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  فعالية استخدام لعبة النرد لترقية مهارة الكالم 
  في تعليم اللغة العربية

املبتدئني الثانوية اإلسالمية تاسيك مادو لُوْوك وارو حبث جترييب ىف مدرسة هداية (
  )ماالنج جاوى الشرقية لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

  
  

  
  :إشراف          :إعداد
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  العام
  م ٢٠١٠
 هـ ١٤٣١



 
  

        
  
  
  
  

  ا َيسْرنَاُه بِِلَساِنَك َلَعلُهْم يـََتذَكُرْونَ فَِإنمَ  
  ﴾ ٥٨﴿سورة الدخان آية 

  

  

  

  

َو َلَقْد نـَْعَلُم َأنـُهْم يـَُقوُلوَن إنَما يـَُعلُمُه َبَشٌر لَساُن الِذي يـُْلِحُدوَن ِإلَْيِه 
  َساٌن َعَرِبي مِبْينٌ َأْعَجِمي َو َهَذا لِ 

  ﴾١٠٣: ﴿سورة النحل 
  
  
  

  َعَرِبي مِبْينٍ  نـََزَل ِبِه الروُح اَألِمْيُن  َعَلى قـَْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن الُمْنِذرِْيَن  ِبِلسَانٍ 
  ﴾١٩٥- ١٩٣: ﴿سورة الشعراء 



  إهـداء

  ووالدتي إلى والدي
  بادئ الصدق والوفاءاملعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول م

  وعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري
  تقدمة إجالل واحرتام

  
  

  ي الذين أدين لهم بالكثيرتإلى أساتذ
  تقديرا وإجالال

  
  
  
  

  من يحب القرآن و لغتهإلى من 
  

  

***  



  تقديرشكر و 
  

والصالة والسالم . الذي ال إله إال هو امللك احلق املبنياحلمد هللا رب العاملني،   
 ،صلى اهللا عليه وسلمصادق الوعد األمني حممد نبينا املرسلني أشرف األنبياء و على 
  :وبعد .له وصحبه أمجعنيآوعلى 
، يف تعليم اللغة العربية لنيل درجة املاجستري العلميّ البحث  اقد متت كتابة هذ  

هذا كتابة على  ي ـنو إىل من قد ساعدوعظيم تقديري فيسرين أن أقدم جزيل شكري 
  :، وهم البحث

موالنا مالك إبراهيم غو، مدير جامعة و احلاج إمام سفراي األستاذ الدكتورفضيلة   - ١
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

موالنا الدراسات العليا جامعة كلية   ، مديرمهيمني الدكتور احلاجفضيلة األستاذ   - ٢
 . اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إبراهيم 

موالنا تعليم اللغة العربية جامعة  قسم، رئيس احلاج شهدائ صاحل الدكتورضيلة ف  - ٣
 . اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إبراهيم 

الذي أفاد الباحث علما و  األول ، املشرفحممد عيننيالدكتور فضيلة األستاذ   - ٤
عمليا ووجهه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة لبحث 

 .ىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء و من الباحث عظيم الشكر و التقديرح
، فحقا يعجز لساين عن املشرف الثاين ،فيصل حممود آدم إبراهيمالدكتور فضيلة   - ٥

شكره و تقديره فقد قدم للباحث كل العون و التشجيع ظوال فرتة إعداد هذا 
عن مساعدة الباحث و توجيهه،  البحث فلم يبخل بعلمه و مل يضق صدره يوما

و كان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص 
  .الشكر و التقدير و من اهللا عظيم الثواب و اجلزاء



تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية قسم الدراسات العليا كلية يف  تـي مجيع أساتذ  - ٦
  . احلكومية ماالنج

ن احملرتمان اللذان قد ربيانـي ورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشّجعين دائما يف الوالدا  - ٧
 .طلب العلوم النافعة

اإلسالمية  موالنا مالك إبراهيم الب وطالبات جامعةـط، خوايتأمجيع إخواين و   - ٨
  .الدراسات العليا كليةاحلكومية ماالنج  

 ذا العمل املتواضع إىلوألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج ه - ٩
الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعًا خالص الشكر وعظيم التقدير  زيح

  .واالمتنان
 هــذه أن وأخــريا. الثــواب حبســن يثيبنــا وأن هلــا الحــد برمحــة علينــا ميــن أن اهللا عســى

 مــن الباحــث يرجــو  فلــذا والنقصــان، األخطــاء إىل املائلــة اإلنســانية اآلثــار مــن أثــر الكتابــة
  .اإلصالح سبيل على واإلقرتاح النقد لقراءا

 علــوم مــن واألخــرين الباحــث يفيــد مــا فيــه ولعــل وتعــاىل ســبحانه اهللا يســر مــا هــذا
  آمني. واآلخرة الدنيا
  

  .خري اجلـزاءجزاكم اهللا 

***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  إقرار الطالب
  :ع أسفلهأنا املوقّ 

  حتى صبري  :  االسم الكامل
  ٢/٠٨٧٢٠٠٠٨-S  :  رقم التسجيل

  معهد بستان العلوم لنجسا أتشيه الشرقية  :     عنوان لا
  نانجرو أتشيه دار السالم إندونيسيا   

أقرر بأن هذا البحث العلمي املكمـل لنيـل درجـة املاجسـتري يف ختصـص تعلـيم اللغـة   
، جامعــة موالنــا مالــك إبــراهيم اإلســالمية احلكوميــة مبــاالنجالدراســات العليــا  كليــةالعربيــة  

  :حتت املوضوع
  استخدام لعبة النرد لترقية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربيةفعالية 
  بحث تجريبي فى مدرسة هداية المبتدئين الثانوية اإلسالمية(

  )تاسيك مادو ماالنج جاوى الشرقية

فإذا اّدعى أحد يف املستقبل بأن . مقتبسا من تأليف غريي حضرته وكتبتُه بنفسي و  
 كليــةني أو علــى مســؤويل  نعه فــال ألقــى املســؤولية علــى املشــرفَ هــذا البحــث العلمــي مــن صــ

، والباحـث هـو يتحّمـل جامعة موالنـا مالـك إبـراهيم اإلسـالمية احلكوميـةات العليا ـالدراس
  .ليةو املسؤ 

  .ي أحد على ذلكـحّرر هذا التصريح بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربن  
  .م ٢٠١٠أبريل  ١١ ماالنج،

  
   حتى صبري

  ٢/٠٨٧٢٠٠٠٨-S: سجيلرقم الت



   
 

  
  

  وزارة الشؤون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج

 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  

  تقرير المشرفين
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآو األنبياء واملرسلني 

      : الذي حضره الطالب ليميتكالبحث الخطة بعد االطالع على 
  حىت صربى:   االسم الكامل
 ٢-S/٠٨٧٢٠٠٠٨:   رقم التسجيل

فعالية استخدام لعبة النرد لرتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة :   موضوع البحث
  العربية

ئني اإلسالمية تاسيك حبث جترييب ىف املدرسة الثانوية هداية املبتد(
  )مادو لُوْوك وارو ماالنج جاوى الشرقية

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 

  املشرف األول
  

  حممد عينني. د. أ
)١٩٦٠٠٤٠١١٩٨٧٠١١٠٠١( 

 املشرف الثاين
 

فيصل حممود آدم إبراهيم. د  

 
 

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 

  الدكتور شهداء صاحل
    :يفقم التوظ 



   
 

  
  

  وزارة الشؤون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج

 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  

  اعتماد لجنة المناقشة لخطة البحث
  :عنوان البحث

  فعالية استخدام لعبة النرد لترقية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية
  جترييب ىف مدرسة هداية املبتدئني الثانوية اإلسالمية تاسيك مادو  حبث(

  )لُوْوك وارو ماالنج جاوى الشرقية
  

  ٢-S /٠٨٧٢٠٠٠٨: التسجيل رقم   حىت صربى:    الطالب إعداد
فربواري  ٢٢، اإلثننيوذلك يف يوم  اجلامعةالبحث أمام جلنة  خطة قد دافع الطالب عن 

   .لتصحيح، مث يستطيع الطالب لقيام بالبحثبعد ا وتقرر قبوله. م ٢٠١٠
  

  :األساتذة ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا
  ............... :التوقيع  رئسيا ومناقشا  الدكتور توركيس لوبيس - ١
  ............... :التوقيع  مناقشا  الدكتور شهداء صاحل  - ٢
  ............... :التوقيع  مشرفا ومناقشا  دكتور حممد عينني. أ - ٣
  ............... :التوقيع  مشرفا ومناقشا  دكتور فيصل حممود آدم إبراهيم - ٤

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 

  الدكتور شهداء صاحل
  :رقم التوظيف



   
 

  
  

  وزارة الشؤون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج

 اللغـة العربيـة كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم

  

  اعتماد لجنة المناقشة
  :عنوان البحث

  فعالية استخدام لعبة النرد لترقية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية
حبث جترييب ىف مدرسة هداية املبتدئني الثانوية اإلسالمية تاسيك مادو لُوْوك (

  )وارو ماالنج جاوى الشرقية
  

  ٢-S /٠٨٧٢٠٠٠٨: تسجيلال رقم   حىت صربى:    الطالب إعداد
شرطا لنيل درجة  وتقرر قبوله. ةناقشاملالبحث أمام جلنة  هذا قد دافع الطالب عن 

   .م ٢٠١٠أبريل  ٢١، األربعاءوذلك يف يوم املاجستري قى تعليم اللغة العربية، 
  :األساتذة ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا

  ............... :عالتوقي  رئسيا ومناقشا  الدكتور توركيس لوبيس - ١
  ............... :التوقيع  مناقشا   حممد على عبد احلليمالدكتور  - ٢
  ............... :التوقيع  مشرفا ومناقشا  دكتور حممد عينني. أ - ٣
  ............... :التوقيع  مشرفا ومناقشا  دكتور فيصل حممود آدم إبراهيم - ٤

  :يعتمد
  كلية الدراسات العليا

 
  مهيمنيالدكتور  األستاذ

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥ :رقم التوظيف



 مستخلص البحث

  
استخدام لعبة النرد لرتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة فعالية  .٢٠١٠، حىت صربي
حبث جترييب يف مدرسة هداية املبتدئني الثانوية اإلسالمية تاِسْيك ماُدو ُلُوْوك َواُرو (العربية 

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك . الة املاجستريرس .)ماالنج جاوى الشرقية
االستاذ الدكتور حممد عينني : املشرف األول. إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم: واملشرف الثاين
  

  . ترقية مهارة الكالم وسيلة لعبة النرد،  :الكلمات األساسية

، و الكالم ملهارات اللغوية املهمة ىف تعليم اللغة العربيةإن الكالم من احد ا  
و مل ينجح عملية التعليم اللغة حىت يكون . معيار أساسي لنجاح الطالب يف تعليم اللغة

تعليم  ىفاألهداف الرئيسية  أهممن و . التالميذ يستطيعون ىف التكلم ا، و بالعكس
ميذ على النطق الصحيح للغة والتكلم ة التالغريها هي ترقية قدر باللغة العربية للناطقني 

   .و الطالقةمع الناطقني بالعربية كالما معربا ىف املعىن سليما ىف األداء 
مدرسـة هدايـة املبتـدئني يف طلبـة أن الالحـظ الباحـث و  املقابلة مع املـدرس، وبعد

لم باللغـة العربيـة كتالـىف  اليستطيعونال يرغبون و  الثانوية اإلسالمية تاِسْيك ماُدو ماالنج
وصــــعوبة احلصــــول علــــى الكلمــــة  أأمــــام األخــــرين بســــبب اخلــــوف مــــن الوقــــوع يف اخلطــــ

   .، وإذا حتدثوا بينهم حتدثوا بغري طالقةالصحيحة
تـــدريس مــا مــدى فعاليــة : هــيمشــكلة هـــذا البحــث ف ،بنــاء علــى تلــك املشــاكل

ــــردمهــــارة الكــــالم باســــتخدام  ــــة الن ــــة ىف  لعب ــــدى الطلب ــــة ا هدايــــةمدرســــة ل ملبتــــدئني الثانوي
مـا مـدى  وتتفـرع هـذه املشـكلة إىل األسـئلة التاليـة، وهـي ؟اإلسالمية تاِسْيك ماُدو ماالنج

نطـق األصـوات،  ىففعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبـة النـرد لرتقيـة قـدرة التالميـذ 



ــــالطالقــــة، و بىف الكــــالم بالرتاكيــــب ، وو ىف اســــتعمال املفــــردات اء، مث األد، و الكــــالم ب
 .مامدى استخدامها لرتقية رغبة الطلبة ىف التكلم؟

مثانية هذا البحث على  ىوجر تجريبيي، ال املنهج ومنهج هذا البحث هو    
و ىف عملية التدريس قسم الباحث إىل . لقاء مخسة و أربعون دقيقةكل لقاءات، ل

، املالحظة مخسة مراحل هي التمهيد، و تعليم املواد الدراسية، و استخدام الوسيلة
املقابلة،  ،املالحظة: ىف هذا البحث هي األدوات جلمع البياناتإن . العميقة، مث التقومي

  . االختبارو  ،االستبانة
فتدل على أن استخدام لعبة لنرد فعالة ىف ترقية مهارة الكالم نتائج البحث أما     

ئني الثانوية لدي التالميذ ىف الفصل احلادي عشر قسم اللغة مبدرسة هداية املبتد
و الدليل على ذلك ظهر ىف نتيجة . اإلسالمية تاسيك مادو ماالنج جاوى الشرقية

إن ) ١: (احلساب ىف االختبار البعدي للمجموعتني الضابطة و التجريبية كما يلي
من األصوات قد ارتفعت  نتيجة الطلبة ىف االختبار البعدي بني اموعتني عن نطق

أكرب من درجة تاء  ٧،٧هي ) to(رجة تاء احلساب ، و أن د"٢٠٠" إىل "١٦٠"
إن نتيجة ) ٢. (لذلك كان الفرض مقبول. ٢،٨٠أو % ١عند مستوى ) t(اجلدول 

، "١٩٧"إىل " ١٣٠" منالطلبة ىف االختبار البعدي عن استعمال املفردات قد ارتفعت 
عند ) t(أكرب من درجة تاء اجلدول  ١٨،٩٢هي ) to(و أن درجة تاء احلساب 

قد  إن نتيجة الطلبة يف الرتكيب) ٣. (لذلك كان الفرض مقبول. ٢،٨٠%. ١ستوى م
هي ) to(ىف االختبار البعدي، و أن درجة تاء احلساب " ١٣٣"إىل " ٩٥"من ارتفعت 
لذلك كان . ٢،٨٠%. ١عند مستوى ) t(أكرب من درجة تاء اجلدول  ٢٤،٣٣

إىل " ١١٥"من قد ارتفعت  قةإن نتيجة الطلبة يف الكالم بالطال) ٤. (الفرض مقبول
أكرب من  ١٢،٩٥هي ) to(ىف االختبار البعدي، و أن درجة تاء احلساب " ١٩٨"

إن ) ٥. (لذلك كان الفرض مقبول. ٢،٨٠%. ١عند مستوى ) t(درجة تاء اجلدول 
ىف االختبار " ١٧٢"إىل " ١١٥"من قد ارتفعت  نتيجة الطلبة يف الكالم باألداء



) t(أكرب من درجة تاء اجلدول  ٣٠،٧٣هي ) to(اء احلساب البعدي، و أن درجة ت
مث تأكيدا من نتائج االستبيان . لذلك كان الفرض مقبول. ٢،٨٠%. ١عند مستوى 

تدل على أن التالميذ أكثرهم يشعرون بالسرور ىف تعليم مهارة الكالم باستخدام العبة 
  .النرد

دام هذه الوسيلة يف تدريس مهارة ولذا ينبغي على مدرس اللغة العربية أن يهتم باستخ
الكالم، كما ينبغي على املسؤولني الرتبويني أن يبذلوا جهدهم يف توفري خمتلف الوسائل 

 .التعليمية املناسبة يف تعليم اللغة العربية
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Speaking is one of the prominent components in language study. Speaking 
is the most important part among four language skills study in Arabic. It is a 
successful barometer in Arabic language study. The language study is success 
when narrator or student speaks fluently. The basic propose of Arabic learning 
process for foreign student is to increase student’s skill as they can say language 
as the role and can use it when communicate with native speaker.   
 Based on analysis and interview that has done by researcher with Arabic 
teacher, some of eleven grade students at Language class in Arabic lesson of 
Islamic Senior high School of Hidayatul Mubtadi’in in Tasik Madu, Lowok Waru 
Malang are difficult making good sentences and they are not speaking fluently. 
 Based on real problem above, the researcher made general limitation 
problem that how do the effectiveness of application playing Dadu as media in 
growth Arabic speaking skills student of eleven grade at Language class of 
Islamic Senior high School of Hidayatul Mubtadi’in Tasik Madu Malang ٢٠١٠-
٢٠١١? The researcher divided this limitation problem study to some questions. 

How do the effectiveness of application playing Dadu as media to growth student 
ability in saying alphabet as the role, understanding and using vocabulary, to 
growth student language skill and spirit in speaking skill using Arabic language? 
 The approach used in this research is experiment research. This research 
takes place at Islamic Senior high School of Hidayatul Mubtadi’in Tasik Madu 
Malang .The researcher need eight times and each meeting using forty five 
minute. In learning process, the researcher divided five steps. They are opening, 
teaching process, action doing, application and evaluation. Moreover, the 
researcher used observation, interview, data and test as instrument in this research.   
 The result of this research has shown that the application of Dadu playing 
as media is very effective to growth speaking skill of Language class of Islamic 
Senior high School of Hidayatul Mubtadi’in Tasik Madu Malang student ٢٠١٠-
٢٠١١.  It can see from five indicators. First, speaking skill learning process using 

Dadu playing as Media could growth student ability in saying character as the 
role. It can see from post test result among control and experiment class that 
increase ١٦٠ to ٢٠٠. In other hand, the exam of test T is ٧ ,٧ is highest than the 

value of T ٨٠ ,٢ table in ١% grade.  Second, speaking skill learning process using 

Dadu playing as Media could growth student ability in understanding and using 



vocabulary.  It can see from post test result among control and experiment class 
that increase ١٣٠ to ١٩٧. In other hand, the exam of test T is ٩٢ ,١٨ is highest than 

the value of T ٨٠ ,٢ table in ١% grade. Thread, speaking skill learning process 

using Dadu playing as Media could growth student ability in understanding and 
using structure. It can see from post test result among control and experiment 
class that increase ٩٥ to ١٣٣. In other hand, the exam of test T is ٣٣ ,٢٤ is highest 

than the value of T ٨٠ ,٢ table in ١% grade. Fourth, speaking skill learning process 

using Dadu playing as Media could growth student ability speaking skill 
spontaneity. It can see from post test result among control and experiment class 
that increase ١١٥ to ١٩٨. In other hand, the exam of test T is ٩٥ ,١٢ is highest than 

the value of T ٨٠ ,٢ table in ١% grade. Fifth, speaking skill learning process using 

Dadu playing as Media could growth student spirit in speaking skill. It can see 
from post test result among control and experiment class that increase ١١٥ to ١٧٢. 
In other hand, the exam of test T is ٣٧ ,٣٠ is highest than the value of T ٨٠ ,٢ table 
in ١% grade.  Moreover, the description of data result also shown that the student 

spirit of speaking learning process in Arabic speaking is increase. 
 Based on effectiveness using this media, the researcher recommends that 
Arabic teacher to use this media in Arabic learning process. Moreover to head of 
school must think more to prepare media and facility as learning process using 
this media effectively. 
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Berbicara adalah salah satu komponen utama dalam belajar bahasa. 

Berbicara merupakan unsur terpenting dalam empat keterampilan berbahasa Arab, 
keterampilan berbicara merupakan barometer keberhasilan pengajaran bahasa 
Arab, sehingga keberhasilan sebuah pengajaran bahasa dilihat dari kemampuan 
siswanya dalam berbicara, apabila siswanya berbicara dengan lancar sesuai 
dengan keinginannya maka berhasillah sebuah pengajaran itu. Di antara tujuan 
utama dalam pembelejaran bahasa arab bagi selain penutur aslinya adalah 
meningkatkan kemampuan peserta didik agar mampu mengucapkan bahasa 
dengan baik serta mampu berkomunikasi dengan penutur bahasa arab asli secara 
baik dan spontanitas. 

Dari hasil pengamatan peneliti dan wawancara dengan guru bahasa arab, 
bahwa sebagian siswa pada jurusan bahasa kelas sebelas Madrasah Aliyah 
Hidayatul Mubtadi’in Tasik Madu Malang  kurang mampuan berdialog dengan 
menggunakan bahasa arab pada mata pelajaran bahasa arab, mereka kesulitan 
dalam membuat kalimat yang benar, dan ketika mereka berdialog dengan 
menggunakan bahasa arab, maka mereka berbicara tidak lancar.     

Selanjutnya berdasarkan pada fakta permasalahan diatas, rumusan 
penelitian ini adalah Sejauh mana efektifitas Penerapan Media Permainan Dadu 
dalam meningkatkan Keterampilan berbicara siswa kelas sebelas jurusan bahasa 
pada Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi’in Tasik Madu Malang tahun ajaran 

٢٠١٠-٢٠٠٩?. Rumusan penelitian ini di bagi menjadi beberapa pertanyaan 

yaitu: Bagaimana efektifitas pembelajaran keterampilan berbicara dengan 
menggunakan media Permainan Dadu untuk meningkatkan kemampuan siswa 
melafalkan huruf sesuai dengan makhrojnya, dalam memahami dan menggunakan 
kosakata bahasa, dalam meningkatkan kemampuan siswa dapat berbicara dengan 
lancar, dalam memahami dan menggunakan tatabahasa, dalam meningkatkan 
kemampuan siswa dalam berbicara dengan semangat, serta Bagaimana efektifitas 
pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan media Permainan 
Dadu untuk menumbuhkan semangat dalam belajar berkomunikasi dengan 
berbahasa arab? 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
Eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Hidayatul 
Mubtadi’in Tasik Madu Malang. Penelitian ini berlangsung selama delapan kali 



pertemuan. Setiap pertemuan selama ٤٥ menit. Dalam proses pembelajaran, 

peneliti membagi kepada beberapa tahapan, yaitu pembukaan, pengajaran materi 
atau bahan ajar, pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi. Instrument yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi yang mendalam, 
wawancara, angket dan test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Media Permainan Dadu 
terbukti efektif meningkatkan kecakapan berbicara siswa kelas sebelas jurusan 
bahasa pada Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi’in Tasik Madu Malang tahun 

ajaran ٢٠١٠-٢٠٠٩ dengan melihat kenyataan: ١). Bahwa pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan menggunakan media Permainan Dadu dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam melafalkan huruf sesuai dengan 
makhrojnya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai dari hasil post test antara 
kelas kontrol dan kelas eksperimen yaitu dari ١٦٠ meningkat menjadi ٢٠٠. 
sementara nilai uji T test adalah ٧,٧ lebih besar dari nilai T tabel ٢,٨٠ pada tingkat 

٢ .% ١). Bahwa pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan media 

Permainan Dadu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan 
menggunakan kosakata bahasa, Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai dari 
hasil post test antara kelas kontrol dan kelas eksperimen yaitu dari ١٣٠ meningkat 

menjadi ١٩٧. sementara nilai uji T test adalah ١٨,٩٢ lebih besar dari nilai T tabel 

٢,٨٠ pada tingkat ٣   .% ١) Bahwa pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media Permainan Dadu dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam memahami dan menggunakan tatabahasa, Hal ini dapat dilihat dari 
peningkatan nilai dari hasil post test antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 
yaitu dari ٩٥ meningkat menjadi ١٣٣. sementara nilai uji T test adalah ٢٤,٣٣ lebih 

besar dari nilai T tabel ٢,٨٠ pada tingkat ٤  .% ١) Bahwa pembelajaran 

keterampilan berbicara dengan menggunakan media Permainan Dadu dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara dengan spontanitas, Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan nilai dari hasil post test antara kelas kontrol dan 
kelas eksperimen yaitu dari ١١٥ meningkat menjadi ١٩٨. sementara nilai uji T test 

adalah ١٢,٩٥ lebih besar dari nilai T tabel ٢,٨٠ pada tingkat ٥ .% ١) Bahwa 

pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan media Permainan 
Dadu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara dengan semangat. 
Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai dari hasil post test antara kelas kontrol 
dan kelas eksperimen yaitu dari ١١٥ meningkat menjadi ١٧٢. sementara nilai uji T 

test adalah ٣٠,٣٧ lebih besar dari nilai T tabel ٢,٨٠ pada tingkat ١ %. Selain itu, 

deskripsi dari hasil angket juga menunjukkan adanya peningkatan semangat 
belajar siswa dalam berbicara dengan menggunakan bahasa arab. 
 Oleh karena itu dipandang perlu bagi guru bahasa Arab menaruh perhatian 
yang cukup terhadap penggunaan media tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran 
bahasa Arab. Begitu juga para penanggung jawab pendidikan perlu kiranya 
mencurahkan segenap kemampuannya dalam menyiapkan berbagai media 
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 
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  الفصل األول
 اإلطار العام

  

  مقدمة -أ
إن للغة دورا كبريا يف حياة اإلنسان ألن اللغة وسيلة يستعملها اإلنسان لالتصال 

و عرفنا أن من أهم األهداف ىف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني . باألخرين
طلبة يتكلمون هذه استعمال ا هي قدرة الطلبة على التعبري ذه اللغة، حىت أن ال

و مهارة الكالم كانت هي إحدى املهارات اللغوية املرجوه . اللغة كأم متكلمون ا
تعليم  ىفاألهداف الرئيسية  أهممن . اليت يكتسبها الطالب املتعلمون هلذه اللغة

ميذ على النطق الصحيح للغة غريها هي ترقية قدرة التالباللغة العربية للناطقني 
ترقية قدرة كذلك الناطقني بالعربية كالما معربا ىف املعىن سليما ىف األداء و والتكلم مع 

وحنن نعرف أن مهارة الكالم من  ١.التلميذ على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة
. وذلك ألن الكالم هو اجلزء العملي الذي ميارسه املتعلم. أهم املهارات اللغوية

  .عليم اللغة العربيةا يف تيرب جزءا أساستفالكالم يع
وعندما . إن كثريا ممن يتعلمون اللغة األجنبية أول ما يهدفون إليه هو الكالم

. فأول ما يتبادر إىل األذهان أنه يتكلم هذه اللغة ،ن شخصا ما يعرف لغة ماأل و قن
  ٢:ولذلك ميكن القول بأن هناك ضروريات لتعلم الكالم منها

فهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم من املؤكد أن الكالم كوسيلة اإل  - ١
 .قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم أكثر األفعال يف حياة اإلنسان

                                                
ص  )١٩٨٩الرباط، : إسيسكو(، تعليم اللغة العربية الناطقين بها مناهجه وأساليبه رشدى أمحد طعيمة،١

٢٤-٢٣. 
   ٨٦.، ص)س.دار الكتب، د: بريوت(، المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود، ٢



إن اإلنسان الذي يتعلم لغة أجنبية على وجه العموم أول ما يهدف إليه هو   - ٢
 .الكالم

 .إن الكالم باللغة األجنبية يدفع إىل التعلم وإتقاا  - ٣
تعلم اللغة واالستمرار فيها بدون كالم أو حتدث ذه ليس من املتصور إمكانية   - ٤

 .اللغة
و من العناصر املهمة أيضا ىف تعليم اللغة العربية و األجنبية هي وسائل االيضاح 

، و اصطالحا أخر هي املعينات السمعية ٣أو ما يصطلح بالوسائل التوضيحية
ل الدكتور عبد العليم ويقو . إا أعظم تأثريا ىف احلواس واضمن للفهم  .٤والبصرية
إن الوسائل التعليمية مهمة استخدامها، ألن ا جتلب السرور للتالميذ : إبراهيم

وجتدد نشاطهم وحتبب إليهم املدرسة إا تساعد على تثبيت احلقائق ىف اذهان 
وعرفنا أن  ٥.التالميذ إا حتيي الدرس مبا يتطلبه استخدامها من احلركة والعمل

  .ل كالمها من العناصر املهمة ىف تعليم اللغة العربيةالكالم والوسائ
استخدام الوسائل واملعينات تؤثر كثريا ىف تعليم اللغة العربية، خاصة يف ترقية 

ومن األلعاب اللغوية اليت تؤثر على ترقية . مهارة الكالم منها وسيلة األلعاب اللغوية
ن تعليم املفردات باستخدام وهذه كما حبث هامسي ع ٦.مهارة الكالم هي لعبة النرد

لعبة النرد للتالميذ ىف املستوى اإلبدائي، و وجد هاشيمي أن استخدام لعبة النرد 
  .فعال ىف تعليم اللغة العربية

 انطالقا من أمهية تعليم مهارة الكالم و استخدام الوسائل ىف تعليمها، فاملعهد

ارو ماالنج جاوى الشرقية  اإلسالمي السلفي هداية املبتدئني تاسيك مادو لُوْوك و 

                                                
 ٤٢٣. ، ص)١٩٧٨دار املعارف، : مصرى(، الموجه الفنى لمدرسي اللغة العربيةم إبراهيم، يعبد العل٣

٤
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إن . كان من احد املعاهد اليت تعلم فيها اللغة العربية ىف املستوى املتوسط و الثانوي
هذا املعهد، املعهد اإلسالمي السلفي هداية املبتدئني يقع يف شارع كياي حاج 

لُوْوْك َواُرو ) Tasik Madu(، قرية تاسيك مادو ١رقم ) Jl. KH. Yusuf(يوسف 
، املدرسة اإلبتدائية )TK(روضة األطفال : و  يشتمل على مدارس، منها .ماالنج

  ).MA(، و املدرسة الثانوية )MTs(، املدرسة املتوسطة )MI(اإلسالمية 
وبعد مالحظة الباحث ىف هذا املعهد، اختار الباحث هذا املعهد للقيام ببحث 

مدرسة ثانوية، و املشكالت املوجودة هي أن هذا املعهد كان يتكون من . علمي
هذان القسمان . وكانت املدرسة تشتمل على قسم العلوم اإلجتماعية و قسم اللغة

ولو أم طالب ىف قسم اللغة بل أكثرهم ال . ىف الفصل احلادي عشر و الثاىن عشر
يستطيعون التكلم بالعربية، بعضهم خيطئون ىف نطق األصوات نطقا صحيحا، و 

