - ب 

 ................  أَمام    -و    ..........  نظيف- ج 

 :أذكر مخسة مفردات عن - ٦

  األسرة -ج         فى البيت –أ 

  ىف املكتبة –د         فى الفَصل - ب

  اختبار التركيب

 :عوض الكلمة ىف اجلملة وأعط اجلواب شفهيا - ٧

 )املُشتشفَى(    املَدرسةا أَذهب إِلَى اَن -أ 

 )التالميذ(    نشيطٌ اَلتلميذُ - ب 

 )هي(  فى الشارِع مالتى اَنا أَسكُن - ج 

 



 :حول كما ىف املثال - ٨

 ، إِنشاَء اهللامدرساساَكُونُ : ١املثال ط  -أ 

  ، إِنشاَء اهللامدرسةًساَكُونُ : ٢ط       

 بِيبةٌط –طَبِيب  - ب 

  طَالبةٌ –طَالب - ج 
  اختبار األداء

  :حسب التعليمات املوضحةتكلم على  - ٩
  (.)حسب عالمة النقطة  - ١
  )؟(حسب عالمة االستفهام  - ٢
 (!)حسب عالمة النداء أو التعجب   - ٣

 )؟(مث االستفها (.) حسب عالمة النقطة   - ٤

  (!)مث عالمة النداء أو التعجب ) ؟(حسب عالمة االستفهام   - ٥
  

  طالقةاختبار ال

  :أَجِب عنِ اَألسئلَة اآلتية إجابات تامة -)١٠

 ما امسك ؟ من أَين انت ؟ - ١

 ما هوايتك ؟ - ٢

 ما اَألنشطَتك اليومية ؟ - ٣

 قُل لى عن أُسرتك ؟ - ٤

 قُلْ لي عن مدرستك ؟ - ٥



  

 

 دليل مقابلة مع معلم اللغة العربية قبل التجربة

  يأمحد فتح سعد:     اإلسم

  ديوان املدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا كديري جاوى الشرقية:     املكان

   ٢٠١٠فيرباير  ٢٧:     التاريخ

  

 كيف يتم تعليم اللغة العربية خاصة مهارة الكالم يف الفصل السابع؟:   السؤال .١

تعليم اللغة العربية خاصة مهارة الكالم نطبق بالكتب املدرسية :   اإلجابة
حفظ املفردات، واحملاورة باملفردات الىت : ق منهااملستعملة بطر

  علمها الطالب قليال قليال

 كيف تكون إجابة الطالب يف تعليم الكالم؟:   السؤال .٢

إجابة الطالب يف تعليم الكالم غري جذابة، ألم يشعرون بالصعوبة :   اإلجابة
عند تعبري ماخطر يف أذهام ىف كالم، ويشعرون بامللل عند اشترك 

 .ية تعليم مهارة الكالم وغري ذلكعمل

  مجهورية إندونيسيا

  وزارة الشؤون الدينية

  كومية مباالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احل

 كلية الراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـــة



ما الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة :   السؤال .٣
 احملروسية املتوسطة لريبايا كديري ؟

الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة :   اإلجابة
  .  و الفيلماحملروسية املتوسطة لريبايا كديري هي كومبوتري

 ما املشكلة يف تعليم الكالم يف الفصل السابع؟:   السؤال .٤

  ليست لديهم نشاطات كثرية يف الكالم اللغة العربية. ١:   اإلجابة   

  ليست لديهم يف مفردات اللغة العربية . ٢

قلة الوقت يف تعليم اللغة العربية، وهذا جيعلهم كساىل يف الكالم . ٣  
  . باللغة العربية

هل استعملتهم وسيلة لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة يف تعليم :   ؤالالس .٥
 الكالم العربية؟

 .ال، إن هذه الوسيلة اجلديدة يف هذه املدرسة وغري مستعملة: اإلجابة      

  

  

  

  

  



  
 

  

  التجربة بعددليل مقابلة مع معلم اللغة العربية 

  أمحد فتح سعدى:     اإلسم

  ة احملروسية املتوسطة لريبايا كديري جاوى الشرقيةديوان املدرس:     املكان

   ٢٠١٠أبريل  ٣:     التاريخ

  

ما رأي األستاذ يف تعليم مهارة الكالم باستخدام لوحة األلعاب        :   السؤال. ١
  بوسيلة بطاقة األسئلة ؟

تعليم مهارة الكالم باستخدام لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة : اإلجابة        
ون جذابا لدى الطالب، وهذه الوسيلة تساعد املعلم يف األسئلة يك

هذه املادة خاصة تعليم مهارة الكالم، إما الطالب فإنه يسهل هلم 
  التعبري بالعربية 

  مجهورية إندونيسيا

  وزارة الشؤون الدينية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 كلية الراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـــة



كيف حال الطالب عند االشتراك يف عملية تعليم مهارة الكالم  :   السؤال. ٢
  باستخدام لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة ؟

