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  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
    ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي
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  وزارة الشؤون الدينية
  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي

  

  تقرير املشرفني
  

على أشرف  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم رمحن الرحيمبسم اهللا ال
  . له وصحبه أمجعنيآاألنبياء واملرسلني و

      : الذي حضره الطالب ليميتكبعد االطالع على البحث ال
  صاحلحممد :   االسم 
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  مهارة الكالم  يفلعبة سلم وثعبان استخدام  أثر:   موضوع البحث
  )مباالنجالصديقي املتوسطة اإلسالمية  على مدرسةبالتطبيق (

  .اجلامعةعلى تقدميه إىل جملس  وافق املشرف
  

 املشرف 
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 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
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  وزارة الشؤون الدينية
  معة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنججا

 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  
 

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  مهارة الكالم  يفاستخدام لعبة سلم وثعبان  أثر
  )مباالنجالصديقي املتوسطة اإلسالمية  على مدرسةبالتطبيق (

  رجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربيةلنيل د يليكمحبث ت
  S-2 /٠٨٧٢٠٠١٣: التسجيل رقم   حممد صاحل:    الطالب إعداد

وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري  اجلامعةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
  .  م ٢٠١٠ يونيو ٢٥اجلمعةيف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  

  :األساتذة ةمن الساد شةملناقوتتكون جلنة ا
  .................. :       إمام أسراري الدكتور -١
  .................. :       الدكتور توركيس لوبيس -٢
  .................. :               شهداء صاحل نورالدكتور  -٣
  .................. :       فيصل آدم حممودالدكتور   -٤

  ،دعتمي

الدراسات العلياية عميد كل  
 

 مهيمناألستاذ الدكتور 

 ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 
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 ))لَّكُما لَعبِيرا عآنقُر اهلْنزا أَننَ  إِنلُوقعت((  
﴾ ٢﴿سورة يوسف آية   

 
 ألولي آليات والنهارِ اللَّيلِ واختالف واَألرضِ السماوات خلْقِ في إِنَّ

 ويتفَكَّرونَ جنوبِهِم وعلَى وقُعودا قياما اللَّه يذْكُرونَ الَّذين⊃∪ ⊆∩ األلْبابِ

   فَقنا سبحانك باطال هذَا خلَقْت ما ربنا واَألرضِ السماوات خلْقِ في

ذَابارِ عالن ∩⊇⊇∪  

  
  ﴾١٩١-١٩٠: ﴿سورة آل عمران 



 
 

  هـ
اءإ

ووالديت إىل والدي  

  الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء اتلقيت على يديه نالذي ينياألول نياملعلم
وكان دعاؤمهااملستمر خري  ة ونقاء الضمريلمة الطويالسمحة الطيبة وسال اموعرفت يف نفسه

  تقدمة إجالل واحتراممعني يل يف حيايت 
  

   الذين أدين هلم بالكثرييتإىل أساتذ
  تقديرا وإجالال

  

  إىل من هم عندي يف مقام االبن واالبنة
  مودة وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي

  
  والذي مل يؤمنوا وامل يتحرقو واإىل الذين يؤمنون بأن النحو العريب مل ينضح

  ية حرصهم على وجود األمة وبقائهاإىل الذين حيرصون على اللغة العرب

  رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان

  إىل الذين حيبون اللغة العربية  

***  



 
 

  إقرار الطالب
  :أدناه، وبيانايت كاآليتع أنا املوقّ

  حممد صاحل  :  االسم

  ٠٨٧٢٠٠١٣  :  رقم التسجيل

  مهارة الكالم يفلعبة سلم وثعبان استخدام  أثر :  العنوان
  )ماالنجطة اإلسالمية الصديقي املتوس على مدرسةبالتطبيق (

 

بأن هذا البحث العلمي املكمل لنيل درجة املاجستري يف ختصص تعليم اللغة العربية  أقرر  
 :عنوان، حتت ماالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةالدراسات العليا  كلية

  مهارة الكالم يفلعبة سلم وثعبان استخدام  أثر
  )ماالنجديقي املتوسطة اإلسالمية الص على مدرسةبالتطبيق (

  ه احضرا من إبداع أو تأليف اآلخـر بنفسي و اوكتبتوإذا ادعـى أحـد   . ما زور
استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولـن  

نا مالك إبـراهيم  جامعة موال ات العلياـالدراستكون املسؤولية على املشرف أو على كلية 
  .ماالنج اإلسالمية احلكومية

  .ي أحد على ذلكـجيربن اخلاصة وال رغبيتبناء على  إلقرارهذا ا تحررهذا، و  
 م ٢٠١٠يونيو  ٢٥ ماالنج،      

  

   حممد صاحل             

             ٠٨٧٢٠٠١٣ 



 
 

 

 تقديرشكر و

  
 حممدنبينا املرسلني أشرف األنبياء واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على   

  :وبعد .له وصحبه أمجعنيآوعلى  ،صلى اهللا عليه وسلم
، فيسرين يف تعليم اللغة العربية لنيل درجة املاجستري العلميالبحث  اقد متت كتابة هذ  

، هذا البحثكتابة على ي ـنوإىل من قد ساعدوعظيم تقديري أن أقدم جزيل شكري 
  :وهم

اجلامعة موالنا مالك إبراهيم دير غو، مواحلاج إمام سفراي األستاذ الدكتورفضيلة   - ١
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

اجلامعة موالنا مالك الدراسات العليا  كلية ، مديرمهيمن الدكتور احلاجفضيلة األستاذ   - ٢
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

اجلامعة موالنا مالك تعليم اللغة العربية  قسم، رئيس شهداء صاحل الدكتورفضيلة   - ٣
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 سكرتري قسم تعليم اللغة العربية كلية، األستاذ سيف املصطفى املاجستريفضيلة   - ٤
  .اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا 

 لاملشرف الذي بذل جهده يف رعاية الباحث يف تكمي، شهداء صاحل الدكتورفضيلة  - ٥
، والذي قد أفاد الباحث علميا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا هذا البحث

، ومن البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا أحسن اجلزاء
  .الباحث عظيم الشكر والعرفان

 



 
 

مالك  اجلامعة موالناتعليم اللغة العربية  قسمالدراسات العليا  كليةيف تـي مجيع أساتذ  - ٦
فيقدم هلم الباحث كل الشكر والعرفان على  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .ماقدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا خري اجلزاء
  .حىت جاء هذا البحث العلمي إىل ايتهين تإىل زوجيت احملبوبة اليت قد رافق  - ٧
ول يف حياة الباحث منذ والدته حىت يصل إىل عمره فضيلة الوالدين احملبوبني، املعلم األ  - ٨

  وال ميالن أن يقود الباحث يف سلوك الطريق السديد. اآلن
األستاذ أمحد صاحل ناظرا مدرسة الصيديقي املتوسطة اإلسالمية ماالنج، كما  فضيلة - ٩

يطب للباحث أن يتوجه بكل احلب والشكر لزمالئي األعزاء املدرسني مبدرسة 
  .املتوسطة اإلسالمية ماالنجالصيديقي 

اإلسالمية  موالنا مالك إبراهيم الب وطالبات جامعةـط، خوايتأمجيع إخواين و  -١٠
  .الدراسات العليا كليةاحلكومية ماالنج 

 زيح وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل -١١
  .ص الشكر وعظيم التقدير واالمتنانالوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خال

 الكتابة هذه أن وأخريا. الثواب حبسن يثيبنا وأن هلا الحد برمحة علينا مين أن اهللا عسى
 النقـد  القراء من الباحث يرجو  فلذا والنقصان، األخطاء إىل املائلة اإلنسانية اآلثار من أثر

  .اإلصالح سبيل على واإلقتراح
 الـدنيا  علوم من واألخرين الباحث يفيد ما فيه ولعل تعاىلو سبحانه اهللا يسر ما هذا
  آمني. واآلخرة

  

  .خري اجلـزاءجزاكم اهللا 

***  
 



 
 

  حمتويات البحث
  

  الصفحة           املوضوع

  أ    ...............................................................استهالل 
  ب    ..................................................................اهداء 

  ج    ............................................................شكر وتقدير
  ـد    ...........................................................تقرير املشرفني

  ه    ......................................................عتماد جلنة املناقشةا
  و    ............................................................إقرار الطالب  

  ز    ................................................مستخلص البحث بالعربية
  ح    ..............................................بحث باإلجنليزيةمستخلص ال

  ط    ..........................................مستخلص البحث باإلندونيسية 
  ي    ........................................................حمتويات البحث 

  ك    ...........................................................اجلداول قائمة
  ل    ...........................................................املالحق قائمة

  الفصل األول
  االطار العام والدراسات السابقة

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

  ٣    .......................................................مشكلة البحث   - ب 

  ٣    .........................................................أسئلة البحث   - ج 

  ٤    .......................................................أهداف البحث    -د 



 
 

  ٤    ........................................................فروض البحث  -ه 

  ٤    ..........................................................أمهية البحث  -و 

  ٥    ........................................................حدود البحث   -ز 

  ٥    ...................................................حتديد املصطلحات    - ح 

  ٦    ........................................................فوائد البحث   -ط 

  ٧    ....................................................اسات السابقة  الدر  -ي 

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري  

 ٩    ...................................................... فهوم الكالمم  -أ 

 ١٠    ................................................... االستثارة  -أ 

 ١١    ................................................... التفكري  - ب 

 ١١    ..............................................صياغ األلفاظ   - ج 

  ١١    ......................................................النطق   -د 
  ١١    ....................................... الكالم مهارة عليمأهداف ت  - ب 
 ١٤     ................................ ...................االت الكالم جم   - ج 

 ١٤    ......................................الكالم عن القصص   -أ 

 ١٥    ............................................الكالم احلر    - ب 

 ١٥    ......................................الكالم عن الصور    - ج 

 ١٥    .................................................احملادثة     -د 

 ١٦    ................................................املناقشة   -ه 

   ١٦    .......................................اخلطب والكلمات    -و 



 
 

 ١٦    ............................................الكالم مهارة طريقة تعليم  -د 

 ١٧    ...........................................احملادثة املوجهة   -أ 

 ١٧    ...............................................األلعاب   - ب 

 ١٨    ................................................املنقشة   - ج 

 ١٩    ...........................اموعات الصغرية استراتيجية     -د 

 ١٩    ..................استخدامها يف تعليم مهارة الكالم الوسائل التعليمية و  -ه 

 ٢٠    ...........................رها ة الوسائل التعليمية ودوماهي   -أ 

  ٢٢    .....................تقسيمات وأنواع الوسائل التعليمية   - ب 
 ٢٥    ............................ئل التعليمية السخدام الوسا العامة القواعد  -و 

 ٢٥    .....................................االبتعاد عن الشكلية  - ١

 ٢٥    .............................عدم ازدحام الدرس بالوسيلة  - ٢

 ٢٦    ..........................................مالئمة الوسيلة  - ٣

 ٢٦    .................................حتديد األغراض التعليمية  - ٤

 ٢٧    ........................تكامل استخدام الوسيلة مع املنهج  - ٥

 ٢٧    ...........................................جتربة الوسيلة  - ٦

  ٢٧    ...........................................تقومي الوسيلة  - ٧
 ٢٨    ...... .................................. أللعاب اللغوية واستخدامهاأ  -ز 

 ٢٨   ...................................تعريف األلعاب اللغوية   -أ 

 ٢٩    .................................. أمهية األلعاب اللغوية   - ب 

 ٣٠  ..................................لعبة اجليدة خصائص ال  - ج 

 ٣٢    ........................اب يف دروس اللغة استخدام األلع    -د 

 ٣٣    ...............................وثعبان استخدام لعبة سلم   -ه 



 
 

 ٣٤    ...................األلعاب اللغوية  امللحوظات يف استخدام   -و 

 ٣٤    ......................اب يف فصول اللغة معايري اجراء األلع   -ز 

  الفصل الثالث 
  منهجية البحث 

  ٣٦    ..........................................................منهج البحث    -أ 

  ٣٧    ..................................................جمتمع البحث وعينته  - ب 

  ٣٧    ...................................................ع البيانات أدوات مج  - ج 

  ٣٩    .................................................حتليل البيانات  أسلوب   -د 
  

  الفصل الرابع
  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  ٤٣    .................................... عرض البيانات وحتليلها: املبحث األول 
 ٤٣  ......................................إجراء البحث التجرييب   -أ 

 ٤٣  .........ان البحث تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم يف ميد  - ١

 ٤٥  ...................الطرق املستخدمة لتعليم مهارة الكالم   - ٢

 ٤٦  ........الوسائل التعليمية املستخدمة لتعليم مهارة الكالم    - ٣

 ٤٧  ......................تصميم خطة التعليم مهارة الكالم   - ٤

 
 ٥٠  ..................................عرض البيانات وحتليلها   - ب 

 ٥٠  ..................................بيانات االستبانة   - ١

 ٦٢  ........بيانات االختبار القبلي والبعدي بني الفصلني   - ٢



 
 