املفردات، و بعضهم ال يتكلمون بطالقة، و  بعضهم ال يستطيعون ىف استعمال
لذلك، يريد الباحث أن . أكثرهم ال يستطيعون التكلم بأساليب اللغوية الصحيحة

فعالية استخدام لعبة النرد لرتقية مهارة الكالم : "يبحث إجراء حبثا علميا حتت العنوان
ثانوية اإلسالمية ىف تعليم اللغة العربية، حبث جترييب ىف مدرسة هداية املبتدئني ال

  ".تاسيك مادو لُوْوك وارو ماالنج جاوى الشرقية
  

  مشكلة البحث -ب
وكما قال . وقام الباحث مبالحظة يف هذه املدرسة و مقابلة ببعض املدرسني فيها

  :أستاذ سيف العارفني
إن هذا املعهد يعلم علوم العامة والعلوم الدينية مثل اللغة العربية ىف كل الفصول "

و نريد أن نعلم هذه العلوم باجلهد، . ستوى املتوسط إىل املستوى الثانويمن امل



ولكن ىف تعليم مادة اللغة العربية،مل يستطيع الطالب أن . واإلبتكاري، و السرور
  ٧".يتكلموا اللغة العربية جيدا

إن الطالب ضعفاء يف الكالم باللغة العربية، وهم ال يهتمون : "٨و قال سالمني
وهذه بسبب قلة . اهتماما كبريا، ألن هذا املعهد اليوفر بيئة عربية جيدة ذه املادة

. املدرسني الذين يستطيعون التكلم ا، وال يستطيع املعلم أن يعلم هذه اللغة جيدا
أن من أسباب ضعف الطالب ىف الكالم هي قلة معرفتهم عن : مث زاد أستاذ معرت

  .٩املفردات اللغوية و عدم ممارسة ىف الكالم
الباحث و مقابلته ىف تلك املدرسة، فمشكلة هذا البحث مالحظة  علىإعتمادا 
  :فيما يلي
  عدم وجود البيئة اللغوية - ١
  قلة معرفة الطالب عن املفردات اللغوية - ٢
  عدم استخدام الرتاكيب على الكالم بالعربية جيدا - ٣
   عدم قدرة الطالب على التكلم بالعربية طالقة - ٤
  مللل ىف تعليم اللغة العربيةيشعرون با - ٤
  

  أسئلة البحث -ج
ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة التالميذ ىف   - ١

 نطق األصوات؟

ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة التالميذ ىف   - ٢
 استعمال املفردات؟ 

                                                
 .٢٠٠٩ يناير ١٦، المفابة، )رئيس املدرسة(سيف العارفني  ٧
 ٢٠٠٩ يناير ١٩، المقابلة، )العربيةمدرس اللغة (مني سال ٨
 . ٢٠٠٩ يناير ١٩، المفابلة، )رئيس إدارة املنهجي(معرت  ٩



ة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة التالميذ ىف ما مدى فعالية تدريس مهار  - ٣
 الكالم بالرتاكيب؟ 

ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة التالميذ ىف   - ٤
 الطالقة؟ 

ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة التالميذ ىف   - ٥
 األداء؟

الية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية رغبة الطلبة ىف ما مدى فع  - ٦
 التكلم؟

 

  أهداف البحث -د
  :اليت يريد الباحث أن حيققها فهي كما يلي البحثأما األهداف ىف هذا 

معرفة مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة    - ١
 التالميذ ىف نطق األصوات

مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة  معرفة   - ٢
 التالميذ ىف استعمال املفردات

معرفة مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة    - ٣
 التالميذ ىف الكالم بالرتاكيب

قدرة معرفة مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية    - ٤
 التالميذ ىف الطالقة

معرفة مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة    - ٥
 التالميذ ىف األداء

معرفة مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية رغبة الطلبة    - ٦
 يف التكلم

  



  فروض البحث -ه
  :ةض التاليرو فال علىىف هذا البحث العلمى يستند الباحث 

له أثر و فعالية لرتقية قدرة  تدريس مهارة الكالمإن استخدام لعبة النرد ىف  -١
 التالميذ ىف نطق األصوات

له أثر و فعالية لرتقية قدرة  تدريس مهارة الكالمإن استخدام لعبة النرد ىف  -٢
  التالميذ ىف استعمال املفردات

ه أثر و فعالية لرتقية قدرة ل تدريس مهارة الكالمإن استخدام لعبة النرد ىف  -٣
 التالميذ ىف الكالم بالرتاكيب

له أثر و فعالية لرتقية قدرة  تدريس مهارة الكالمإن استخدام لعبة النرد ىف  -٤
 التالميذ ىف الطالقة

له أثر و فعالية لرتقية قدرة  تدريس مهارة الكالمإن استخدام لعبة النرد ىف  -٥
 التالميذ ىف األداء

لنرد ىف تدريس مهارة الكالم له أثر و فعالية ىف ترقية رغبة إن استخدام لعبة ا -٦
 الطلبة ىف الكالم باللغة العربية

  

  أهمية البحث -و
من الناحية النظرية، أن يكون هذا البحث مداخلة اليت تتعلق بتدريس مهارة   - ١

و كذلك أن يعطى هذا البحث االقرتاحات العلمية للمدارس . الكالم
ون يف جمال اكتساب اللغة الثانية، يعين املعلومات عن والباحثني الذين يشتغل

 . الوسائل من األلعاب اللغوية وهي لعبة النرد

منافعا ىف حل املشكالت  أن يكون ذا البحثهلقية، يرجى يمن الناحية التطب   - ٢
لدى الطلبة ىف تعليم مهارة الكالم باملدرسة الثانوية هداية املبتدئني اإلسالمية 

ى أن يكون مرجعا ملدرسو . ْوك وارو ماالنج جاوى الشرقيةتاسيك مادو لوُ 



أن يكون هذا البحث مساعدة . مهارة الكالمالعربية ىف عملية تعليم  اللغة
أن توفر ثروة مراجع مث للجامعة . للتالميذ ىف ترقية قدرم مبهارة الكالم

  . الدراسة ملكتبة اجلامعة
  

  حدود البحث - ز
  املوضوعيةاحلدود  - ١

ىف تعليم اللغة العربية استخدام لعبة النرد لباحث موضوع البحث عن فعالية حدد ا
مهارة الكالم، و هي ترقية قدرة التالميذ ىف نطق األصوات، و استعمال لرتقية 

  .املفردات، و ترقية القواعد أو الرتاكيب، و ترقية الطالقة، مث ترقية األداء
  احلد املكاين - ٢

ة هداية املبتدئني الثانوية اإلسالمية تاسيك مادو حيدد الباحث البحث ىف مدرس
وسوف جتري هذه الربنامج التجرييب على تالميذ . لُوْوك وارو ماالنج جاوى الشرقية

  .الصف احلادى عشر قسم اللغة من تلك املدرسة
  
  احلد الزماين - ٣

  .م، مسستري ثاين٢٠١٠- ٢٠٠٩يقعد البحث ىف هذه املدرسة يف العام الدراسى 
  

  تحديد المصطلحات - ح
   :هذا البحث، منهاالباحث ىف دمها خستالىت ا املصطلحاتهناك بعض 

تعين  effectأخذت من كلمة ) يف اللغة اإلجنليزية( Effectivenessفعالية هي    - ١
وفعالية هي فعل شيئ ليكون له أثر ىف حتقيق األهداف الكاملة بأبسط . أثر

  .الطرق و أيسر اجلهد و أقصر الوقت
 للوصول إىل األهداف املرجوه) وسائل(خدام هو استفادة شيئ است   - ٢



لتحصيل على أرقام، وهذه األرقام تتكون من  النردلعبة النرد هي لعبة رمي   - ٣
اللغوية مثل األمر بنطق األصوات، األمر بتمييز األصوات، األمر األسئلة 

ة الكالمية، باختيار املفردات و استعماهلا ىف اجلملة، األمر بإجابة على األسئل
وهذه النشاطات عن مهارة . األمر بإعطاء اجلملة املفيدة بالقواعد املقررة

 . الكالم هي عن األصوات، املفردات، الرتاكيب، الطالقة، مث األداء
نطق هي قدرة التالميذ اليت تعىن يف . مهارة الكالم هي إحدى املهارات اللغوية   - ٤

 . باجلملة املفيدة بالرتاكيب اللغويةاألصوات، و استعمال املفردات، و التعبري
 . وقدرم على الكالم بالطالقة و األداء

  
  الدراسات السابقة - ط

وقد قام الباحثون السابقون باستخدام األلعاب اللغوية كوسائل ىف تعليم اللغة 
العربية، بل مل جيد الباحث من الدراسات السابقة املوجودة حبث تعليم مهارة الكالم 

وفيما يلي . ألن هذه اللعبة تعترب من اللعبات اجلديدة. لعبة النرد باستخدام
  :الدراسات اليت تبحث ىف تعليم اللغة العربية باستخدام األلعاب اللغوية

ىف تعليم " الكلمات"استخدام اللعبة اللغوية : "بعنوان) ٢٠٠٩(عائدة فرتيانا  - ١
 .مالبورا بايلمهارة القراءة باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ا

وصف عملية تدريس مهارة القراءة عند الطلبة وقدرم قبل : أهداف البحث
تدريس مهارة القراءة وقدرم بعد تدريسها على اساس املفردات وفعالية 

 .تدريسها
استخدمت الباحثة ىف هذا البحث باألسلوب الكمي والكيفي : منهج حبثها 

مجع البيانات هي املالحطة واالختبار ونوعه هو البحث التجريـيب وطريقته يف 
وأما عينته فهي طالب ىف الصف األول ىف السنة الدراسية . واالستبيان



وهذه العينة . طالبا) ٢٩(م، وعددهم تسعة وعشرون ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  . باموعتني املتكافتني

" الكلمات"أما نتائج حبثها هي أن استخدام األلعاب اللغوية : نتائج حبثها
قد تعلم التالميذ بتلك األلعاب ) ١: (تنمية مهارة القراءة بالنظر إىل فعالة ىف

قد ارتفعت كفاءة التالميذ ىف مهارة ) ٢. (اللغوية بروح عالية و رغبة ومحاسة
، ودل هذا البحث على أن هلما "الكلمات"القراءة باستخدام األلعاب اللغوية 

  .طةفعالية جدا لتنمية مهارة القراءة باملدرسة املتوس
من ناحية االتفاق، حبثت الباحثة املتقدمة و الباحث عن : تعليقات و تربيرات

. الوسائل البصرية يف تعليم اللغة العربية على املنهج التتجرييب باملدخل الكمي
ومن ناحية االختالف، أن الفرق بني الدراسة السابقة اليت حبثتها الباحثة و 

. لعاب اللغوية ىف تنمية مهارة القراءةهذا الباحث هي أن الباحثة تستخدم األ
أما هذا البحث كان استخدام لعبة النرد لرتقية مهارة لكالم، و عينة حبثه 

وكان هذا . الطالب ىف املستوى الثانيوية ىف الصف احلادى عشر قسم اللغة
 .البحث يتكون من األصوات، املفردات، الرتاكيب، الطالقة واألداء

فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف : "نبعنوا) ٢٠٠٩(علي حمروس  - ٢
 )بالتطبيق على مدرسة املنورة بولو الوانج ماالنج(تعليم املفردات 
باستخدام بطاقة األلعاب  وصف عملية تعليم املفردات: أهداف البحث

 .عند الطلبة و معرفة فعالية استخدامها ىف تعليم املفرداتاللغوية 
تعمل هلذا البحث هو املدخل الكمي الوصفى إن املدخل املس: منهج حبثه

. وطريقته يف مجع البيانات هي املالحطة واالختبار .التجريىب بأسلوب جمموعة
تالميذ الصف األول باملدرسة الثانوية اإلسالمية املنويرية وأما عينته فهي 

وعدد تالميذ هذا الصف يبلغ أربعني ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨األهلية للسنة الدراسة 
   .تلميذا



شرح . بعد استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات: نتائج حبثه
الباحث نتائج حبثه على أن بعد مجع من االختبار القبلي والبعدي فحصل 

هذه تدل على أن استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات %. ٨٥
  .ىف هذا البحث له فعالية كبرية

حية االتفاق بني هذين حبثني، كالمها كان حبث من نا: تعليقات و تربيرات
ومن ناحية االختالف، أن الفرق بني الدراسة السابقة . جترييب باملدخل الكمي

اليت حبثها الباحث والدراسة اليت سيبحثه الباحث ىف هذا البحث هي أن 
. ىف تعليم املفردات فقط بطاقة األلعاب اللغويةالباحث السابق تستخدم 

أما هذا البحث . يس من مهارات اللغوية إال أنه من عناصر اللغةوكانت هذه ل
 .خيص ىف ترقية مهارة لكالم باستخدام لعبة النرد

على ) اللعبة اللغوية(تأثري استخدام الوسائل : "بعنوان) ٢٠٠٣(أم حممودة  - ٣
حتصيل التدراسة للتالميذ ىف تدريس اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 .مية األوىل مباالنجاحلكو 
وجود أو : أما األهداف هلذا البحث هي لنيل املعرفة عن: أهداف البحث

عدم التأثري من استخدام اللعبة اللغوية على التحصيل يف اللغة العربية يف 
الفصل الرابع يف الدور األول، ومعرفة لعبة تكون النسبة املائوية من جمموع 

 . الدرجات للتالميذ أرفع

إن املدخل املستعمل هلذا البحث هو املدخل الكمي الوصفى : ثهامنهج حب
   .التجريىب بأسلوب جمموعة

فالنتيجة من هذا البحث أن التحصيل الدراسي للفصل الذي : نتائج حبثها
يدرس فيه املدرس اللغة العربية باللعبة اللغوية أحسن من الفصل الذي يدرس 

  .اللغة العربية بدوا



من ناحية االتفاق بني هذين حبثني، كان البحثني حبث : تتعليقات و تربيرا
ومن ناحية االختالف، أن الفرق بينها ىف استخدام . جترييب باملدخل الكمي

اللعبة، األلعاب اليت استخدمها أم حممودة كانت أعم من اللعة اليت استخدم 
يف وكذلك، أن العملية التعليمية  باستخدام ألعاب اللغوية . ىف هذا البحث

و هذا البحث خيص . البحث املذى حبثه أم حممودة الختص ىف مهارات اللغوية
 .ىف مهارة الكالم

فعالية استخدام األلعاب اللغة لتعليم : "بعنوان) ٢٠٠٧(حممد إيفان ألفيان  - ٤
 )دراسة جتريبية ىف معهد اإلسالمي بيت األرقام بالونج جنرب(مهارة الكالم 
 .تخدام األلعاب اللغة ىف تعليم مهارة الكالماسمعرفة فعالية : أهداف البحث

. حبث الباحث هذا البحث باملنهج التجرييب على املدخل الكمي: منهج حبثه 
وأما عينته فهي . وطريقته يف مجع البيانات هي املالحطة واالختبار واالستبيان

-٢٠٠٧طالب ىف الصف احلادية عشر قسم االجتماعي ىف السنة الدراسية 
  . وهذه العينة باموعتني املتكافتني. طالبا ٦٢دهم م، وعد٢٠٠٨

أما نتائج هذا البحث هي أن استخدام األلعاب اللغوية ىف تعليم : نتائج حبثه
مهارة الكالم له أثرا اليت تؤثر نتائج الطالب بعد قيام باالختبار القليب 

  .واالختبار البعدي
بحث حبث جترييب حبثت من ناحية االتفاق، أن هذا ال: تعليقات و تربيرات

الباحثة املتقدمة و الباحث عن الوسائل البصرية يف تعليم اللغة العربية على 
ومن ناحية االختالف، أن الفرق بني . املنهج التتجرييب باملدخل الكمي

الدراسة السابقة اليت حبثتها الباحثة والدراسة اليت سيبحثه الباحث ىف هذا 
ىف تنمية مهارة " الكلمات"أللعاب اللغوية البحث هي أن الباحثة تستخدم ا

أما هذا البحث . أساس املفردات يف تدريس مهارة القراءةوكانت على . القراءة
الذي سيبحثه الباحث كان استخدام لعبة النرد لرتقية مهارة لكالم، و عينة 



وكان . حبثه الطالب ىف املستوى الثانيوية ىف الصف احدى عشر قسم اللغة
 .يتكون من األصوات، املفردات، الرتاكيب، الطالقة واألداءهذا البحث 

تنمية مهارة الكالم باستخدام : "نوان) ٢٠٠٧(حممد رضا السقاف  - ٥
 .البطاقات ىف املعهد العصري غونتور الثالث دار املعرفة كديري

اكتشاف كفاءة الدراسية ىف الكالم و فعالية تدريس الكالم : أهداف البحث
 .ات للطالب ىف ذلك املعهدباستخدام البطاق
. املدخل املستعمل هلذا البحث هو املدخل الوصفي التجرييب: منهج البحث

ألن وصف الباحث تنمية مهارة الكالم باستخدام البطاقات ىف املعهد 
العصري غونتور الثالث دار املعرفة كديري على صورة وصفية من حيث 

   .والتعلماملعلومات املوجودة ىف أثناء أنشطة التعليم 
و النتيجة من هذا البحث هي أن تعليم اللغة العربية باستخدام : نتائج البحث

البطاقات مرحية و جذابة، ذلك ألن الطلبة متحمسون و متنبهون ىف الدراسة 
و تزيد قدرم على استعاب مهارة الكالم و تساعد على تنويع . جيدا

  . نشاءاملهارات األخرى مثل احملفوظات و اإلمالء و اإل
تعليقات بني هذا البحث و هذه الدراسة السابقة كان : تعليقات و تربيرات

البحث الذي حبثه . يبحثان ىف تعليم مهارة الكالم باستعمال الوسيلة التعليمية
حممد رضا استخدام البطاقات، و هذا البحث يستخدم لعبة النرد الذي 

ا البحث يستخدم أما الفرق بينهما، أن هذ. يشتمل فيها من البطاقات
باملدخل الوصفي التجرييب، والبحث الذي سيقوم به الباحث باملدخل 

  .مث وسيلة اليت تستخدم يفارق ذا البحث. التجرييب
إن الفرق األساسي بني هذا البحث والبحوث اليت قدمها الباحثون هي 
أن هذا البحث يستخدم لعبة النرد، اليت كانت فيها تشتمل بالرتكيز مهارة 

لكالم، و هذه الوسيلة كانت من األنشطة التعليمية الىت توجد فيها من ا



و العقوبات ) Reward(عناصر املهمة ىف عملية التعليمية و هي اهلدية 
)Punishment .( و هي أن جيدوا الطالب هدية إذا أنه صحيح ىف أداء هذه

  .لغبةاللعبة، و جيدون العقوبات حينما أخطأ ىف التعليم باستخدام هذه ال
  
 

 



  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني 
اإلطار النظري



  الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

  مهارة الكالم -أ
 الكالم مهارة مفهوم -١

 املعــىن: هــو املتكلمــني وعنــد، املفيــدة األصــوات: عــن عبــارة اللغــة أصــل يف الكــالم
 :النحـاة اصـطالح ويف، كـالم نفسـي يف يقـال، بألفـاظ عنـه يعرب الذي بالنفس القائم
  .١٠املفيدة املركبة اجلملة
 بـــه يعـــرب الـــذي املنطـــوق الكـــالم ذلـــك: فهـــو للكـــالم االصـــطالحي التعريـــف أمـــا
ــــتكلم  مشــــاعر مــــن خبــــاطره ومــــاجيول، خــــاطره أو، هاجســــه:  مــــن نفســــه يف عمــــا امل

ـــه ومـــايزخر، سيســـاحأو  ـــزود أن يريـــد ومـــا، فكـــر أو رأي: مـــن عقلـــه ب  مـــن غـــريه بـــه ي
 يف وســــالمة التعبــــري يف صــــحة مــــع، وانســــياب طالقــــة يف، ذلــــك حنــــو أو، معلومــــات

  .١١ءاألدا
 شـيئ عـن بـه يعـرب صـوت مـن اإلنسـان عـن يصـدر ما: بأنه الكالم تعريف وميكن

، هـذا علـى وبنـأ .١٢املـتكلم ذهـن يف األقـل على أو، والسامع املتكلم ذهن يف داللة له
 هـي بـل، كالمـا البعـد، السـامع أو املـتكلم ذهـن يف داللـة لـه لـيس الـذي الكالم فإن

  .هلا المعىن أصوات
  

                                                
  .٧٩٦ .، ص)١٩٧٢مكتبة اإلسالمية، : تركيا(، ٢. ج ،٢. ط ،المعجم الوسيط  ،جممع اللغة العربية١٠
، )١٩٨٠ار القلم، د : الكويت( ،١. ط ،تدريس اللغوية العربية بالمرحلة اإلبتدائية حممد صالح الدين،١١

  .٢٣٣. ص
: ، ص)١٩٩٢دار السلم،  : الرياض( ،١. ط ،تدريسها وطرائقالمهارات اللغوية ماهيتها  أمحد فؤاد عليان،١٢

٨٦. 



  أهمية تدريس الكالم - ٢
يـرى رشـدي  و. الكالم من احد املهارات اللغوية املهمة ىف تعليم اللغة العربية

ــاك  جمموعــة مــن التوجيهــات العامــة الــيت قــد تســهم يف تطــوير أمحــد طعيمــة أن هن
  ١٣:، ومن أمهيتها ما يليكلغة ثانية  يةتدريس مهارة الكالم يف العرب

يقصد بذلك أن يتعرض الطالب : يس الكالم يعين ممارسة الكالمتدر   -)أ 
إن الكالم ...بالفعل   إىل مواقف يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه

من هنا تقاس ... مهارة ال يتعلمها الطالب إن تكلم املعلم وظل مستمعا
كفاءة املعلم ىف حصة الكالم مبقدار صمته وقدرته على توجيه احلديث 

  ...س بكثرة كالمه واستئثاره باحلديثولي
يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالم عن : أن يعرب الكالب عن خربة  -)ب 

ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيء . شيء ليس لديهم علم به
ومن العبث أن يكلف الطالب بالكالم يف موضوع غري . يتحدث عنه

 .صيده اللغوي ما يسعفهوقد ال جيد يف ر . مألوف إذ أن هذا يعطل فهمه
ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب : التدريب على توجيه االنتباه  -)ج 

إنه .. إن الكالم نشاط عقلي مركب.. عبارات معينه وقتما يراد منه الكالم
والقدرة . يستلزم القدرة على متييز األصغوات عند مساعها و عند نطقها

إن ... ؤدي إىل اختالف املعىنعلى تعرف الرتاكب وكيف أن اختالفها ي
الكالم باختصار نشاط ذهين يتطلب من الفرد أن يكون واعيا ملا صدر 

وقد ميا قيل إن عثرات اللسان أفتك .. عنه حىت ال يصدر منه ما يالم عليه
 ..من عثرات السنان

                                                
، )١٩٩٨ ،دار الفكر العريب: القاهرة(، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة،  ١٣
  ١٦١- ١٥٠ .ص



من أكثر األشياء حرجا للمتحدث : عدم املقاطعة و كثرة التصحيح  -)د 
وإذا كان هذا يصدق على املتحدثني يف . آلخرونوإحباطا له أن يقاطعه ا

إن .. لغام األوىل فهو أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثني يف لغات ثانية
لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن االسرتسال يف احلديث أو 
إخراجه بشكل متكامل، ولعل مما يزيد يف إحساسه ذا العجز أن يقاطعه 

 . أيضا أال يلح املعلم يف تصحيح أخطاء الطالبو ير تبط ذا .. املعلم
من املعلمني من تزيد توقعاته كما سبق القول عن : مستوى التوقعات  -)ه

اإلمكانات احلقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستحثه على استيفاء 
إن احلقيقة اليت ينبغي . القول مث يلومه إن مل يكن  عند مستوى التوقعات

م العربية كلغة ثانية أن األجنيب، خاصة إن تعلم العربية وهو  أن يعرفها معل
وهذه .. كبري، يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند ممارسته مهارة الكالم

ظاهرة ال ختتص بتعلم العربية وحدها، وإمنا تشمل كافة الدارسني للغات 
 وأن مييز بني. على املعلم إذن أن يقدر ذلك، وأن يكون واقعيا. الثانية

مستوى الكالم الذي يصدر عن الناطقني بالعربية وذلك الذي يصدر عن 
 .الناطقني بلغات أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكالم دريسأهداف ت -٣



ــــاك أهــــداف ــــرت بــــويل أن  ومتنوعــــةكثــــرية   هن مبــــدأين  هنــــاكللكــــالم، ويــــرى روب
ــه االنســان عنــد اتصــاله بــاالخرين عــن طريــق اللغــة مهــا  أساســيني يف أي جهــد يقــوم ب

    .١٤ار اليت يعربا واللغة اليت ينقل ا هذه األفكار إىل األخريناألفك
  : الكالم ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي دريسأهداف عامة لتهنا  و

  .أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة -١
 .أن ينطق أصوات املتجاورة واملتشاة -٢
 .النطق بني احلركات الطويلة والقصرية أن يدرك الفرق يف -٣
 .أن يعربعن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة -٤
أن يعربعن أفكاره مسـتخدما للنظـام الصـحيح لرتكيـب الكلمـة يف العربيـة خاصـة يف  -٥

 .لغة الكالم
بـري الشـفوي مثـل التـذكري والتأنيـث ومتييـز عأن يستخدم بعض خصائص اللغـة يف الت -٦

 .نظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربيةالعدد واحلال و 
ــــة مناســــبة لعمــــره ومســــتوى نضــــجه وقدراتــــه، وأن  -٧ ــــروة لفظيــــة كالمي أن يكتســــب ث

 .يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية
ســـتخدم بعـــض الثقافيـــة العربيـــة املناســـبة لعمـــره ومســـتوى االجتمـــاعي وطبيعـــة يأن  -٨

 .املعلومات األساس عن الرتاث العريب واألسالمي عمله، وأن يكتسب بعض
 .أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة -٩
أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث ا بشكل متصل ومـرتابط لفـرتات  -١٠

 .قصريةزمنية 
  
 

 

  نب المهمة في تعليم لكالم ابعض الجو  -٤
                                                

 .٩٥. ص، المرجع نفسأمحد فؤاد عليان، ١٤



، واملفردات، النطق وهي، ثالثة اجلوانب املهمة حيتوى تعليم الكالم على
   ١٥ .والقواعد

 النطق - ١

مـن أهـم اجلوانـب، اجلانــب الصـويت، إذ يـرى الرتبويـون األمهيــة الكـربى لتعلـيم النطــق 
والنطـق هـو املظهـر اخلـارجى لعمليـة الكـالم، فاملسـتمع  منذ البداية تعليما صحيحا،

ومــن هنــا جيــب أن يكــون . رجى هلــااليــرى مــن عمليــة الكــالم إال هــذا املظهــر اخلــا
أكثـر عناصـر اللغـة صـعوبة يف  قفـالنط ١٦.النطق سليما وواضحا خاليـا مـن األخطـاء

وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس .  بشكل خاطئ هه أو تصحيحه بعد تعلمري تغي
يسـيطر علـى النظـام أن ي أاملطلوب يف النطق أن ينطـق الـدارس بشـكل كامـل تـام، 

يطرة هنــا تعــين علــى القــدرة علــى إخــراج ســة متحــدثيها، ولكــن الالصــويت للغــة ســيطر 
األصـوات بالشـكل الـذي ميكـن املـتعلم مـن الكـالم مـع أبنـاء اللغـة بصـرف النظـرعن 

  .الدقة الكاملة يف إخراج أصوام ونربام وتنغيمهم
 املفردات - ٢

 تعــد تنميــة الثــروة اللغويــة هــدفا مــن أهــداف أي خطــة لتعلــيم لغــة أجنبيــة، ذلــك أن
املفـــــردات هـــــي أدوات محـــــل املعـــــىن ،كمـــــا أـــــا يف ذات الوقـــــت وســـــائل التفكـــــري، 

مــات حتمــل مــا يريــد، لفبــاملفردات يســتطيع املــتكلم أن يفكــر مث يــرتجم فكــره إىل ك
رات االسـتقبال وهـي اوعادة مـا تكتسـب املفـردات يف اللغـة األجنبيـة مـن خـالل مهـ

كتابـــة فتفســـحان اـــال لتنميتهمـــا الكـــالم وال ناالســـتماع والقـــراءة، مث تـــأيت مهارتـــا
والتــــدريب علـــــى اســـــتخدامها، معـــــىن هـــــذا أن الكلمـــــات ال تعلـــــم إال مـــــن خـــــالل 
الســــياق، أي مــــن خــــالل اســــتخدامها يف مواقــــف شــــفوية أو موضــــوعات للقــــراءة، 

                                                
 ،١. ط ،طرق تدريسه -مداخله - تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، أسسهحممد كامل الناقة،  ١٥
 . ١٦٣-١٥٩ .، ص)١٩٨٥اجلامعة أم القرى، : الرياض(
 .٩٠ .، صمرجع سابقعلى أمحد مدكور،  ١٦



ولــذلك يفضــل تقــدمي الكلمــات للدارســني مــن خــالل موضــوعات يتكلمــون فيهــا، 
   ١٧.همة من حيامحبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب م

 القواعد  - ٣

كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل نـرى بعضـهم 
ينكرها متاما، أما املتعلمون للغة أجنبية فكثريا ما يصـرحون بـأن القواعـد ليسـت أمـرا 

يف تعلـــم اســـتخدام اللغـــة، أي ليســـت ضـــرورية يف التحـــدث باللغـــة، ومهمـــا  اضــروري
ن األمـــر فثمـــة حقيقـــة ال ميكـــن إنكارهـــا، وهـــي أن اللغـــة حتكمهـــا جمموعـــة مـــن يكـــ

ضـا أن يعرفهـا الراغـب يف ي، والـيت جيـب أاجيـد املتكلم هاالقواعد اليت ينبغي أن يعرف
تعلمهـــا ســـواء مت ذلـــك يف وقـــت مبكـــر أو وقـــت متـــأخر، وســـواء مت بـــوعي أو بغـــري 

اما بـأن صـعوبات تـدريس القواعـد وعي، وحنن إذ نقرر هذا إمنا نقرره وحنن واعون مت
ـــتعلم  ـــب عليهـــا بتجاهـــل املشـــكلة، فالقواعـــد شـــيئ ضـــروري ل ال حتـــل وال يـــتم التغل