كان الطالب يشاركون يف عملية تعليم مهارة الكالم بنشاط :     اإلجابة      
وسرور، ألم يشعرون بسهولة لوجود الوسيلة املناسبة واجلذابة 

  .للتعبري العريب وال يشعرون بامللل كما كان سابقا

ما الشيئ اجلذاب يف عملية التعليم باستخدام لوحة األلعاب :   السؤال. ٣
  بوسيلة بطاقة األسئلة ؟

إن هذه الوسيلة أشكاهلا مضحكة وحاهلا قريب مع حياة الطالب، :   إلجابة        ا
  .من حيث العمر

لوحة  ما املشكلة اليت تواجه تعليم الكالم باللغة العربية باستخدام:   السؤال.  ٤
  األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة ؟

  :املشاكل اليت تواجه تعليم الكالم باللغة العربية:   اإلجابة 

حنتاج الوقت الكثري لصنع ولتطبيق هذه الوسيلة وهي لوحة األلعاب و
  :بوسيلة بطاقة األسئلة، وذلك كاآلتى

 جيب أن تكون بطاقة األسئلة مناسبة باملادة .١

شوقت هذه الوسيلة الطالب حني عملية التعليم،  .٢
 .حيث هم يالحظون الوسيلة مع زمالئهم

م لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة هل عملية تعليم الكالم باستخدا:   السؤال. ٥
  األسئلة فعالة؟



نعم، عملية تعليم الكالم باستخدام لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة :   اإلجابة
 .األسئلة فعالة

  ما مزايا و عيوب لوحة األلعاب بوسيلة بطاقة األسئلة؟:   السؤال .٦

ند انك حسنة جدا لترقية مهارة الكالم ع: مزايا هذه الوسيلة هي:   اإلجابة
شكل األسئلة ىف البطاقة : عيوبا هذه الوسيلة. الطالب والطالبات

  .بدون الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 دليل مقابلة مع ريئس املدرسة

  األستاذ يوسف غزاىل:     اإلسم

  ديوان املدرسة احملروسية املتوسطة لريبايا كديري جاوى الشرقية :     املكان

  ٢٠١٠فيرباير  ٢٧:     التاريخ

  

احملروسية املتوسطة ما هي خلفية تعليم اللغة العربية يف املدرسة :   السؤال. ١
  لريبايا كديري جاوى الشرقية ؟

أن مادة اللغة العربية هي مادة دراسية مهمة، اا تكون شرطا :   اإلجابة
للمواد املدرسية كما قررا وزارة الشؤون الدينية، وأا لغة القرآن 

  وتعلمها مهم لفقه كتاب اهللا

  تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة؟يف ما اهلدف :   لسؤالا. ٢

  مجهورية إندونيسيا

  وزارة الشؤون الدينية

  نا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موال

 كلية الراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـــة

 



تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة هي أن يف اهلدف األساسي :   اإلجابة
املهارات اللغوية األربعة ويفهموها جيدا  علىيكون الطالب قادرين 

  تعلم اللغات األخرى يف املدرسة كاللغة اإلندونسية هو يفكما 

  ما املنهج املستخدم يف هذه املدرسة ملادة اللغة العربية؟:   السؤال. ٣

غة العربية منهج قررته إن املنهج املستخدم يف هذه املدرسة ملادة الل:   اإلجابة
  KTSPون الدينية وهو وزارة الشؤ

احملروسية ما الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة :   السؤال. ٤
  يري جاوى الشرقية ؟املتوسطة لريبايا كد

احملروسية الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة :   اإلجابة
  .، القلم، والسبورةالفيلمهي  املتوسطة لريبايا كديري جاوى الشرقية

  ما الطرائق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟:   السؤال. ٥

لعربية هي طريقة القواعد االطرائق املستخدمة يف تعليم اللغة :   اإلجابة
  .والترمجة

هذه  بطاقة األسئلة لترقية مهارة الكالم ىفهل لديك استخدام :   السؤال. ٦
  املدرسة فعالة؟ ملاذ؟

هذه  بطاقة األسئلة لترقية مهارة الكالم ىفنعم، أن استخدام :   اإلجابة
شطني هذه الوسيلة جيعل الطالب ن، ألن استخدام املدرسة فعال



جيعل و عملية التعليم الالسرور واحلماسة يف الشرك يف ويشعرون ب
  .ليطبق الكالم العربية سهولة يف تعبري ما خطر يف أفكارهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انتهاء

 احللوى جمانا

 ابدأ احللوى جمانا

 احللوى جمانا

 احللوى جمانا

 احللوى جمانا

 احللوى جمانا

 احللوى جمانا

 احللوى جمانا

جمانااحللوى  احللوى جمانا احللوى جمانا  احللوى جمانا 

 احللوى جمانا

 احللوى جمانا

 احللوى جمانا

 احللوى جمانا



 

 

 

       

 

 

         

 



      

 

 

 

        

 

 

      

 

 



 

 

 

   

 

   

 



       

 

 

 

     

 

 

 

  

 



 

 

 

      

 

 

      



      

 

 

 

     

 

 

 

      



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  