 ٧٣  ...........................حتليل البيانات وتفسريها   - ٣

  ٦٢     ......................................... بيانات اإلختبار : الثايناملبحث 

  ٧٣    ..................................تفسريهاحتليل البيانات و: ملبحث الثالثا

  
  فصل اخلامس

  والتوصيات واملقترحات البحث نتائج 
  

  ١٠٦    ..................................................  ..........البحث  نتائج
١٠٧    ............................................................... املقترحات

          



 
 

  اجلداول قائمة
  
  

  صفحة  موضوع  اجلدول  الرقم
١جدول   ١   ٤٢  تقدير من النتيجة الطلبة لفصل الضابط والتجرييب 

٢جدول   ٢  ٤٩  أنشطة املعلم والطالب قبل الدراسة 

٣جدول   ٣  ٥٠   تقدير بيانات اإلستبانة 

٤جدول   ٤  ٥١  السؤال األول عنجواب الطلبة  

٥جدول   ٥  ٥٣  السؤال الثاين عنجواب الطلبة  

٦جدول   ٦  ٥٤  لثالثالسؤال ا عنجواب الطلبة  

٧جدول   ٧  ٥٦  السؤال الرابع عنجواب الطلبة  

٨جدول   ٨  ٥٨  السؤال اخلامس عنجواب الطلبة  

٩جدول   ٩  ٥٩ السؤال السادس عنجواب الطلبة  

١٠جدول   ١٠  ٦١ السؤال السابع عنجواب الطلبة  

١١جدول   ١١   ٦٢  ضابطاللفصل ل يالقبلنتائج االختبار  

١٢جدول   ١٢   ٦٤  تجرييباللفصل لالقبلي نتائج االختبار  

١٣جدول   ١٣   ٦٥  الفرق نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط 
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Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas penggunaan permainan ular tangga dalam 
pembelajaran ketrampilan berbicara yang secara praktis dapat digunakan untuk meningkatkan 
pembelajaran berbicara di Madrasah Tsanawiyah Ash-Shiddiqy Lawang-Malang, dan secara 
teoretis dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan tentang penggunaan permainan kebahasaan 
dalam pembelajaran ketrampilan berbicara. 

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

Hasil penelitian bahwa nilai hasil pretest antara kelas kontrol dan kelas eksperiment 
sebelum penggunaan permainan kebahasaan menunjukkan hasil 0,85 sedangkan harga kritik 

nihil untuk menolak hipotesis nihil pada tingkat signifikansi 0,05 adalah 2،.9. karena hasil 

tingkat signifikansi lebih tingggi dari hasil t-test, maka hipotesis nihil diterima. Dan dapat 
disimpulkan tidak ada perbedaan kemampuan berbicara siswa antara kelas kontrol dan kelas 
eksperimen sebelum penggunaan permainan kebahasaan. 

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

Sehingga kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan permainan ular 
tangga sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan berbicara siswa dalam pembeljaran 
bahasa arab. 



  مستخلص البحث

  
 الصـديقي  املدرسـة  يف الكـالم  مهارة لترقية ثعبان و سلم لعبة استخدام فعالية ٢٠١٠،حممد صاحل

 موالنا اجلامعةب العليا الدراسات لربنامج املاجستري رسالة.ماالنج اإلسالمية املتوسطة

  . ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

  شهداء صاحل نورالدكتور احلاج  :املشرف
  

  .الكالم مهارة ترقية وثعبان، سلم لعبة:  األساسية الكلمات
  

 علـيم ت لترقية الكالم مهارة لترقية ثعبان و سلم لعبة استخدام فعالية على يركز البحث هذا
لعبة استخدام تكون معيارا ومصدرا يف , تطبيقا درسة الصديقي املتوسطة اإلسالمية مالنجم يف الكالم

  .لتعليم الكالم نظريا سلم وثعبان
يستخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي واملدخل الكمي ، ونوعه هـو البحـث   

غة العربية، والطـالب، و مالحظـة   ، ومدرس اللرئيس املدرسة: ومصادر البيانات وهي . التجرييب
املالحظـة،  : طريقة مجع البيانـات  . عملية تعليم الكالم، ونتائج االختبار القبلي والبعدي للطالب

إعداد البيانـات، وحتليـل   : وأما حتليل البيانات باخلطوات التالية . واملقابلة، و االستبيان، واالختبار
  .(t-test)البيانات وتفسريها تفسريا بالرمز التائي 

أما نتائج البحث يذكر أن النتائج لالمتحان القبلي بني الفصل الضابط والفصل التجربة قبل 
باالحتمـال   ٠،٨٥= استخدام األلعاب اللغوية يدل على نتيجـة االختبـار التـائي ت حسـاب     

(probability) ألن االحتمال أكرب من  ٢،٠٤٢α  =فـ  ٠.٠٥Ho هذا مبعـىن إن نتيجـة   . مقبول
بني الفصل  يف قدرة كالم الطالبليس هناك فرق مبني  لفصل الضابط وفصل التجربةختبارالقبلي اال

   .لعبة سلم وثعباناستخدام الضابط والفصل التجربة قبل 
لعبة سـلم  استخدام أما النتائج لالختبار البعدي بني الفصل الضابط والفصل التجربة بعد 

باالحتمـال   ٥،١٦= الختبـار التـائي ت حسـاب    للفصل التجربة يدل على ونتيجـة ا  وثعبان
(probability) ألن االحتمال أصغر من  ٢،٠٤٢α  =فـ  ٠.٠٥Ho هذا مبعـىن إن نتيجـة   . مردود

بني الفصـل   يف قدرة كالم الطالبهناك فرق مبني  لفصل الضابط وفصل التجربة البعدي االختبار
   .لعبة سلم وثعبانالضابط والفصل التجربة بعد استخدام 

لتعليم مهارة الكالم هلا فعالية  لعبة سلم وثعباناستخدام فاخلالصة من هذا البحث هي إن  
  .لترقية قدرة الطالب على مهارة الكالم
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 This research focused on the Effectively of Usage of Snake and Stair Game in skilled 
study of conversation which practically can be used to increase the conversation in junior High 
School of Malang, and theoretically can be made as source of knowledge about usage of Snake 
and Stair Game in skilled study of conversation. 

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

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

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

Then, it can be concluded from this research is the use of Snake and Stair game is very 
effective to develop students ability in Arabic conversation. 
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  الفصل األول

  اإلطار العام

 
 مقدمة -أ

إن للكالم مرتلة كبرية يف حياة املتعلم وغري املتعلم، فهو ضرورة من ضرورات احلياة،   
إذ الميكن االستغناء عنه يف أي زمن أو مكان، ألنه وسيلة االتصال بني الناس بعضهم ببعض 

  .لتنظيم حيام وقضاء حوائجهم
فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وهو ترمجة اللسان يعترب الكالم الفن الثاين من 

عما تعلمه االنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وهو من العالمات املميزة 
لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هو الصوت 

ىن من املعاين، على األقل مادلت على مع: املشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة هي
وقال الشيخ مصطفى الغالييين عن اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب ا  .١يف ذهن املتكلم

 ٢.العرب عن أغراضهم

 االكالم واملناقشة وميلهم يف ه إلثارة رغبة التالميذأن يبذل جهد للمدرس فينبغى
ساليب والطرق وكذلك الوسائل األ معرفةكما ينبغى . بأنواع االتصال الشفهي املختلفة

على تنمية قدرام يف هذا النشاط  التالميذالتعليمية الىت ينبغى االستعانة ا يف مساعدة 

                                                
 
 

 :ص) ١٩٩٢دار السلم،  : الرياض( ،١ طبعة املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،عليان، حممود أمحد فؤاد   ١
٨٥ 

  ٩ :، ص١اجلزء ): بريوت دار الكتب العلمية،(مع الدروس العربية، مصطفى الغالييين، جا  ٢
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الوسائل اللغوي وعلى جتويد مهارام، والقاعدة الىت حتكم هذه الطرق واألساليب و
  .ال ميكن أن يتعلموا الكالم دون أن يتكلموا التعليمية هي أن التالميذ

لكي يساعد  اللغويةاأللعاب  ة مهارة الكالم هيومن الوسائل التعليمية لتنمي
فاأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل الىت تساعد كثريا  ٣.املدرسني يف خمتلف املراحل التعليمية

التخفيف من رتاية الدروس وجفافها، من الدارسني على مواصلة تلك اجلهود ومساندا، و
تساعد األلعاب املعلم على إنشاء نصوص   ٤.يف الفصل ال بد فعالية أساس تعليم الطالب

ولكي . تكون اللغة فيها نافعة وذات معىن، تولد لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة واإلسهام
ما يقوله أو يكتبه اآلخرون، وال بد أيضا أن يتكلموا ويكتبوا  وايتم هلم ذلك ال بد أن يفهم

 ىت يسمعوا ويقرأوا ويتكلمونوهكذا فإن معىن اللغة ال. هملكي يعربوا عن وجهات نظر
  .ويكتبوا ستكون أوفر حيوية وأعمق خربة وأيسر تذكرا

. أن يتكلم باللغة العربية تلميذب علي كل جي وخيتص بالذكر أنه يف هذه املدرسة 
ام استخد عدمهناك مشكالت، ومنها يف هذه املدرسة رغم أن البيئة اللغوية موجودة 

واختار . ار التعليم ممال بالنسبة للتالميذ واملدرسني أيضافص. التعليمية املتنوعةالوسائل 
 لرفعالباحث أحد الوسائل التعليمية إحداها استخدام لعبة سلم وثعبان لترقية مهارة الكالم 

  شجاعة طلبة املستوى األول يف أداء الكالم ؟
اجية األوىل، واملهارة الرئيسية يف تعليم الكالم هو املهارة اإلنتبناء على ذلك إن   

ن مازال حتت سيطرة املعلم واليتيح الفرصة الكالم حىت اآل مهارة تعليم لكن يف الواقع .اللغة
الدارسني مل أن لدى التالميذ ليشتركوا جبهد ونشاط يف األنشطة التعليمية والتدريبات حىت 

                                                
 
 

  ٢ .ص) ١٩٩٧ دار النهضة العربية، :القاهرة( الوسائل التعليمية واملنهج، محد خريى كاظم،أ  ٣
4  Muhaimin, Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah madrasah dan perguruan 
Tinggi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 23 
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وقد ذكر حممد . مللل يف تعلم اللغة العربيةيستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية ويشعرون با
فرضه عليهم : أسباب ضعف التالميذ يف التعبري من ناحية املدرس هي: "عبد القادر أمحد

للتالميذ يف اختيار املوضوع، وحديثه أمام  ستقلةاملوضوعات التقليدية الضيقة وعدم تركه امل
ريب على التعبري يف بقية فروع اللغة التالميذ باللهجة العامية، وعدم استغالله لفرصة التد

وهذه حتدث منذ عصر القدمي  .ةناسبيد الدافع واقتناص الفرصة املالعربية، وعدم اهتمامه بتول
  حىت عصرنا احلاضر

فلذالك لعبة سلم وثعبان من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني على   
  .ة الدروس وجفافهامواصلة تلك اجلهود ومساندا، والتخفيف من رتاي

  
   مشكلة البحث -ب

يف مهارة  استخدام لعبة سلم وثعبان أثر ما: شكلة اليت يف السؤال األيتاملتشخيص 
جاوى  ماالنج الصديقي املتوسطة اإلسالمية  يف مدرسةلدى طلبة املستوى األول  الكالم

  الشرقية؟ 
 

  أسئلة البحث -ج

  :ل األسئلة اآلتيةوحاول الباحث اإلجابة عن هذا السؤال من خال
إلملام طلبة املستوى األول  مهارة الكالميف  استخدام لعبة سلم وثعبان أثرما   - ١

  باملفردات اللغوية ؟
تنمية طالقة طلبة املستوى ل يف مهارة الكالميف  استخدام لعبة سلم وثعبان أثرما   - ٢

  األول ؟
ملة أوالكلمة لتكوين اجل مهارة الكالميف  استخدام لعبة سلم وثعبان أثرما   - ٣

 الصحيحة ؟ 

 أهداف البحث -د
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إلملام طلبة املستوى األول  مهارة الكالميف  استخدام لعبة سلم وثعبانأثر معرفة   - ١
 باملفردات اللغوية 

تنمية طالقة طلبة املستوى ل مهارة الكالميف  استخدام لعبة سلم وثعبان أثرمعرفة   - ٢
 األول

لتكوين اجلملة أوالكلمة  مهارة الكالميف  استخدام لعبة سلم وثعبانأثر معرفة   - ٣
  الصحيحة 