  . ١٨مهارات اللغة
  

  الكالم مهارة اختبار -٥
ــــدف اختبــــارات الكــــالم إىل قيــــاس قــــدرة الطالــــب علــــى الكــــالم مبســــتوياته 

إلجابــة يف هــذه احلالــة ولكــن ا. املختلفــة، وقــد تكــون األســئلة هنــا شــفهية أو كتابيــة
و القــدرة . البــد أن تكــون شــفهية ألن هــدف االختبــار هــو قيــاس القــدرة الكالميــة

. الكالميــة هلــا عــدة مســتويات، أدناهــا هــو نطــق نــص مقــروء أو نطــق نــص مســموع
ويف هــذه احلالــة الينــتج الطالــب تراكيــب مــن عنــده، ينطــق فقــط مــا هــو مكتــوب أو 

واملســتوى األعلــى . هــو تكــوين مجلــة منطوقــةواملســتوى األعلــى مــن ذلــك . مســموع
وبــذا ميكــن أن . مــن الثــاين هــو تكــوين سلســلة مــن اجلمــل يف عمليــة كالميــة متصــلة

                                                
 .١٦١ .، صمرجع سابق د كامل الناقة،و حمم ١٧
 . ١٣٤: ، صع سابقمرج الناقة،حممود كامل  ١٨



مستوى النطـق مث مسـتوى : تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة مستويات على األقل
ومــــن وســــائل قيــــاس القــــدرة . تكــــوين اجلملــــة مث مســــتوى تكــــوين الكــــالم املتصــــل

تبـــار األســـئلة مكتوبـــة، اختبـــار اإلعـــادة الشـــفهية، اختبـــار التحويـــل، اخ: الكالميـــة
  .١٩اختبار األسئلة عن الصورة، احملاورة، املقابلة احلرة، املقابلة املوجهة، التعبري احلر

هنــا يــرى الطالــب أســئلة مكتوبــة، مث يطلــب منــه فرديــا : اختبــار األســئلة املكتوبــة -١
 .أن جييب عنها شفهيا

 .هنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع: فهيةاختبار اإلعادة الش -٢
ـــار التحويـــل -٣ ـــيت يســـمعها أو : اختب ـــا يطلـــب مـــن الطالـــب أن حيـــّول اجلمـــل ال هن

يقرؤهـــا مــــن شـــكل إىل اخــــر، مــــثال مـــن األثبــــات إىل النفـــي، مــــن االخبــــار إىل 
 .االستفهام

ــار األســئلة عــن الصــورة -٤ تعــرض علــى الطالــب صــورة يطلــب منــه أن يعلــق : اختب
مـــثال اشـــرح مـــا تـــرى يف هـــذه الصـــورة، وجيـــوز عـــن طريـــق . يث حـــرعليهـــا حبـــد

 .اإلجابة عن أسئلة حمددة
هنـا يأخـذ دور الوالـد مـثال والطالـب اخـر دور االبـن ويتحـاوران : اختبار احملـاورة -٥

 .حول موضوع حيايت ما
هنا يقابل املعلم الطالب على انفراد ويوجه إليه أسـئلة غـري : اختبار املقابلة احلرة -٦

 .حمددة
وتسـري . هنا يكون املعلم قـد أعـد أسـئلة حمـددة مـن قبـل: اختبار املقابلة املوجهة -٧

 .املقابلة وفقا لألسئلة املعدة مسبقا
هنـا يطلـب املعلـم مـن الطالـب أن يـتكلم ملـدة مخـس دقـائق : اختبار التعبري احلر -٨

  .    يف موضوع حيدده له

                                                
  .١١٣. ، ص)٢٠٠٠عمان، دار الفWح، (،  غويةالل اRختباراتمحمد على الخولي،  ١٩ 

 



ـــى تعتمـــد الكـــالم اختبـــار إقامـــة: وقـــال جيوانـــدنو   ومـــن  .املـــتعلم مرحلـــة عل
  .احلـــرة الطريقــةب أو الرادعـــة الطريقــةب يســـتعمل أن املــدرس يســـتطيع التعلــيم أشــكال
ــــل الرادعــــة الطريقــــة ــــار مث ــــري أو بالقصــــة االختب  وأ اللســــانية املتقدمــــة النصــــوص تعب
 املــتعلميــرتك  املــدرسفــإن  احلــرة الطريقــةأمــا بو . اجلذابــة الصــور مبســاعدة أو الكتابيــة
  .٢٠التعبري يف حرا

  :خيترب التعبري الشفهي بعّدة طرق منها: وقال حمّمد علي اخلويل
  . يطلب من الطالب أن يتحّدث عن موضوع مألوف لديه -١
 .توجه إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تتطلب إجابات شفهية قصرية -٢
من املمكن أن تكون األسئلة مسجلة على الشريط و يرتك بني كل سؤال  -٣

 .وآخر وقت كاف لإلجابة
 .تقدم إليه صورة يطلب منه أن يعّلق عليها شفهيا يف وقت حمدد -٤

ـــر يف حمـــاورة شـــفهية حـــول موضـــوع معـــني أو يف حمادثـــة  يشـــرتك طالبـــان أو أكث
  .٢١حرة

  

  ترقية مهارة الكالم - ٦
قال رشدي أمحد طعيمة عن ترقية مهارة الكالم، ينبغي ترقية املهارات اآلتية يف 

  ٢٢:املستوى املتقدم الكالم عند
  .التعبري عند احلديث عن احرتامه لآلخرين  -)أ 

  .تطويع نغمة صوته حسب املوقف الذي يتحدث فيه  -)ب 

  .سرد قصة قصرية من إبداعه  -)ج 
                                                

٢٠ Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung.١٩٩٦,  
h .٦٩ 

  ١٦٥. ، صسابقمحّمد علي الخولي، مرجع  ٢١
 
 ١١٧، ص )١٩٩٨:دار الفكر العريب : القاهرة(، ة بالتعليم األساسيمناهج تدريس اللغة العربيرشدي أمحد طعيمة،  ٢٢



اسرتجاع نص من الذاكرة حيفظه ويلقيه صحيحا، مثل اآليات واألحاديث   -)د 
 .واألناشيد

ند التمييز بني أنواع النرب والتنغيم عند االستماع إليها وتأديتها بكفاءة ع  -)ه
  .احلديث

  
  
  

  توجهات عامة لتدريس الكالم -٧
عامــة الــيت قــد تســهم يف تطــوير تــدريس الوفيمــا يلــي جمموعــة مــن التوجيهــات 

 ٢٣ :مهارة الكالم يف العربية كلغة ثانية

بـذلك أن يتعـرف الطالـب بالفعـل  قصـدي: تدريس الكالم يعـين ممارسـة الكـالم  -١
إن الكـــالم مهـــارة ال .. عنـــه إىل مواقـــف يـــتكلم فيهـــا بنفســـه ال أن يـــتكلم غـــريه
مــن هنــا تقــاس كفــاءة ... يتعلمهــا الطالــب إن تكلــم املعلــم وظــل هــو مســتمعا

املعلم يف حصة الكـالم مبقـدار صـمتة وقدرتـه علـى توجيـه احلـديث ولـيس بكثـرة  
  .ثاره باحلديثئكالمه واست

يقصــد يــذلك أال يكلــف الطــالب بــالكالم عــن : أن يعــرب الطــالب عــن خــربة  -٢
. ينبغي أن يتعلم الطالب أن لديه شيئ يتحدث عنه.. يه علم به شيئ ليس لد

ومـــن العبـــث أن يكلـــف الطالـــب بـــالكالم يف موضـــوع غـــري مـــألوف إذ أن هـــذا 
 .رصيده اللغوي ما يسعفهيف وقد ال حيد . يعطل فهمه

ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيهالطالب عبارات : التدريب على توجيه االنتباه  -٣
إنه يسـتلزم القـدرة . مركب يإن الكالم نشاط عقل. د منه الكالممعينة وقتما يرا

والقــدرة علــى تعــرف الرتاكيــب . علــى متييــز األصــوات عنــد مساعهــا وعنــد نطقهــا
إن الكـــالم باختصـــار نشـــاظ  .ختالفهـــا يـــؤدي إىل اخـــتالف املعـــىنأن إوكيـــف 
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م ذهين يتطلب من الفرد أن يكون واعيا ملا صدر عنه حىت ال يصدر منه ما يـال
 .عليه وقدميا قيل إن عثرات اللسان أفتك من عثرات السنان

مـن أكثـر األشـياء حرجـا للمتحـدث وإحباطـا : عدم املقاطعة و كثرة التصـحيح  -٤
وإذا كان هـذا يصـدق علـى املتحـدثني يف لغـام األويل . قاطعه اآلخرونيله أن 

لعجـز يف إن لـديهم مـن ا.. فهو أكثر صدقا بالنسبة للمتحـدثني يف لغـات ثانيـة
اللغة ما يعوقهم عن االسرتسال يف احلديث أو إخراجه بشكل متكامـل ، ولعـل 

ويــرتبط ــذا أيضــا أال يُِلــح .ممــا يزيــد يف إحساســه ــذا العجــز أن يقاطعــه املعلــم
 .املعلم يف تصحيح أخطاء الطالب

ــــه كمــــا ســــبق القــــول عــــن : مســــتوى التوقعــــات  -٥ ــــد توقعات مــــن املعلمــــني مــــن تزي
يقـــة للطالـــب، فيظـــل يراجـــع الطالـــب، ويســـتخثه علـــى اســـتيفاء االمكانـــات احلق

إن احلقيقــة الــيت ينبغــي أن . القــول مث يلومــه إن مل يكــن عنــد مســتوى التوقعــات
يعرفهـا معلـم العربيـة كلغـة ثانيـة أن األجنبيـة، خاصـة إن تعلـم العربيـة وهـو كبـري، 

ظـاهرة ال وهـذه .. يندر أن يصل إىل مستوى العرب عنـد ممارسـته مهـارة الكـالم
وعلـى . تتختص بتعلم العربية وحدها، وإمنا تشمل كافة الدارسني للغـات الثانيـة

وأن مييز بني مستوى الكـالم الـذي . املعلم إذن أن يقّدر ذلك،وأن يكون واقعيا
 .عربية وذلك الذي يصدر عن الناطقني بلغات أخرىليصدر عن الناطقني با

ن الكـــالم، كمـــا قلنـــا، مهـــارة مركبـــة إ.. ينطـــق مبـــدأ التـــدرج هنـــا أيضـــا: التـــدرج  - ٦
وتعلــم هــذه املهــارة ال حيــدث بــني يــوم وليلــة، وال بــني . ونشــاط عقلــي متكامــل

تطلـب مـن الصـرب واجلهـد واحلكمـة تإا عمليـة تسـتغرق وقتـا و . ة وضحاهايعش
وعليه أن يهيئ من مواقف الكالم ما يناسب مع كل . ما ينبغي أن ميلكه املعلم

 .مستويات الدارسني

  معيار التقويم  في مهارة الكالم - ٨



ومن الصعوبات اليت تواجه من يريد احلكم على هذه املهارة  أا تتكون من 
قدرات خمتلفة ال يتقنها للدارس يف وقت واحد، منها القدرة على النطق الصحيح 

 فردات، مث الطالقة والسالمة يفامللألصوات اللغوية، مث استخدام الكفاءة اللغوية من 
يب اللغوية اليت تناسب موقف االتصال اخلريات املستمع وكفائته كاختيار الرتا 

 .اللغوية
وبالعام من ذلك فقد استطاع خرباء القياس حتديد من اختبارات مهارة النطق 

 ٢٤:واحلديث وهي
  النطق -)أ
  النتيجة  المعيار  الرقم
  ٢٠  مفهوم متاما مع وجود لكنة خفيفة  ١
  ١٥  جود لكنة واضحةمفهوم غري بعيد مع و   ٢
  ١٠  بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم  ٣
  ٥  يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق    ٤
 النحو والصرف    - )ب     
  النتيجة  المعيار  الرقم
  ٢٠  يرتكب أخطاء حنوية والصرفية قليلة جدا وال تؤثر يف فهم املعىن   ١
  ١٥  مع كثرة اخطاء حنوية ميكن فهم ما يعنيه متاما  ٢
  ١٠  بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم  ٣
  ٥  بسبب األخطاء النحوية  –إال قليل–يصعب ما يقول   ٤

  املفردات اللغوية -)ج
  النتيجة  المعيار  الرقم
  ٢٠  يستخدم نفس املفردات اليت يفضلها أهل اللغة    ١

                                                
   ١٠٥ص ) ١٩٩٠دار العلم، : بيروت(، طرق تدريس اللغة العربيةمحمد إبراھيم عطا،  ٢٤



٢  
يستخدم ألفاظا غري معربة أحيانا ولكن معىن ما يقول مفهوم 

  متاما
١٥  

٣  
يستخدم بعض األلفاظ اخلاطئة مما تسبب يف عدم وضوح معىن 

  بعض فقرات حديثه
١٠  

  ٥  قلة املفردات واستخدامه يف غري السياق املناسب    ٤
  الطالقة -)د
  النتيجة  المعيار  الرقم
  ٢٠  يتحدث بطالقة كأهل اللغة   ١
  ١٥  استطاعة التعبري متاما عما يريد مع بعض الرتدد والتكرار  ٢
  ١٠  كثرة الرتدد والبطء الشديد وقد يصعب فهم ما يقول  ٣
  ٥  كثرة الرتدد وصمته يف زمن طويل حىت يصعب فهم  ٤

  
  
  
  
  
  
 الوسائل التعليمية -ب

 أنواع الوسائل التعليمية -١

تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية، ولكننا ميكن جتميع املتشابه 
   :اليةمنها يف خصائص معينة يف األقسام الت

  الوسائل السمعية والبصرية  -)أ



و الىت تعتمد ىف فهمها و ادراكها على العينات التعليمية الىت تستخدم 
   ٢٥ :حاسىت السمع و البصر، و يضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية

  السمعية البصرية –السمعية  –البصرية 

البصر، كالصور  وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسة :الوسائل البصرية -)١
املتحركة الصامتة وصور األفالم والشرائح والرسوم  لصورالفوتوغرافية وا

 .واللوحات الكهربية التوضيحية واللوحة الوبرية واللوحة املغناطيسية
وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسة السمع،   :الوسائل السمعية -)٢

 .كالراديو واألسطوانات والتسجيالت الصوتية
وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسيت  :البصرية السمعية و الوسائل -)٣

وتشتمل الصور املتحركة الناطقة كالتليفزيون واألفالم . البصر والسمع
 .والتسجيالت الصوتية املصاحبة للشرائح واألسطوانات أوالصور

  وسائل جمموعات العمل -)ب
ويضم . ن املالحظةهذه الوسائل تتيح للدارسني فرص العمل واملشاركة أكثر م

  :هذا القسم أنواع الوسائل التالية
 Direct Purposeful Experiences اخلربات املباشرة اهلادفة -)١

ويكتسب عن . وهي املواقف اليت تقتضي نشاطا إجيابيا فعاال من التلميذ
طريقها خربات تعتمد على خمتلف احلواس، ويكون الغرض من هذه املواقف 

مثل التجربة املعملية أو تربية حيوانات أو زراعة . يذواضحا يف ذهن التلم
  .نباتات

 Three dimensional materials )النماذج واألشياء والعينات(اسمات  -)٢

(Model, Object & Specimens)  

                                                
 . ٤: ، صمرجع سابقحممود أمساعيل صيىن و عمر الصديق عبداهللا،   ٢٥



هذه اسمات ختتلف عن الواقع يف احلجم أو التعقيد أو املادة املصنوعة 
رائط البارزة والكرة األرضية واحليوانات مثل منوذج جسم اإلنسان واخل. منها
 .احملنطة

  Dramatization التمثيليات -)٣
وختتص باملواقف املاضية أو نادرة احلدوث أو اليت تشكل أخطارا معينة عند 

  . أو لتوضيح امور مكانية بعيدة عن الدارس دراستها على الطبيعة
 عند الدارسني وتركيزها اتاحتها فرصة االسهام االجيايب لتمثيلياتومن فوائد ا

  . على العناصر اهلامة
  جمموعات املالحظة -)ج

هذه الوسائل تتيح للدارسني عنصر املالحظة، وال تعين سلبية من جانبهم بل 
: ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية. إا تتيح فرص العمل اإلجيايب

الصوت والصور الثابتة التوضيحات العملية والرحالت واملعارض والصور املتحركة و 
  .٢٦والرسوم

 Demonstrationsالتوضيحات العملية   -)١

كمثل التجارب العملية ىف حصص العلوم و املعامل، أو شرح موضوع علمى 
و رغم أن . على السبورة أو اللوحة الوبرية، أو تدريب عملى على أجهزة

، فان التوضيحات العملية تعتمد أساسا على املالحظة من جانب الدارسني
هذا ال يعىن عدم اجيابيتهم و مشاركتهم ىف مادة الدرس بالوسائل و االجبة و 

  .االداء و االختبار
  Field tripsالرحالت   -)٢

قد يصعب على التالميذ احلصول على خربات كافية داخل قاعات الدرس، 
و االمر الذى حيتاج اىل قيامهم بزيارة االماكن و املعامل و املتاحف و االثار 

                                                
  ٥٤ -٥٢، ص المرجع السابقعبد ايد سيد أمحد منصور، ٢٦



املواىن للتعرف على احملتوى و املظهر و االمكانيات، مما يتيح خربات ذات  
  .كفاءة عالية

  Exhibitsاملعارض  -)٣
قد يستعني املعلم باملعارض ليقوم التالميذ بعرض ما مر خبربام الدراسية أو 

و . ملشاهدة مناذج و عينات و أشياء و لوحات متتثل موضوعات دراستهم
  .تلميذ بعمل العرض أو ينتقلون اىل معرض جاهزميكن أن يقوم ال

  Motion Picturesالصور املتحركة  -)٤
و رغم أا تربز اخلربات ذات . و هى ما تعرض عن طريق السينما أو التلفزيون

الصلة الوثيقة باملوضوع، و حتذف العناصر عري الالزمة، أال أا وثيقة الصلة 
  .بالواقع

  الصوت -)٥
املعلم لتعليم اللغات أو االبقاء، أو شرح نواحى تارخيية أو و الىت حيتاجها 
  tape recordsو أشرطة التسجيل   recordو تشمل االطوانات . أحداث جارية

و اإلذاعة الداخلية و الراديو، و هى وسائل يستفيد منها العديد من الدارسني 
  .بتكاليف زهيدة

  الصور الثابتة -)٦
م دون أجهزة عرض، و منها ما حيتاج اىل أجهزة و منها ما يستخدم ىف التعلي

  . عرض خاصة كالفانوس السحرى و جهاز عرض االفالم الثابتة
الصور الفرتوغرافية، و الرسم املنظور و الصور : و من أمثلة الصور الثابتة

  .اسمة و الصور السفافة و االفالم الثابتة، و الشرائخ اجلهرية



  الرسوم  -)٧
تخدام ىف الكتب و على السبورة و االت و املعارض و و هى شائعة االس

املتاحف و كثريا ما تكون أمهيتها و فاعليتها ىف توضيح النظريات و احلوادث و 
  .العمليات أكثر من الواقع

و تضمن هذه الوسائل الرسوم البيانية، و اخلرائط، و اللوحات و الرسوم 
  .م التخطيطيةالتوضيحية و الرسوم الكاريكاتورية، و الرسو 

  

   الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكالم -٢
:  ذكر عبد ايد، واملعينات الوسائل من الكثري إىل الكالم مهارة تعليم حيتاج

أن من أهم الوسائل واألجهزة اليت تفيد الدارس على تعلم مهارة الكالم هي "
وقال  ٢٧".تة، ومعامل اللغاتاللوحات الوبرية، والصور العادية والشفافة واالفالم الثاب

أن : "املعينات البصرية يف تعليم اللغة يف إمساعيل صيىن وعمر الصديق عبداهللا مودحم
املعينات البصرية املستخدمة يف أنشطة الكالم مثل الرحالت امليدانية واأللعاب 
ح اللغوية واملعينات مثل لوحة العرض، واللوحة الوبرية وقرص الساعة، والصور والشرائ

-وتقوم املعينات البصرية املستخدمة يف أنشطة الكالم ". الثابتة/واألفالم الشريطية
تشجيع الطالب على : بالوظائف التالية -اليت تشمل احملاكاة واإلعادة واالستعمال

توفر املعلومات ، تساعد على إجياد السياق الذي جيعل لكالم الطالب معىن، الكالم
 تعليم على املعلم يشجعإعتمادا على ذلك،  ٢٨.مهاليت يستخدمها الطالب يف كال

                                                
 : القاهرة( ،١. ط ،سيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد ايد سيد أمحد منصور، ٢٧

 .١٦٤. ، ص)١٩٨٣ ،دار املعارف
جامعة امللك  :الرياض( ،١. ط ،المعينات البصرية في تعليم اللغةحمبوب إمساعيل صيىن وعمر الصديق، ٢٨

 .٨٣ .، ص)١٩٨٤سعود، 



. مكوناا ووصف حمتواها ومناقشة ،أفكار من الوسائل هذه تتضمنه امب املهارة هذه
  .الكالم مهارة يف املتعلم اشرتاك إىل تؤدي اليت األنشطة كل ممارسةو 

  

  األلعاب اللغوية -ج
  يةكوسيلة جديدة في تعليم اللغة األجنب األلعاب اللغوية - ١

تعترب وسيلة جديدة استفادات منها برامج تعليم اللغات يف   األلعاب اللغوية
السنوات األخرية، وثبتت تطبيقاا نتائج إجيابية يف كثري من البالد اليت تم بتطوير 

اللغوي استخدام األلعاب يف ) الرتف(وقد يظن البعض أن من .نظم تعليم لغاا
بهيج الذي تضفيه األلعاب غلى دروس اللغة، التدريس، ولكن املتأمل للجو امل

واآلثار الطيبة اليت ترتكها يف نفوس الدارسني وما يطرأ على لغتهم من تطور ومنور، 
ملطف من جفاف . جبدوى استخدام األلعاب اللغوية كعامل - بال شك -سيقتنع

ني وكوسيلة لرتقية مهارات اللغة وتوفري فرص االتصال ب، الدروس وتعب التدريبات
  .الدارسني يف مواقف اجتماعية طبيعية مرحة

تعلم اللغة عمل شاق، يكلف املرء جهدا يف الفهم ويف التدريب اآليل املكثف 
وأللعاب .للتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، ولرتقية املتوصلة ملهاراا املختلفة
ك اجلهود اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة تل

  .  ومساندا، والتخفيف من رتاية الدروس وجفافها
  
  

 تعريف اللعبة اللغوية - ٢

ىف تعليم اللغة، لكي يعطى جماال واسعا ىف " األلعاب"يستخدم اصطالح 
األنشطة الفصلية، لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر 

وهي أيضا تـَُوظُف بعض . رات اللغوية املختلفةاللغة، و توفري احلوافر لرتقية مها



العمليات العقلية مثل التخمني إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، وتتيح 
وهذه األلوان من األلعاب ختضع . للطالب نوعا من االختبار للغة الىت يستخدموا

  .إلشراف املعلم أو ملراقبةته ىف األقل
ىف  G. Gibbsجيبس .للعبة اللغوية ما قاله جومن أفضل ما قيل يف حتديد ا

للوصول إىل غايتهم  -متعاونني أو متنافسني–إا نشاط يتم بني الدارسون : تعريفها
  ٢٩.ىف إطار القواعد املوضوعية

اللعب هو النشاط الوحيد الذى ال يهدف اإلنسان حني ميارسه إىل غرض 
سرور أو  -ىف رأي كانت –ن فهو كالف. حمدد سوى املتعة الناجتة عن اللعب ذاته

ولشد ما تفتقد هذه املتعة ىف . ارتياح بال هدف، أو متعة خالصة من أي غرض
  ٣٠.ممارستنا اللعب ىف جمتمعاتنا العربية، ىف كل األعمار، و ىف كل مستوالت تقريبا

  

  أهمية األلعاب فى دروس اللغة -٣
التعليم والتعلم ينبغي  من املبادئ السائدة ىف تعليم اللغات األجنبية، أن عملية

باستخدام -وميكن تلبية هذا احلافز النفسي على وجه أكمل. أن تتم ىف مرح وجة
روح علية ىف  - وخباصة الصغار منهم- ولدى الدارسني . األلعاب داخل فصول اللغة

التنافس، حبيث ميكن ألي نوع من التدريب أن يتحول إىل منافسة أو مسابقة، يتعلم 
خالهلا دون أن يفطنوا إىل ما حيدث هلم، وىف ذلك كما ال خيفى املشرتكون من 

  .تعويد هلم على التلقائية ىف استخدام اللغة

                                                
األلعاب اللغوية فى تعليم اللغات األجنبية مع أمثلة لتعليم العربية لغير ناصف مصطفى عبد العزيز، ٢٩

  ١٣. ، ص)هـ١٤٠١اململكة العربية السعودية، : الرياض(الناطقين بها، 
مكتبة اخلاجنى، : القاهرة(، ١.، طاسة صوتية تركيبيةاللسانية در  الكالميةاأللعاب أمحد عبد ايد هريري، ٣٠

  ٢١. ، ص)١٩٩٩



تعلم اللغة عمل شاق، يكلف املرء جهدا ىف الفهم و يف التدريب اآليل 
وهذا . املكثف للتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، ولرتقية املتواصلة ملهارات املختلفة

ىف كل حلظة طوال برنامج تعليم اللغة، و يف حاجة إىل تفذية وتدعيم  اجلهد متطلب
عدة سنوات، لتوفري القدرة للدارس على معاجلة اللغة يف إطارها الكامل يف احلوارات 

  .واحملادثات والقراءة والتعبري املكتوب

واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني على 
  .اجلهود ومساندا، وختفيف من رتاية الدروس وجفافها مواصلة تلك

مثلها يف ذلك مثل تدريبات - توفر كثريا من األلعاب جماال واسعا ىف التدريب 
  .كما أن بعضها ال حيقق شيئا يذكر  - املعروفة

والذي يهم هنا هو مقدار التدريب، حيث يكون الدارسون متطلعني إىل 
واقف واقعية حية، بينما ال يلمسون ذلك عند اختيار قيمة لغتهم اجلديدة يف م

استعماهلم هلا بطريقة آلية يف تدريب تقليدي عادي، يبعث على السأم و يثين من 
عزائم الدارسني، ويولد لديهم شعورا بضآلة مثرته فيضطرهم إىل االحنساب قبل 

ومن هنا نشأت احلاجة إىل ضرورة إكساب . الوصول إىل مستوى معقول من الدراسة
  .املعىن للغة املتعلمة

تساعد األلعاب املعلم ىف تعليم اللغة، تولد لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة 
ولكي يتم هلم ذلك البد أن يفهموا ما يقوله أو يكتبه األخرون، و البد . واإلسهام

وهكذا فإن معىن اللغة . أيضا أن يتكلموا ويكتبوا لكي يعربوا عن وجهات نظرهم
ا، ستكون أوفر حيوية وأعمق خربة و اليت يسمعوا ويكتبوا ويتكلموا ويقرأو
  .أيسر تذكرا

  

  الروح الحقيقية لأللعاب - ٤



  ٣١:ميكن اجلوهر احلقيقي لأللعاب يف

  .روح التنافس األخوي للتفوق على اآلخرين وبّزهم -

  .مشاهدة اآلخرين ومتابعتهم يف املسابقات املختلفة وتشجيعهم -

  . إمكاناا الذاتيةحث النفس على حتسني -

  .التعاون مع األقران إلجناز عمل معني أو لتحقيق انتصار ما -

ويف األلعاب اجلماعية أو يف اموعات، سيسر التنافس والتعاون جنبا إىل 
فهناك جمموعات وفرق أخرى حناول التغلب عليها، كما أن هناك أصدقاء . جنب

هكذا يكون للفرد دور مهم يف نظر و . نساعدهم على االنتصار على الفرق املنافسة
  .اآلخرين

  

  وظائف اللعب - ٥
وللعب وظائف خمتلفة من الناحية الرتبوية، وهناك نظريات خمتلفة وأراء قيلت 

  :حول تلك الوظائف

فرأى يرى أن من وظائف اللعب أنه يستخدم على أساس أنه استجماع من 
  ٣٢.عناء العمل

  .خمزون الطاقة الزائدةورأى ثان يرى تفسريه على أنه تنفيس عن 

ورأى ثالث يرى أن اللعب وخصوصا عند األطفال هو تدريب على املهارات 
  .الالزمة حلياة البالغني، وبالتاىل فهو الذى يصل بتلك املهارات إىل درجة االكتمال

                                                
 ١٤. ، ص)هـ١٤٠١اململكة العربية السعودية، : الرياض(المرجع السابق، ناصف مصطفى عبد العزيز،  ٣١

األلعاب الكالمية اللسانية أمحد عبد ايد هريري، ، في ١٠. ، ص)مترجم(سيكولوجية اللعب وزانا ملري، ٣٢
  ٢٣.، ص)١٩٩٩مكتبة اخلاجنى، : القاهرة(، ١.، طوتية تركيبيةدراسة ص



ويرى دكتور على عبد الواحد واىف أن وظيفة اللعب األساسية، هو اإلعداد 
حيتني اجلسمية والنفسية، و أن الوظائف األخرى ليست إال للحياة املستقبلة من النا

  ٣٣.وظائف ثانوية

  :وظائف أخرى ثانوية للعب تشمل أمورا أخرى كثرية منها

اللعب ينقذ اإلنسان من امللل والضجر وضيق الصدر وما إىل ذلك من  - ١
اإلحساسات األملية الىت يسببها يف العادة عند بعض الناس خلوهم من 

  .دية أو عدم استغراق هذه األعمال جلميع أوقاماألعمال اجل

اللعب ينسى اإلنسان مالدية من آالم جسمية أو نفسية أو خيفف من  - ٢
وطأا عليه، فكثريا ماون األلعاب على املرض احتمال أوجاعهم، وكثريا 
ما تلهى اجلنود احملاربني أغانيهم وجلبام اللعبية عن التفكري فيما حييط 

  .ن أهوالم م

اللعب يعدل الغرائز الفردية ويقل من حد ما تطرف منها، ويعمل على  - ٣
فال خيفى أن طائفة كبرية من األلعاب تشعر . إرهاف الغرائز االجتماعية