 
  فروض البحث -هـ

  تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة سلم وثعبان ينمي إملام الطلبة باملفردات اللغوية  - ١
  تدريس باستخدام لعبة سلم وثعبان ينمي طالقة الطلبة يف مهارة الكالم  - ٢
مي الطلبة لتكوين اجلملة تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة سلم وثعبان ين  - ٣

 أوالكلمة الصحيحة

 
 أمهية البحث  -و

 : يستفيد املعلومات من هذا البحث كما يليأن 

  اجلانب النظري •

أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية اليت تتعلق بتدريس مهارة الكالم باستخدام   - ١
  .لعبة سلم وثعبان

واخلجل يف الكالم وملعاجلة  يشجع الطلبة يف أنشطتهم التعليمية ويزيل منهم التردد  - ٢
  .اخلوف من األخطاء

  . متكن الدارسني من التفكري املنظم على تسلسل وترابط األفكار
 

  اجلانب التطبيقي •
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للمدرسة، أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية عن تدريس مهارة الكالم باستخدام   - ١
  .لعبة سلم وثعبان

ملدرس يف تكوين الوسيلة، من هذا البحث حيتاج إىل إبداء ونشاطات اللمدرس،   - ٢
وهذه . من العلوم اللعبنيةحيتاج إىل علوم أخرى سوى اللغة العربية . الفن واحملتوى

املتنوعة، وتطويرها يف وإعداد املعلم القادر على العلوم . حثبهي خصوصية هذا ال
   .تعليم اللغة العربية

باستخدام لعبة  هارة الكالمللتالميذ، أن تكون مساعدة للتالميذ يف تنمية كفائتهم مب  - ٣
 .سلم وثعبان

  

   حدود البحث -ز

 يف لعبة سلم وثعبان استخدامحيدد الباحث موضوع هذا البحث : احلدود املوضوعية  - ١
، دراسة )ماالنجعلى مدرسة الصديقي  املتوسطة اإلسالمية بالتطبيق (مهارة الكالم 

هذا استخدام  أثرملعرفة  وجرى استخدام الوسيلة ف لقائني،. لفصل األولاجتريبية 
ودف هذه التجريبة يف مهارة الكالم، . الربنامج يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية

 .لفصل األولا مدرسة الصديقي  املتوسطة اإلسالمية خاصة تالميذ

الصديقي املتوسطة  يف مدرسةجيرى هذا البحث يف املستوى األول : احلدود املكانية  - ٢
وقد اختار الباحث هذه املدرسة لتوفري استخدام . جاوى الشرقية ماالنج اإلسالمية

يبدؤون  ألن التالميذ -الفصل األول–كذلك مت اختيار هذه املرحلة . الوسيلة فيها
 دراسة اللغة العربية يف هذا الفصل، ويهدف الباحث أن يبدأ التلميذ بوسيلة جذابة

   .تؤثر يف حبه للمدة مستقبال
  .م ٢٠٠١٠-٢٠٠٩ يرى هذا البحث يف العام الدراسجي :احلدود الزمانية - ٣

 حتديد املصطلحات -ح 
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هناك مصطلحات جيب أن حيددها الباحث يف حبثه هذا، ويرجو من حتديـد هـذه   
  .املصطلحات إزالة خطأ التفاهم والتفاسري

للوصول  –متعاونني أو متنافسني  –لعبة سلم وثعبان هي نشاط يتم بني الدارسني  - ١
من املبادئ السـائدة يف تعلـيم اللغـات    . ٥إطار القواعد املوضوعة إىل غايتهم يف

األجنبية، أن عملية التعليم والتعلم ينبغى أن تتم يف مرح وجة، وميكن تلبية تابيـة  
  .هذا احلافز النفسي على وجه أكمل باستخدام لعبة داخل فصول اللغة

شيء له داللـة يف  مهارة الكالم هي ما يصدر عنه اإلنسان من صوت يعرب به عن  - ٢
ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم وبناء على هذا، فإن الكـالم  
الذي ليس له داللة يف ذههن املتكلم أو السامع، ال يعد كالما بل هي أصـوات ال  

فالكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات . ٦معىن هلا
ن الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت تساعده على التعـبري  بدقة، والتمكن م
بـاملفردات لكـي    فلذلك حيدد الباحث .٧ل يف مواقف احلديث عما يريد أن يقو

والظـواهر  (التالميذ هم يستطيعون ويعتربون السياقية واالصـطالحات، الطالقـة   
قواعـد النحـو    مع قدر مالئم مـن ( وتكوين اجلملة أو الكلمة) الصوتية املختلفة

 )والصرف واإلمالء

                                                
 
 
5 Http: // id. WikiPedia. Org/wiki/Ular_tangga  

 ٨٦ .ص، مرجع سابقأمحد فؤاد حممود عليان،  ٦
 .، ص)٢٠٠٣إيسيسكو،(الناطقني ا، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ، طرائق تدريس اللغة العربية لغري  ٧

١٢٦  
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يقصد بالفعالية هي املقياس أو املعيار الذي يتعلق بدرجة النجاح نوعيا وكميا . فعالية - ٣
نستطيع أن نقول أن هذه العملية فعالية إذا وصـلت إىل  . يف عملية التعليم والتعلم

وثعبان يف إذن يعىن بالفعالية يف هذا البحث هي فعالية لعبة سلم . األهداف املنشودة
 .إجناح تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم
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 البحث أهية -ط

  :أمهية البحث فيما يلىإن 
  الفائدة التطبيقية - ١

 . لعبة سلم وثعبان لترقية مهارة الكالم ، لزيادة معرفة عنلتالميذ املستوى األول

 .ملعلمي اللغة العربية، لزيادة عن طريقة استخدام لعبة سلم وثعبان

  .سة، لترقية درجة جودا يف تنمية اللغة العربيةللمدر
 الفائدة النظرية - ٢

معطيات هذا البحث لزياد النظرية يف استخدام لعبة سلم وثعبان لترقية مهـارة  
 .الكالم

 .إصدار االقتراحات التربوية يف استخدام لعبة سلم وثعبان لترقية مهارة الكالم - ٣

  .بيةمعطيات هذا البحث لترقية تعليم اللغة العر
  

 الدراسات السابقة -ي

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

اإلبتدائية احلكومية يف  يف مدرسةتعليم املفردات وطريقة تدريسها "دراسة بعنوان  •
أما أهداف هلذا البحث لبيان عن استعمال طريقة . ٨"سيدوهارجوا جاوى الشرقية

مث بيان عن تطبيق مهارة الكالم وطريقة تدريسها وفقا  يف مدرسةتدريس الكالم 
وجود العيوب من : النظرية املتطابقة فيها وتوصل الباحث إىل النتائج التالية

                                                
 
 

اجلامعة جاوى الشرقية،  :ارجواسيدوه(يف مدرسة اإلبتدائية احلكومية نينو أردينطا، تعليم املفردات وطريقة تدريسها  ٨
 )م ٢٠١٠احلكومية ماالنج، 
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املدرسني، التالميذ، مث أن بيئة املدرسة ال تساعد التلميذ على تطوير مهارته يف 
ية، وكذلك أم مل يتعودوا ومن الكالم خاصة عند االتصال فيما بينهم يف اللغة العرب

 . ادثة يف اللغة العربيةى احملقبل عل

والتعليق على تلك الدراسة أا تبحث عن مهارة الكالم وطريقة تدريسها، و تطبيق 
والبحث الذي سيبحثه الباحـث  . نظرية الوحدة ملهارة الكالم، و عن تأثري لعبة سلم وثعبان

الصـديقي   يف مدرسـة لم وثعبان لترقية مهارة الكالم يذكر فيه عن فعالية استخدام لعبة س
  .ماالنج املتوسطة اإلسالمية 
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

  
  

 مفهوم الكالم  - أ

األساسية، اليت التالميذ إىل إتقاا  ، الكالم من املهاراتاللغة يف األساس هي الكالم
الفترة األخرية، عندما زادت أمهية  يفاشتدت احلاجة إىل هذه املهاراة ولقد . يف اللغة األجنبية

الكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية و ٩.اإلتصال الشفهي بني الناس
 ١٠.وإن كان هونفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين. من غايات الدراسة اللغوية

عىن القائم الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو امل
اجلملة املركبة : بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة

ذلك الكالم املنطوق الذي : أما التعريف االصطالحي للكالم فهو. ١١جاء الشتاء: املفيدة حنو
يعرب به املتكلم عما يف نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر 

سات، وما يزخر به عقله من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات، وإحسا
  .١٢أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

                                                
 
 

  ١٣٧: ص) ٢٠٠٩العربية للجميع، . (كن متخصصاعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،   ٩
   ١٦٠ .ص) ١٤١٠جامعة املنصورة،  :مصر(ا تعليم العربية لغري الناطقني  رشدي أمحد طعيمة،  ١٠
 .٨٠٦ .، ص٢ املعجم الوسيط، ج: العربية جممع اللغة  ١١
 ١٦٠. املرجع نفسه، ص ١٢
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وميكن تعريف الكالم بأنه ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء له 

وبناء على هذا، فإن الكالم . ذهن املتكلمداللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف 
  .الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، ال يعد كالما بل هي أصوات ال معىن هلا

ر يف وفمهارات الذك: جنس املتحدث: وتتعدد مهارة الكالم تبعا لعوامل متعددة  
ر يف الكالم ختتلف عن فمهارة الصغا: الكالم ختتلف عن مهارات األنثى، ومنها العمر الزمين

ستوى املمهارات الشباب، ومهارات الشباب ختتلف عن مهارات الشيوخ وهكذا، ومنها 
فمهارات املستويات التعليمية وختصصها ختتلف عن بعضها يف الكالم، ومنها : التعليمي

اخلربات الثقافية، والرصيد اللغوي، وقرب موضوع املتحدث منه، أو بعده عن جمال ختصص 
  .١٣كلم، ودافعية املتكلم إىل غري ذلك من عوامل أخرىاملت

فاحملادثة هي وسيلة املرء الشباع حاجاته وتنفيذ متطلباته يف اتمع الذي حييا فيه،   
وهي االدة االكثر تكرارا وممارسة واستعماال يف حياة الناس، وأكثر قيمة يف االتصال 

  ١٤. اللجتماعي من الكتابة
لة تتم دون مقدمات أو دون ترتيب وتنظيم، وإمنا هو إن الكالم ليس عملية سه

  :١٥عملية منظمة تتم يف خطوات ميكن توضيحها فيما يلي
قبل أن يتكلم املتكلم بأي كالم ال بد وأن يكون هناك مثري داخلي، أو : االستثارة  - أ

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

 
 

 ٥٤. املرجع سابق، صحممود كامل الناقة،  ١٣
  ٢٩٥. ص) ١٩٩٦جامعة دمشق، : دمشق(حممود أمحد السيد، يف طرائق تدريس اللغة العربية، طبعة الثانية   ١٤
 ٩٣-٩٢. املرجع سابق، صأمحد فؤاد حممود عليان،  ١٥
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مثل السرور، أو الغضب، أو احلزن، أو الشكر هللا على نعمائه والرضا داخليا 
وقد يكون املثري بتأثري واستثارة خارجية مثل الرد على كالم، أو اإلجابة عن . بقضائه

وهكذا تكون بداية . . السؤال، أو توضيح معلومة، أو ثورة على تصرف معني 
  .الكالم

  لسانه وراء عقله، فال ينطق قبل أن يفكر اإلنسان العاقل هو الذي جيعل : التفكري  -  ب
أي يسبق تفكريه نطقه، فيفكر يف األمر الذي يريد التكلم فيه، مث جيمع األفكار 

 .ويرتبها قبل أن ينطق ا

بعد االستثارة والتفكري يأيت دور صياغة األلفاظ، فانتقاء األلفاظ : صياغة األلفاظ - ج
واختيار اللفظ املناسب للمعىن يوصل  ألن األلفاظ قوالب للمعاين، مهم جدا، 

 .املعىن للسامع من أقرب طريق

وهو املرحلة األخرية اليت ال ميكن الرجوع فيها، فاللفظ إذا خرج من اللسان : النطق -د
حمسوبا على صاحبه، فالنطق السليم بإخراج احلروف من خمارجها، ومتثيل   أصبح 

، هو املظهر اخلارجي لعملية الكالم، ومن املعىن باحلركة واالشارة، والتنغيم الصويت
  .هنا وجب أن يكون النطق سليما وواضحا، وخاليا من األخطاء، ومعربا عن املعاين

  

 أهداف تعليم مهارة الكالم -ب

هناك أهداف كثرية ومتنوعة من تعليم مهارة الكالم، وأهداف الكالم تشترك مع 
  :١٦ة للكالم ميكن توضيحها فيما يليأهداف اللغة العربية العامة، وهناك أهداف عام

                                                
 
 

  .٩٥-٩٤: صاملرجع نفسه، أمحد فؤاد حممود عليان،  ١٦
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األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم اتمع،  متكني  - أ
والتعود على النطق السليم للغة، وهذا يستدعى أن يتعلم الفرد فن اللغة وقواعدها، 

الم، وصوغ حيث يستخدم ألفاظا للداللة على املعاين املتنوعة اليت ترد يف أثناء الك
  .الكالم يف عبارات صحيحة

ويكون . متكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة   -  ب
ذلك بتزويدهم باملادة اللغوية، لتترقى لغتهم، وتكون لديهم القدرة على توضيح 

مل األفكار باستخدام الكلمات املناسبة، واألسلوب املناسب، وذلك ألن األلفاظ حت
 .شحنات معنوية ال تنفصل عنها

 على تنسيق عناصر الفكرة املعرب عنها مبا  سيع دائرة أفكارهم، وذلك بالتمكنيتو - ج
على نقل وجهة نظرهم إىل   وقوة تأثري يف السامع، والتمكنييضفي عليها مجاال

 .غريهم من الناس، واإلبانة عما يف النفس بتعبري سهل مفهوم

لتفكري املنطقي، والتعود على السرعة على التفكري والتعبري، تعويد األفراد على ا   - د
وكيفية مواجهة املواقف الطائرة واملفاجئة، وتعويدهم على تنظيم تعبريهم عن طريق 

 .تدريبهم على مجيع األفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا منطقيا، وربط بعضها ببعض

النفس، واإلعداد للمواقف احليوية اليت القدرة على مواجهة اآلخرين، وتنمية الثقة ب - ـه
تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على االرجتال، والتعود على االنطالق يف احلديث 
والطالقة يف التعبري، والقدرة على التعبري عما يف النفس جبرأة وصدق، وتنمية 

 .القدرة على االستقالل يف الرأي

كالسؤال : أن الكالم يتضمن كثريا منهااتساع دائرة التكيف ملواقف احلياة، باعتبار   - و
واجلواب، واملباحثات، واملناظرات، وإلقاء التعليمات والتوجيهات، وإدارة احلوار 

 .واملناقشات، والتعليق على األخبار وغري ذلك



 
 
 

 

14 
 

 

إتقان املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها وتنسيقها، فالفرد   - ز
مه ال يكون مدققا بصورة جيدة، وهذا اإلتقان جيب يدقق يف كتاباته، ولكنه يف كال

أن يتصف بالسرعة املناسبة، مع انتقاء األلفاظ املناسبة للمعاين، وكذا التراكيب 
 .والعبارات، والتزود ا، ألن املتكلم سيحتاج إليها يف حياته اللغوية

ح عن ذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل واالبتكار، والتعبري الصحي - ح
 .األحاسيس واملشاعر واألفكار يف أسلوب واضح راق ومؤثر

  :١٧وهناك أيضا أهداف تعليم الكالم للناطقني بغري العربية وميكن عرضها فيما يلي
أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة وذلك   ) أ

  .بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 .صوات املتجاورة واملتشاةأن ينطق األ  ) ب

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

 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة  )د

أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتركيب الكلمة يف العربية خاصة  )هـ
 .يف لغة الكالم

اللغوية يف التعبري الشفهي مثل التذكري والتأنيث ومتييز  أن يستخدم بعض اخلصائص  ) و
 .العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن   ) ز
 .يستخدم هذه الثروة يف إمتام عملية اتصال عصرية

                                                
 
 

 .١٣٠: ، صاملرجع سابقحممود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة،  ١٧
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ل الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه االجتماعي أن يستخدم بعض أشكا )ح
وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن التراث العريب 

 .واإلسالمي

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

تصل ومترابط لفترات أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث ا بشكل م )ي
  .مقبولة  زمنية 

  
 االت الكالمجم -ج

  :١٨جماالت الكالم متعددة، وسيذكر الباحث أهم جماالت الكالم وهي كما يلي
 الكالم عن القصص  - أ

القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معا وتبىن على 
امة، فالقصة خري معني للتدريب على وحكاية القصص من ألوان الكالم اهل. قواعد معينة
  :وينبغى مراعاة اآليت عند التدريب على حكاية القصص. مهارة الكالم

ألن اإلكراه يقتل يف النفس أهم عناصر القدرة على الكالم، : جتنب اإلكراه - ١
فيختار املتكلم القصة بنفسه، ألن ذلك يساعده على األداء اجليد ويعمل على 

جياد املوقف الطبيعي الذي يشجع على حكاية القصص اليت تنمية مهارة الكالم إ
يتكلمون عنها من واقع حيام وخربام، بأن حيكوا قصة وقعت هلم يف نفسهم 

 .أو شاهدوها يف احلي البيئة اليت يعيشون فيها

                                                
 
 

 .١١٢- ١٠٦: ، صملرجع سابقأمحد فؤاد حممود عليان، ا ١٨
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 .مراعاة النطق السليم، وإخراج احلروف من خمارجها  - ٢

 .مراعاة التنغيم الصويت  - ٣

قصة معرفة جيدة، واستعمال الكلمات اليت توحي باملعىن، التأكد من معرفة ال  - ٤
 .ومراعاة الضبط النحوي والصرف يف الكلمات

والتدريب على حكاية القصص يأخذ أشكاال متعددة مثل احلوار، التلخيص،   - ٥
  .التطويل، أو احلديث عن فكرة القصة

 الكالم احلر   -  ب

خصية، وهذا يشمل يقصد بالكالم احلر هو التعبري عن األفكار واآلراء الش
موضوعات متعددة ومواقف خمتلفة، مثل احلديث عن األمور الدينية، والعادات والتقاليد، 

  .واحلديث يف النوادي الرياضة والثقافية واحلفالت، ووصف األحداث الواقعية وغريها
الكاملة للمتكلم كي يعرب عن رأيه، ويشارك يف احلديث،  ستقلةوهذا اال يعطى امل

عوامل االضطراب عند املتكلم باملشاركة اإلجيابية يف الكالم، وينبغى عدم إحراج ويزيل 
 .املتكلم، أو قطع حديثه، أو السخرية منه، أو ختطئة رأيه دون دليل

 الكالم عن الصور - ج

. م من جماالت الكالم الذي مييل إليه الصغار والكبارالكالم عن الصور جمال مه
فالصور منها ما . الصور إىل العبارات واأللفاظ اليت تدل عليها والغرض منه انتقال الذهن من

  .هو متحرك، ومنها ما هو ساكن
، ومشاهدة الطبيعية وأحداث )التلفاز، الفيديو، والراديو(فالصور املتحركة مثل أفالم 

والصور الساكنة مثل اللوحات املرسومة ملناظر طبيعية، أو ألفراد، أو حليوانات، أو . احلياة
  .ومثل بعض مشاهدة الطبيعية الساكنة، كاجلبال والصحراء والبحر وغريها. باتاتلن

 احملادثة -د
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. رك شخصان أو أكثر يف الكالم عن شيء معنياحملادثة مصدر حادث وتعىن أن يشت
وتعد احملادثة من أهم ألوان النشاط للصغار والكبار، وتعد اخلطوة األوىل يف معرفة اللغة 

األفراد على احملادثة حيسن أن يكون هناك فرص متاحة لتحقيق نوع من  ولتشجيع. العربية
  . أنواع احملادثة احلرة
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 املناقشة - ـه

املناقشة مصدر ناقش، ويقصد ا احلديث املشترك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض، 
اقشة واألساس يف املناقشة أا نشاط إلثارة التفكري الناقد، واملفهوم من املن. وسائل وجميب

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

 اخلطب والكلمات -و

يعرض لإلنسان كثري من املواقف الىت تتطلب منه إلقاء كلمة، فهناك مواقف التهنئة، 
ويعد فن .ومواقف التعزية، ومواقف تقدمي اخلطباء واحملاضرين، وحفالت التكرمي وغري ذلك

ابة مظهرا قويا من مظاهر البالغة وقوة التأثري، واخلطابة ضرورة من ضرورات االجتماع اخلط
  .يف احلياة العامة

  
 طريقة تعليم مهارة الكالم -د

إن تنمية الكالم أو احلوار تستلزم إعداد برنامج مناسب وخمطط لتحقيق أهداف 
عربية يف مرحلة دراسية حمددة مستمدة من أسس احلوار الفعال ومن أهداف تعليم اللغة ال

حبيث يشتمل الربنامج على صياغة األهداف واختيار وتنظيم احملتوى وحتديد طرق , معينة
 .التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية وأساليب التقومي املناسبة

فتقسم الطرق يف , صنفت طرق التدريس حسب اجلهد املبذول يف كل طريقةوقد 
لطرق اليت يتحمل املعلم وحده العبء فيها دون مشاركة من أوهلا يشمل ا: ثالث جمموعات

وثالثها يشمل الطرق . وثانيها يشمل الطرق اليت يتقاسم العبء فيها املعلم والتالميذ. التالميذ
 أما الطريقة. اليت يتحمل التلميذ وحده العبء فيها ويناقشه املعلم فيما توصل إليه من نتائج
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وما يبدله من جهد يف كشف , تعتمد على النشاط الذايت للمتعلمالتنقيبية الكشفية فهي اليت 
  .  ١٩دون أن يعطى مثريات كثرية, املعلومات اجلديدة

  :٢٠ما يليوار فيأما من األساليب املستخدمة يف تدريس الكالم واحل
 احملادثة املوجهة  - أ

ويتم فيها اقتراح . وهي أسلوب للتدريب الشفوى املضبوظ يستخدم يف تعليم اللغة
لتنتقل احملادثة بسالسة بني , التعبري أو الكالم الذي يقوله كل طالب مشارك يف احملادثة

فاحملادثة املوجهة هي نوع من , األطراف من خالل سلسلة خمططة من التعبريات املألوفة
احلوار املخطط واملقصود يستهدف التدريب على مهارات التعبري الشفهى يف املواقف 

ويكون حتت إشراف املعلم حبيث حيدد لكل طرف من أطراف احملادثة , احلوارية املختلفة
  .ومادا عليه أن يقول. الدور الذي يؤديه يف احملادثة

 األلعاب  - ب

منها ما ميارس يف احلياة , هناك كثري من األلعاب اللغوية اليت تعتمد على احلوار
لغة وخاصة التعبري ومنها ما يتخذ وسيلة لتعليم فنون ال, اليومية بغرض التسلية واملرح

ويتطلب هذا النوع من األلعاب مشاركة جمموعة من األفراد حبسب قواعد كل . الشفهى
  .لعبة ويكون لكل مشارك دور حمدد يؤديه

                                                
 
 

 . ٢٣ .، ص١٩٩٦) صرية اللبنانيةالدار امل: القاهرة . (تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق, حسن شحاتة ١٩
 .٧٠-٦٥، ٢٠٠٣، )مكتبة وهبة: عابدين(اته واستراتيجياته وأساليب تعليمه، مىن إبراهيم اللبودي، احلوار فني ٢٠
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 املناقشة -ج

حيث يتبادل املشاركون , وتتضمن حوارات هدفا حمددا ومعروفا للمشاركني فيها
. إجياد حل أو إجابة أو قرار بشأا ويتعاونون ىف, الرأي حول موضوع أومشكلة معينة

  .وربطا بينها للوصول إىل حل مرض , وتتطلب املناقشة تسجيال لألفكار الىت تطرح
  :وتأخذ املناقشات أشكاال متعددة من حيث تنظيمها وإدارا كاآليت

 املؤمتر  - ١

ويعمل على , ويتطلب رئيسا يدير املناقشة, وينبغى استخدامه مع جمموعات صغرية
وعلى مجيع املشاركني أن يسهموا ىف , ة قدرة املشاركني على العمل مع اآلخرينتنمي

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

 املناقشات العامة - ٢

األسئلة  ويتبعها, حيث يتم التقدمي للموضوع من جانب جمموعة صغرية من املتحدثني
وتنوع املتحدثني يضيف للموضوع جوانب متعددة ولكن , واملناقشة الىت يقوم ا اجلمهور

 .جيب أن يهتم املدرس بأال خترج املناقشة عن هدفها

 املنتدى  - ٣

وتطرح األسئلة والتعقيبات من قبل , يكون التقدمي من جانب متحدث واحد
وقت قصري ويتطلب قدرا من السيطرة اجلمهور عقب التقدمي وميكن مشاركة عدد كبري ىف 

 .لضبط املناقشات

 احللقة الدراسية - ٤

كما جيب أن يكون املشاركون على , مناقشة مجاعية مع أقل قدر من القيادة الرمسية
وتكون عملية فقط يف حالة وجود مجاعات صغرية وتصلح . قدر كبري من اخلربة باملوضوع