الطفل باحلاجة إىل اجلماعة، وتعوده اخلضوع للقانون، و إيثار املصلحة 
بار هذه الوظيفة مظهرا العامة، واملنافسة الربيئة واحتمال الغلبة، ويصح اعت

  .من مظاهر اإلعداد للحياة املستقبلة

لبعض أنواع األلعاب أثر كبري يف صيانة التقاليد االجتماعية وختليدها بنقلها  - ٤
وذلك كاأللعاب القصصية و الغنائية واألسطورية، . من السلف إىل اخللف

واملآلمت  وكاأللعاب اليت حياكي ا الصغار ما يفعله الكبار يف األفراح
والتحية واملصافحة واملعانقة واالستقبال وِقرى الضيوف وأداء الشعائر 

  .الدينية

                                                
  ٢٣. ىف أمحد عبد ايد، ص ٢٢. ، صاللعب والعملعلى عبد الواحد واىف، ٣٣



  

  خصائص اللعبة اللغوية الجيدة - ٦
األسس العامة اليت ينبغي أن نضعها يف اعتبارنا عند تصميم أو تطويع لعبة ألحد 

  ٣٤:فصول اللعبة
  .مالءمة اللعبة ملستوى الدارسني  -)أ 

  .املستوياتصالحية اللعبة لكافة   -)ب 

  .إشراك اللعبة لألكرب عدد من الدارسني  -)ج 

  .معاجلة اللعبة ألكثر من مهارة او ظاهرة لغوية  -)د 

  .اتصال اللعبة مبوضوع مدروس حديثا  -)ه 

  .سهولة اإلجزاء  - )و 

  .إذكاء اللعبة لروح املنافسة وجلبها للمتعة واملرح  - )ز 
  

  مجاالت األلعاب اللغوية - ٧
االستماع والكالم (ية الئيسية ميكن لأللعاب أن ندرب على املهارات اللغو 

، وميكن استغالهلا كذلك يف مجيع خطوات سلسلة التعليم والتعلم )والقراءة والكتابة
ويف التدريب على مواقف ومناذج عديدة ...) التقدمي، والتكرار، والربط، واإلنشاء (

 ٣٥.من االتصال

                                                
 ١٧-١٥. ، ص)هـ١٤٠١اململكة العربية السعودية، : الرياض(المرجع السابق، ناصف مصطفى عبد العزيز،  ٣٤

٣٥ Andrew Wright, Games For Language Learning, (Cambridge University Press), ١٩٧٩, p. ٢. 



أزواج أو يف  ومما أثبتت فائدة يف تلك ااالت خباصة، األلعاب اليت جتري يف
ويتوقف جناحها واستجابة الدارسني هلا، على مدى إميان املعلم بفائدة . مجاعات

  ٣٦.األلعاب وإعتقاده جبواها
 

  األلعاب و المهارات الكالم - ٨
  األلعاب الشفهية  -)أ

يتعلم الناس اللغة باالستخدام، وغالبا ما يكون الرتكيز على املشافهة يف بدء   
  ويستمر النشاط الشفهي بعد ذلك حىت اية الدراسةبرامج تعليم اللغة، 

ولن يتأتى للدارس إتقان هذا اجلانب اهلام من دراسة للغة إال بالتدريب املتواصل 
 –و ال يتم له السيطرة عليها إال بعد فرتة معقولة . والتكرار املستمر ألمناط اللغة

م خاليا من الروح وإذا كان الكال. تبعا خلطة املقرر الدراسي –تطول أو تقصر 
فلن حيقق بالطبع أية فائدة، ولكي يكون كالمنا ذا معىن، فالبد أن يكون له 

  .مضمون مفهوم وحمتوى هادف

ِمَل، 
ُ
واالستفادة من األلعاب يف هذا اال من تدريس اللغة، بديل عن التكرار امل
قف وختفيف من رتابة الدروس، وتوفري لفرص عديدة لالستماع والكالم يف موا

حية وممتعة، جتعل الدارسني أكثر تفاعال مع ما يدرسونه،  وأشد جتاوبا هلذا النوع 
فال ميكننا أن نغفل ما لالستماع والكالم من دور رئيسي يف إدارة . من النشاط

أم من جانب الدارس ) الرائد(سواء من جانب املعلم . األلعاب وإجرائها
  ).املتباري(

نشطة الشفهية يف كافة مستويات برامج تعليم للغة، ولعلنا إذا تصورنا ألوان األ
  .فسوف ندرك كم ستضفي عليها األلعاب بريقا وَطرافة و حيوية

                                                
 ١٨. ، ص)هـ١٤٠١اململكة العربية السعودية، : الرياض(المرجع السابق، ناصف مصطفى عبد العزيز،  ٣٦



وألعاب " استماع ونفذ"و " التعرف"ومن أهم األلعاب الشفهية ألعاب 
  ٣٧.اخل"...السؤال واجلواب"و " املوازنات"و " لسلسلة"

  ألعاب النطق -)ب

ية أن يدرك متاما الصعاب اليت يواجهها تالميذه يف على كل معلم للغة األجنب
ومهما كان على معلم أن ينطق نطقا . النطق وما ميكن أن يفعله حىت يذللها هلم

جيدا، ألن من املؤكد أن التالميذ سيجدون صعوبات يف نطق بعض األصوات، 
 أو يف جتاور بعضها إىل جانب البعض، أو يف نطقها يف بداية الكلمة أو وسطها
  .أو ايتها، هذا باإلضافة إىل ما يسببه النرب غري املألوف من مشكالت أيضا

من لسان إىل آخر،  - بالطبع–وختتلف أخطاء النطق اليت تقع يف اللغة األجنبية 
وعلى املعلم أن يواجه مشكالت تالميذه اخلاصة ويركز . بالرغم من شيوع بعضها
دراسة صوتية عامة لدارسني  وليس من الضروري أن نقدم. عليها بشكل مكثف

  .مبتدئني، فلن يكون ذلك مفيدا وال ممتعا هلم يف مسرية دراستهم للغة اجلديدة

فالبد أن ىف تقدم األصوات تكرارا له . وال يعين ذلك أال تـَُقدَم األصوات مبعزل
فعادات االستماع اليت درج عليها الدارسون يف لغتهم األم، جتعل . عدة مرات

ليهم إدراك ومتييز الفروق بني األصوات اليت ال أمهية هلا يف لغتهم من الصعب ع
 .القومية

  :وجيب مراعاته يف ألعاب اللغوية

اليت تتخذ شكل األلعاب أو املسابقات  –جيب أن جتري تدريبات النطق  -)١
ولعل مخس دقائق يف كل درس . بانتظام ولكن دون أن تستغرق وقتا طويال

  .تكون كافية و مؤثـرَة

                                                
  ٢٠-١٩. ، صالمرجع السابق ناصف مصطفى عبد العزيز،  ٣٧



شأا يف ذلك  –ب أن تكون هذه التدريبات ذات معىن بقدر اإلمكان جي -)٢
  شأن بقية الربنامج التعليميز

  :وعلى الرغم من ضرورة عزل األصوات من آن إىل آخر، فإن أمثلة  

  "هذه سورة الفيل"و       "هذه صورة الفيل: "  مثل  

  "ثار الوم أمس"       "سار القوم أمس: "  ومثل

ن يتحققوا ِمما قد يسببه تغيري طفيف يف الصوت من تعني الدارسني على أ  
  .اختالف كبري يف املعىن

  ويستحسن أن تناول تدريبات النطق -)٣

 ألعاب املفردات -)ج

تقدم املفردات ىف الطرق التقليدية دون اعتماد خطة متدرجة ىف النمو 
ردات  اللغوي وتصاعد الثروة اللفظية، ودون اعتماد فلسفة معينة يف اختيار املف

ففي بعض . كالشيوع مثال، ودون معاجلة املفردات بأسلوب تعليمي سليم
الربامج يشيع البدء مبفردات منفصلة يتعلمها الدارس على حدة، حىت إذا 

إىل  –استوعبها أدخلها يف مجل، واملفردات هنا تقدم مبعزل عن سياقاا وبعيدة 
 عن جمافاا ملا انتها عن جمال اهتمامات الدارسني وقدرام فضال –حد كبري 

  .إليه ميدان تعليم اللغات األجنبية من حقائق

وليس اهلدف يف تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب، أو 
فهم معانيها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف 

و أن يكون الطالب تركيب لغوي صحيح، إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات ه



قادرا على هذا كله باالضافة إىل شيئ آخر هو أن يكون الطالب قادرا على 
  ٣٨.استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب

بعض االسرتاتيجيات اليت ختص للمفردات هي إعداد الكلمات اجلديدة أو 
سجيل املنظم فالت. هذه القوائم تساعد الطالب كثريا. املفردات اجلديدة أوال بأول

املكتوب هلذه الكلمات ييسر عليهم حفظها واستخدامها، ويساعدهم على 
ومن األفضل تشجيعهم على تسجيل الكلمة . مراجعة ما كتبوه يف فرتات متباينة

  .وال تشجعهم على ترمجة معىن الكلمة. يف سياق يوضح معناها

ألعب . مفرداتيف تعليم املفردات يستطيع املعلم يعلمها بألعاب اللغوية لل
فإا تعىن أي ضرب من ضروب ) word games(املفردات أو األلعاب الكلمة 
  . competitionأو التنافس  puzzleاللهو أو التسلية، أو اإلرباك 

ستا  Tony Augardeوقد بلغ عدد أنواع األلعاب ىف كتاب توىن أوجاردى 
نظائر يف لغتناا وعشرين، نقتطف يف هذه العجالة بعضا منها مما وجدنا له 

  ٣٩:العربية

   Acrosticsاجلمل األوائلية  -)١

  Anagramsالتجنيس  -)٢

  Chronogramsالتأريغ باحلروف  -)٣
   Cross Wordsالكلمات املتقطعة  -)٤

                                                
، يف ٦١٥، )جامعة أم القرى(، رىالمرجع في علم اللغة العربية للناطقين باللغات األخرشدي أمحد طعيمة، ٣٨

: الرياض(، كن متخصصا إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 
، الدورة التدريبية، عقدها اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اخلكومية مباالنج بالتعاون )١٤٣٠العربية للجيع، 

  ١١٤. لرياض، صمع الربية للجميع با
  ٥١-٣٤. ، ص)١٩٩٩مكتبة اخلاجنى، : القاهرة(، ١.، ط المرجع السابقأمحد عبد ايد هريري، ٣٩



  Lipogramsالتزام حذف حرف من حروف اللغة يف االستخدام  -)٥

  Plindromesما ال يستحيل باالنكعاس  –املقلوبات اجلميلة  -)٦

  Panagramsدية مجلة جتمع كل حروف األجب -)٧

 Word Squareمربع الكلمات  -)٨

  

  لعبة النرد - د
  مفهوم لعبة النرد - ١

شـــيئ معطــي أو ُملعــب، و هـــو شــيئ بصـــور  datumالنــرد لغــة مـــأخوذ مــن داتــوم 
النــرد يســتعمل ىف األلعــاب . مكعــب الــذى يســتعمل لتحصــيل مــن األرقــام أو الرمــوز

، )monopoli(بـان، مونوفـويل ويستعمل النرد ىف األلعـاب مثـل لعبـة سـلم وثع. لألطفال
األرقـــام املوجــودة ىف النـــرد تتكـــون . واألخــر )baccarat( باججـــارات )scrable(ســكريبل 

وهــذه . مــن رقــم واحــد حــىت رقــم ســتة، الــىت توجــد ىف كــل حــواف أو أطــراف املكعــب
، رقــم ٤و  ٣، رقــم )٦(و ســتة ) ١(رقــم واحــد : األرقــام تكتــب بعكــس حافتهــا وهــي

ـــرد الق. ٦و  ٢ دميـــة يصـــنع مـــن احلجـــر و العظـــام و اخلشـــب، و يســـتعمل كوســـيلة الن
fortune-telling ٤٠.أو تنبؤ أو تكهن منذ مخس آالف عاما قبل املسيحي 

ـــرد  ـــل وجـــدنا الن ـــريا، ب ـــتكهن كث ـــؤ و ال ـــرد ال يســـتعمل ىف تنب ىف عصـــر احلاضـــر، الن
ن والنـــــرد املعاصـــــر تصـــــنع مـــــ ).kasino(مســـــتخدم ىف األلعـــــاب لألطفـــــال، ىف امليســـــري 

 ٤١.اللدينة، احلديد، و املطاط

  تاريخ لعبة النرد - ٢
                                                

٤٠Team Andrio wongso, motivasi sukses, (online), (http:// www. Andriewongso.com, diakses ٢٣ 
Desember ٢٠٠٩). 
٤١Johanes Papu, Sejarah dan jenis perjudian, (online),  (Olfix.blogspot.com, diakses ٢٣ Desember 

٢٠٠٩) 



لعبة النـرد لعبـة الـىت تتكـون مـن اهلـدوء، السـكون، أو الفرصـة الـىت إقـرتع بالنصـيب 
النــــرد ىف القــــدمي تصــــنع مــــن عظــــم احلياونــــات، أو احلجــــار و . بــــني املــــربح و اخلســــارة

الــيت تســمى بلعبــة قــد تعــرف أن اجلنــود الــروم يرمــون عظــم اخلنزيــر ىف اللعــب . اخلشــب
"bones "و أوربيـون . و يسميها الغربيون باملكعـب املرقمـة بـالزهر. أي عظم احليوانات

إىل الفرانســـيا، و الفرانســـاويون ) mediterania(حيملـــون هـــذه اللعبـــة مـــن حبـــر مـــديرتينا 
 ١٣مث عند احلرب بني الفرانسيا و اإلجنليزيا بني قـرن ". hazard"يلعبوا ويسميها ب 

مبعـــىن األخـــذ بــــني " hazard"، اجلنـــود اإلجنيليــــزي يســـمي هـــذه اللعبــــة ب ١٤ن و قـــر 
 ٤٢.العقوبات أو الفرصة

ـــزي يلعبـــون هـــذه اللعبيـــة، يرمـــي النـــرد علـــى مســـتوى األدىن الـــذى يســـميه  اإلجنلي
"crabs ." ويأخذ اجلنود الفرانسيا هذه اللعبة من اجلنود اإلجنليزي، ويسميه"crabes ."

ـــة إىل كانـــادى، اجل١٨ىف أول قـــرن  ـــون هـــذه اللعب ـــود الفرانســـي حيمل ـــادويون . ن و الكن
  creps ala Cajunمبعـىن " creps"الذين يتكلمون لغة الفرانسي يسـمي هـذه اللعبـة ب 

 ٤٣.أي كيفية ىف حسب األرقام

ـــــرة ميسيســـــيفى  ـــــة النـــــرد ىف دائ ـــــة تعـــــارفو )Mississippi(بانتشـــــار لعب ، هـــــذه اللعب
، "craps"بة النـرد إىل أمريـك، و األمريكيـون يسـميها ب فانتشر هذه اللع. لإلجنليزيون

ولتشـد . ويلعبون النرد ىف احلانات و كاسينو ىف العامل حىت تكون هـذه اللعبـة مشـهورة
  ٤٤.هذه اللعبة مشدودة، و ليزادة الالعبني، يلعب هذه اللعبة فاز بالفلوس

، والرامي يسـتطيع )point(ىف لعبة النرد، الرامي أو الالعب يرمي النرد لتثبيت رقم 
والالئيبـني األخـرين يضـعوا فلوسـهم . ١٢حـىت  ٢أن جيد رقم من أرقام، وهي من رقم 

                                                
٤٢Alfonso, Naskah Alfonso, (online), http://wikipedia/Peraturan Permainan Kasino Craps.mht  

diakses ٥ Januari ٢٠١٠).  
٤٣The Storyteller, Dadu Tidak Sekedar Digelindingkan, (online), (Olfix.blogspot.com, diakses ٢٣ 
Desember ٢٠٠٩)   
٤٤Alfonso, Naskah Alfonso, (online), http://wikipedia/Peraturan Permainan Kasino Craps.mht  

diakses ٥ Januari ٢٠١٠).  



إذا دل النرد على الرقم معني، فالالعب الذى وضع فيهـا فلوسـه . ىف الصندوق املرقمة
ولكــن، إذا ال يــدل النــرد بــالرقم مناســبا . ســوف جيــد فلوســا أو يزيــد فلوســه مــن الرامــي

  .لذى وقع فيه الفلوس من الالعبني، فالفلوس للراميبالصندوق ا
  

  لعبة النرد فى تعليم اللغة العربية - ٣
لعبة النرد هي النشاطات رمي النرد حلصول علـى رقـم مـن األرقـام الـىت تتكـون مـن 

بعــد رمــي التلميــذ أو الالعــب النــرد، مث جيــد رقــم ثالثــة مــثال، . رقــم واحــد حــىت ســتة
مث وقف الالعـب ىف . م الىت البد أن خيتارها الالعب رقمسوف جيد الالعب فيها أرقا

  . رقم معني، وأخذ األسئلة املوجودة وراء الرقم، وجيب هذا السؤال

إن كانـت اإلجابـة صـحيحة فيجـد : بعد أن يقوم التالميذ باإلجابـة، هنـاك شـيئان
جابـة إن كانـت اإل. نتيجة واحدة، وعليه احلرية ليعطي الفرصـة للتالميـذ األخـر ليلعـب

البــد عليــه أو علــى الالعــب أن خيتــار رقــم مــن األرقــم الــىت . خاطئــة، فالالعــب عقــاب
فلكــل رقــم لعبــة معينــة تشــتمل علــى األمــر باإلجابــة علــى . تتكــون فيهــا مــن العقوبــات

والعقوبـــات . األســـئلة، واألمـــر بإعطـــاء الكلمـــات أو الكـــالم، واألمـــر بإعطـــاء األســـئلة
ا الباحــث مثــل األمــر باألغنيــة، األمــر بــتكلم عــن املوجــودة هــي العقوبــات الــىت صــممه

مهنــة تالميــذ طالقــة، األمــر بكلــم عــن هوايــة التالميــذ طالقــة، األمــر للــرقص، األمــر 
مشــي علــى ســالميات القــدم،  األمــر بالتبســم علــى أقســام أو منــوذج التبســم الكثــرية، 

  .األمر بالتقيب على مخسة أنواع، واألخر
  

  دكيفية استخدام لعبة النر   -٤
ويعرف الباحث أن النرد ىف هذا البحث هي لعبة تستخدام ىف تعليم اللغة العربيـة 

  :هي لعبة تتكون من. لرتقية مهارة الكالم



 خطوات ىف استخدام لعبة النرد   -)أ 

 النظام ىف استخدام لعبة لنرد   -)ب 

 النرد  -)ج 

 )name card(بطاقة اسم الطالب   -)د 
 )password(القول املفاتح   -)ه 
 مكان رمي النرد  - )و 

  رقام صندوق األ  - )ز 
 صندوق العقاب   -)ح 

  التقومي  -)ط 
  
  
  
  
  

  خطوات فى استخدام لعبة النرد - )أ
  االستعداد -)١

النرد، اجلدول النتائج، األرقام : استعداد الباحث اآلالت اللعبة النرد، وهي -
األمر الذى : الىت تتكون من األسئلة عن مهارة الكالم، األرقام العقوبات

 .اإلجابةالزم أن يفعلها التالميذ إذا أخطأ ىف 
  التطبيق). ٢

هذه اللعبة تبدأ بعد العملية التعليمية أي بعد أن يشرح املدرس املادة  -
 .دقيقة قبل اية التعليم ٣٠حوايل 

قسم املدرس التالميذ إىل مخس جمموعات، لكل جمموعة ثالثة تالميذ أو  -
  .تلمذين

 .اختار املدرس لكل جمموعة رئيسهم -
 ثبت امساء لكل اموعة -



قبل ) password(املدرس عن النظام ىف اللعب و القول املفاتح  أن يشرح -
 اللعب

 رمي املدرس النرد الختيار الالعب األول من كل جمموعة -

و الرقم يدل . الالعب األول يرمي النرد للمرة األوىل أمام املدرس و التالميذ -
نطق األصوات، استعمال املفردات، : (على معايري من مهارة الكالم

 )، الطالقة، األداءالرتاكيب
 املدرس والتالميذ ينظرون النرد و الرقم الذى حيصل  -

 الالعب األول يرمي النرد للمرة الثانية -

 املدرس يأخذ و يقرأ األمر من أرقام اللعبة -

 اللعب أو الرامي جيب شفهيا عن األمر املوجودة ىف الرقم قرأها املدرس -

يجة للرامي و يعطي إليه إن كانت اإلجابة إجابة صحيحة فاملدرس يعطي نت -
 .الفرصة الختيار أو يدل تلميذا من التالميذ ليلعب بعده

إن كانت اإلجابة إجابة خاطئة، فقام املدرس بالتصحيح ىف اإلجابة، مث البد  -
 .لالعب أو الرامي اخلاطئة رمي النرد، مث يفعل األمر من األرقام العقوبات

 .الرامي خيتار تلميذا آخر ليلعب بعده -
  ذا جرى عملية التعليم باستخدام لعبة لنردو هك -
  النظام فى استخدام لعبة النرد -)ب

  لالعب املختار البد أن يرمي النرد -
 على الالعبني اآلخرين أن ينظرو و يستمعون إىل إجابة الرامي -

 الالعبون الذين يتكلمون بدون األمر من املدرس الزم أن ينقص من نتيجته -

 قبل اللعب) password( ملفاتحالبد لالعب أن يقول القول ا - 

  النرد -)ج



وهي من رقم . شيئ بصور مكعب الذى يستعمل لتحصيل من األرقام أو الرموز
و ستة ) ١(رقم واحد : وهذه األرقام تكتب بعكس حافتها وهي. ٦حىت  ١
 .٦و  ٢، رقم ٤و  ٣، رقم )٦(

  )name card(بطاقة اسم الطالب  -)د
وفيها تكتب اسم . لمدرس معرفة الطالببطاقة اسم الطالب وسيلة تسهل ل

   .الطالب، و أمل الطالب، و مهنة الطالب، وشعارات القصرية
  )password(القول المفاتح  -)ه

. القول املفاتح هي األقوال اليت البد أن يقوهلا كل التالميذ حينما يريد أن يتكلم
أمله، أو مهنته، و القول املفاتح كانت الكالم أو األقوال عن اسم الطالب، أو 

والجيوز أن يتكلم الطالب إال بعد استأذنه املدرس و بعد . أوالشعارات القصرية
 .أن يقول القول املتاتح

 مكان رمي النرد -)و

  .وهو أمام التالميذ واملدرس. مكان الذى البد أن يرمي فيه النرد
 األسئلة: األرقام - )ز

وشرحها ما . فيها أنواع األسئلة وكانت. األرقام األسئلة تتكون من ستة أرقام
 :يلي
  نطق األصوات: ١رقم  - )١

 نطق األصوات املتجاورة  -)أ (

 نطق األصوات املتشاة  -)ب (

 نطق األصوات احلركات الطويلة  -)ج (

 نطق األصوات احلركات القصرية  - )د (

 نطق احلرف ىف الكلمة  -)ه (

  متييز احلروف ىف اجلملة  -)و (



  المفردات: ٢رقم  - )٢
  حىت عشرة مفردات أن يذكر الالعب مفردات عن مادة مخسة  -)أ (
 أن يرتب الالعب من احلروف إىل املفردات   -)ب (

 أن يرتب الالعب من املفردات إىل اجلملة  -)ج (

 أن يصنع الالعب املفردات من احلروف األخرية  - )د (

 أن يذكر الالعب كلمة من احلروف ىف الرقم  -)ه (

  أن يرتب الالعب الكلمات أو املفردات املتقطعة  -)و (
  القواعد أو التراكيب: ٣رقم  - )٣

   عن أفكار مستخدم بالصيغ النحويةأن يعرب  -)أ (
  أن يعربعن أفكاره مستخدما للنظام الصحيح لرتكيب الكلمة   -)ب (
  التذكري عن املفردات بري الشفوي عأن يستخدم بعض يف الت  -)ج (
  نث عن املفردات املؤ بري الشفوي عأن يستخدم بعض يف الت  - )د (
 الفعلية  تغيري مجلة االمسية إىل  -)ه (

  الطالقة: ٤رقم - )٤
  صنع اإلعالنات  -)أ (
  صنع األسئلة  -)ب (
  تكالم عن أشياء املتعلقة باملادة طالقة  -)ج (

  األداء: ٥أرقام   - )٥
  نطق الكالم على حسب التعليمات املوضحة -)أ

  :أمثلة      
 .إرسال الرسائل ىف مكتب الربيد -

  مرض الطبيب ىف املستشفى؟ -

  ...فاشرتي! املالبس موجودة ىف كل سوق -



  ...هذا قميصك؟ وسيخ جدأ -

  باتالعقو : ٦أرقام  - )٦
  األمر باألغنية   -)أ (
  األمر بالتكلم بعد التبسم  -)ب (
  األمر بالتكلم بعد البكاء  -)ج (
األمر بالتكلم بعد أم يتجول الالعب حوىل التالميذ ىف الفصل   - )د (

  مخس مرات
 األمر بالتكلم عن ما يسمعه من املدرس   -)ه (

 األمر للبكاء بصوت لطيف مث التبسم مث أن يتكلم   -)و (

 .األمر مشيا مثل فنان  -)ز (

  التقويم  -)ح
التقومي كانت عملية لتحصيل على النتائج ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة  و

و هذه تتكون من رقم، و أمساء الطالب، و معايري . الكالم باستخدام لعبة النرد
  . الدرجات، مث البيان

  

  لمحة موجزة عن المدرسة التي يجري فيها هذا البحث -ه
  الموقع الجغرافي -١

دئني الثانوية اإلسالمية وقعت يف شارع كياي حاج يوسف مدرسة هداية املبت
)Jl. KH. Yusuf ( قرية تاسيك مادو ١رقم ،)Tasik Madu (لُوْوْك َواُرو ماالنج .  

  نشأة المدرسة و تطورهاتاريخ  -٢



.  إن هذه املدرسة تكون من مؤسسة املعهد اإلسالمي السلفي هداية املبتدئني
، املدرسة اإلبتدائية )TK(روضة األطفال : ، منهاوكان املعهد يتكون من املدارس

  ).MA(، و املدرسة الثانوية )MTs(، املدرسة املتوسطة )MI(اإلسالمية 
الخيلو تاريخ هذه املدرسة الثانوية من تاريخ مؤسسة املعهد السلفي هداية 

ه  وبنا. ١٩٨٩إن املعهد اإلسالمي السلفي هداية املبتدئني بين يف السنة . املبتدئني
يف بدايتها كان هذا املعهد يتكون من املرحلة . كياي احلاج حمفوظ يوسف

بعد أن ينتهي التالميذ يف املرحلة املتوسطة، فيطلب هذه . اإلبتدائية و املتوسطة
املؤسسة لبناء املدرسة يف املرحلة الثانوية، حىت يستطيع الطلبة يواصلوا دراستهم إىل 

و املباىن املوجودة، ففرق الوقت التعليمية بني بل لقلة الفصول . مرحلة الثانوية
املرحلة املتوسطة يدخلون و يتعلمون صباحا، . املرحلة املتوسطة و املرحلة الثانوية

أما . تبدأ الدراسة من الساعة التاسعة و النصف حىت الساعة إثىن عشرة إال ربوع
تبدأ من الساعة  كانت الدراسة. املرحلة الثانوية يدخلون الفصل و يتعلمون ارا

. إثىن عشر و النصف حىت الساعة سبعة عشر و مخس و عشرون دقيقة مساء
  .جتري عملية التعليم و التعلم ىف هذه املدرسة كل يوم إال يوم األحد

من أساس نشأة هذه املؤسسة لتساعد اتمع و الضعفاء حىت يستطيع أن 
  :يمية يف هذه املدرسة هيأما أالهداف واألغراض التعل. يتعلم ىف هذه املدرسة

  .أن تسعى املدرسة ليكون الطالب متخلقني بأخالق كرمية -

أن تنمية املدرسة كفاءة الطالب يف التعليمية حىت يستطع أن يستمر  -
 دراستهم إىل مستوى العليا

سعت املدرسة لرتقية كفاءة الطالب مناسبا بانتشار التكنولوجي، واحلضرات  -
 اإلسالمية



رقية مهارات الطالب حىت يستطيع أن يتعامل ويتعاون سعت املدرسة يف ت -
 .بينهم و بني اتمع

  أدوات المدرسية -٣
إدارة لرئيس املدرسة، : أدوات املدرسية املوجودة ىف هذه املدرسة تشتمل على

و إدارة للمدرسني، و معمل احلاسوب، و معمل اللغة، و مصلى، و إدارة، و 
  .الشركة، مث الفصل املدرسة، و املكتبة، و املكصف أو

  )١(جدول 
  أدوات المدرسية

  الجملة  أدوات المدرسية
  إدارة لرئيس املدرسة
  إدارة للمدرسني
  معمل احلاسوب
  معمل اللغة
  مصلى 

  إدارة املدرسة
  املكتبة

  املكصف أو الشركة
  الفصول

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
٥  

   
  عدد الفصول و التالميذ  -٤

الثانوية اإلسالمية تاسيك مادو ماالنج الفصول ىف مدرسة هداية املبتدئني 
  ٤٥.طالبا ١٤١تتكون من مخس فصول، و عدد الطالب كلهم 

                                                
 ىف املالحق) ٣(، و جدول )٢(جدول  أنظر ٤٥



  )٢(جدول 
  عدد الفصول و التالميذ

  عدد التالميذ  عدد الغرفة  الفصل
  )X(عشر 

  قسم اإلجتماعي) IX(احلادية عشر 
  قسم اللغة) IX(احلادية عشر 
  قسم اإلجتماعي ) IXX(اثنا عشر 
  قسم اللغة) IXX(اثنا عشر 

١  
١  
١  
١  
١  

  طالبا ٣٥
  طالبا ٣٢
  طالبا ٢٦
  طالبا ٢٨
  طالبا ١٩

  عدد األساتذة -٥
  :أساتذة وشرح ذلك ىف جدول التالية ١٧عدد األساتذة ىف هذه املدرسة 

  )٣(جدول 
  عدد األساتذة

  الفصل  يعلم  أسماء المدرسين  رقم
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠  

Drs.Saiful Arifin 
M. Moctar M.Z.K 
Drs Saerozi 
Drs. Suhariyanto 
Drs. Sugeng H 
K.H. Gus Hamid 
Dra. Sunarmi 
Dra. Titin BR 
Nur Laila, S.Ag 
Sutoyo, S.Pd 
Ismysti, S.Pd 
Kurniasih, S.Pd 
Drs. Iswandi 
Salimin, S.Ag 
Wiji Lestari S.Pd 
Agus Stivan, S.Pd 
Alif Nur Bait, S.Pd 