  .للمواقف اليت تتطلب إجياد حلول
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  وع دراسة موض - ٥
ويتطلب , رئيس املناقشة أن يكون ملما باملوضوع, مناقشة مجاعية ملوضوع معني

  .وتعمل على تنمية مهارة التحليل وحل املشكالت. دلك وقتا طويال
  
  استراتيجية اموعات الصغرية  - د

استراتيجية اموعات الصغرية هي جمموعة من الطرق اليت اقترحها خرباء املناهج 
واملصدر الوحيد , حماولة لتطوير الدور التقليدي للمعلم كوعاء للمعرفةوطرق التدريس يف 
ليصبح ميسرا للتعلم ومشاركا لتالميده يف األنشطة الصفية من خالل , للسلطة داخل الفصل

  .تفويضهم بعض السلطة داخل الفصل
ويتطلب استخدام استراتيجية املناقشة يف جمموعات صغرية يئة مناخ مالئم يف 

وتشجيع  (questioning)يسوده االحترام املتبادل والدعم وتنمية مهارات التقصى الفصل 
  .روح التعاون

وتناسب طرق اموعات الصغرية املواقف اليت تتطلب زيادة التفاعل اللفظي بني 
وبعضهم داخل الفصل وتنمية روح املسؤولية واالستقاللية يف  التالميذو, واملدرس التالميذ
وتضفى مناخا , اعد هده الطريقة يف حتسني مهارة التحدث والنطق والتفكريكما تس, التعلم

كدلك تتيح هده . داخل الفصل التالميذمن التلقائية وممارسة الضبط غري املباشر على أنشطة 
كي يبحثوا ويقوموا ويتوصلوا لرأي شخصي فهي تعلمهم مهارة  للتالميذالطريقة الفرصة 

  .التفكري الناقد 
  ل التعليمية واستخدامها يف تعليم مهارة الكالمالوسائ -هـ

ماهية الوسائل التعليمية دورها يف عملية التعلم والتعليم، : يشتمل هذا املبحث على
وتقسيمات وأنواع الوسائل التعليمية، والقواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية، 

  .والوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم
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 التعليمية ودورها يف عملية التعلم والتعليمماهية الوسائل  - أ

الوسيلة التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط اليت يستخدمها املعلم يف   
أو يقال أن . ٢١املوقف التعليمي، بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للدارسني

لتعليم، وتوضيح معاين كلمات الوسيلة التعليمية هي أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية ا
املعلم، أي لتوضيح املعاين وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارات واكسام 
العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب املعلم على 

  .استخدام األلفاظ والرموز واألرقام
كما تعين خلق الدوافع وإثارة الرغبة . علمتعين عملية التعليم توصيل املعرفة إىل املت

لدى املتعلم للبحث والتنقيب والعمل للوصول إىل املعرفة، وهذا حيتم وجود طريقة 
انتقال مسافر من ماالنج إىل سورابايا أو العكس، فال بد : فلو رمزنا هلذا العملية. وأسلوب

  .من وجود طريق يسلكها وواسطة لنقله من مكان آخر
لى قدميه أو ركب سيارة أو طائرة ففي مجيع احلاالت سيصل إىل هدفه، فإذا سار ع

ها فكلها وسائل ولكن أجود. أما الفرق بني وسائل النقل تلك فهو اختالف الزمن واجلهد
 :٢٢تلخيص دور الوسائل التعليمية كماوميكن . أسرعها وأكثرها راحة

  .تقليل اجلهد واختصار الوقت من املعلم واملتعلم - ١

                                                
 
 

دار  : الرياض(العربية عبد ايد سيد أمحد منصور، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة  ٢١
 ٣٨ .ص) ١٩٨٣املعارف،

 .ص) ١٩٨٥ دار إحياء العلوم،: ريوتب(لتعليمية إعدادها وطرق استخدامها بشري عبد الرحيم الكلوب، الوسائل ا ٢٢
٢٨-٢٧. 
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فزيون، واملعارض لرحالت التعليمية والسينما والتللوسائل التعليمية تعلم مبفردها، كاا - ٢
 .واملتاحف ولوحات العرض

الوسائل التعليمية تساعد يف نقل املعرفة وتوضيح اجلوانب املبهمة وتثبت عملية  - ٣
 .االدراك، كالكرات األرضية واخلرائط والنماذج والصور

املعلومات وتزيد كم حفظ الطالب وتضاعف استيعابه  الوسائل التعليمية تثبت - ٤
 .كاالفالم والصور والرسومات واللوحات التعليمية

الوسائل التعليمية تقوم معلومات الطالب وتقيس مدى ما استوعبه من مادة الدرس 
  .كاخلرائط الصماء ولوحه الكهرباء واجراء التجارب العملية

لتعليم بشكل فعال ال بد من مراعاة األمور ولكي تؤدي الوسيلة دورها يف عملية ا
  : ٢٣التالية عند اختيار الوسيلة أو اعدادها

  .حتديد اهلدف من استخدام الوسيلة  - ١
 .دقة املادة العلمية ومناسبتها ملادة الدرس  - ٢

 .توفر املواد الالزمة لصنعها مع رخص تكاليفها  - ٣

 .شوتعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة عن االكتظاظ واحل  - ٤

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

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

أن تبقي مع الزمن، كلوحات املعلومات واخلرائط السياسية والرسومات البيانية  - ٧
 .وغري ذلك

 .أن تناسب مدارك التالميذ، حبيث يسهل االستفادة منها - ٨
                                                

 
 

  .٢٩-٢٨ .املرجع نفسه، صبشري عبد الرحيم الكلوب،  ٢٣
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  .قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها جتربة الوسيلة - ٩
 تقسيمات وأنواع الوسائل التعليمية  -  ب

  :٢٤تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية وهي يف األقسام التالية
 الوسائل السمعية والبصرية  - ١

وهي اليت تعتمد يف فهمها وإدراكها على املعينات التعليمية اليت تستخدم حاسيت 
  :لقسم أنواع الوسائل التالية ويضم هذا ا. السمع والبصر

وتضم اموعة اليت تعتمد على حاسة البصر كالصور املتحركة والصور . البصرية  - أ
  .الفوتوغرافية، والرسوم التوضيحية، والشرائح، واألفالم

وتضم اموعة اليت تعتمد على حاسة السمع كالراديو واألسطوانات  . السمعية  -  ب
 .والتسجيالت الصوتية

وتشمل . وتضم اموعة اليت تعتمد على حاسيت البصر والسمع. البصرية السمعية -ج 
الصور املتحركة الناطقة كالتلفزيون واألفالم والتسجيالت الصوتية املصاحبة 

  .للشرائح واالسطوانات أو الصور
 وسائل ممجموعات املعمل  - ٢

القسم واليت تتيح للدارسني فرص العمل واملشاركة، أكثر من املالحظة ويضم هذا 
  :أنواع الوسائل التالية 

                                                
 
 

، )دار املعارف: الرياض(عبد ايد سيد أمحد منصور، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية،  ٢٤
  .٥٤-٥١ .ص، ١٩٨٣
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 اخلربات املباشرة اهلادفة  - أ

وهي املواقف اليت تقتضى نشاطا اجيابيا فعاال من التلميذ، ويكتسب عن طريقها 
خربات تعتمد على خمتلف احلواس، ويكون الغرض من هذه املواقف واضحا يف ذهن 

ربة ويستمر أثر هذه اخل. تاتزراعة نباالتلميذ، مثل التجربة املعملية أو تربية حيوانات أو 
 .لزمن طويل نتيجة ملشاركة التلميذ واجيابيته يف العمل

 )النماذج واألشياء والعينات(ات سم  -  ب

ومن أمثاهلا منوذج جسم اإلنسان، واخلرائط البارزة، والكرة األرضية، واحليوانات 
ادة، وهي توفر الوقت وهذه اسمات ختتلف عن الواقع يف احلجم أو التعقيد أو امل. احملنطة

  .واجلهد واملال إذا أستخدمت كبديل للموضوع نفسه
 التمثيليات - ج

وختتص باملواقف املاضية أو نادرة احلدوث أو اليت تشكل أخطارا معينة عند دراستها 
ومن . على الطبيعة، أو مواقف االنفعال واحلماس أو لتوضيح أمور مكانية بعيدة عن الدارس

تاحتها فرصة االسهام االجيايب عند الدارسني وتركيزها على العناصر اهلامة فوائد التمثليات ا
 .واستبعاد ما يثبت انتباه الدارس

 جمموعات املالحظة  - ٣

واليت تتيح للدارسني عنصر املالحظة، وال تعىن سلبية من جانبهم بل إا تتيح فرص 
  :ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية . العمل االجيايب

 ضيحات العمليةالتو  - أ

كمثل التجارب العملية يف حصص العلوم واملعامل، أو شرح موضوع علمي على 
 ورغم أن التوضيحات العملية تعتمد. السبورة أو اللوحة، أو تدريب علمي على أجهزة

أساسا على املالحظة من جانب الدارسني، فإن هذا ال يعىن عدم إجيابيتهم ومشاركتهم يف 
 .واإلجابة واألداء واالختبارمادة الدرس بالسؤال 
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 الرحالت  -  ب

قد يصعب على التالميذ احلصول على خربات كافية داخل قاعات الدرس، األمر 
الذي حيتاج إىل قيامهم بزيارة األماكن واملعامل واملتاحف للتعرف على احملتوى واملظهر 

  .واالمكانيات مما يتيح خربات ذات كفاءة عالية
  املعارض - ج

م باملعارض ليقوم التالميذ بعرض ما مر خبربام الدراسية أو ملشاهدة قد يستعني املعل
وميكن أن يقوم التلميذ بعمل . مناذج وعينات وأشياء ولوحات متثل موضوعات دراستهم

 .العرض أو ينتقل إىل معرض جاهز

 الصور املتحركة -د

ات الصلة ورغم أا تربز اخلربات ذ. وهي ما تعرض عن طريق السينما أو التلفزيون
  .الوثيقة باملوضوع، وحتذف العناصر غري الالزمة، أال أا وثيقة الصلة بالواقع

  الصوت - هـ
وتشمل . واليت حيتاجها املعلم لتعليم اللغات، أو شرح نواحي تارخيية أو أحداث جارية

االسطوانات وأشرطة التسجيل واإلذاعة الداخلية والراديو، وهي وسائل يستفيد منها 
 .من الدارسني بتكاليف قليلةالعديد 

 الصور الثابتة -و

ومنها ما يستخدم يف التعليم دون أجهزة عرض، ومنها ما حيتاج إىل أجهزة عرض 
  .خاصة كجهاز عرض األفالم الثابتة

 الرسوم -ز

وهي شائعة االستخدام يف الكتب وعلى السبورات، واالت واملعارض واملتاحف 
يتها يف توضيح النظريات واحلوادث والعمليات، أكثر من وكثريا ما تكون أمهيتها وفاعل

  .الواقع
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 القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية -و

  :٢٥هناك قواعد عامة الستخدام الوسائل التعليمية، وهي
 االبتعاد عن الشكلية يف استخدام هذه الوسائل - ١

دة فيلم أو إن جمرد النظر إىل صورة أو خريطة أو االشتراك يف رحلة أو مشاه
اإلصغاء إىل برنامج إذاعي تعليمي ال يعىن بالضرورة أن التلميذ يفهم معاىن اخلربات اليت 

وعلى املدرس أن يدرك أن الوسائل السمعية البصرية ليست أدوات . تنقلها هذه الوسائل
أو ميكن عن . يستطيع التالميذ عن طريقها وخالهلا أن يتعلموا على حنو سريع وتام ستقلةمس

حقيقة، هناك بعض املشاكل . طريقها أن يتغلب على مجيع مشكالت التدريس والتعلم
التعليمية ميكن إجياد حلول جزئية أو كلية هلا عن طريق االستخدام الواعى هلذه الوسائل، 

وكل ما ميكن أن تؤكده يف . ولكن هذا ال يعىن أن ذلك ممكن بالنسبة لكل املواقف التعليمية
 أحسن حاالا أدوات مكمله للتعليم وال متثل يف حد ذاا مواقف تعليمية هذا الصدد أا يف

  .وهي كما قلنا ليست خربات وإمنا هي وسائل احلصول على اخلربة. تامة
ومثة حتذير للمدرس يف استخدامه لبعض الوسائل التعليمية وهو أن املالمح غري   

ة تشملها قد تثري اهتمام التالميذ، وميكن العادية للوسيلة مثل حداثة فكرا أو لوا أو طريق
للمدرس أن مينع ذلك باالبتعاد عن الشكلية يف استخدام الوسيلة، وذلك بأن يوضح للتالميذ 
الغرض من استخدامها ويوجههم إىل النقط األساسية اليت ختدمها الوسيلة ويساعدهم على 