  احلديثالقرآن 
  ١اللغة اإلجنليزية 
  علم اإلجتماعي
  الرياضة و الصحة
  ٢اللغة اإلجنليزية 
  قراءة الكتاب

  الشعويب والدولية
 فيزيكا

  الفقة
 جيوكجرايف

X, XI-IPS, XI BHS, XII IPS 
XII Bahasa 
X, XI-IPS, XI BHS, XII IPS 
X, XI BHS, XII IPS 
X, XI BHS 
XI-IPS, XI BHS, XII IPS 
X, XI-IPS, XI BHS, XII IPS 
X, XII BHS, XII IPS 
X, XI-IPS, XI BHS, XII IPS 
X, XI-IPS, XII BHS, XII IPS 
X,  XII IPS 
XI BHS, XII IPS 
X, XI-IPS, XI BHS 
XI-IPS, XII BHS, XII BHS, 
XII IPS 
X, XI-IPS 
X IPS 
X IPS  



١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  

  اإلقتصادي
  اللغة اإلندونيسي 
  اللغة اإلندونيسي 

  اللغة العربية
  بيولوجي
 احلاسوب

  احلاسوب
  تفوق المدرسة  -٦

كما قال سيف العارفني أن من تفوق هذه املدرسة يرجى بأن يستطيع تالميذه   
إماما ىف الربامج الدينية مثل ىف حفظ سورة يس، قراءة السورة يس كل يوم قبل 

و يرجى بأن يستطيع الطلب ىف قراءة الصلوات النارية و ىف . عملية التعليم
ذه كانت من خصائص أهل السنة و اجلمعة وه. قراءة التهليل لدى اتمع

)ASWAJA .(  
  اإلنجاز المدرسية -٧

  :اإلجناز اليت وجدا هذه املدرسة هي كما ىف اجلدول اآلتية  
  )٤(جدول 

  اإلنجاز المدرسية
  املرحلة  الفائز  نوع اإلجناز  السنة  منرة
  جاوى الشرقية  ١  نتيجة اإلختبار األخري  ٢٠٠٠  ١
  جاوى الشرقية  ٢  قراءة كتاب الرتاث  ٢٠٠٢  ٢
  مدينة ماالنج  ١  مشيا مجاعي  ٢٠٠٣  ٣
  مدينة مالنج  ١  مسابقة العلمية  ٢٠٠٣  ٤
  مدينة ماالنج  ٣  الكتابة العلمية  ٢٠٠٣  ٥



  مدينة ماالنج  ١  مسابقة صلوات البنجري  ٢٠٠٤  ٦
  جاوى الشرقية  ٢  الكتابة العلمية  ٢٠٠٤  ٧
  مدينة ماالنج  ٣ Fashionة مسابقة املالبيس اجلميل  ٢٠٠٤  ٨
  ماالنج ٣  احلاسوب  ٢٠٠٤  ٩
  مدينة ماالنج  ٣  مسابقة الصالوات  ٢٠٠٨  ١٠

، لكن ال جتد املدرسة ٢٠٠٨إىل  ٢٠٠٠وجدت املدرسة اإلجناز اخلرية منذ سنة 
و مل يتبع الطلبة مسابقة ىف مهارة الكالم أو ىف اللغة . اإلجناز ىف مهارة الكالم

  .العربية
  
  
 

اللغة العربية فى مدرسة هداية المبتدئين الثانوية اإلسالمية تاسيك مادو  تعليم   -  و
  لْوُوك وارو ماالنج

 املنهج التعليمي  - ١

تعليم اللغة العربية ىف مدرسة هداية املبتدئني الثانوية اإلسالمية تاسيك مادو 
سنة ) KTSP(ماالنج على املنهج اجلديد املسمى باملنهج على الوحدة الدراسية 

و يسري ا مدرس اللغة العربية ىف عملية التعليم بأي طريقة و أسلوب . ٢٠٠٦
  .و اللغة العربية هي لغة قليلة اإلستعمال عند الطالب. ما

عشر و إثىن عشر ىف قسم اللغة و قسم  حاديةمادة اللغة العربية تعلم ىف الفصل 
  .علم اللغة العربية ىف الفصل عشرتو ال . اإلجتماعي
يمية ىف الصف الثاين أو احلادية عشر قسم اللغة تتكون من مادتني، املادة التعل

فاملادة اللغة العربية . مها تعليم اللغة العربية األول، و تعليم اللغة العربية الثاين
وهي كتاب الذى ألفه إمام أسراري و فواد أفندي و مهيبان،  kbkاألول باملنهج 



دة تعلمها أستاذ سالمني، و و هذه املا. ٢٠٠٥طبعة مشكات، ماالنج سنة 
أما . هي ثالث لقاءات لكل أسبوع، يوم األربعاع، يوم اجلمعة و يوم السبت

املادة اللغة العربية الثاين كانت مادة املعهدية أي كتاب الرتاث اليت تعلمها أستاذ 
  ٤٦.سيف العارفني و هي لقائني ىف كل األسبوع

 معيار الكفاءة  - ٢

و قراءة و إمكام عن تعبري أفكارهم عن املوضوع  فهم املواد التعليمية كتابة
 ٤٧.أو احلوار ىف املادة

 الكفاءة األساسية  - ٣

  اإلجادة يف إقامة الكالم البسيط بطريقة صحيحة عن األعمال اليومية -أ
 إلقاء املعلومات البسيطة عن األعمال اليومية  بصّحة - ب

 أهداف التدريس - ٤

  :الطالب بعد متابعتهم على التدريس، يُتوقع من 
 أن ينطق املفردات أو العبارات عن األعمال اليومية بصحيحة  - أ

 ألعمال اليوميةافهم املادة أن ي  - ب

القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي األعمال  -  ج
 اليومية

 املادة الدراسية  - ٥

ىل تتكون املادة ىف تعليم اللغة العربية اليت تعلمها أستاذ سالمني ىف املرحلة األو 
  . األعمال اليومية –البيئة املدرسية  –األسرة والبيت  –تعارف : من

املرافق : أما املادة أو املوضوعات التعليمية ىف املرحلة أو السنة الثانية تتكون من
  ٤٨.الصحة –احلياة الدينية  –الوطن  -العامة 

                                                
  ٢٠١٠مارس  ١، المقابلة، )مدرس اللغة العربية لصف احدى عشر قسم اللغة(، سالمني ٤٦
  ٢٠١٠مارس  ١، المقابلة، )مدرس اللغة العربية لصف احدى عشر قسم اللغة(، سالمني ٤٧
 الوثائق، كتاب الدراسية ملادة اللغة العربية ٤٨



 اسرتاتيجية التدريس  - ٦

  ة الضابطة اسرتاجتية تدريس اللغة العربية للمجموع -)أ
إن عملية التعليم حتتاج إىل اسرتاجتية، فاسرتاجيجية تدريس اللغة العربية 

  :للمجموعة الضابطة أي دون استخدام لعبة النرد كما يلي
  

  املقدمة -)١
  ألقى املدرس السالم والتحية  -
   كشف الغياب واحلضور  ةقراء -
   درسياملدرس املوضوع على السبورة الذي س كتب -
 اء التعليم إجر  -)٢

  القاء املفردات اجلديدة  -
  يقراء املدرس املفردات اجلديدة والطالب يسمعون مرات عديدة  -
  يقراء املدرس املفردات اجلديدة والطالب يكررون  -
  يكتب املدرس املفردات اجلديدة ىف السبورة -
  بني املدرس عن معاين املفردات ىف اجلملة واحدا فواحد -
  الب لتكرار ما قاله املدرس وتنبأ معىن الكلمات أمر املدرس الط -
  سأل املدرس تالميذه واحدا فواحد عن املادة شفهيا -
  أمر املدرس طالبان ليتكلمان أمام الطلبة عن املادة -
  يعطى املدرس املالحظات و اإلقرتاحات بعد احلوار -
  أمر املدرس تالميذه ليتحوروا بينهم عن املادة -
  اإلخـتتام   -)٣

  .اخلالصةقدم املدرس  -
  شرح املدرس عن املادة للقاء القادم و أمره الطالب لقراءة املادة ىف البيت -



 .ختم املدرس الدرس باحلمدلة -
  اسرتاجتية تدريس اللغة العربية للمجموعة التجريبية -)ب

  :اسرتاجيجية تدريس اللغة العربية باستخدام لعبة النرد كما يلي
  )ةدقيق ٥(التمهيد  -)١

  دخل املدرس الفصل و فش السالم على الطالب  -
  يبدأ املدرس الدرس بالبسملة والدعاء -
  يقرأ املدرس كشف احلضور و يسئل عن أحوال التالميذ -
  يسئل املدرس عن املادة املاضية -

 إجراء التعليم  -)٢

  :عرض املادة -)أ(
عيدون قرأة قرأ املدرس عن املفردات اجلديدة، و يستمعون التالميذ مث ي -

 املدرس، مث يناقش مع التالميذ عن األصوات واملفردات

 شرح املدرس عن أمثلة و أمهية و منافع عن املرافق العامة -

شرح املدرس عن احلوار ىف السوق، مث قام الباحث باحملادثة و احملاورة مع  -
 التالميذ عن احلوار ىف السوق

  :استخدام الوسيلة لعبة النرد -)ب(
  التالميذ إىل أربعة جمموعات، لكل جمموعة ثالث تالميذقسم املدرس  -

 شرح املدرس عن كيفية و خطوات استخدام لعبة النرد -

 أمر املدرس إىل جمموعة األول لريمي النرد أو ليلعب  -

 قام املدرس مبالحظة و يعطي اإلقرتاحات بعد اللعب -

  )دقائق ٥(اإلخـتتام   -)٣



  شرح املدرس عن املادة القادمة قليلة -
  أمر املدرس التالميذ ألن يتعلم و يتكلم اللغة العربية خارج الفصل  -
  قرائة الدعاء مث ختم املدرس التعليم بقول السالم -

  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
 منهجية البحث



  الفصل الثالث
 منهجية البحث

  

 منهج البحث  - أ

  املدخل  - ١
األول، يتبـع الباحـث  اعتمادا على أسئلة البحث اليت كتبهـا الباحـث يف الفصـل

  . الكميدخل يف كتابة هذا البحث بامل
   املنهج - ٢

وهو تغري  .إن املنهج الذي انتهجه الباحث يف هذه الدراسة هو املنهج التجرييب
الىت تكون موضوعا  –متعمد و مضبوط للشروط احملددة للواقع أو للظاهرة 

 ٤٩.ذا الواقع والظاهرةومالحظة ما ينتج عن هذا التغري من آثار ىف ه -للدراسة
وتصميم ) ٢(تصميم اموعة الواحدة، ) ١: (واملنهج التحرييب يتكون من

   ٥٠.وتصميم اموعات املتكافئة) ٣(اموعتان، 
و ىف تصميم هذه الدراسة اختار الباحث فصل، و يفرقه إىل فصلني، مث 

ار القبلي، مث مث أعطا مها االختب.  جعلهما جمموعتني، جمموعة جتريبية و ضابطة
و بقيت اموعة ) العامل املستقل(أدخل على اموعة التجريبية املتغري التجرييب 

الضابطة ما أدخلها املتغري التجرييب، مث بعد ذلك قاس مستوامها التحصيلي 
  . باالختبار البعدي

  

                                                
دار أسامة للنشر والتوزيع، : الرياض(البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه، ذوقان عبيدات و أخرون، ٤٩

 ٢٧٦. ، ص)م١٩٩٧

جامعة موالنا مالك : ماالنج(، دليل كتابة البحث العلميربية كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة الع٥٠
 ١١. ، ص)٢٠٠٩اإلسالمية احلكومية، 



  :وتصميم هذا البحث على الصورة التالية
  A  ١  X   ٢ 
R 
  B   ٤      ٣ 

  :بيان الرموز
R املستجيبون  
A  جمموعة جتريبية  
B  جمموعة ضابطة  
  االختبار القبلي للمجموعة التجريبة  ١
  االختبار البعدي للمجموعة التجريبة ٢
  االختبار القبلي للمجموعة الضابطة  ٣
  االختبار البعدي للمجموعة الضابطة  ٤
x السلوك املستخدمة  

م لعبة النرد لرتقية مهارة الكالم ىف تعليم بتجريبة استخداجيري هذا البحث 
باستخدام جمموعتني، تتكون هاتني جمموعتني من جمموعة  التجريبية اللغة العربية 

أما  ،جمموعة التجريبية  هي جمموعة جيري ا السلوك اخلاص. وجمموعة الضابطة
 وجمموعة التجربة ٥١.جمموعة الضابطة هي جمموعة ال جيري ا السلوك اخلاص

تدرس فيها مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد يف تعليم اللغة العربية ، وجمموعة 
  .الضابطة تدرس فيها مهارة الكالم بدون استخدام لعبة النرد

ويستخدم هذا البحث تصميم االختبار القبلي واالختبار البعدي موعة 
ني فعالية اربة يعين أن تعي The Aquivalent Pretest –Postest Designمتكاملة 

وعدمها يف تعليم مهارة الكالم، والدراسة على هذا التصميم تستخدم عشوائيا يف 
  فعالية استخدام لعبة النرد تقاس. اختيار جمموعة التجربة وجمموعة الضابطة

                                                
٥١ Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, ٢٠٠٧), Hlm: ٧٨ 



حسب نتيجة اموعة وتظهر يف فروق املقياس املعديل نتيجة التالميذ يف االختبار 
 enteringنتيجة االختبار القبلي تصور سلوكا مستجدا . بعديالقبلي واالختبار ال

behavior  ونتيجة االختبار البعدي تصور سلوكا أخرياterminal behavior 
  : والصورة البيانة لذلك التصميم كما يلي. للتالميذ

  )٥(اجلدول 
  تصميم عملية التجريبية

  االختبار البعدي  السلوك  االختبار القبلي  اموعة
  +  + +  جربةالت

  +  -  (+)  الضابطة
  : البيان

قيام الباحث باالختبار القبلي على ) يف علمة االختبار القبلي+ (عالمة   -)أ 
  اموعة التجربة قبل التدريس باستخدام لعبة النرد

هي أن يقوم الباحث االختبار القبلي على اموعة الضابط قبل (+) عالمة   -)ب 
  التدريس بدون استخدام لعبة النرد

يف علمة السلوك هي السلوك املقدمة موعة التجربة وهي التدريس + مة عال  -)ج 
  باستخدام لعبة النرد

يف علمة السلوك هي السلوك املقدمة موعة الضابط وهي التدريس  -عالمة   -)د 
 بدون استخدام لعبة النرد

االختبار البعدي بعد التدريس موعة :   )يف علمة االختبار البعدي+ (عالمة  -)ه
  لتجربة و الضابطةا

من أجل ذلك، التصميم املستخدم يف هذا البحث هو أن يقوم باالختبار 
القبلي ىف اموعة التجربة و اموعة الضابة قبل السلوك، مث السلوك يعين عملية 
التدريس ىف اتمع التجربة باستخدام لعبة النرد و عملية التدريس يف اموعة 



مث االختبار البعدي بعد السلوك أي بعد عملية التدريس الضابطة دون استخدامها، 
  .يف اموعة التجربة واموعة الضابطة

  
 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها - ب

إن جمتمع يف هذا البحث هو مجيع التالميذ يف الصف احدى عشر يف املدرسة 
النج جاوى الشرقية يف هداية املبتدئني تاسيك مادو لُوْوك وارو ما الثانوية اإلسالمية
 التالميذالباحث هو  اعرضهي سيتالبحث ال عينةو ، ٢٠٠٩/٢٠١٠السنة الدراسية 

اختار الباحث هذا الفصل حلل . يف الصف احلادى عشر لقسم اللغة بتلك املدرسة
  . املشكالت املوجودة هي أن التالميذ يف قسم اللغة ضعفاء يف الكالم

بعد قيام الباحث باختبار القبلي، . لميذات ٢٧عدد التالميذ ىف هذا القسم 
ويسمى ".  باءال"و الفصل " أليف"فصلني ومها الفصل  إىلتالميذ الالباحث قسم ي

، و فصل تلميذا ١٣وعددهم  control classمبجموعة الضابطة "  أليف"فصل 
وهذه العينة ختتار  .تلميذا ١٤وعددهم  experiment classمبجموعة التجربة " باءال"
شوائية بسيطة، ختتار العينية العشوائية البسيطة يف حالة توفر شرطني أساسيني مها ع

والثاين أن يكون هناك جتانس . األول أن يكون مجيع أفراد اتمع األصلي معروفني
   ٥٢.بني هؤالء األفراد

  

  متغيرات البحث - ج
هو ) Independent Variable(هناك متغريان يف هذا البحث، املتغري املستقل 

واملتغري . ويسمى أيضا باملتغري التجرييب. العامل الذى نقيس مدى تأثريه على املوقف

                                                
 ١١٣. ، صمرجع سابقذوقان عبيدات و أخرون،  ٥٢



 ٥٣.هو العامل الذى ينتج عن تأثري العامل املستقل) Dependent Variable(التابع 
 :ومها ما يلي

  )Independent Variable(املتغري املستقل  -١

. ة النرد ىف تعليم اللغة العربيةاملتغري املستقل ىف هذا البحث هو استخدام لعب
ويهدف البحث كما سبق ذكره إىل معـرفة مدى تأثري هذا املتغـري املستقل يف املتغري 

  .التابع وهو كفائة الطلبة يف مهارة الكالم

  )Dependent Variable(املتغري التابع  -٢

يف هذا و . هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري املستقل املتغري التابع
 . ترقية مهارة الكالم لدي التالميذ ىف هذه املدرسةهو البحث 

  

  أدوات البحث -د
  :يقوم الباحث ذا البحث باستخدام األدوات التالية

 املالحظة - ١

يستخدم الباحث املالحظة جلمع البيانات عن الظواهر املوجودة من 
يقوم الباحث . يميةنشاطات الطلبة من اشرتاكهم واهتمامهم ذه العملية التعل

األنشطة التعليمية اليت تتعلق بني املدرس والتالميذ يف عملية التعلم باملالحظة 
أو  وأدوات املالحظة املستخدمة هي منط املالحظة والتقرير امليداين. يف الفصل

 .دليل املالحظة املستعدة
  املقابلة -٢

املتعلقة حبالة  جلمع البياناتمع رئيس املدرسة املقابلة بيستخدم الباحث 
مع مدرس  و املقابلة جلمع البينات. و أحوال هذه املدرسةتعليم اللغة العربية 

                                                
 ٢٧٧. ، صمرجع سابقوقان و أخرون، ذ ٥٣



وأداة . لعبة النردتدريس مهارة الكالم باستخدام  ىف هموقفعن اللغة العربية 
 .املقابلة املستخدمة هي منط املقابلة

  االستبانة - ٣
ىف طلبة القة مبيول يستخدم الباحث االستبيانات جلمع البيانات املتعل
فصل اليف ماالنج  مدرسة هداية املبتدئني الثانوية اإلسالمية تاسيك مادو

اهتمامهم بتعّلم اللغة العربية وخربام طوال تعلم  واحلادية عشر قسم اللغة 
وهذه . لعبة النردباستخدام  عن تدريس مهارة الكالماللغة العربية وموقفهم 

  .ة البيانات عن مدى فعالية استخدام لعبة النرداالستبانة أيضا لتأكيد نتيج
 االختبار - ٣

هذا . يستخدم الباحث االختبار جلمع البيانات املتعلقة مبهارة الكالم
يستخدم الباحث و  .ثاينواالختبار ال األولاالختبار يتكون من االختبار 

القبلي و يقوم الباحث باالختبار و . االختبار ملعرفة قدرة الطلبة يف مهارة الكالم
  .االختبار البعدي ىف اموعتني، جمموعة الضابطة و التجريبية

االختبار القبلي يعىن اختبار يعطي قبل اجراء التجربة، واالختبار البعدي   
وهذه االختبارات تناسب باملادة اللغة . يعىن اختبار يعطي بعد اجراء التجربة

استخدام الباحث . بتدئنيالعربية املستخدمة ىف املدرسة الثانوية هداية امل
االختبار ملعرفة كفاءة الطلبة ىف الكالم ومدى فعالية استخدام لعبة النرد ىف 

  .تدريس مهارة الكالم
  ٥٤:أما أنواع مؤشرات مهارة الكالم اليت سيقدمها الباحث فهو

  االختبارات األصوات  -)أ
  االختبارات املفردات  -)ب

                                                
- ١٦٧. ، ص)س.مكتبة وهبة، د: القاهرة(،  المرجع السابقالرؤوف الشيخ، فتحى على يونس و حممد عبد  ٥٤

١٧٤ 



  االختبارات القواعد أو الرتكيب  -)ج
  ) الطالقة(الكالم من أجل االتصال أو التعبري املباشر   -)د
 الكالم من أجل األداء  -)ه

و لتشجيع ىف مجع البيانات يطلب الباحث من املدرس ليقوم باالختبار 
  .القبلي و البعدي ىف اموعتني

  االختبار القبلي -)أ
ل ىف الفص ٢٠١٠مارس  ٣قام الباحث باالختبار القبلي ىف التاريخ 

وشارك فيها تالميذ املدرسة الثانوية بالفصل احلادي . التجرييب و الضابط
مث . تالميذا ٢٦عشر قسم اللغة، أما عدد التالميذ ىف هذا الفصل هم 

  .أعطى املدرس األسئلة شفهيا وأجاا التالميذ مباشرة
عداد كل إب احث، قام الباإلختباراتهذه  بتصنيفالباحث قبل قيام 
  :لييشيئ كما 

 االستعداد -)١(

هذا اللقاء حتدث وحتاور . بدأ العمل مبقابلة مدرس اللغة العربيةي -
 ا، واملواد الىت قد تعلمهيةساالدر املواد و املدرس عن  باحثبني ال

  .املدرس لتالميذه
عن الكفائة الدراسية  و ،البحث عن املنهج تعليم اللغة العربية -

لعامة واخلاصة ىف األهداف او البحث عن والكفائة األساسية، 
تعليمية، مث كيفية ىف ال، و املوضوعات عن املواد مهارة الكالمتعليم 

  .أداء التقومي
 اإلختبارات ار مواديإخت -

املواد املختارة ىف هذا البحث هي من كتاب الدرس الذى ألفه 
 . دكتور إمام أسروري



 تثبيت مجلة اإلختبارات -)٢(

و األجوبة ىف هذه  هذه اإلختبارات كانت ملهارة الكالم، -
  .اإلختبارات كانت شفهية، وكانت مجلة اإلختبار مخس أسئلة

 تثبيت النتائج -)٣(

أسئلة، على أكثر النتيجة هي  ٥إن مجلة اإلختبارات تكون  -
، فنتيجة عن اإلجابة تكون من عناصر أو )مائة ىف املائة% (١٠٠

 ىف املائة، استعمال ٢٠املعاشرات اللغوية هي نطق األصوات 
ىف املائة، الطالقة  ٢٠ىف املائة، استعمال الرتاكيب  ٢٠املفردات 

فالرمز ىف حتصيل النتيجة كما . ىف املائة ٢٠ىف املائة، مث األداء  ٢٠
  :يلي

                 ∑ n 
  ─────────  x ١٠٠ 

  ∑ أكثر النتيجة               

  تثبيت معيار اإلختبارات -)٤(
 ات، قام الباحث بتبعد تثبيت النتائج االختبار   

  )٦(جدوال 
  المعاير اإلختبارات فى تعليم مهارة الكالم

 كفائة األساسية األهداف الخاصة نتائج

نطق األصوات الفصيحة و متاما مع وجود الكالم مفهوم  ٢٠
 الواضحة

  
  
  
  نطق األصوات .١
 

  واضحة هالكنخمارجها غري بعيد مع وجود  النطق ١٥
  قود إىل سوء الفهمبعض أخطاء النطق وت  ١٠
  يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق  ٥
    يستخدم نفس املفردات اليت يفضلها أهل اللغة   ٢٠

يستخدم ألفاظا غري معربة أحيانا ولكن معىن ما يقول  ١٥  استحدام املفردات .٢



    مفهوم متاما
  

   استحدام املفردات
  

وح يستخدم بعض األلفاظ اخلاطئة مما تسبب يف عدم وض  ١٠
  معىن بعض فقرات حديثه

  قلة املفردات واستخدامه يف غري السياق املناسب  ٥
يرتكب أخطاء حنوية والصرفية قليلة جدا وال تؤثر يف فهم  ٢٠

  املعىن
  
  
  
  القواعد/ الرتكيب . ٣

  مع كثرة اخطاء حنوية ميكن فهم ما يعنيه متاما ١٥
  بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم  ١٠
  بسبب األخطاء النحوية –إال قليل–صعب ما يقول ي  ٥
    يتحدث بطالقة كأهل اللغة ٢٠

  
  
  الطالقة. ٤

استطاعة التعبري متاما عما يريد مع بعض الرتدد  ١٥
  والتكرار

كثرة الرتدد والبطء الشديد وقد يصعب فهم ما   ١٠
  يقول

  كثرة الرتدد وصمته يف زمن طويل حىت يصعب فهم  ٥

    األداء الكاملة و الشجاعة و السروريتكلم ب ٢٠
  
  األداء. ٥

  يتكلم قليلة يف األداء  و قليلة الشجاعة ١٥

  يتكلم قليلة ىف األداء و دون الشجاعة  ١٠

  يتكلم غري األداء و دون الشجاعة  ٥

 
  
  
  الكفاءة ملهارة الكالم معيارتثبيت  -)٥(



باحث اإلختبار قبل معرفة مدى فعالية استخدام لعبة النرد، قدم ال -
القبلي ملعرفة كفاءة التلميذ فرديا ىف الكالم أو كفاءة الفصل فيه 

  :استخدام الباحث هذا املعيار
  )٧(جدوال 

  معيار كفاءة الكالم
  التقدير  الدرجة

  ممتاز  ١٠٠-٩٠
  جيد  ٨٩-٨٠
  مقبول  ٧٩-٧٠
  ناقص  ٦٩-٦٠
  راسب  ٥٩- ٠

  

  البيانات و مصادرها -ه
تصميم البحث التجرييب الذي حيتاج إىل البيانات إن تصميم هذا البحث هو 

البيانات الكمية هي نتائج االختبار من التالميذ، والبيانات الكيفية . الكمية والكيفية
  :فمن البيانات اليت حيتاج ا الباحث هي. هي الوصف والتفسري من تلك النتائج

حالة املعلمني و  البيانات عن أحوال املدرسة، تاريخ نشأا، املنهج الدراسي، - ١
   واملتعلمني

البيانات عن قدرة التالميذ ىف الكالم، و هي نتيجة مهارة الكالم باستخدام  - ٢
  لعبة النرد

  البيانات عن آراء املدرس و الطلبة عن عملية التدريس و وسيلة لعبة النرد - ٣
  :جلمع تلك البيانات فقرر الباحث على مصادرها كما يلي

  املبتدئني اإلسالمية تاسيك مادو رئيس املدرسة الثانوية هداية - ١



 مدرس اللغة العربية ىف تلك املدرسة - ٢

 الطالب فصل احلادى عشر قسم اللغة - ٣

  الوثائق - ٤
  

 تحليل البيانات أسلوب -و

أسلوب حتليل البيانات املستخدمة يف هذا البحث هو أسلوب االحصاء 
تعلم التالميذ  االستداليل، البيانات احملللة عن هذا األسلوب هي البيانات عن نتيجة

اليت تتجلى من فروق املقياس املعديل لنتيجة التالميذ حىت ختترب فروض البحث تؤخذ 
ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعلم للمجموعتني تقام . يف املائة ٥داللة الفروق 
  :٥٥التايل )t-test(الرموز التائي 

  

Mموعة التجربة=   ١املقياس  املعديل من ا  
Mموعة الضابطةاملقيا=   ٢س املعديل من ا  
ax

2

∑   عدد التنوعي يف كل النتائج من اموعة التجربة=      
∑ by 2   عدد التنوعي النتائج من اموعة الضابطة=     

Na   =موعة التجربةعدد التالميذ يف ا  
Nb   =موعة الضابطةعدد التالميذ يف ا 

  
  

  مراحل تنفيذ الدراسة - ز
  :يقوم الباحث بتنفيذ الدراسة ىف املراحل اآلتية  

                                                
٥٥

Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Balai Pustaka, ٢٠٠٣), Hlm: ٣٥٣ 



  االستعداد - ١
  :تشتمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية  

يالحظ الباحث باملالحظة امليدنية ىف املدرسة الثانوية هداية املبتدئني  -)أ
  اإلسالمية تاسيك مادو لُوْوك وارو ماالنج جاوى الشرقية

على املشكالت ىف تعليم اللغة العربية مبالحظة و مقابلة مع رئيس  التعرف -)ب
  .املدرسة و األساتيذ و بعض التالميذ يف هذا املعهد

استأذن الباحث من رئيس املنهجي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية هداية  -)ج
املبتدئني تاسيك مادو لُوْوك وارو ماالنج جاوى الشرقية أن يقوم بالتجريبة 

يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم  طبيق استخدام لعبة النردعن ت
مدة شهر وقدم إليه خطاب االستئذان للدراسة من عميد كلية الدراسات 

  . العليا اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  .حتديد وتعيني جمموعتني وهي جمموعة التجريبية و جمموعة الضابطة -)د
  يقوم الباحث باالختبار القبلي للمجموعة الضابطة والتجريبة -)ه
أن يقوم الباحث بعملية التعليمية باستخدام لعبة النرد لرتقية مهارة الكالم  - )و

  .موعة التجريبية
يف  قام الباحث باملالحظة العميقة من خالل تعليم باستخدام لعبة النرد - )ز

  .ارة الكالمتعليم اللغة العربية لرتقية مه
قام الباحث باالختبار البعدي هلاتني اموعتني ومها جمموعة التجريبية اليت  -)ح

يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم، و  طبقت باستخدام لعبة النرد
  جمموعة الضابطة اليت درست مهارة الكالم بدون استخدامها 

  مجع البيانات  - ٢
. القبلي هلاتني اموعتني التجربية والضابطة أن يقوم الباحث باالختبار 

وهذا االختبار بأن يسأل الباحث األسئلة عن مادة الىت قد تعلمها الطالب ىف 



السنة الدراسية األوىل، مث قدم إليهم األسئلة الشفهية وكانت األجوبة على شكل 
  ٥٦.وكذلك يقوم الباحث جلمع البيانات باالختبار البعدي. الشفهية

  جريبةالت - ٣
  :تشمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية

  تصميم املواد الدراسية واالختبار -)أ
أن يصمم الباحث لعبة لكي تناسب باملادة التعليمية اليت تعلمها الطالب 

  . فصل احلادية عشرة قسم اللغة ىف املدرسة الثانوية هداية املبتدئني
لنرد ىف الفصل أو اموعة يقوم الباحث بتدريس الكالم باستخدام لعبة ا -)ب

  .دقائق ٤٥ x ١التجريبة حواىل مثانية لقاءات حيث أن ىف كل لقاء 
  :ويتناول مراحل إجراءات هذا البحث بتفصيل فيما يلي  
  التخطيط -)١

بعد أن يقوم الباحث بتشخيص مشكالت تعليم وتعلم اللغة العربية يف 
يقوم الباحث  ماالنج، يك مادواملدرسة الثانوية هداية املبتدئني اإلسلمية تاس

  :باخلطوات اآلتية
  :جيري هذا البحث ملدة شهر، وتنفيذ الدراسة يف هذا البحث كما يلي

  موضوع  رقم
  المادة

  
  الوقت

  أبريل  مارس
٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

  االختبار القبلي -   ١
  املرافق العامة نوع األول - 

١x٤٥ 
  دقائق

  ٢      
  

        

 املرافق العامة نوع الثاين -   ٢

  املرافق العامة نوع الثالث - 
١x٤٥ 

  دقائق
  ١    

١  
          

  املرافق العامة نوع الرابع -   ٣
  الوطن نوع األول - 

١x٤٥ 
  دقائق 

    ٢            

                                                
 مالحقة االختبار القبلي و االختبار البعدي ٥٦



  الوطن نوع الثاين -   ٤
  الوطن نوع الثالث و الرابع - 

١x٤٥ 
  دقائق

      ١        
  

  

 ١x٤٥  االختبار البعدي  ٦
  دقائق

      ١          

  لقاءات ٨  جملة

  
  هيكل البحث - ح

 احلصول علي األهداف املرجوة وتسهيل بلوغ األفكار و تسهيل كتابة لتيسري
هذا البحث، فقسم الباحث هذا البحث إيل األبواب واخلامتة حىت ال يتول البحث 

  :ورتبته علي حسب ترتيب القضايا املوجودة
  االطار العام :الباب األول
 مقدمة  -أ 

 اسئلة البحث  - ب 

 أهداف البحث- ج 

 فروض البحث  -د 

 حدود البحث  - ه 

 ية البحثأمه  -و 

 حتديد املصطلحات  -ز 

  الدراسات السابقة- ح 
  اإلطار النظري   :الباب الثاين
  منهجية البحث :الباب الثالث
  منهج البحث  -أ 
 جمتمع البحث وعينته  - ب 

  متغريات البحث- ج 



  أدوات البحث  -د 
  مصادر البيانات - هـ
  أسلوب حتليل البيانات -و
  مراحل تنفيذ البحث -ز
 هيكل البحث - ح

  
  البيانات وحتليلهاعرض  : الباب الرابع

  : الباب اخلامس
 تشتمل علي قسمني، األول نتائج البحث، والثاين االقرتاحات: اخلامتة 

  

 

 

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
عرض البيانات و تحليلها و 

  مناقشتها



  الفصل الرابع
  عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

  
  عرض البيانات االختبار   -أ

  ر القبلى و البعدي للمجموعة الضابطةنتيجة االختبا -١
يف الفصلني  ٢٠١٠مارس  ٣قام الباحث باالختبار القبلي يف التاريخ 

و طلب الباحث مساعدة . تلميذا ٢٦أما عدد التالميذ فهو . التجرييب و الضابط
وكانت األسئلة . من املدرس ىف إعطاء األسئلة و إلعطاء النتائج ىف هذه االختبار

ملععرفة مقارنة نتيجة االحنراف املعياري ىف االختبار  و الرمز. يذ شفهياأجاا التالم
  ٥٧:للمجموعة الواحدة كما يلي

 
مث حسب تاء احلساب لالختبار القبلي و البعدي للمجموعة املواحدة 

 ٥٨:بالرمز

  

  
  
  
  

                                                
٥٧ Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, ٢٠٠٧), Hlm: ٧٩  

٥٨ Moch. Ainin, ibid, hlm: ٧٩  



  :وها هي النتائج من اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
  )٨(جدول 

 حساب نتيجة االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة
الطالب 

)N(  
 D=x-y(  D٢(الفرق   االختبار

  )y(البعدي   )x(القبلي 
٢٢٥  ١٥  ٦٥ ٥٠  ١  
٢٢٥  ١٥  ٧٥ ٦٠  ٢  
٤٠٠  ٢٠  ٧٠ ٥٠  ٣  
٢٥  ٥  ٧٠ ٦٥  ٤  
٢٥  ٥  ٥٥ ٥٠  ٥  
١٠٠  ١٠  ٤٥ ٣٥  ٦  
٠  ٠  ٤٠ ٤٠  ٧  
٠  ٠  ٤٠ ٤٠  ٨  
٤٠٠  ٢٠  ٥٥ ٣٥  ٩  
٩  ٣  ٦٨ ٦٥  ١٠  
٤  ٢  ٧٧ ٧٥  ١١  
١٠٠  ١٠  ٥٠ ٤٠  ١٢  
٤٠٠  ٢٠  ٥٥ ٣٥  ١٣  

  =ΣD  ٧٦٥  ٦٤٠  المجموع
١٢٥ 

ΣD٢ 

١٩١٣ 
      MD= Σ 

D/١٣=  

٤١،٦٦ 

  

= MD، و  ١٩١٣=  ΣD٢و   ١٢٥=DΣنظرا من اجلدول أن 
٤١،٦٦ .  



  

 

 

 
 

أكرب من  ٤،٥١= من احلساب السابق قد وجد الباحث أن تاء احلساب 
أنظر ملحق عن جدول تاء %. ٩٩عند مستوى الداللة تاء اجلدول ( ٣،٠١

. لذلك أن هـ مقبول). احلساب املأخوذ من كتاب الذى ألفه سوهرسيمي أريكونتو
  . وهذه أن هناك فرق بني نتيجة ىف االختبار القبلي و البعدي

  
  نتيجة االختبار القبلى و البعدي للمجموعة التجريبية -٢

  :لبعدي للمجموعة التجريبية كما يليالنتائج من اإلختبار القبلي وا
  )٩(جدول 

  حساب نتيجة االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية
-D=x(الفرق   االختبار  )N(الطالب 

y(  
D٢ 

  )y(البعدي   )x(القبلي 
٦٤  ٨  ٥٨ ٥٠  ١  
٤٨٤  ٢٢  ٨٧ ٦٥  ٢  
٦٢٥  ٢٥  ٧٠ ٤٥  ٣  
٦٤  ٨  ٧٣ ٦٥  ٤  
٦٤  ٨  ٧٣ ٥٠  ٥  



٢٢٥  ١٥  ٦٥ ٥٠  ٦  
١١٥٦  ٣٤  ٦٤ ٣٠  ٧  
١٢٢٥  ٣٥  ٦٥ ٣٠  ٨  
٢٥  ٥  ٦٠ ٥٥  ٩  
٩٠٠  ٣٠  ٧٠ ٤٠  ١٠  
٦٢٥  ٢٥  ٧٥ ٥٠  ١١  
٢٥  ٥  ٧٠ ٦٥  ١٢  
٤٠٠  ٢٠  ٦٠ ٤٠  ١٣  
  ٨٩٠  ٦٣٥  ΣD= ٢٤٠ ΣD٢ 

٥٨٣٢ 
      MD = ΣD/N 

= ١٨,٤٦ 
  

     ، و٥٨٣٢ =ΣD٢و   ٢٤٠Σ=Dنظرا من اجلدول أن 

MD=مزاملعياري من الفرق بالر  ، مث حسب هو االحنراف١٨,٤٦:  

 

 

 
أكرب من  ٢٢،٨٩= من احلساب السابق قد وجد الباحث أن تاء احلساب 

أنظر ملحق عن جدول تاء %. ٩٩تاء اجلدول عند مستوى الداللة ( ٣،٠١
. لذلك أن هـ مقبول). احلساب املأخوذ من كتاب الذى ألفه سوهرسيمي أريكونتو
  . ديوهذه أن هناك فرق بني نتيجة ىف االختبار القبلي و البع

  



  
  نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة و التجريبة -٣

  :النتائج من اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة و التجريبة كما يلي
  )١٠(جدول 

  نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة و التجريبية
  االختبار البعدي

ط 
)N(  

 التجريبية

)١x(  
الضابطة 

)٢X(  
)x٢(  )١X(  x١

٢ 
X٢

٢  

٣٧.٨٦ ١٠٩،٤٤ ٦،١٦  ١٠،٤٦-  ٦٥  ٥٨ ١ 

٢٦٠.٩٤ ٣٤٣.٦٧ ١٦،١٦ ١٨،٥٤  ٧٥  ٨٧ ٢ 

١٢٤.٤٠ ٢.٣٦ ١١،١٦  ١،٥٤  ٧٠  ٧٠ ٣ 

١٢٤.٤٠ ٢٠.٥٩ ١١،١٦ ٤،٥٤  ٧٠  ٧٣ ٤ 

١٤.٧٩ ٢٠.٥٩ ٣،٨٤- ٤،٥٤  ٥٥  ٧٣ ٥ 

١٩١.٧١ ١١.٩٨ ١٣.٨٤- ٣،٤٦-  ٤٥  ٦٥ ٦ 

٣٥٥.١٧ ١٩.٩٠ ١٨،٨٤- ٤،٤٦-  ٤٠  ٦٤ ٧ 

٣٥٥.١٧ ١١.٩٨ ١٨،٨٤- ٣،٤٦-  ٤٠  ٦٥ ٨ 

١٤.٧٩٢ ٧١.٥٩ ٣،٨٤- ٨،٤٦-  ٥٥  ٦٠ ٩ 

٨٣.٧٩ ٢.٣٦ ٩،١٥ ١،٥٤  ٦٨  ٧٠ ١٠ 

٣٢٩.٥٦ ٤٢.٧٥ ١٨،١٥ ٦،٥٤  ٧٧  ٧٥ ١١ 

٧٨.٢٥ ٢.٣٦ ٨،٨٤- ١،٥٤  ٥٠  ٧٠ ١٢ 

١٤.٧٩ ٧١.٥٩ ٣،٨٤- ٨،٤٦-  ٥٥  ٦٠ ١٣ 

N=

١٣ 
٧٦٥  ٨٩٠  

 -٧،١٠   -٧،١٠  

٧٣١.٢٣٠٧٦٩
١٩٨٥.٦٩٢٣٠٨ ٢ 



=  ، و ٧،١٠-=∑x٢و   ٧،١٠-=∑x١من اجلدول السابق ظهر أن 
  ١٩٨٥،٦٩=  ثم .  ٧٣١،٢٣

  :مث حساب املتوسط من كل جمموعة و حصل على عدد التالية
          

 :بالرمز مث حساب  -

 

 
 =   = ٢,٣٣  

هو ) M١(من احلساب السابق ظهر للباحث أن املتوسط من اموعة التجريبية 
 )(و قيمة ت . ٥٨،٨٣هو ) M٢(، مث املتوسط  من احملموعة الضابطة ٦٨،٤٦
وحصل على   ٢-(N٢+N١)=dfبالرمز  dfمث حسب الباحث . ٢،٣٣هو 
و قد . ىف اجلدول tيرجع إىل درجة تاء ٢٤ذا العدد مث ه  ٢٤= ٢-)١٣+١٣(

و عند   ٢،٠٦تدل %  ٥اتضح أن درجة تاء ىف اجلدول عند مستوى الداللة 
أكرب من ) to(، فعرف الباحث أن درجة تاء ٢،٨٠تدل %  ١مستوى الداللة 

  ).٢،٠٦>  ٢،٣٣>  ٢،٨٠%: (٥ىف اجلدول عند مستوى داللة ) t(درجة تاء 
 
 
 
 
 

  البيانات االختبارتحليل  -ب



. بعد أن عرض الباحث البيانات عن االختبار، فيأيت بعد ذلك حتليلها
وباالعتماد على البيانات اليت قّدمها الباحث يف الصفحات السابقة فيحلّلها 

  :و إلجابة أسئلة البحث قد سبق ذكرها ىف الفصل األول ما يليالباحث ملعرفة 
باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة التالميذ ىف ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم  - ٧

 نطق األصوات؟

ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة التالميذ ىف   - ٨
 استعمال املفردات؟ 

ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة التالميذ ىف  - ٩
 الكالم بالرتاكيب؟ 

فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة  ما مدى -١٠
 التالميذ ىف الطالقة؟ 

ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لرتقية قدرة  -١١
  التالميذ ىف األداء؟

لالختبار البعدي ) x١(و قبل أن حيلل الباحث البيانات، رسم الباحث عالمة 
مث بدأ . لالختبار البعدي للمجموعة الضابطة) x٢(عالمة  للمجموعة التجريبية، و

  :الباحث بالتحليل كما يلي
 : بالرمز x١معرفة متوسط  -

 : بالرمز X٢معرفة متوسط  -

 M١-X١=X١: بالرمز  x١معرفة نتيجة  -

 M٢-X٢=X٢: بالرمز  x٢معرفة نتيجة  -

 مث جيمع و ينال  x١ارتقاء درجة ثانية  -

 مث جيمع و ينال  x٢ارتقاء درجة ثانية  -



 ٥٩:بالرمز) (معرفة االختبار التاء  -

 
و ىف حتليل البيانات إلجابة أسئلة البحث ىف الفصل األول السابق حسب 
الرمز املذكورة، فسوف عرض الباحث عن البيانات املقصودة مناسبة مبعايري مهارة 

  :و وجد الباحث هذه النتائج .الكالم
  

  فعالية استخدام لعبة النرد لترقية قدرة التالميذ فى نطق األصوات -١
و نتيجة االختبار البعدي ىف نطق األصوات للمجموعتني التجربة و الضابطة هي  

 :كما يف اجلدول التالية
  )١١(جدول 

 حساب المقارنة بين نتيجة نطق األصوات فى اإلختبار البعدي 

  المجموعتين التجريبية و الضابطةمن 
  االختبار البعدي

ط 
)N(  

 التجريبية

)١x(  
الضابطة 

)٢X(  
)x٢(  )١X(  x١

٢ 
X٢

٢  

٠,١٤ ٠,١٤ ٠,٣٨ ٠,٣٨- ١٥ ١٥ ١ 

٢٨,٩٩ ٢١,٣٠ ٥,٣٨ ٤,٦١ ٢٠ ٢٠ ٢ 

٢٨,٩٩ ٠,١٤ ٥,٣٨ ٠,٣٨- ٢٠ ١٥ ٣ 

٠,١٤ ٢١,٣٠ ٠,٣٨ ٤,٦١ ١٥ ٢٠ ٤ 

٠,١٤ ٠,١٤ ٠,٣٨ ٠,٣٨- ١٥ ١٥ ٥ 

٠,١٤ ٠,١٤ ٠,٣٨ ٠,٣٨- ١٥ ١٥ ٦ 

                                                
٥٩ Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Balai Pustaka, ٢٠٠٣), Hlm: ٣٥٣   



٢١,٣٠ ٢٨,٩٩ ٤,٦١- ٥,٣٨- ١٠ ١٠ ٧ 

٢١,٣٠ ٠,١٤ ٤,٦١- ٠,٣٨- ١٠ ١٥ ٨ 

٠,١٤ ٢٨,٩٩ ٠,٣٨ ٥,٣٨- ١٥ ١٠ ٩ 

٠,١٤ ٠,١٤ ٠,٣٨ ٠,٣٨- ١٥ ١٥ ١٠ 

٠,١٤ ٢١,٣٠ ٠,٣٨ ٤,٦١ ١٥ ٢٠ ١١ 

٢١,٣٠ ٠,١٤ ٤,٦١- ٠,٣٨- ١٠ ١٥ ١٢ 

٠,١٤ ٠,١٤ ٠,٣٨ ٠,٣٨- ١٥ ١٥ ١٣ 

N=

١٣ 
٢٠٠ 

  
-٥,٣٢٩٠٧E-
١٥ 

 

٥,٣٢٩٠٧E-١٥ 

= 
١٢٣,٠٧٦٩٢٣

١ 

= 

١٢٣,٠٧٦٩٢٣١ 

=  =  و،  و، ٢٠٠من اجلدول السابق ظهر أن 

  ١٢٣,٠٧٦٩٢٣١= مث ،  ١٢٣,٠٧٦٩٢٣

  :جمموعة و حصل على عدد التالية مث حساب املتوسط من كل
         

 :بالرمز مث حساب  -

 

 =    =  =  = ٧,٧  

هو ) M١(من احلساب السابق ظهر للباحث أن املتوسط من اموعة التجريبية 
و قيمة ت . ١٤،٦٢هو ) M٢(من احملموعة الضابطة  ، مث املتوسط ١٥،٣٨

وحصل على   ٢-(N٢+N١)=dfبالرمز  dfمث حسب الباحث . ٧،٧هو  )(
و قد . ىف اجلدول tيرجع إىل درجة تاء ٢٤مث هذا العدد   ٢٤= ٢-)١٣+١٣(

و عند   ٢،٠٦تدل %  ٥اتضح أن درجة تاء ىف اجلدول عند مستوى الداللة 



أكرب من ) to(فعرف الباحث أن درجة تاء  ٢،٨٠.٦٠تدل %  ١اللة مستوى الد
  ).٢،٠٦>  ٧،٧<  ٢،٨٠: (ىف اجلدول) t(درجة تاء 

  
فعالية استخدام لعبة النرد فى تدريس مهارة الكالم لترقية قدرة التالميذ فى  -٢

 استعمال المفردات

و الضابطة نتيجة االختبار البعدي ىف استعمال املفردات للمجموعتني التجربة 
 :هي كما يف اجلدول التالية

  )١٢(جدول 
 حساب المقارنة بين نتيجة عن المفردات فى اإلختبار البعدي 

  من المجموعتين التجريبية و الضابطة
ط 
)N(  

 التجريبية

)١x(  
الضابطة 

)١Y(  
)x١(  )x٢(  x١

٢ x٢
٢  

٥,٣٢ ٠,٠٢ ٢,٣٠ ٠,١٥-  ١٥ ١٥  ١ 

٥,٣٢ ٢٣,٤٨ ٢,٣٠ ٤,٨٤  ١٥  ٢٠  ٢ 

٥,٣٢ ٠,٠٢ ٢,٣٠ ٠,١٥-  ١٥ ١٥  ٣ 

٥,٣٢ ٠,٠٢ ٢,٣٠ ٠,١٥-  ١٥  ١٥  ٤ 

٥,٣٢ ٠,٠٢ ٢,٣٠ ٠,١٥-  ١٥  ١٥  ٥ 

٥٩,١٧ ٢٣,٤٨ ٧,٦٩- ٤,٨٤  ٥  ٢٠  ٦ 

٥٩,١٧ ٣,٤٠ ٧,٦٩- ١,٨٤  ٥ ١٧  ٧ 

٥٩,١٧ ٢٦,٥٦ ٧,٦٩- ٥,١٥-  ٥  ١٠  ٨ 

٥,٣٢ ٠,٠٢ ٢,٣٠ ٠,١٥-  ١٥ ١٥  ٩ 

٢٨,١٧ ٠,٠٢ ٥,٣٠ ٠,١٥- ١٨ ١٥  ١٠ 

١٨,٥٥ ٠,٠٢ ٤,٣٠ ٠,١٥- ١٧  ١٥  ١١ 

                                                
٦٠ Suharsimi Arikunto, نفس المرجع, hlm.٣٣٣  



٥,٣٢ ٠,٠٢ ٢,٣٠ ٠,١٥-  ١٥  ١٥  ١٢ 

٧,٢٤ ٢٦,٥٦ ٢,٦٩- ٥,١٥-  ١٠  ١٠  ١٣ 

 ٧,١٠٥٤٣  ١٦٥  ١٩٧
E-١٥ 

٨,٨٨١٧٨
E-١٥ 

١٠٣,٦٩
٢٣٠٧٧ 

٢٦٨,٧٦٩
٢٣٠٨ 

  ، ، و ١٩٧من اجلدول السابق ظهر أن 
  ٢٦٨,٧٦٩٢٣٠٨  = ، ثم١٠٣,٦٩٢٣٠٧٧=  و

  :مث حساب املتوسط من كل جمموعة و حصل على عدد التالية
         

 :بالرمز مث حساب  -

 

 =  =  = ١٩,٠٥  

هو ) M١(بية من احلساب السابق ظهر للباحث أن املتوسط من اموعة التجري
و قيمة ت . ١٤،٦٢هو ) M٢(، مث املتوسط  من احملموعة الضابطة ١٥،٣٨

وحصل   ٢-(N٢+N١)=dfبالرمز  dfمث حسب الباحث . ١٩،٠٥هو  )(
و . ىف اجلدول tيرجع إىل درجة تاء ٢٤مث هذا العدد   ٢٤= ٢-)١٣+١٣(على 

و عند   ٢،٠٦تدل %  ٥لة قد اتضح أن درجة تاء ىف اجلدول عند مستوى الدال
أكرب من ) to(، فعرف الباحث أن درجة تاء ٢،٨٠تدل %  ١مستوى الداللة 

  ).٢،٠٦>  ١٩،٠٥<  ٢،٨٠: (ىف اجلدول) t(درجة تاء 
  
  
  



فعالية استخدام لعبة النرد فى تدريس مهارة الكالم لترقية قدرة التالميذ فى  -٣
 استعمال التركيب 

عمال الرتكيب للمجموعتني التجربة و الضابطة هي  نتيجة االختبار البعدي ىف است
 :كما يف اجلدول التالية

  )١٣(جدول 
  حساب المقارنة بين نتيجة عن التركيب فى اإلختبار البعدي

  من المجموعتين التجريبة و الضابطة
ط 
)N(  

 التجريبية

)١x(  
الضابطة 

)١Y(  
)x١(  )x٢(  x١

٢ x٢
٢  

٥,٣٢ ٠,٠٥٣ ٢,٣٠- ٠,٢٣-  ٥  ١٠  ١ 

٧,٢٤ ٢٢,٧٤ ٢,٦٩ ٤,٧٦  ١٠  ١٥  ٢ 

٥,٣٢ ٠,٠٥ ٢,٣٠- ٠,٢٣-  ٥  ١٠  ٣ 

٥٩,١٧ ٤,٩٧ ٧,٦٩ ٢,٢٣-  ١٥ ٨  ٤ 

٧,٢٤ ٠,٠٥ ٢,٦٩ ٠,٢٣-  ١٠  ١٠  ٥ 

٥,٣٢ ٢٧,٣٦ ٢,٣٠- ٥,٢٣-  ٥  ٥  ٦ 

٥,٣٢ ٢٧,٣٦ ٢,٣٠- ٥,٢٣-  ٥  ٥  ٧ 

٥,٣٢ ٠,٠٥ ٢,٣٠- ٠,٢٣-  ٥  ١٠  ٨ 

٥,٣٢ ٠,٠٥ ٢,٣٠- ٠,٢٣-  ٥  ١٠  ٩ 

٧,٢٤ ٠,٠٥ ٢,٦٩ ٠,٢٣-  ١٠ ١٠  ١٠ 

٧,٢٤ ٠,٠٥ ٢,٦٩ ٠,٢٣-  ١٠  ١٠  ١١ 

٥,٣٢ ٢٢,٧٤ ٢,٣٠- ٤,٧٦  ٥  ١٥  ١٢ 

٥,٣٢ ٢٢,٧٤ ٢,٣٠- ٤,٧٦  ٥  ١٥  ١٣ 

 ١,٠٦٥٨١  ٩٥
E-١٤ 

٣,٥٥٢٧١
E-١٥ 

١٢٨,٣٠٧٦
٩٢٣ 

١٣٠,٧٦٩
٢٣٠٨ 



، ثم ١٢٨,٣٠٧٦٩٢٣=، و ، و من اجلدول السابق ظهر أن 

= ١٣٠,٧٦٩٢٣٠٨  

  :مث حساب املتوسط من كل جمموعة و حصل على عدد التالية
         

 :بالرمز مث حساب  -

 

 =  =  = ٢٤,٣٣  

هو ) )M١موعة التجريبية من احلساب السابق ظهر للباحث أن املتوسط من ا
 )(و قيمة ت . ٧،٣٠هو ) M٢(، مث املتوسط  من احملموعة الضابطة ١٠،٢٣
وحصل على   ٢-(N٢+N١)=dfبالرمز  dfمث حسب الباحث . ٢٤،٣٣هو 
و قد . ىف اجلدول tيرجع إىل درجة تاء ٢٤مث هذا العدد   ٢٤= ٢-)١٣+١٣(

و عند   ٢،٠٦تدل %  ٥د مستوى الداللة اتضح أن درجة تاء ىف اجلدول عن
أكرب من ) to(، فعرف الباحث أن درجة تاء ٢،٨٠تدل %  ١مستوى الداللة 

  ).٢،٠٦>  ٢٤،٣٣<  ٢،٨٠: (ىف اجلدول) t(درجة تاء 
 

مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لترقية قدرة التالميذ فى  -٤
 الطالقة 

دي ىف استعمال الرتكيب للمجموعتني التجربة و الضابطة هي  و نتيجة االختبار البع
  :كما يف اجلدول التالية

  
  
 



  )١٤(جدول 
  حساب المقارنة بين نتيجة عن الطالقة فى اإلختبار البعدي

  من المجموعتين التجريبية و الضابطة
ط 
)N(  

 التجريبية

)١x(  
الضابطة 

)١Y(  
)x١(  )x٢(  x١

٢ x٢
٢  

١,٣٣ ٧,٦٦ ١,١٥ ٢,٧٦  ١٥ ١٨  ١ 

٣٧,٨٦ ٣,١٣ ٦,١٥ ١,٧٦  ٢٠ ١٧  ٢ 

١,٣٣ ٠,٠٥ ١,١٥ ٠,٢٣-  ١٥ ١٥  ٣ 

١,٣٣ ٠,٠٥ ١,١٥ ٠,٢٣-  ١٥ ١٥  ٤ 

١٤,٧٩ ٧,٦٦ ٣,٨٤- ٢,٧٦  ١٠ ١٨  ٥ 

١٤,٧٩ ٢٧,٣٦ ٣,٨٤- ٥,٢٣-  ١٠  ١٠  ٦ 

١٤,٧٩ ٢٢,٧٤ ٣,٨٤- ٤,٧٦  ١٠ ٢٠  ٧ 

١٤,٧٩ ٠,٠٥ ٣,٨٤- ٠,٢٣-  ١٠  ١٥  ٨ 

١,٣٣ ٠,٠٥ ١,١٥ ٠,٢٣-  ١٥  ١٥  ٩ 

١,٣٣١ ٠,٠٥ ١,١٥ ٠,٢٣-  ١٥  ١٥  ١٠ 

٣٧,٨٦ ٠,٠٥ ٦,١٥ ٠,٢٣-  ٢٠  ١٥  ١١ 

١٤,٧٩٢ ٠,٠٥ ٣,٨٤- ٠,٢٣-  ١٠  ١٥  ١٢ 

١,٣٣ ٢٧,٣٦ ١,١٥ ٥,٢٣-  ١٥ ١٠  ١٣ 

 ١٨٠  ١٩٨  

١,٠٦٥٨١E-١٤ 

-
٧,١٠٥٤٣E

-١٥ 

٩٦,٣٠٧٦٩
٢٣١ 

١٥٧,٦٩
٢٣٠٧٧ 

 =، و ، و من اجلدول السابق ظهر أن 
   ١٥٧,٦٩٢٣٠٧٧ =  ، ثم ٩٦,٣٠٧٦٩٢٣١

  :مث حساب املتوسط من كل جمموعة و حصل على عدد التالية
         



 :بالرمز مث حساب  -

 

 =  =  = ١٢,٩٨  

هو ) M١(السابق ظهر للباحث أن املتوسط من اموعة التجريبية من احلساب 
 )(و قيمة ت . ١٣،٨٥هو ) M٢(، مث املتوسط  من احملموعة الضابطة ١٥،٢٣
وحصل على   ٢-(N٢+N١)=dfبالرمز  dfمث حسب الباحث . ١٢،٩٥هو 
و قد . ىف اجلدول tيرجع إىل درجة تاء ٢٤مث هذا العدد   ٢٤= ٢-)١٣+١٣(

و عند   ٢،٠٦تدل %  ٥اتضح أن درجة تاء ىف اجلدول عند مستوى الداللة 
أكرب من ) to(، فعرف الباحث أن درجة تاء ٢،٨٠تدل %  ١مستوى الداللة 

  ).٢،٠٦>  ١٢،٩٥<  ٢،٨٠: (ىف اجلدول) t(درجة تاء 
  
 مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لترقية قدرة التالميذ -٥

 فى األداء 

نتيجة االختبار البعدي ىف الكالم باألداء للمجموعتني التجربة و الضابطة هي  
  :كما يف اجلدول التالية

  
  
  
  
  
  