  .فهمها
 عدم ازدحام الدرس بالوسيلة   - ٢

                                                
 
 

  ١٩٩٧، )دار النهضة العربية: القاهرة(لوسائل التعليمية واملنهج، أمحد خريي كاظم وجابر عبد احلميد جابر، ا ٢٥
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ال ننكر أن توافر الوسائل . لنقطة السابقة وتتداخل معهاوتتصل هذه النقطة با
التعليمية املناسبة وتنوعها أمر ضروري وجوهري يف بعض األحيان، ولكن االستخدام غري 
املميز دون ختطيط ووعي مبا ميكن أن تسهم به هذه الوسيلة بالنسبة ملوقف تعليمي معني قد 

  .يؤدي يف سهولة إىل نتيجة عكسية
ختيار السليم للوسيلة املناسبة معرفة املدرس بالوسائل التعليمية املختلفة ويتطلب اال  

 .واإلسهامات املتنوعة اليت ميكن لكل وسيلة أن تقدمها لتحقيق أهداف مادة ختصصه

 مالئمة الوسيلة ملستويات التالميذ العقلية وخربام - ٣

ولذلك . ي والعقليينبغي أن تالئم الوسائل التعليمية مستويات نضج التالميذ اجلسم
وقد تكون هناك . جيب أن تتحدى الوسائل املختارة تفكري التالميذ مبا يتناسب مع قدرام

لوسيلة وسيلة معينة مناسبة موعة من التالميذ يف موقف تعليمي معني، وال تناسبهم نفس ا
اسية ضمن يبني لنا أمهية اختيار الوسيلة املناسبة كخطوة أس وحدها. يف موقف تعليمي آخر

  .االستخدام السليم
 حتديد األغراض التعليمية واختيار الوسائل املناسبة - ٤

إن حتديد األهداف التربوية أساس حيوي يف اختيار خربات التعلم ووسائله وأدواته، 
ولذلك فإن معرفة املدرس لألهداف اخلاصة والعامة لدرس أو موضوع أو وحدة دراسية 

للربنامج التعليمي بأكمله، يعترب مبثابة اخلطوة األوىل الختيار معينة أو ملقرر دراسي معني أو 
وميكن للمدرس  .خربات التعلم ووسائله وأدواته اليت جيب أن تتوفر لتحقيق هذه األهداف

  :أن يسترشد باالعتبارات اآلتية يف عملية اختيار الوسيلة املناسبة
  األهداف التربوية   - أ

 .لوسيلة من حيث احلصول عليهاالوقت واجلهد الذي يتطلبه استخدام ا  -  ب

 .أثر الوسيلة يف التشويق وإثارة اهتمام التالميذ  - ج
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صحة احملتوى من الناحية العلمية، وكذلك جودة الوسيلة ودقتها من الناحية  -د
 .الطبيعية وصالحيها للستخدام

 .مناسبة الوسيلة ملستويات التالميذ - هـ

 تكامل استخدام الوسيلة مع املنهج  - ٥

  :يتوافر له عدد من األشياء أمهها قق املدرس هذا التكامل مع املنهج، ال بد أنلكي حي
  .فهم متعمق لكل من املادة الدراسية واملتعلمني  - أ

 .معرفة تامة بأنواع الوسائل التعليمية  -  ب

 .املهارة يف استخدام الوسائل التعليمية بصورة فعالة -  ج

وآلة التسجيل الصويت وغريها من املهارة يف تشغيل أجهزة عرض األفالم، والشرائح،  -د
 .األدوات اليت هلا إمكانية االستخدام يف تدريس مادة ختصصه وما يتصل ا

ليسهل على املدرس  يف مدرسةتنوع الوسائل التعليمية وتوفريها قدر املستطاع  - هـ
 .استخدامها يف الوقت الذي حيتاج إليه

 جتربة الوسيلة واالستعداد السابق الستخدامها - ٦

طلب االستخدام الفعال ألي وسيلة تعليمية أن يقوم املدرس بدراستها وجتريبتها يت  
والغرض من ذلك هو معرفته حملتوياا أو أجزائها، ودراسة . قبل استخدامها من قبل

 .خصائصها ومدى جودا أو صالحيتها عموما لالستعمال ضمن خطة الدراسة

  تقومي الوسيلة  - ٧
الستخدام وسيلة معينة أو طريقة معينة يف التدريس إال  وال تكتمل الدورة التخطيطية  
وليس معىن ذلك أن التقومي خطوة اية أو غاية يف حد ذاته، وإمنا هو وسيلة . بالتقومي

لتحسني وتطوير املواد واألساليب املختلفة يف مواقف التدريس والتعلم وزيادة فاعليتها يف 
  .حتقيق أهدافها التعليمية
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  للغوية واستخدامهااأللعاب ا -ز

تعريف األلعاب اللغوية، وأمهية األلعاب اللغوية، : يشتمل هذا املبحث على
وخصائص اللعبة اجليدة، واستخدام األلعاب يف دروس اللغة، وامللحوظات يف استخدام 
األلعاب اللغوية، ومعايري إجراء األلعاب يف فصول اللغة، وأنواع األلعاب اللغوية من حيث 

  .لغة ومستواها، واأللعاب  لتعليم مهارة الكالممهارات ال
 تعريف األلعاب اللغوية  - أ

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

وهي أيضا توظِّف بعض العمليات العقلية مثل . ختلفةاحلوافز لتنمية املهارات اللغوية امل
نوعا من االختيار للغة  للتالميذإلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، وتتيح " التخمني"

  .األقل ضع إلشراف املعلم أو ملراقبته علىوهذه األلوان من األلعاب خت. الىت يستخدموا
يتميز باإلثارة ) ماعي أو فرديتإج( واملقصود باللعبة اللغوية هي نشاط سلوكي  

  .واملرح ميارسه الدارسون حتت إشراف املعلم من أجل حتقيق أهداف لغوية حمدودة
على تلك األلعاب الىت هلا بداية حمددة ونقطة اية، " ألعاب"وقد أطلقت كلمة   

، وحتكمها القواعد والنظم، وأطلقت كذلك على كافة أنواع األنشطة الشبيهة باأللعاب
  . والىت ليس هلا شكلها املألوف

وال يوجد هناك حد فاصل واضح يف تعليم اللغة بني ما يسمى ألعاب وغري ذلك من 
إىل  –يف تعليم اللغة  –إنه ال حاجة بنا : وميكننا أن ننساق مع القول. ألوان النشاط اللغوي

. األلعاب يشبه في إىل ألعاب خمتلفة، أو مابذل جهد كبري لتحويل النشاط التعليمي الص
ولكننا نستطيع مع قليل من اخليال، وقدر متواضع من اإلبداع حتويل معظم النشاط الصفي 

  .والتدريبات اللغوية إىل ألعاب أو ما يشبه األلعاب
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: يف تعريفها G. Gibbsجيبس . ومن أفضل ما قيل يف حتديد اللعبة اللغوية ما قاله ج  
للوصول إىل غايتهم يف إطار  –عاونني أو متنافسني مت –هي إا نشاط يتم بني الدارسني 

  ٢٦...القواعد املوضوعة
 أمهية األلعاب اللغوية  -  ب

من املبادئ السائدة يف تعليم اللغات األجنبية، أن عملية التعليم والتعلم ينبغى أن تتم 
  . باستخدام األلعاب داخل فصول اللغة –وميكن يظهر هذا املرح على وجه أكمل . يف مرح

اللغة عمل شاق، يكلف املرء جهدا يف الفهم ويف التدريب اآليل املكثف  تعلم
وهذا اجلهد متطلب . للتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، وللتنمية املتواصلة ملهارا املختلفة

يف كل حلظة طوال برنامج تعليم اللغة، ويف حاجة إىل تغذية وتدعيم عدة سنوات، ولتوفري 
جلة اللغة يف إطارها الكامل يف احلوارات واحملادثات والتعبري القدرة للدارس على معا

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

توفر كثري من األلعاب جماال . تلك اجلهود ومساندا، والتخفيف من رتاية الدروس وجفافها
كما أن يضعها ال حيقق شيئا  –مثل التدريبات املعروفة مثلها يف ذلك  –لتدريب اواسعا يف 

  .يذكر
والذي يهم هنا هو مقدار التدريب، حيث يكون الدارسون متطلعني إىل اختبار قيمة 
لغتهم اجلديدة ىف مواقف واقعية حية، بينما ال يلمسون ذلك عند استعماهلم هلا بطريقة آلية 

ثىن من عزائم الدارسني، ويولد لديهم شعورا يف تدريب تقليدي عادي، يبعث على السأم وي

                                                
 
 

  .١٣: ، ص١٩٨١، )دار الرية: الرياض(ناصف مصطفى عبد العزيز، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية،  ٢٦
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ومن . بضآلة مثرته فيضطرهم إىل االنسحاب قبل الوصول إىل مستوى معقول من الدارسني
  .هنا نشأت احلاجة إىل ضرورة اكتساب املعىن للغة املتعلمة

مستوى بطريقة  والترمجة املفيدة للمعىن تبدو يف استجابة الدارسني ملا وصلوا إليه من
ب مشاعرهم املرح والتنافس والغضب والدهشة واالهتمام والفضول، ابية، حينما ينتاإجي

  .حينئذ سيكون النص ذا معىن واضح هلم وذا هدف بينٍ أيضا
تساعد األلعاب املعلم على إنشاء نصوص تكون اللغة فيها نافعة وذات معىن، تولد  

 ما يقوله واهلم ذلك ال بد أن يفهم ولكي يتم. لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة واإلسهام
. اآلخرون، وال بد أيضا أن يتكلموا ويكتبوا لكي يعربوا عن وجهات نظرهم أو يكتبوا

وهكذا فإن معىن اللغة الىت يسمعوا ويقرأوا ويتكلموا ويكتبوا ستكون أكثر حيوية 
  .وأعمق خربة وأيسر تذكرا

ب الداليل اهلادف للغة ميكن النظر إليها ومىت أصبحت األلعاب وسيلة إلثراء التدري
، ال للغوية الىت يدرب عليها الدارسنيباعتبارها مركزا لذخرية املعلم، ومددا للمادة احينئذ 

  . أن يقتصر استخدامها على األيام الىت يكثر فيها الغياب، أو يف اية الفصول الدراسية
ام األلعاب كوسيلة ممتعة ومفيدة وميكن للمعلم املتطلع، أن خيطط يف منهجه الستخد

  .ل مت دراسته بوسيلة التدريب التقليدية املعروفةثلتعزيز م
 خصائص اللعبة اجليدة - ج

ولكن قد ال . أن تكون ممتازة من حيث كوا لعبة –بطبيعة احلال  –ميكن للعبة 
فهناك . تعترب وسيلة نافعة ومفيدة من حيث كوا وسيلة مساعدة من وسائل تعليم اللغة

بعض األلعاب تعترب مبثابة عائق ومن بينها األلعاب الىت تدور حول احلروف غري املرتبة أو 
الىت تدفع إىل تكوين أمناط خاطئة، أو الىت يشترك فيها عدد حمدود من الدارسني بينما يظل 

 ومن بينها أيضا تلك األلعاب الىت تتطلب عددا كبريا من املفردات والىت. اآلخرون يتفرجون
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ومن بينها كذلك األلعاب الىت تعتمد على املعلومات اجلغرافية أو . ال ميلكها سوى أهل اللغة
  .التارخيية باإلضافة إىل األلغاز اخلاصة

وهذه هي األسس العامة الىت ينبغى مراعاا عند تصميم أو تطبيق لعبة ألحد فصول   
  :٢٧اللغة

حقيق أهداف موضوعية يف إطار اللعبة اللغوية نشاط تعاوين، مثريا للعزائم لت  - ١
 .النظم والتعليمات

وهذه التعليمات والنظم سهلة الوضع، يسرية الصياغة، ولكن املهم هو أنه ال بد يف 
تصميم األلعاب اللغوية من مراعاة املوضوعية، وذلك بأن يكون هلا قوة حافزة، ويكون 

  .للنشاط نقطة اية
 –بالرغم مما لذلك من أمهية أيضا  – وال يعىن ذلك أن تكون جذابة وممتعة فحسب

بل ال بد من وجود اية حمددة، يدرك عندها الالعبون أم قد أكملوا اللعبة، أو أم حققوا 
  .االنتصار والفوز

كتبادل البطاقات مع العب آخر، أو العثور على شريك، : والتتمة الناجحة للعمل
  .يعتربان مثلني واضحني لنقطىت النهاية

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

فاللغة هنا أداة لالستعمال وليست مادة . الىت تتحقق ا األهداف املوضوعية
 .للتدريب فقط