  )١٥(جدول 
  حساب المقارنة بين نتيجة عن األداء فى اإلختبار البعدي 

  من المجموعتين التجريبية و الضابطة
ط 
)N(  

 التجريبية

)١x(  
الضابطة 

)١Y(  
)x١(  )x٢(  x١

٢ x٢
٢  

٢١,٣٠ ١٠,٤٣ ٤,٦١ ٣,٢٣-  ١٥  ١٠  ١ 

٠,١٤ ٣,١٣ ٠,٣٨- ١,٧٦  ١٠  ١٥  ٢ 

٢١,٣٠ ٣,١٣ ٤,٦١ ١,٧٦  ١٥ ١٥  ٣ 

٠,١٤ ٣,١٣ ٠,٣٨- ١,٧٦  ١٠  ١٥  ٤ 

٢٨,٩٩ ٣,١٣ ٥,٣٨- ١,٧٦  ٥  ١٥  ٥ 

٠,١٤ ٣,١٣ ٠,٣٨- ١,٧٦  ١٠  ١٥  ٦ 

٠,١٤ ١,٥١ ٠,٣٨- ١,٢٣-  ١٠ ١٢  ٧ 

٠,١٤ ٣,١٣ ٠,٣٨- ١,٧٦  ١٠  ١٥  ٨ 

٢٨,٩٩ ١٠,٤٣ ٥,٣٨- ٣,٢٣-  ٥  ١٠  ٩ 

٠,١٤ ٣,١٣ ٠,٣٨- ١,٧٦  ١٠  ١٥  ١٠ 

٢١,٣٠ ٣,١٣ ٤,٦١ ١,٧٦  ١٥  ١٥  ١١ 

٠,١٤ ١٠,٤٣ ٠,٣٨- ٣,٢٣-  ١٠  ١٠  ١٢ 

٠,١٤ ١٠,٤٣ ٠,٣٨- ٣,٢٣-  ١٠ ١٠  ١٣ 

 ١٣٥  ١٧٢  
١,٠٦٥٨
١E-١٤ 

-
٥,٣٢٩٠
٧E-١٥ 

٦٨,٣٠٧٦
٩٢٣١ 

١٢٣,٠٧٦
٩٢٣١ 

=  ، و ، و من اجلدول السابق ظهر أن 
   ١٢٣,٠٧٦٩٢٣١ = ثم .  ٦٨,٣٠٧٦٩٢٣١

  :مث حساب املتوسط من كل جمموعة و حصل على عدد التالية



         

 :بالرمز مث حساب  -

 
 =  =  = ٣٠,٧٣  

هو ) M١(من احلساب السابق ظهر للباحث أن املتوسط من اموعة التجريبية 
 )(و قيمة ت . ١٠،٣٨هو ) M٢(مث املتوسط  من احملموعة الضابطة . ١٣،٢٣
وحصل على   ٢-(N٢+N١)=dfبالرمز  dfمث حسب الباحث . ٣٠،٧٣هو 
و قد . ىف اجلدول tرجع إىل درجة تاء ي٢٤مث هذا العدد   ٢٤= ٢-)١٣+١٣(

و عند   ٢،٠٦تدل %  ٥اتضح أن درجة تاء ىف اجلدول عند مستوى الداللة 
أكرب من ) to(، فعرف الباحث أن درجة تاء ٢،٨٠تدل %  ١مستوى الداللة 

  ).٢،٠٦>  ٣٠،٧٣<  ٢،٨٠: (ىف اجلدول) t(درجة تاء 
  
  عليم مارة الكالمعرض بيانات االستبيان عن رغبة الطلبة فى ت -ج

  االستبيان قبل التجريبة -)١
وزع الباحث االستبيان قبل عملية التعلـيم باسـتخدام لعبـة النـرد للطلبـة ىف 
لصف احدى عشر قسـم اللـغ مبدرسـة هدايـة املبتـدئني الثانويـة اإلسـالمية تاسـيك 

فيمــا يلــى نتــائج البيانــات مــن أجوبــة . ٢٠١٠مــارس  ٣مــادو مــاالنج ىف التــاريخ 
للحـــصول علــى ) عينــة البحــث(الــذي وزعــه الباحــث لــدى أفــراد الطلبــة  تبياناالســ

  :آرائهم يف هذا األسلوب التعليمي
الســؤال األول يتعلــق بأنشــطة الطــالب عــن تعلــيم اللغــة العربيــة خــارج الفصــل  -

يتعلمـــــون ىف % ٧٣،٠٧طالبـــــا أو  ١٩وعـــــدد أفـــــراد العينـــــة . أي ىف املنزيـــــل



ــــ ــــل بعمليــــة الواجــــب املنزيل ــــا أحيانــــا  ٥أو % ١٩،٢٣ي دائمــــا، و املنزي طالب
يعملون بواجبة املنزيلي و أحيانا ال يبالني عنها، مث أن الطالني أي على درجة 

ـــــــي% ٣٣،٣٣ ـــــــات املنزيل ـــــــالني عـــــــن الواجب و نتيجـــــــة . مـــــــن الطـــــــالب ال يب
تــــدل علــــى أن أكثــــر الطــــالب الناشــــطني ىف تعلــــيم للغــــة العربيــــة % ٧٣،٠٧

عالية التفسري إلجابة تدل على أن الطالب و بيان عن قائمة . خارج الفصل
  .ىف تعليم اللغة العربية

اجلــدول عــن الســؤال الثــاين تــدل علــى أن أكثــر الطــالب مســرورون ىف عمليــة  -
تدل على أن البيان عن قائمة التفسري %  ٧٦،٩٢و نتيجة . واجبات املنزيل

 .ىف تعليم اللغة العربيةعالية إلجابة هي أن الطالب 
ؤال الثالــث ىف اجلــدول تــدل علــى أن الطــالب فصــل احــدى نتيجــة عــن الســ -

عشر قسم اللغة مبدرسة هداية املبتدئني على درجـة أعلـى ىف عمليـة الوجبـات 
 .و هذه الدرحة كما ترجع إىل قائمة التفسري". منفردا"املنزيلي باإلجابة 

جييبــون %  ٥٧،٦٩طــالب أو  ١٥اإلجابـة عــن السـؤال الرابــع تــدل علـى أن  - 
ــأن تعلــم  ــيم ب و تعلــيم مهــارة الكــالم مملــة، أي أكثــرهم يشــعرون مبلــول ىف تعل
من الطلبة يشـعرون بسـرور ىف تعلـيم  ٩أو %  ٣٤،٦١بل أن . مهارة الكالم

إىل %)  ٣٤،٦١(و إذا رجعنــا هــذه النتيجــة . اللغـة العربيــة أي مهــارة الكــالم
 .الّتدينّ قائمة التفسري إلجابة فبياا 

ل اخلامس تدل على أن أكثـر الطـالب جييبـون بـأن نتيجة االستبيان من السؤا -
 ٧مث . أســباب مملــتهم ىف تعلــيم اللغــة العربيــة هــي لصــعوبة املــادة اللغــة العربيــة

الوســائل التعليميــة غــري جذابــة كانــت مــن أســباب ملــوهلم ىف تعلــيم طالبــا جييبــون بــأن 
رة الكـالم كانـت و كانوا أقللهم جييبون بأن أسباب ملوهلم فم تعلـيم مهـا. مهارة الكالم

نظــرا مــن هـــذه النتيجــة كانــت اســـتخدام . الطريقــة الــيت تســـتخدمها املــدرس غــري جذابـــة
 .وسيلة لعبة النرد من أحد الوسائل التعليمية املناسبة حلل هذه املشكلة



 طـالب ٢٥أو %  ٩٦،١٥إجابة االستبيان علـى السـؤال السـادس أن نتيجـة  -
ملدرس يسـتخدمون الوسـائل التعليميـة الذين جييبوا باإلجة الباء تدل على أن ا

 .ىف تعليم اللغة العربية نادرا
إجابة االستبيان للسـؤال السـابع أجـاب الطـالب علـى األكثـر بالبـاء بالنتبجـة  -

كــالب تـدل علــى أن عمليــة التعلـيم اللغــة العربيــة   ١٨أو بالعـدد %  ٦٢،٢٣
عـــرف  الـــيت علمـــه املـــدرس باســـتخدام الوســـائل التعليميـــة تكـــون مملـــة، لـــذلك

الباحــــث بــــأن تعلــــيم مهــــارة الكــــال ىف هــــذه املدرســــة غــــري جيــــدة، ألن أكثــــر 
إذا رجعنــا إىل قائمــة التفســري %  ٣٠،٧٦و نتيجــة . الطــالب يشــعرون مبلــول
 .الّتدينّ إلجابة تدل على البيان 

الـذين جييبـوا  طـالب ٢٤أو %  ٩٢،٣٠: أن نتيجة االسـتبيان للسـؤال الثـامن -
ـــدل علـــى أن الطـــ" أ"باإلجـــة  ـــيم اللغـــة ت الب حيضـــرون ىف أول الوقـــت ىف تعل
  .العربية

  

  االستبيان بعد التجريبة -)٢
، و هــي قبــل مــرةبعــد أن قــدم الباحــث االســتبيان لكــل الطــالب ىف أول 

تثبيــت بــني الفصــل التجــرييب و الضــابط، و حضــر الباحــث باســتخدام االســتبيان 
و اسـتخدم . لتجريبيـةبعد تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبـة النـرد للمجموعـة ا

فيما يلـى نتـائج البيانـات مـن  ٢٠١٠مارس  ١٩الباحث هذه االستبانة ىف تاريخ 
للحــصول ) عينـة البحـث(الذي وزعه الباحـث لـدى أفـراد الطلبـة  االستبيانأجوبة 

ولتفســري إجابــة املفحوصــني إىل أســئلة . علــى آرائهــم يف هــذا األســلوب التعليمــي
  :على القائمة التاليةاإلستبيان فليستخدم الباحث 

طالبــــا  ١٣ العينـــة، وعـــدد أفـــراد النطــــقالســـؤال األول يشـــتمل علـــى جانـــب  -
بــأن تعلــيم اللغــة العربيــة باســتخدام " نعــم"طالبــا جييبــون  ١٠أو %  ٧٦،٩٢



لعبـــة النـــرد تســـاعد و جتعـــل نطـــق الطـــالب صـــحيحا وســـليما حينمـــا ينطقـــون 
ــة، و  يبــون بــأن اســتخدام طــالب جي ٣أو %  ٢٣،٠٧ويتحــدثوا باللغــة العربي

وســــيلة لعبــــة النــــرد ىف تعلــــيم اللغــــة العربيــــة ال جتعــــل نطــــق الطــــالب صــــحيحا 
وسليما حينما ينطقـون ويتحـدثون باللغـة العربيـة، وهـذا مـا يأكـد وذهـب إليـه 
الباحث يف أن استخدام لعبة النرد ينمي النطـق السـليم لـدي الطـالب حينمـا 

  .حتدثوا باللغة العربية
، مــن هـذا الســوءال الثـاين يعــرف املفـرداتشــتمل علـى جانــب السـؤال الثـاين ي -

طالبا جييبون بـأن تعلـيم مهـارة الكـالم باسـتخدام لعبـة  ٩أو % ٦٩،٢٣بأّن 
النرد جيعلهم ساملني يف اختيار املفردات و استعماهلا يف اجلملـة عنـد التحـدث 

 وهذا ما يؤكد وذهب إليه. منهم جييبون بعكسه% ٣٠،٧٦و . باللغة العربية
الباحــــث يف أن تعلــــيم مهــــارة الكــــالم باســــتخدام لعبــــة النــــرد جتعــــل الطــــالب 

  .يستطيعون ىف استعمال املفردات عند التحدث باللغة العربية
الســــــؤال الثالــــــث يشــــــتمل علــــــى جانــــــب الطالقــــــة، و عــــــرف الباحــــــث بــــــأّن  -

طالبـــا جييبـــون بـــأن تعلـــيم مهـــارة الكـــالم باســـتخدام لعبـــة  ١٢أو % ٩٢،٣٠
أو احــد الطــالب % ٧،٦٩و . عة ىف الكــالم باللغــة العربيــةالنــرد جيعلهــم بســر 

وهذا ما يؤكـد وذهـب إليـه الباحـث يف أن تعلـيم مهـارة . منهم أجاب بعكسه
الكــالم باســتخدام لعبــة النــرد جتعــل الطــالب بســرعة ىف إجابــة األســئلة و عنــد 

  .التحدث باللغة العربية
بـأن تعلـيم مهـارة كلهـم، % ١٠٠ويف السؤال الرابع أجاب مجيع الطالب أو  -

وهــذا يــدل علــى أن . الكــالم باســتخدام وســيلة لعبــة النــرد جيغلهــم مســرورين 
الطـــالب ال يشـــعرون مبلـــل عنـــد تعلـــيم اللغـــة العربيـــة باســـتخدام لعبـــة النـــرد ىف 

  .تعليم مهارة الكالم



وأمــــا الســــؤال اخلــــامس عــــن ممارســــة الطــــالب ىف الكــــالم بعــــد تطبيــــق تعلــــيم  -
يتكلمــون باللغــة العربيــة % ٣٨،٦٣طالبــا أو  ٥دد باســتخدام لعبــة النــرد، فعــ

. طالبـا جييبـون بـالعكس ١٣أو % ٦١،٥٣و . مع أصدقائهم خارج الفصـل
ـــة النـــرد ال جتعلـــوا  وهـــذا مـــا يأكـــد وذهـــب إليـــه الباحـــث يف أن اســـتخدام لعب

  .  الطالب يف التكلم باللغة العربية إال عند أداء عملية التعليم
 

  مناقشة نتائج البحث -د
الدراسة امليدانية اليت قد قام ا الباحث، قد حصل الباحث من  ىف

جتريب استخدام لعبة النرد ىف تعليم مهارة الكالم لدي التالميذ ىف اموعة 
  :و يف جتريبة هذه الوسيلة قدم الباحث الفروض. التجريبية

إن كانت درجة تاء احلساب أكرب من درجة تاء اجلداول فالفرض مقبول، و  -
  .عين أن استخدام لعبة النرد لتدريس مهارة الكالم فعالهذا ي

إن كانت درجة تاء احلساب أصغر من درجة تاء اجلداول أو متساويني  -
فالفرض مرفوض، وهذا يعين أن استخدام لعبة النرد لتدريس مهارة الكالم غري 

 .فعال
اعتمادا على النتائج احملصولة و القواعد الختبار الفرض السابق وجد 

احث أن درجة تاء احلساب يف مقارنة نتيجة االختبار البعدي بني اموعة الب
  : التجريبية و الضابطة هي

  ٧،٧= درجة تاءاحلساب ىف نتيجة النطق األصوات  -
 ١٩،٠٥= درجة تاء احلساب ىف نتيجة استعمال املفردات  -

  ٢٤،٣٣= درجة تاء احلساب ىف نتيجة الرتكيب  -
  ١٢،٩٥= طالقة درجة تاء احلساب ىف نتيجة ال -
 ٣٠،٧٣= درجة تاء احلساب ىف نتيجة الكالم باألداء  -



%  ٥أكرب من درجة تاء اجلدول على مستوى فهذه النتائج كانت 
فعرفنا أن فروض ). ٢،٨٠% ( ١و من درجة تاء اجلدول مستوى ) ٢،٠٦(

السابق مقبول، وهذا يشري إىل أن استخدام لعبة النرد ىف تدريس مهارة الكالم 
و كانت استخدامها تؤثر على قدرة التالميذ ىف نطق األصوات، و  .ةفعال

استعمال املفردات، و الكالم باستعمال الرتاكيب، و الكالم بالطالقة، مث الكالم 
 .باألداء

  :نتيجة هذا البحث تدعم إىل نظريات األلعاب اللغوية و الوسائل التعليمية، منها

 ٦١.أبقى أثرا الوسائل التعليمية جتعل التعلم أعمق و - ١

تشجيع الطالب على يف أنشطة الكالم إن من وظائف األلعاب اللغوية  - ٢
توفر ، تساعد على إجياد السياق الذي جيعل لكالم الطالب معىن، الكالم

 ٦٢.املعلومات اليت يستخدمها الطالب يف كالمه

نتيجة االستبيان تأكيد أن استخدام لعبة النرد تؤثر ىف ترقيىة رغبة الطلبة ىف  - ٣
 .عليم اللغة العربية خاصة ىف مهارة الكالمت

هذه تشري إىل أن وسيلة لعبة النرد ترقي و تؤثر يف عملية التعلم و التعليم أثرا 
  :و ذلك ألسباب آتية، منها. إجيابيا و يف تعليم مهارة الكالم على وجه خاص

مجلة الطلبة القليلة اليت تسهل املدرس لتعلم مهارة الكالم ىف الوقت  - ١
  .ددة، و ألم يشعرون بسرور عند عملية التعليم باملدرس اجلديداحمل

أثناء التعليم باستخدام )Punishment(و العقوبات ) Reward(وجود اهلدية  - ٢
 لعبة النرد

                                                
   ٨. ، ص)١٤٣٠وزارة المعارف، : رياض(، الوسائل التعليميةد العزيز بن زيداتيلي، عب ٦١
أحمد عبد المجيد ھريري، ، في ١٠. ، ص)مترجم(سيكولوجية اللعب وزانا ملير،  ٦٢

، )١٩٩٩مكتبة الخانجى، : القاھرة(، ١.، طاRلعاب الكPمية اللسانية دراسة صوتية تركيبية
  ٢٣.ص



تعطي لعبة النرد اخلربات اللغوية املفيدة، و التالميذ ال يتكلمون عن املواد  - ٣
  .لم باللغة العربيةاملكتوبة ىف الكتاب فقط، بل هلم احلرية يف التك

 



  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  الخاتمة 

  



  الفصل الخامس
  الخاتمة

 
 نتائج البحث  - أ

بعد جتريب لعبة النرد ىف تدريس مهارة الكالم يف مدرسة هداية املبتدئني  
اعتمادا على . تاسيك مادو ماالنج قد وصل الباحث إىل االستنتاج األخري

تجريبية يف االختبار القبلي و البعدي قد النتائج اليت حصل عليها اموعة ال
لذلك أن استخدام . وجد بينهما فرق حقيقي و تغزى إىل أثر املتغري التجرييب

. لعبة النرد فعال لرتقية مهارة الطالب ىف الكالم  
مث إن استخدام لعبة النرد يظهر فعاليته و تبني تفوقه من عدم استخدامه  

ستخدام لعبة النرد مناسب للتطبيق يف لذلك أن ا. لدي اموعة الضابطة
هذه تدّل أّن استخدام لعبة النرد كوسيلة تعليمية يف . املدرسة الثانوية اإلسالمية

تعليم مهارة الكالم فعالة لتحسني وتنمي مهارة الطلبة يف الكالم من حيث 
نطقهم السليم، وإملامهم املفردات اللغوية، واستخدامهم بالرتكيب الصحيح، 

. هم عند التحدث، وكذلك تكلمهم باألداءوطالقت  

:وأما جناحهم على وجه التفصيل فكما يلي   

والدليل على . إن استخدام لعبة النرد فعالية لتنمية النطق السليم لدى الطلبة  - ١
بأّن نتيجة ) ١٥(و اجلدوال رقم  )١١(كما رأينا يف اجلدوال رقم   هذا البيان

و   ".٢٠٠" إىل "١٦٠"وهيلبحث من قبل اقد ارتفعت  الطلبة يف النطق
أكرب من ) to(ف عرفنا أن درجة تاء ) ٢١(كما وجد ىف اجلدوال رقم 

 ). ٢،٠٦>  ٧،٧<  ٢،٨٠: (ىف اجلدوال) t(درجة تاء 

إن استخدام لعبة النرد ىف تعليم اللغة العربية، فعالية ىف ترقية قدرة التالميذ   - ٢
كما رأينا يف اجلدوال رقم  هذا البيانوالدليل على . ىف استعمال املفردات



بأن نتيجة الطلبة قد ارتفعت من االختبار القبلي و هي  ١٥و رقم  ١١
و نتيجة حساب بالرمز االختبار . ىف االختبار البعدي" ١٩٧"إىل " ١٣٠"

: ىف اجلدوال) t(أكرب من درجة تاء ) to(التاء تدل على أن درجة تاء 
)٢،٠٦>  ١٨،٩٢<  ٢،٨٠ .( 

الكالم باستخدام لعبة النرد فعالية ىف ترقية قدرة التالميذ ىف إن تدريس مهارة  - ٣
و  ١١كما رأينا يف اجلدوال رقم   هذا البيانوالدليل على . الكالم بالرتكيب

إىل " ٩٥"بأن نتيجة الطلبة قد ارتفعت من االختبار القبلي و هي  ١٥رقم 
ء تدل و نتيجة حساب بالرمز االختبار التا. ىف االختبار البعدي" ١٣٣"

: ىف اجلدوال) t(أكرب من درجة تاء  ٢٤،٣٣هو ) to(على أن درجة تاء 
)٢،٠٦>  ٢٤،٣٣<  ٢،٨٠ .( 

إن تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد فعالية ىف ترقية قدرة التالميذ ىف  - ٤
و  ١١كما رأينا يف اجلدوال رقم   هذا البيانوالدليل على . الكالم بالطالقة

" ١١٥"لطلبة قد ارتفعت من االختبار القبلي و هي بأن نتيجة ا ١٥رقم 
و نتيجة حساب بالرمز االختبار التاء تدل . ىف االختبار البعدي" ١٩٨"إىل 

: ىف اجلدوال) t(أكرب من درجة تاء  ١٢،٩٥هو ) to(على أن درجة تاء 
)٢،٠٦>  ١٢،٩٥<  ٢،٨٠.( 

ية قدرة التالميذ ىف إن تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد فعالية ىف ترق - ٥
و رقم  ١١كما رأينا يف اجلدوال رقم   هذا البيانوالدليل على . الكالم باألداء

إىل " ١١٥"بأن نتيجة الطلبة قد ارتفعت من االختبار القبلي و هي  ١٥
و نتيجة حساب بالرمز االختبار التاء تدل . ىف االختبار البعدي" ١٧٢"

: ىف اجلدوال) t(من درجة تاء  أكرب ٣٠،٧٣هو ) to(على أن درجة تاء 
)٢،٠٦>  ٣٠،٧٣<  ٢،٨٠.( 



و . إن استخدام لعبة النرد ىف تعليم مهارة الكالمفعالية ىف ترقية رغبة الطلبة - ٦
الدليل على هذا البيان كما وجد ىف نتيجة االستبيان، و هي أن االستبيان 

على أن القبلي أي االستبيان قبل عملية التعليم باستخدام لعبة النرد تدل 
و االستبيان البعدي أو االستبيان . أكثر الطالب يشعرون مبلول ىف تعليم

اليت جاء بعد عملية التعليم باستخدام لعبة النرد للمجموعة التجريبية دلت 
 على أن أكثر الطالب يشعرون بسرور ىف تعليم مهارة الكالم

 

 التوصيات  -  ب

:توصيات كما يليانطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورة تقدمي ال  
أن يهتم املدرس باستخدام لعبة النرد عند تعليم اللغة العربية و يف  -١

مهارة الكالم على وجه خاص، لكي يتكلون الطالب بالتكلم 
الصحيحة و السليمة يف النطق األصوات، و ىف استعمال املفردات، 

  .و ىف الرتكيب، مث يتكلمون بالطالقة و األداء اجليدة
تدريب الطالب على الكالم و ممارسة ا حوىل  أن يكثر املدرس -٢

 .املدرسة
أن يقوم املدرس بإعطاء العقوبات و اهلدية يف تعليم اللغة العربية  -٣

 لكي يشعرون الطالب بالسرور و يستبقون ىف التعليم

أن يزود الكدرس و خيتار املواد التعليمية املناسبة لتدريس مهارة  -٤
 .الكالم

وصيات للطالب عن أمهية تعليم اللغة أن يكثر املدرس بإعطاء ال -٥
 العربية و تدريس مهارة الكالم

 
 
 



  مقترحات البحث  -  ج
:بناء على نتائج البحث يقدم الباحث املقرتحات التالية  

إعـــداد املـــواد التعليميـــة املتنوعـــة و املناســـبة اســـتخدامها بوســـيلة  - ١
لعبة النرد لتدريس مهارة الكالم حىت ميكن أن يستفيدها معلـم 

 .لعربية ىف عملية التعليم والتعلم اللغة العربيةاللغة ا

على الباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث، مثال عن تعلـيم  - ٢
ــــرد، و كــــذلك اســــتخدامها  ــــة الن ــــة باســــتخدام لعب مهــــارة الكتاب

  .لرتقية قدرة التالميذ ىف االستماع و القراءة
 



 

  
  

  قائمة المصادر و المراجع



  قائمة المصادر و المراجع
  

  المصادر -أ
  القرآن الكرمي -١
  العربية المراجع -ب

  :كتب
الكوت وكالة املطبوعات عبد اله  .أصول البحث العلمي ومناهجه .أمحد بدر - ١

  .١٩٨٢ .حرمي
الوسائل التعليمية و  .عبد احلميد جابر جابرى حممد كاظم و رب أمحد خ - ٢

  .١٩٩٧ .دار النهضة العربية: القاهرة  .المنهج
، األلعاب الكالمية اللسانية دراسة صوتية تركيبيةري، أمحد عبد ايد هري - ٣

 ١٩٩٩مكتبة اخلاجنى، : ، القاهرة١.ط

 : الرياض ،١. ط ،تدريسها وطرائقالمهارات اللغوية ماهيتها  أمحد فؤاد عليان، - ٤
 ١٩٩٢دار السلم، 

 نالمعلى اللغة العربية لغير الناطقين لتدريبايسيسكو  منهج .سحاق األمنيإ - ٥
  .١٩٩٧ .بية العملية لدورات تدريس املعلمنيطريقة التدريس والرت أساسات  .بها

 .الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامها .عثمان الرمحنعبد بشري  - ٦
  ١٩٨٧ .دار إحياء العلوم: بريوت

إعدادها و طرق   التعليمية التعلمية الوسائل .الكلوبالرحيم بشري عبد  - ٧
  .١٩٨٦ .مكتبة احملتسب: عمان . استخدامها

: الكويت  .و التكنولوجيا في التعليم االتصال وسائل .حسني محدي الطوجبى - ٨
  .١٩٨٧ .دار القلم



الة " فى كتب التعليم العربية لغير الناطقين بها اللغويةالتراكيب داود عبده،  - ٩
  هـ ١٤٠٥، )معهد اخلرطوم الدويل(، العربية للدراسات اللغوية

: الرياض(، مي مفهومه أدواته أساليبهالبحث العلذوقان عبيدات و أخرون،  - ١٠
 )م١٩٩٧دار أسامة للنشر والتوزيع، 

: مصر .الناطقين بها مناهجه وئأساليبه العربيةاللغة  تعليم .أمحد طعيمةرشدى  -١١
  .١٩٨٩ .كوسإسيس

: ، القاهرةاللغة العربية بالتعليم األساسي تدريسمناهج رشدي أمحد طعيمة،  -١٢
 ١٩٩٨ ،دار الفكر العريب

دار : مصرى، الفنى لمدرسي اللغة العربية املوجهم إبراهيم، يلعبد الع -١٣
 ١٩٧٨املعارف، 

سيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل عبد ايد سيد أمحد منصور،  -١٤
 ١٩٨٣ ،دار املعارف: القاهرة ،١. ط ،تدريس اللغة العربية

ة كن متخصصا إضاءات لمعلمي اللغة العربيعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  -١٥
 ١٤٣٠العربية للجيع، : ، الرياضلغير الناطقين بها

: الرياض .)جقيقبة تدريبية( الوسائل  التعليمية .عبد العزيز بن زيد ابو تيلي -١٦
  .هـ ١٤٢٠ .املراجعة العلمية و الفنية وحدة التطوير بإدارة التديب الرتبوي

 ةالشيح المرجع فى تعليم اللغ .علي يونوس وحمد عبد الرؤوف ،فتحى -١٧
  .٢٠٠٣بالقاهرة : مكتبة وهبة .عربية لألجانب من النظرية إلى تطبيقال
، دليل كتابة البحث العلميقسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا،  - ١٨

 ٢٠٠٩جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، : ماالنج(
  ٢٠٠٠. دار الفالح  .اللغية االختبارات .حممد علي اخلويل -١٩
اجلامعة امللك سعود اململكةالعربية  .اختبارات اللغة .حممد  الخالق عبدحممد  -٢٠

  .١٩٨٩السعودية 



 ،١. ط ،تدريس اللغوية العربية بالمرحلة اإلبتدائية ،الدينحممد صالح  -٢١
 ١٩٨٠دار القلم،  : الكويت

 .طرائق تدريس اللغة العربية .رشدي أمحد طعيمة .الناقة كاملحممود  -٢٢
٢٠٠٢.  

 -، أسسهبلغات أخرى للناطقينتعليم اللغة العربية ، حممد كامل الناقة -٢٣
 ١٩٨٥اجلامعة أم القرى، : الرياض ،١. ط ،تدريسهطرق  -مداخله

 ٢٠٠٠دار الفالح،  :، عماناالختبارات اللغوية، اخلويلحممد على  -٢٤

 ١٩٩٠دار العلم، : ، بريوتتدريس اللغة العربية طرقحممد إبراهيم عطا،  -٢٥

مكتبة : تركيا(، ٢. ج ،٢. ط ،جم الوسيطالمع ،العربيةجممع اللغة  -٢٦
 ١٩٧٢اإلسالمية، 

. ط ،المعينات البصرية في تعليم اللغةوعمر الصديق،  صيىنحمبوب إمساعيل  -٢٧
 ١٩٨٤جامعة امللك سعود،  :الرياض ،١

مع  األجنبيةاأللعاب اللغوية فى تعليم اللغات  .العزيزناصف مصطفى عبد  -٢٨
  .ـه١٤٠١املريخ،دار : الرياض ،بها أمثلة لتعليم العربية لغير الناطقين

دار : ، بريوتوطرائق تدريسها العربية خصائص ،نايف حممود معروف -٢٩
 ١٩٩٨النفائس، 

: بريوت .العربية و طرق تدريسها نظرية وتطبقة اللغة .الصميلييوسف  -٣٠
 ١٩٩٨ .املكتبة العصرية

  
  
 

 

  :بحوث



" الكلمات"ة اللغوية استخدام اللعب: "بعنوان(عائدة فرتيانا، رسالة املاجستري،  -٦
، )ىف تعليم مهارة القراءة باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امالبورا بايل

 ٢٠٠٩كلية الدراسة العليا، غري املنشور، : ماالنج

فعالية استخدام بطاقة األلعاب : "بعنوان(علي حمروس، رسالة املاجستري،  -٧
، )ملنورة بولو الوانج ماالنجاللغوية ىف تعليم املفردات بالتطبيق على مدرسة ا

 ٢٠٠٩كلية الدراسة العليا، غري املنشور، : ماالنج

) اللعبة اللغوية(تأثري استخدام الوسائل : "بعنوان(أم حممودة، رسالة املاجستري  - ٨
س اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية على حتصيل التدراسة للتالميذ ىف تدري

كلية الدراسة العليا، غري : ، ماالنج)االنجمباإلسالمية احلكومية األوىل 
 .٢٠٠٣املنشور، 

فعالية استخدام األلعاب اللغة : "حممد إيفان ألفيان، رسالة املاجستري بعنوان - ٩
دراسة جتريبية ىف معهد اإلسالمي بيت األرقام بالونج (لتعليم مهارة الكالم 

 .٢٠٠٧كلية الدراسة العليا، غري املنشور، : ، ماالنج)جنرب
تنمية مهارة الكالم باستخدام : "ا السقاف، رسالة املاجستري نوانحممد رض -١٠

كلية : البطاقات ىف املعهد العصري غونتور الثالث دار املعرفة كديري، ماالنج
 .٢٠٠٧الدراسة العليا، غري املنشور، 

 

  المراجع األجنبية -ب
  :كتب

١. Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, yokyakarta: 
Pustaka Pelajar, ٢٠٠٤ 

٢. Andrew Wright, Games For Language Learning, Cambridge University 
Press, ١٩٧٩  

٣. Byrne, D, Teaching Oral English, (London: Longman, ١٩٧٦. 
٤. Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB 

Bandung.١٩٩٦  
٥. Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Pasuruan: Hilal 

Pustaka, ٢٠٠٧.  



٦. Oller, Jhon W, Language Tests at school, London: Longman, ١٩٧٩. 

٧. Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Balai 
Pustaka, ٢٠٠٣. 

٨. Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi 
Aksara, ٢٠٠٢ 

  :مجالت و دوريات و نشرات
١. www. Andriewongso.com 
٢. http://www.sejarahpermainandadu.com   
٣. http://wikipedia/Peraturan Permainan Kasino Craps.mht 
٤. Olfix.blogspot.com 
٥. Arab Gampang..blogspot.com 
 
 
 
 
 

  
  



  
  

  المالحق



  )األسئلة املقابلة( ١ملحق 

  أسئلة المقابلة مع رئيس المدرسة
  بمدرسة هداية المبتدئين الثانوية اإلسالمية تاسيك مادوا ماالنج جاوى الشرقية

  أربعاء:    اليوم و التاريخ
 سيف لعارفني:   رئيس املدرسة اسم

 مىت نشأة املدرسة الثانوية اإلسالمية هداية املبتدئني، من نشأا وكيف تاريخ نشأا؟ - ١

 ما هي تفوق هذه املدرسة من مدارس األخرى؟ - ٢

 مىت نشأ قسم اللغة ىف هذه املدرسة وكيف تاريخ نشأها؟ - ٣

 ما هو املنهج الدراسي املستخدمة ىف هذه املدرسة؟ - ٤

 از اليت وجدها الطلبة ذه املدرسة يف مهارة الكالم؟أي اإلجن - ٥

 ما رأيك عن قدرة التالميذ ىف التكلم باللغة العربية ىف هذه املدرسة؟ - ٦

 ما هي املوانع يف ترقية مهارة الكالم لدي التالميذ ذه املدرسة؟ - ٧

  
  أسئلة المقابلة مع مدرس اللغة العربية

  تدئين تاسيك مادوا ماالنج جاوى الشرقيةبالمدرسة الثانوية اإلسالمية هداية المب

              :  اليوم و التاريخ
 :    اسم سالمني

  ما األهداف مهارة الكالم ىف تعليم اللغة العربية للطلبة قسم اللغة؟ - ١
  كيف رأيك عن قدرة التالميذ ىف الكالم ذه املدرسة؟  - ٢
  ما هي املشكالت للطلبة ىف تدريس مهارة الكالم؟ - ٣
  ملدرس حلل تلك املشكالت؟ما سعي ا - ٤
ما هي الوسائل التعليمية اليت تستخدم ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف مهارة  - ٥

  الكالم؟
  )أسئلة االختبار القبلي(  ٢ملحق 

  االختبار القبلي فى تعليم مهارة الكالم
  ٢٠١٠-٢٠٠٩بمدرسة هداية المبتدئين الثانوية اإلسالمية بماالنج 



    ٢/اللغة XI:   املرحلة/الفصل      :   و التاريخ اليوم
    دقائق لكل طالب ٣:     املوعد    طالب ٢٦:     عدد الطلبة

  !أجب هذه األسئلة شفهيا

   َما اْمسِك؟/ َما اْمسَك  - ١
 ِمن أَين أنت و أين بيتك؟ - ٢

 ما أنشطتك اليومية؟ - ٣

 أذكر عشر مفردات عن البيت أو املدرسة؟ - ٤

 ا حوىل دقيقة واحدة؟اختار موضوعا من هذه املوضوعات، مث تكلم عنه - ٥

  البيت -ج    املدرسة -ب    األسرة -أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أسئلة االختبار البعدي(  ٣ملحق 
  ي فى تعليم اللغة العربيةبعداالختبار ال

  ٢٠١٠-٢٠٠٩بمدرسة هداية المبتدئين الثانوية اإلسالمية بماالنج 

    ٢/اللغة XI:   املرحلة/الفصل      :   و التاريخ اليوم
    دقائق لكل طالب ٣:     املوعد    طالب ٢٦  :   عدد الطلبة

  !أجب هذه األسئلة شفهيا

   َما اْمسِك؟/ َما اْمسَك   - ١
 ما مهنُتك، و ما هوايتك؟  - ٢

 أذكر عشر مفردات عن املرافق العامة؟  - ٣

 اختار كلمة من هذه الكلمات، مث تكلم عنها؟  - ٤



  السوق -ج    البنك -ب    املسجد -أ
 !واحدة تكلم عن بالد إندونيسيا حوىل دقيقة -٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )عملية التدريس ىف الفصل التجرييب(  ٤ملحق 
  

  الخطة الدراسية
  الثاين/ احدى عشر:   املرحلة/الفصل      اللغة العربية:   الدرس
  الكالم:   املهارة    املدرسة الثانوية: املستوى
  هداية املبتدئني تاسيك مادو ماالنج:   املدرسة
  )ةدقيق ٤٥: كل لقاء(لقائات  ٦:   احلصة

 : المؤشرات   -  أ

  يقدر التبلميذ أن يفهموا املادة  -)١
  .يقدر التالميذ على استخدام املفردات و استعماهلا ىف اجلملة -)٢
  يقدر التالميذ على نطق األصوات نطقا صحيحا -)٣
  .يقدر التالميذ على إجابة األسئلة املطروحة عن املواد املدروسة -)٤
  كيب اللغة العربيةيقدر التالميذ على استخدام الرت  -)٥
 يقدر التالميذ على التكلم بالطالقة و األداء -)٦

  الخطوات الدراسية -ب
  )دقائق ٥(التمهيد  -١

  دخل املدرس الفصل و فش السالم على الطالب  -
  يبدأ املدرس الدرس بالبسملة والدعاء -
  يقرأ املدرس كشف احلضور و يسئل عن أحوال التالميذ -
  ادة املاضيةيسئل املدرس عن امل -
  



  
  

  األشنطة  -٢
  الزمان  المادة الدراسية  األنشطة  اللقاء
  :عرض املادة -أ  ١

قرأ املدرس عن املفردات اجلديدة، و  - 
يستمعون التالميذ مث يعيدون قرأة املدرس، مث 
 يناقش مع التالميذ عن األصوات واملفردات

شرح املدرس عن أمثلة و أمهية و منافع عن  - 
  املرافق العامة

ح املدرس عن احلوار ىف السوق، مث قام شر  -
الباحث باحملادثة و احملاورة مع التالميذ عن 

 احلوار ىف السوق

 

  :استخدام الوسيلة لعبة النرد -ب
قسم املدرس التالميذ إىل أربعة جمموعات،  - 

  لكل جمموعة ثالث تالميذ
شرح املدرس عن كيفية و خطوات استخدام  - 

 لعبة النرد

ة األول لريمي النرد أو أمر املدرس إىل جمموع - 
 ليلعب 

قام املدرس مبالحظة و يعطي اإلقرتاحات  -
  بعد اللعب

  املرافق العامة 
  احلوار ىف السوق: النوع األول

٢٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٥  

  :عرض املادة -أ  ٢
سأل املدرس من بعض التالميذ عن املادة  - 

املاضية و املفردات القدمية، مث يعلم املدرس 
أل كل واحد من عن أدوات اإلستفهام ليس

 الطلبة صديقه ااور

  )النوع الثاين(املرافق العامة 
  احلوار عن قائمة البضائع

٢٠  
  
  
  
  
  



شرح املدرس عن قائمة البضائع، مث أمر  - 
املدرس بأن يقوم التالميذ باحلوار بينهم  

 كأنه البائع ملعرفة أسعار البضائع

 
  :استخدام الوسيلة لعبة النرد -ب
أمر املدرس لكل جمموعة بأن يستعدوا  - 

  للعب
أعاد املدرس بشرح عن كيفية و خطوات  - 

 لعبة النرداستخدام 

اختار املدرس تلميذا من بني اموعات  - 
 لريمي النرد 

قام املدرس مبالحظة و يعطي اإلقرتاحات  -
 بعد اللعب

  

  
  
٢٥  

  :عرض املادة -أ  ٣
سأل املدرس من بعض التالميذ عن املادة  - 

 املاضية

الميذ يقرؤون املادة ىف سأل املدرس هل الت - 
 البيت، مث سأهلم عن املادة اليت سيعلم اليوم

كتب املدرس الرسم البياين عن البنك ىف  - 
 السبورة و يشرح إىل تالميذه

أمر لبعض التالميذ أن يتكلم و يعرب عن  - 
 البنك مستعينا بالرسم البياين

 
  :استخدام الوسيلة لعبة النرد -ب
تعدوا أمر املدرس لكل جمموعة بأن يس - 

  للعب

) النوع الثالث(املرافق العامة 
التكلم مستعينا بالرسم البياين 

  عن البنك
  

٢٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٥  
  
  



قام املدرس أمام اموعات مث يأمر للتالميذ  - 
بارفع أيديهم إن كان يريد أن يلعب ملرة 

 األوىل

الطالب املختار يلعب أمام الفصل برمي  - 
 النرد

قام املدرس مبالحظة و يعطي اإلقرتاحات  -
  بعد اللعب

  
  
  
  
  
  

  :عرض املادة -أ  ٤
سأل املدرس من بعض التالميذ عن املادة  - 

 املاضية

 أمر املدرس تالميذه بافتتاح الكتاب - 

شرح املدرس عن املفردات الذي ال يفهمهم  - 
 التالميذ

 خرج الباحث اخلريطة - 

أمر املدرس بأن يتكلم التالميذ واحدا  - 
 فواحد

  :نرداستخدام الوسيلة لعبة ال -ب
أمر املدرس لكل جمموعة بأن يستعدوا  - 

  للعب
قام املدرس أمام اموعات مث يأمر للتالميذ  - 

بارفع أيديهم إن كان يريد أن يلعب ملرة 
 األوىل

الطالب املختار يلعب أمام الفصل برمي  - 
 النرد

  قام املدرس مبالحظة و إعطي اإلقرتاحات -

النوع األول و النوع (الوطن 
       )الثاين
  مستعينا باخلريطةالتكلم 

٢٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٠  

  ٢٠   )النوع الثالث(الوطن   :عرض املادة -أ  ٥
  



سأل املدرس من بعض التالميذ عن املادة  - 
 املاضية

 أمر املدرس تالميذه بافتتاح الكتاب - 

شرح املدرس عن املفردات الذي مل يفهمهم  - 
 التالميذ

 كتب املدرس األمثلة ىف السبورة، مث شرحها - 

سأل املدرس تالميذه واحد فواحد عن  - 
 باملادة معرفتهم

جارى احلوار عن املادة بني املدرس و  - 
 التالميذ

  
  :استخدام الوسيلة لعبة النرد -ب
أمر املدرس لكل جمموعة بأن يستعدوا  - 

  للعب
قام املدرس أمام اموعات مث يأمر للتالميذ  - 

بارفع أيديهم إن كان يريد أن يلعب ملرة 
 األوىل

الطالب املختار يلعب أمام الفصل برمي  - 
 النرد

م املدرس مبالحظة و يعطي اإلقرتاحات قا - 
  بعد اللعب

التكلم باستعمال اإلضافة، 
  النعت و النعوت، مث النسبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٥  

  :عرض املادة -أ  ٦
 أمر املدرس تالميذه بافتتاح الكتاب - 

شرح املدرس عن املفردات الذي ال يفهمهم  - 
 التالميذ

 "الفكاهة"شرح املدرس عن املادة  - 

  )النوع اخلامس(الوطن 
التكلم باستختدام الغناء 

   )الفكاهة(
  

٢٠  
  
  
  
  
  
  



 أمر املدرس لتلميذين بالتكلم مناسبا باملادة - 

أمر املدرس لكل التالميذ بالغناء عن النشيد  -
 Padamu Negeriمرتجم من 

 و التالميذ املدرسجارى احلوار عن املادة بني  - 

  
  :استخدام الوسيلة لعبة لنرد -ب
  بأن يستعدوا للعب جمموعةأمر املدرس لكل  - 
ادة، مث التلميذ استخدم املدرس سؤاال عم امل - 

الذي يستطيع أن جيب السؤال، فهو العب 
 األول لريمي النرد ملرة األوىل

الطالب املختار يلعب أمام الفصل برمي  - 
 النرد

قام املدرس مبالحظة و يعطي اإلقرتاحات  - 
  بعد اللعب

  
  
  
٢٥  

  )دقائق ٥( االختتام -٣
  شرح املدرس عن املادة القادمة قليلة -
 أمر املدرس التالميذ ألن يتعلم و يتكلم اللغة العربية خارج الفصل  -

  قرائة الدعاء مث ختم املدرس التعليم بقول السالم -
  
  
  
  

  )نطق األصوات: لعبة النرد( ٥ملحق 

  ُلُ◌ْعَبـُة النـْردِ 
  نطق األصوات: ١رقم 

  !اْسَتِمْع َو َأِعدْ 
ْسَتْشَفى

ُ
  ُمْصطََفى ُيَصلي ِيف َمْسِجِد ْامل

  !اْسَتِمْع َو َأِعدْ 
َهْل ُمْصَطَفى يـَْلِبُس َقِمْيُص اَألْصَفر ِىف 

ْسَتْشَفى؟
ُ
  اْمل



  ! ِ◌اْسَتِمْع َو َأِعدْ 
َْحُروَقات ِيف َحمَطة بِْنزِْين

 ِشرَاُء امل
  

 :َأِعد الَكِلَمات الِّتْي َتْسَمُعَها

  ُطْق اَألْحُروف الَمْوُجْوَدة فيهاثُم ُقْل َو انْ 
 الصاِلحُ  –الصالَُة 

  السَالُم  –السَالُح 
 َأِعد الَكِلَمات الِّتْي َتْسَمُعَها

  !ثُم ُقْل َو اْنُطْق اَألْحُروف الَمْوُجْوَدة فيها
 َمْقَطع –َمْكَتب 

رِْيضُ  –الَربِْيُد 
َ
 امل

 َأِعد الَكِلَمات الِّتْي َتْسَمُعَها

  !م ُقْل َو اْنُطْق اَألْحُروف الَمْوُجْوَدة فيهاثُ 
  َمْصَرف –َمْدَرَسة  –َمْزَرَعة 

 َأِعد الَكِلَمات الِّتْي َتْسَمُعَها

  !ثُم ُقْل َو اْنُطْق اَألْحُروف الَمْوُجْوَدة فيها
َنة –بـَْيٌت    بـَْنك َكابِيـْ

  ِمَقاسٌ  -َقِمْيصٌ 

 َأِعد الَكِلَمات الِّتْي َتْسَمُعَها

  !ثُم ُقْل َو اْنُطْق اَألْحُروف الَمْوُجْوَدة فيها
  فـُْنُدقٌ  - ُسْوٌق 
  ِحَزامٌ  –َلزِيـٌْز  –حلََْظٌة 

  !حيْ حِ ت صَ وْ صَ ة بِ يَ الِ ل الت مَ جُ لْ اَ  دْ عِ أَ 
  ْري بِ كَ   ط وَ س وَ تَـ اس مُ قَ مبِِ  ضٌ يَ بْـ أَ  صٌ يْ مِ ا قَ نَ دَ نْ عِ 

  !حيْ حِ ت صَ وْ صَ ة بِ يَ الِ ل الت مَ جُ لْ اَ  دْ عِ أَ 
  الزِي الرِمسيَ  سُ بِ لْ يَـ  سُ يْ لِ وْ بُـ لْ اَ 

  
  
  
  
  

  )استعمال املفردات: لعبة النرد( ٦ملحق 

  ُلُ◌ْعَبـُة النـْردِ 
   ِاْسِتْعَماُل اْلُمْفَرَداتِ   :٢رقم 

  ةِ بَ اسِ نَ مُ الْ  ةِ مَ لِ كَ الْ  قِ طْ نُ بِ  لْ مِ كْ أَ 

 هِ بِ احِ صَ  عَ مَ ... ...  بِ  مُ ل كَ تَ يَـ  فْ سُ وْ يُـ 
 ةِ يَ رْ قَ الْ  ِىف  نَ كَ ي سَ ذِ ال  

  !َأِجْب بِِإْعطَاِء اْلُمْفَرَداِت ِفي النـْقَطِة اآلتِية
  الّزي الرمسِْي...   سُ يْ لِ وْ بُـ لْ اَ 

  أَبـَْيضٌ ... ِعْنَدنَا 
  ةِ بَ اسِ نَ مُ الْ  ةِ مَ لِ كَ الْ  قِ طْ نُ بِ  لْ مِ كْ أَ 

  ... ... ِىف  فُ وْ يُـ الض  سَ لَ جَ 

 ◌ِ  ةِ بَ اسِ نَ مُ الْ  ةِ مَ لِ كَ الْ بِ  لْ مِ كْ أَ 

  ... ج بِ نْ االَ  مَ َىل ا إِ ايَ ابَ رَ وْ سُ  نْ مِ  تُ رْ افَـ سَ 



مث اصنع كلمة أو مفردات من ! ِ◌اْسَتِمْع َو َأِعدْ 
  )ب(جورب !األحروف األخرية
 )م(حزام 

  أُذُْكْر َمخُْس ُمْفَرَداتِ 
  َعنِ 

  اْلَمرَاِفِق اْلَعامِة 
  أُذُْكْر َمخُْس ُمْفَرَداتِ 

  َعنِ 
  اْلَمالَِبسِ 

  َداتِ أُذُْكْر َمخُْس ُمْفرَ 
  َعنِ 

  الّسْوق
  أُذُْكْر َمخُْس ُمْفَرَداتِ 

  َعنِ 
  اْلُمْسَتْشَفى

  أُذُْكْر َمخُْس ُمْفَرَداتِ 
  َعنِ 
  البـَْنك

انطق هذه األحروف ثم رتبها حتى تكون  
  !كلمة

  ن-ي-ز-ن-ة  ب-ط- ح-م

انطق هذه األحروف ثم رتبها حتى تكون  
  !كلمة

  ة-ن- ي- ب-ا-ك
  ن  -و- ف- ل-ت

  !ْفَرَداِت ِإَلى ُجْمَلة ُمِفْيَدةرَتْب َهِذِه اْلمُ 
َْدَرِسية  –َيْشَرتِي  - اَْلَمالَِبس  .١

أَْيَن  - امل
 فـَْوزِي ؟ –

  

  !رَتْب َهِذِه اْلُمْفَرَداِت ِإَلى ُجْمَلة ُمِفْيَدة
  ؟ -هل –هذا  –املقاس  -مناسب .١

  مبقاس –عندنا  -متوسط  –قميص  –أبيض  .٢

  )الرتكيب: لعبة النرد( ٧ملحق 



  َبـُة النـْردِ ُلُ◌عْ 
   القواعد/ الرتاكيب   :٣رقم 

َفِصل   ُأذُْكر َخْمس َأْمِثَلة ِمْن َضِمْير ُمنـْ
  مث اصنع واحد منها إىل مجلة مفيدة

َفِصٍل التاِلي   :ِإْصَنْع فعل مضارع بـَْعَد َضِمْيٍر ُمنـْ

  أَْنتَ 

َفِصٍل التاِلي   :ِإْصَنْع فعل مضارع بـَْعَد َضِمْيٍر ُمنـْ
  َأْنتِ 

  ُأذُْكر ستة َأْمِثَلة ِمْن فعل ُمَضارِع
  مث اصنع واحد منها إىل مجلة مفيدة

َعة َأْمِثَلة ِمْن فعل أمر   ُأذُْكر َسبـْ
 مث اصنع منها كلمتني إىل مجلة مفيدة

  :َحوْل َهِذِه اْلَكِلَماِت ِإَىل ِفْعِل األَْمرِ 
  َتْشرِبَانِ    -َتْدُخِلْنيَ       - يـَْقَرأُ  

  :ِذِه اْلَكِلَماِت ِإَىل ِفْعِل اْلُمَضارِعِ َحوْل هَ 
  ِإْشرَْبنَ  -أُْدُخُلْوا  -أُْدُخْل 

  إصنع جملتين التي تتكون فيها 
  من ضمير منفصل و فعل مضارع

  الطالبات يسكنت: مثل
  !حول هذه اجلمل مناسبة بفاعلها
 .أَْنَت تـََتَكلُم اللَغَة الَعَربِيةَ 

  ................................أَنَا
  ...............................َحنُْن 

  !حول هذه اجلمل مناسبة بفاعلها
  .يـَْغِسُل َأْمحَُد الَوْجَه َوالَيَدْينِ    - أ

  :فَاِطَمُة 

  ُأذُْكر ستة َأْمِثَلة ِمْن االسم التفضيل
  مث اصنع واحد منها إىل مجلة مفيدة

  :أذكر املثىن و اجلمع من هذه املفردات
  نظر –مطر  –جزيرة 

  حول هذه الجملة إلى النعت و المنعوت
  أحسن القول –كرسي املدرس 

  حول هذه الجملة إلى اإلضافة
  القول احلسن –كرسي مجيل 

  
  )األداء: لعبة النرد( ٨ ملحق



  ُلُ◌ْعَبـُة النـْردِ 
  األداء: ٤رقم 

 بَ سْ ا حَ هَ قْ طُ انْ  م ثُ ، ةيَ الِ ل الت مَ اء الجُ رَ قْـ إِ 
 ةحَ ضّ وَ مُ ات الْ مَ يْ لِ عْ التـ  

  .ديْ ربَِ ب الْ تَ كْ  مَ ل ِىف ائِ سَ الر  الَ سَ رْ إِ 

  ِإْصَنْع ُسَؤاًال ُمَناِسَبًة بِاْلَمادة
  بَِأْحَسِن الّنرب َو التـْنِغْيم َو اَألَداء

  ِإْصَنع ُمجَْلة ُمِفْيَدة الِيتْ َتُدل َعَلى َعالََمِة النَداِء 
  َأو التـَعجِب بِاَألَداءِ 

 َداِء َو َحواِلَية ِإَلى َعَالَمِة النْل اْلُجْمَلة الت
  التـَعجبِ 

  َهْل َهَذا اْلِكَتاب َجِدْيٌد؟
َحوْل اْلُجْمَلة التاِلَية ِإَلى َعَالَمِة النَداِء َو 

  التـَعجبِ 
 .يوسف طالب ماهر

  ةحَ ضّ وَ مُ ات الْ مَ يْ لِ عْ التـ  بَ سْ حَ ِإْصَنع ُمجَْلة ُمِفْيَدة 
  ............! ؟ ........ ..

  ةحَ ضّ وَ مُ ات الْ مَ يْ لِ عْ التـ  بَ سْ حَ ِإْصَنع ُمجَْلة ُمِفْيَدة 
  ؟______ ، _____ 

  ةحَ ضّ وَ مُ ات الْ مَ يْ لِ عْ التـ  بَ سْ حَ ِإْصَنع ُمجَْلة ُمِفْيَدة 
 _____ ، ______.  

  
  الطالقة: لعبة النرد( ٩ملحق 

  ُلُ◌ْعَبـُة النـْردِ 
  الطالقة : ٥رقم 

  !ب السؤالأج
تستيقظ من النوم متؤخرا، حىت تتأخر ىف 

و سألك املدرس، ملاذا تتأخر؟ فماذا . الفصل
  قلت؟
  

  !أجب السؤال
. حضر تلميذ جديد ىف فصلك، و تريد أن تعرفه

  فماذا قلت إليه؟

  !أجب السؤال
ماذا جتيب حينما سلك صاحبك َعْن أَْعَضاء 

  ُأْسَرِتك؟

  !أجب السؤال
  اليَـْوِمية؟َما أَْنِشطَِتَك 

  ما رأيك عن املادة اليت قد تعلمنا؟  !أجب السؤال



 !تكلم عن املادة اليت تعلمت
  

  )العقوبات: لعبة النرد( ١٠ملحق 

  ُلُ◌ْعَبـُة النـْردِ 
  العقوبات : ٦رقم 

Hukumannya adalah : 
مخس مرات، ...عليك أن تتبسم أمام أصدقائك

 :مث قل
رِْيُد َأْن َأْشَرتِى اْلبُـْرتـَُقاَل َسَأْذَهُب ِإَىل السْوِق، أُ 

  لِْلُمَدرسِ 

  :أخطأت ىف الكالم، فعليك العقاب
  :إضحك مخس مرات، و قل القول اآلتية

ملَْ َأِجب السَؤال ِإَجابًَة َصِحْيَحًة، ِألَنِين لَـْم أتعلم 
  ثر ما ميكن :سوف أتكلم أ... جيدا

! ألنك أخطأت ىف الكالم، فعليك هذا العقاب
  ...!! ِإْسَتِمُعوا

  َهَذا َوْعِدي، اْلَوْعُد َعَلى نـَْفِسيْ 
  َسأَتـََعلُم ِباجلِْد ُمْنُذ اْليَـْومَ 

عليك أن تتجول مخس ....قوموا، ال تنامو
  :مرات، بالقول اآلتية

  !بـَْعَد َهَذا، َسْوَف َال َأْخَطاُء ِىف اْلَكَالمِ 
ًعا أَ    اَلتَكلم ِبَكَالٍم َصِحْيٍح؟؟؟   !نَا َأْسَتِطْيعُ طَبـْ

عليك أن تبتقي بلطف، مث إبتسم ألصحابك، 
 :وقل قول التايل

 !فَاْشـَهُدوا ِبَأين الَ أَقْـَنُط ِمْن َرْمحَِة َربـي

مخس ...إمشي أمام أصدقائك، و قل القول املفاتح ىف اللعب
  مرات

  :قل هذا الكالم مثل صوت روما إرامى
  ...!!لَغِة اْلَعَربِـيةِ ُكل يتكلمون بِال......َجيدْ 

  

  !عليك أن تتغىن بالغناء الذي حتب
  !أو تكلم عن أحسن احتالمك

  



  )١(صورة  
  

يشرح املدرس عن كيفية 
تنفيذ عملية التعليم 
  باستخدام لعبة النرد

  )٢(صورة 
يتقدم الطلبة أمام الفصل 
واحدا فواحد لريمي النرد و 
يلعب، و يطلب املدرس 
إليهم أن يعربوا األمر و 

  م النرداألسئلة عن األرقا

  )٣(صورة 
  

الطالبة جتد العبوبات بسبب 
  األخطاء ىف الكالم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٤(صورة 
  

يقدم املدرس املفردات 
اجلديدة عن املادة املدروسة 
و ينطقها بنطق صحيح مث 
يطلب الطلبة أن يكرروا 
يكرروايفية تنفيذ عملية 

  )٥(صورة 
  

يستمعون الطلبة عن املادة 
  اليت شرحها املدرس جبيد

  )٦(صورة 
  

يسأل املدرس الطالب 
احدا فواحد ىف االختبار و 

  البعدي جيبوا شفهيا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٦(صورة 
مدرسة هداية املبتدئني الثانوية اإلسالمية 

  وارو ماالنجتاسيك مادو لووك 

  )٨(صورة 
  

مدرسة هداية املبتدئني 
الثانوية اإلسالمية تاسيك 
مادو لووك وارو ماالنج 

  جاوى الشرقية

  )٧(صورة 
  
  

الكتابة عن عنوان املدرسة 
  فا باب املدرسة

  )٩(صورة 
مقابلة الباحث مع أستاذ سيف اهلارفني 

  )رئيس املدرسة الثانوية(



  الباحث بين السطور
  

  العالمة  - أ
  حىت صربي:     االسم
  سليمان إمسعيل:     باسم األ
  سالمة بنت كرمي:     اسم األم

  ١٩٨٥نوفمرب  ٨:   تاريخ الوالدة
  قرية كوتى فاجنان، مدينة غايو لواس:     العنوان
  ناجنرو أتشية دار السالم مجهورية إندونيسيا      

  مراحل التعليمية -ب
عام  SDN Kuta Panjang Gayo Luesحصل على شهادة التعليم االبتدائي يف  -

١٩٩٧ 
 ٢٠٠٠عام  MTs MUQ Langsaاإلعدادي يف  حصل على شهادة التعليم -

 ٢٠٠٣عام  MA MUQ Langsaالثانوي يف  حصل على شهادة التعليم -

مبيدان سومطرة ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية حصل على شهادة التعليم  - 
 ٢٠٠٨يف قسم تعليم اللغة العربية عام كلية الرتبية  الشمالية

تعليم ىف جامعة موالنا مالك إبراهيم مباالنج جاوى الشرقية  على شهادة الحصل  -
   ٢٠١٠اللغة العربية عام  تعليمكلية الدراسات العليا قسم 

  تجارب المنظمات -ج
) Forum Muzakarah Bahasa Arab( العربيةمئسس جملس املذكرة ىف اللغة  - 

- ٢٠٠٥جامعة اإلسالمية احلكومية مبيدان سومطرة الشملية عام 
٢٠٠٦  



عام   (Anggota Kerawang Gayo Medan)الَغايُِويـْوننظمة املعضاء أ - 
٢٠٠٨- ٢٠٠٣  

 Anggota Ikatan Pemuda)ربط الطلبة تانح رينجونج أتشيه نظمة املأعضاء  - 

Pelajar Mahasiswa Aceh Medan (IPTR  ٢٠٠٨- ٣٠٠٣عام   
 Presidan Gabungan(مبيدان  رئيس املنظمة اإلجتماجية الطلبة الغايو - 

Mahasiswa Gayo Medan(   ٢٠٠٨- ٢٠٠٧عام  
 Dewanالديوان و جملس اإلدارة للمنظمة ربطة الطلبة تانوح غايو ماالنج  - 

Pertimbangan Organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanoh Gayo 

(IPPEMATANG) Malang    ٢٠١٠- ٢٠٠٨عام 

 Anggota) ة العليا مباالنجأعضاء املنظمة ربطة الطلبة األتشية مستوى كلية الدراس -

Forum Mahasiswa Pascasarjana Aceh Malang)   ٢٠١٠-٢٠٠٨عام  
  

 
 
 
 
 

 