                                                
 
 

 .١٥: ، صاملرجع نفسهناصف مصطفى عبد العزيز،  ٢٧
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، وهي أن الدارسني يصبحون مأخوذين باملهمة وهذه اخلاصية تقود إىل فائدة جانبية
مفتونني ا، فيتخلون عن بعض الوعي الذايت، وما يسببه هلم من خجل ورهبة، أثناء اختبار 

مرحلة "  Wilga Riversا تسميه ويلجا ريفرز مب ديدة، والىت قد جتعلهم مقيدين لغتهم اجل
  ".االتصال الزائف يف الفصل

، فسوف يؤدى ذلك بالنشاط إىل "فوز"ددة، أو نقطة وإذا مل تكن هناك خامتة حم
التفكك وعدم الترابط، ويفقد السمات احلقيقية للعبة، ويتحول إىل تدريب لغوي سيئ 

  .التوجيه
إذا مل يكن املعلم معتادا على استخدام األلعاب اللغوية التعليمية وتنويعها يف الصف،   

ومىت اعتاد املعلم على . يف للكتاب املقررفينصح أن يقدمها ببطء، وعلى فترات كنشاط إضا
األلعاب اللغوية، وتوفرت لديه أنواع منها، ميكن أن يستبدهلا بأجزاء املقرر الىت يراها غري 

  .مالئمة أو ليست مجدية لتالميذه
  :وميكن إجياز خصائص اللعبة اللغوية اجليدة يف اآليت

  .مالئمة اللعبة ملستوى الدارسني  - ١
 .ة لكافة املستوياتصالحية اللعب  - ٢

 .إشراك اللعبة ألكرب عدد من الدارسني  - ٣

 .معاجلة اللعبة ألكثر من مهارة أو ظاهرة لغوية  - ٤

 .اتصال اللعبة مبوضوع مدروس حديثا  - ٥

 .سهولة اإلجراء  - ٦

 .سإذكاء اللعبة لروح املنافسة وجلبها للمتعة واملرح  - ٧
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 استخدام األلعاب يف دروس اللغة -د

تيار األلعاب مراعاة التعبريات واملصطلحات اللغوية املدرسية، ري عند اخومن الضرو  
وعقب اختيار اللعبة املناسبة، جيدر باملعلم أن يوضح . وكذلك أشكال االشتراك يف اللعبة

وقد يضطر ذلك املعلم إىل استخدام لغة التالميذ، . طبيعتها وأهدافها وقواعدها للدارسني
  .سينتج بينهم نوع من التشويش واالضطرابفإم إن جهلوا ما جيب أن يعملوه ف

وكثري من املعلمني يرون ضرورة جتنب إثارة املنافسات والتحديات ولكن من املمكن   
أن جتري األلعاب بروح من املنافسة الشريفة، لتحقيق منجزات لغوية رائعة، وليس دف 

  .إنزال اهلزمية باآلخرين
يست لديهم استعدادات متساوية أو ح للدارسني بالتبارى، ولاومن اخلطأ السم

وينطبق ذلك حىت على . متقاربة، إذ إن ذلك تنتج عنه آثار عكسية ويؤدى إىل اإلحباط
فالطالب غري القادر سيستسلم وييأس، . املسابقات الفردية يف ألعاب التبادل أو التحدى
  .والطالب املتفوق يف قدرته اللغوية سينمو منوا زائفا

بار أي فرد على االشتراك يف األلعاب، فال بد للدارس اخلجول ومن اخلطأ أيضا إج
. لصغار األطفال" اإلعداد للقراءة"مشاة ملرحلة " اإلعداد لالشتراك"من أن مير مبرحلة من 

  .وميكن أن يكلف الدارسون املترددون بالقيام بدور احلكام واملسجلني
ح بإيقافها وتغيريها إىل لعبة وإذا طالت اللعبة، أو صعب تغلب فريق على اآلخر، ينص

. وذلك قبل أن يتعب منها الدارسون –شأا يف ذلك شأن كافة األنشطة الفصلية  –أخرى 
  .وذه الطريقة جيددون نشاطهم ويستعيدون تركيزهم
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  استخدام لعبة سلم وثعبان - هـ
إىل اللعبة مقسمة . أو أكثر اإلثننيهي لعبة لألطفال الذين لعبوا مع  وثعبان سلم  - أ

أو " اخلطوات التالية"جملس مربعات صغرية وضعت يف بعض صناديق عدد من 
ال  ١٨٧٠.٢٨هذه اللعبة مت إنشاؤه يف عام . الذي ربطه مع مربع آخر" الثعبان"

كل شخص أن ختلق على منت اخلاصة ا  وثعبان، توجد معايري يف املباراة سلم
ذا البحث إىل وضع سلم يهدف ه .خمتلفة وثعبان مع عدد من الصناديق ، سلم

يف اكتساب  تالميذوسائل االعالم لعبة األفعى يف اللغة العربية لتحسني تعلم ال
 اية املطاف وسائل اإلعالم سلم ثعبان هو صاحل لالستخدام وسيلة يف .الكالم

اللغة العربية  من أجل حتسني أهداف التعلم التعلم اليت تدعم اللغة العربية التعلم
 .فعالية وكفاءة رعلى حنو أكث

  امللحوظات يف استخدام األلعاب اللغوية -و
  :هناك بعض امللحوظات يف استخدام األلعاب اللغوية وهي 

جيب النظر إىل األلعاب اللغوية بوصفها وسائل مساعدة يف التعليم وليست أهدافا   - ١
  .يف حد ذاا

إال لصغار السن من يعتقد الكثريون أن األلعاب اللغوية من األنشطة الىت ال تصلح   - ٢
الدارسني رغم أن هناك من األلعاب اللغوية ما يناسب مستويات خمتلفة من األعمار 

 .يستجيب هلا الكبار والصغار ويستمتعون ا

                                                
 
 
28  Http: // id. WikiPedia. Org/wiki/Ular_tangga 2009 
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ال ينحصر اهلدف من استخدام األلعاب اللغوية يف التخمني من عناء الدرس اللغوي  - ٣
ويف بعض األحيان . دريسهاتاليت مت فحسب، وإمنا هي جزء مكمل للمادة اللغوية 

 .ميكن استبداهلا باألجزاء الىت نراها غري مالئمة للدارسني من املقرر

عند اختيار األلعاب جيب مراعاة التعبريات واملصطلحات اللغوية املدروسة، وكذلك  - ٤
  .كيفية أداء اللعبة

 معايري إجراء األلعاب يف فصول اللغة -ز

  :٢٩ة معايري رئيسيةجتري األلعاب داخل فصول اللغة بثالث
  .أن تضيف األلعاب إىل الدرس متعة وتنوعا   - أ
 .أن تزيد من فهم الدارسني للغة اجلديدة  -  ب

 .رسني على استخدام اللغة اجلديدةاأن تشجع الد  -  ج

. وتنويعات األلعاب نفسها ميكن أن نستخدم يف التدريب على كافة بنود اللغة تقريبا
حيبون األلعاب ويستمتعون ا، فال بد أن يكون وبالرغم من أن الدارسني من كافة األعمار 

  .لدى معلم اللغة الرغبة يف تطويع بعضها لصغار وكبار الدارسني

                                                
 
 

 .٤٨: ، صاملرجع سابقناصف مصطفى عبد العزيز،  ٢٩
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث
 

 البحث نهجم  - أ

ويعترب املنجهج . املنهج الذي استخدمه يف هذا البحث هو املنهج التجرييب إن
والتجريب سواء كان يف . ريقة العلميةحلل املشاكل بالط التجرييب أقرب مناهج البحوث

هو حماولة للتحكيم يف مجيع املتغريات  .املعمل أو يف قاعة الدراسة أو يف أي جمال آخر
دف حتديد  والعوامل األساسية باستثناء متغري واحد، حيث يقوم الباحث بتطويره أو تغيريه

أن التجريبة هي احلالة ) William Wiersma(ويعرف ويليام ويرمسا  .وقياس تأثريه يف العلمية
اليت يكون فيها على األقل متغري واحد وهو املتغري املستقل، يسمى باملتغري التجرييب، اليت 

حياول هذا البحث أن يأخذ تأثريا من   ٣٠.تعمد التالعب ا أو تغيريها من قبل الباحث
 باستخدام جمموعتني، ري هذا البحثجي. املتغري املعني على املتغري اآلخر مبراقبة جهيدة

 Controlled ةموعة الضابطاوأخرى  Experimental groupة التجريبة موعاجمموعة تكون 

group هذا   ٣١.وجمموعة الضابطة اليت ال تتعرض للمتغري التجرييب وتبقى حتت ظروف عادية
و متغريين فرض معني يقرر بني عاملني أ النوع من البحوث الذي يستخدم التجربة يف اختيار

وذلك عن طريق الدراسة للمواقف املتقابلة اليت ضبطت كل املتغريات ماعدا املتغري الذي 
                                                

 
 
30  William Wiersma. 1996. Research Methods in Education: An Introduction, Fourth edition. 
Massachusetts: Allyn and Bacon. P. 101 

دار أسامة للنشر : ضالريا(مفهومه، أدواته، أساليبه، : ذوقان عبيدات، عبد الرمحن عدس، البحث العلمى  ٣١
  ٢٧٨. ، ص)م ١٩٩٧والتوزيع، 

  



 
 
 

 

39 
 

 

تدرس فيها مهارة الكالم باستخدام  اليت جمموعة التجريبة ٣٢.يهتم الباحث بدراسة تأثريه
  ٣٣.وجمموعة الضابط تدرس فيها مهارة الكالم بالطريقة املوجودة, لعبة سلم وثعبان

  
 وأسلوب اختيارها البحث وعينته جمتمع -ب

إن جمتمـع  . إن جمتمع البحث يعين مجيع املفردات الظاهرة اليت يدرسـها الباحـث  
البحث إذن مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونـون موضـوع مشـكالت    

  . البحث

الصـديقي   يف مدرسـة البحث الذي سيعرضه الباحث هو التالميـذ   هذا جمتمعو
ولكثرة عدد جمتمع البحث، فأخذ . م ٢٠١٠ – ٢٠٠٩للسنة الدراسية  سالمية املتوسطة اإل

وعدد الطلبة . املتوسطة اإلسالمية الصديقيللمدرسة  الباحث عينة البحث يف الصف األول
فيلجأ الباحث إىل القرعة لتعيني جمموعـة التجريبـة وجمموعـة    . طالبا ٢٠يف هذا الصف 

  ةالضابط
  

                                                
 
 

دار النهضة العربية، : مصر(خري كاظيم، مناهج البحث يف التربية وعلم النفس،  جابر عبد احلميد جابر أمحد  ٣٢
  ٢٠٠. ، ص)م ١٩٨٧

33  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid lV. Cet-3 (Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas 
Psikologi. Universitas Gajamada, 1985), h. 55 
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  أدوات مجع البيانات -ج

  :األدوات الىت استخدمها الباحث جلمع البيانات هي
 املالحظة -١

يقوم الباحث هذه املالحظة للحصول على البيانات الىت تتعلق بأنشـطة يف عمليـة   
التعليم والتعلم، واالتصال بني املعلم والتالميذ، واالتصال بني التالميذ أنفسهم، والطريقـة  

  يف عملية التعليم والتعلم، واجنازات التالميذ الذين التعليمية املستخدمة، ومشاركة التالميذ
  

وتكون هذه املالحظة أثناء عملية التعليم والـتعلم  . يدرسون باستخدام سلم وثعبان
فاملالحظة املباشرة هي طريقة حبيث يكون الباحث جزءا من النشـاطات اللغويـة   . املباشرة

  .املدروسة
 املقابلة -٢

لومات الىت ميكن الباحث من إجابة تسؤالت البحـث،  املقابلة هي طريقة جلمع املع
ويعتمد الباحث على املقابلة للبحوث وجها بوجه بغرض طرح عدد من األسئلة مـن قبـل   
الباحث واإلجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال إا طريقة طلب البيانات بطريقة احلـوار  

هو رئيس املدرسة ومدرس اللغة العربية فاملخرب هلذه املقابلة . بني الباحث والفاعل أو املخرب
  .لصف األول

ويستخدم الباحث هذه املقابلة لطلب احلقائق والبيانات املتعلقة بتعليم مهارة الكالم 
  .وعملية تقدميها وكيفية استخدام لعبة سلم وثعبان لترقية مهارة الكالم
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 االختبار  - ٣

خرى املستخدمة لقيـاس املهـارة   هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات أو آالت أ
أداة واألجراء  واالختبار هو. ٣٤واملعرفة والذكاء والكفاءة وامللكة الىت ميلك الفرد أو اجلماعة

ميلكهـا يف املـادة    اليت قدرة سلوك الشخص الىت تصور الكفاءةأو النشاطات املعدة لتناول 
  .٣٥الدراسية املعينة

أوال، االختبار القبلي، يقدمه : ن االختبارواستخدم الباحث يف هذه الدراسة نوعني م
الباحث للتالميذ قبل أن يطبق عليهم استخدام لعبة سلم وثعبان لكي يعرف كفائتهم قبل أن 

ثانيا، االختبار البعدي، ويقدمه الباحث للتالميذ بعد التجريبة لكي يعـرف  . ميروا بالتجريبة
  . رة الكالممدى فعالية استخدام لعبة سلم وثعبان يف تعليم مها

 ةاناالستب  -٤

واالستبيان هو عدد األسئلة املكتوبة املستخدمة لتناول املعلومات مـن املسـتجب   
ذه الطريقة يـوزع الباحـث   . ٣٦ويقصد ا األعالم عن شخصيته أو األحوال الىت عرفها

وـذه الطريقـة   . جمموعة من االستبيانات املشتملة على األسئلة حول موضوعات البحث
والعوامل املؤثرة علـى كفـاءة الطلبـة     ةول على البيانات عن خلفية التالميذ التربويللحص

يف مهارة الكالم وللحصول على املعلومـات حـول    املتوسطة اإلسالمية الصديقياملدرسة 
  .فعالية استخدام لعبة سلم وثعبان يف تعلمهم اللغة العربية

  

 حتليل البيانات أسلوب -د

                                                
 
 
34 Arikunto, Suharsimi , Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, h. 139 
35 Djiwandono, Soenardi, M., Tes Bahasa dalam Pengajaran, ITB Bandung, 1996, h.1 
36 Arikunto, Suharsimi, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta 2002, h. 140 
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  :الباحث ثالث خطوات هيلتحليل البيانات خيطو 
 اإلعداد  - ١

تصميم أداة االختبـار،  ) ب(تصميم أداة التدريس، ) أ: (ومن ضمن خطوة اإلعداد
  .تصميم أداة املالحظة) ج(

 تصميم أداة التدريس  - ٢

أداة التدريس قصدها الباحث هي التدريس باستخدام لعبة سلم وثعبان والتدريس 
  .العادي أي بدوا

 تصميم أداة االختبار  - ٣

بعد أن صمم الباحث أداة التدريس، تصميم أداة االختبار وهي األسئلة املعروضـة  
على التالميذ ملعرفة كفاءم يف التعبري الشفهي على الدرس بعد تطبيق لعبة سـلم وثعبـان   

  .وتلك األسئلة مأخوذة من املواد الىت سبق تعليمها. وبدوا
 تصميم أداة املالحظة -٥

مها الباحث لتسـجيل مجيـع   صفحات املالحظة واستخدألدوات هي تكون هذه ا
حظـة  ونتائج هذه املال. األنشطة الىت قام ا التالميذ خالل عملية جتريبية لعبة سلم وثعبان

سب تكرار كل أنشطة التالميذ خالل عملية جتريبية لعبة سلم وضعها الباحث يف اجلدول وحي
  .وثعبان

 إجراء التجريبة -٦

كمال اإلعداد يف جمموعة التجريبة يقوم املعلم بعملية التدريس أجريت التجريبة بعد 
  .باستخدام لعبة سلم وثعبان، ويف جمموعة الضابط يقوم بعملية التدريس بدوا
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 أسلوب حتليل البيانات -٧

. أسلوب حتليل البيانات املستخدمة يف هذا البحث هو أسلوب اإلحصاء االستداليل
سلوب هي البيانات عن نتيجة تعلم التالميذ الىت تتجلى من فروق البيانات احملللة عن هذا األ

يف  ٥املقياس املعديل لنتيجة التالميذ، حىت ختترب فروض البحث تؤخذ مستوى داللة الفروق 
    :التايل (t-test)وحتليل مستوى فروق نتيجة التعلم موعتني تقام بالرمز التائي . املائة
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  :حيث 

x  =املقياس املعديل من جمموعة التجريبة  
y =املقياس املعديل من جمموعة الضابط  

∑ 2x    = يف كل النتائج من جمموعة التجريبة التنوعيعدد  
∑ 2y   = ة الضابطيف كل النتائج من جمموع التنوعيعدد  

1n  =عدد التالميذ يف جمموعة التجريبة  
2n  =عدد التالميذ يف جمموعة الضابط  

 إجراء البحث   - ٨

  :قوم ا الباحث يف اخلطوات اآلتيةوهذه اإلجراءات اليت ت
ن جيري ماالنج أ املتوسطة اإلسالمية الصديقياستأذن الباحث من رئيس املدرسة    - أ

 .دراسة استخدام لعبة سلم وثعبان يف تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم

 املتوسطة اإلسالمية الصديقياستأذن الباحث من مدرس اللغة العربية املدرسة    -  ب
ماالنج أن جيري دراسة استخدام لعبة سلم وثعبان يف تعليم اللغة العربية لترقية 

 .مهارة الكالم
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 .وعتني وهي جمموعة التجريبة وجمموعة الضابطتشكيل ام - ج

قبل ) ةجمموعة التجريبة والضابط(م الباحث باالختبار القبلي للمجموعتني يقو    - د
 .تطبيق لعبة سلم وثعبان

تطبيق لعبة سلم وثعبان يف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم موعة التجريبة  - هـ
 ).لعبة سلم وثعبانبدون (والطريقة العادية موعة الضابط 

م الباحث باملالحظة العميقة من خالل جتريبة تطبيق لعبة سلم وثعبان يف تعليم يقو  -و
 .مهارة الكالم

 بعد تطبيق لعبة ) التجريبة والضابط(م الباحث االختبار البعدي للمجموعتني يقو -ز
 .سلم وثعبان

حظة مجيع النشاطات وإمنا أيضا مبال, م الباحث بالتقومي ليس باالختبار فقطيقو -  ح
والتقومي أثناء الدراسة ويف , الذي يشمل عملية التعليم وحصيلة التعلمسالتعليمية 

 .ايتها

  
  مراحل تنفيذ البحث -هـ

  ختطيط )١

املالحظة القبلية عن نفسية التالميذ لدى تعلم اللغة العربية، عقد يف يوم   - أ
  .م ٢٠١٠إبريل  ١٥اخلميس 

إبريل  ١٥ها إىل درسني، عقد يوم اخلميس، األساسية وتقسيمحتديد املادة   -  ب
 م، مع مدرس اللغة العربية ٢٠١٠

  .م ٢٠١٠إبريل  ٣٠حىت  ٢٠ملقابلة مع مدرس اللغة العربية، عقد تاريخ ا - ج
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  تنفيذ )٢

تقدمي الوسيلة التعليمية لتالميذ الفصل األول مدرسة الصديقي املتوسطة   - أ
  .م ٢٠١٠هر مايو من ش ٣١و  ٢٥يف تاريخ اإلسالمية ماالنج، عقد 

 توزيع اإلستبانة البعدية لتالميذ مدرسة الصديقي املتوسطة اإلسالمية  -  ب

  .م ٢٠١٠مايو  ٣١ ومالحظتهم، عقد تاريخ
 تقومي )٣

والتفصيل يف . لنظرية اليت قدمهاالبحث اليت قد ناهلا الباحث، ومناقشتها با تقومي بيانات
  .الفصل األول

  

  

  ١اجلدول 
  :اجلدولكما وجد يف هذا لفصل الضابط والتجرييب  تقدير من النتيجة الطلبة 

  التقدير  النتيجة  الرقم

  جيد جدا  ١٠٠ – ٩٠  ١
  جيد  ٨٩ – ٧٥  ٢
  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣
  ناقص  ٥٩ – ٤٥  ٤
  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥
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  الفصل الرابع
  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  

  إجراء البحث التجرييب  - أ

  الم يف ميدان البحثتعليم اللغة العربية ملهارة الك  -١
 ٣٧اهلدف الرئيسي يف تعليم اللغة العربية والكفاءة األساسية ملهارة الكالم -)أ

هو  الصديقي املتوسطة اإلسالمية يف مدرسةبية إن اهلدف الرئيسي لتعليم اللغة العر
كوسيلة وآلة لترقية نفسية الطالب يف العلوم، والثقافة، واحلضارة حىت يكونوا ساكنا من 

  .البالد املستعدون ملستقبلهم ويشتركون يف بناء احلضارة يف بلدهم سكان
دف على  الصديقي املتوسطة اإلسالمية يف مدرسة فالربنامج لتعليم اللغة العربية   

  :تنمية طالبه يف األمور التالية
  .اللغة العربيةاالستيعاب اجليد   - ١
 .القدرة على مناقشة وحتليل النص العريب حتليال صحيحا  - ٢

لشرائع اإلسالمية املوجودة يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي لالفهم العميق والعمل   - ٣
 .والكتب اإلسالمية

  :هية سالميالصديقي املتوسطة اإل يف مدرسةوالكفاءة األساسية لتعليم اللغة العربية 
استيعاب الطالب على املهارات اللغوية الىت تشمل على مهارة االستماع، مهارة   - أ

  .ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة الكالم،
                                                

 
 

  . ٢٠١٠مارس  ٢٤، تاريخ رئيس املدرسةاملقابلة مع  ٣٧
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ستيعاب غوية اليت تساعدهم على التعلم والمفردات والتراكيب الللاستيعاب الطالب    -  ب
 .اللغة العربية

قدرة الطالب للغة العربية سواء كان كالما أو كتابة واستخدامها لفهم الدين    -  ج
 . األخراإلسالمي واملعاملة مع 

هي قدرة  ةسالميالصديقي املتوسطة اإل يف مدرسة إن األهداف لتعليم مهارة الكالم
  . من األفكار واملشاعر أذهامالطلبة على التعبري الشفهي عما جيول يف 

فدرس اللغة . شيء هام ةسالميالصديقي املتوسطة اإل يف مدرسةتعترب اللغة العربية 
ة مكتوبة باللغة العربية العربية أو الدرس الذي يشرحها املعلم باللغة العربية أو الكتب الدراسي

وا . متجه لتشجيع التالميذ وتنمية منوهم يف اللغة العربية سواء كان إجيابيا و سلبيا
ئع اإلسالم وهو القرآن واحلديث والكتب اتساعدهم على تفقيه مصادر من مصدر شر

  .التراث العربية الىت يتعلق مع اإلسالم
  احلدود تعليم اللغة العربية -)ب

  :فيما يلي  ةسالميالصديقي املتوسطة اإل يف مدرسةتعليم اللغة العربية  وأما حدود
املهارات اللغوية، اليت حتتوى على مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة  -)١(

  .القراءة، ومهارة الكتابة
 .العناصر اللغوية مثل التراكيب والقواعد، واملفردات - )٢( 

  .، والثقافية احملتوية يف الكتب التعليميالعوامل النفسية، واالجتماعية -)٣(
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 ٣٨.ستخدمة لتعليم مهارة الكالمالطرق امل -٢

املقصود بطريقة التعليم هنا هو اخلطة الشاملة اليت يستعني ا املدرس لتحقيق 
 يف مدرسةفالطريقة اليت يستعملها مدرس اللغة العربية . األهداف املطلوبة من تعلم اللغة

  .هي الطريقة املباشرة ةسالمية اإلالصديقي املتوسط
االهتمام مبهارة الكالم، بدال من مهاريت القراءة والكتابة، : متتاز هذه الطريقة مبا يلي

وعدم اللجوء إىل الترمجة عند تعليم اللغة العربية، وعدم تزويد الطالب بقواعد اللغة النظرية، 
الربط املباشر بني الكلمة والشيء الذي تدل واالكتفاء بتدريبه على قوالب اللغة وتراكيبها، و

. عليه، واستخدام أسلوب احملاكاة واحلفظ حىت يستظهر الطالب مجال كثرية باللغة العربية
ومما يؤخذ على هذه الطريقة املباشرة أن اهتمامها مبهارة الكالم جعلها مل مهارات اللغة 

م يؤدى إىل ضياع الوقت وبذل جهد األخرى، كما أن حترميها استعمال الترمجة يف التعلي
كبري من املدرس والطالب، كما أن االعتماد على التدريبات النمطية دون تزويد الطالب 
بقدر من األحكام والقواعد النحوية، حيرم الطالب من إدراك حقيقة التراكيب النحوية 

  .والقواعد اليت حتكمه
  :وبإجياز فإن هذه الطريقة متتاز مبا يلي

الطريقة املباشرة األولوية ملهارة الكالم بدال من مهارة القراءة والكتابة على تعطى  )١
  .أساس أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي

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

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

                                                
 
 

 م ٢٠١٠إبريل  ١٥ األول، تاريخ فصلاملقابلة مع مدرس اللغة العربية ل ٣٨
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بني الكلمة وما تدل عليه، كما تستخدم دم هذه الطريقة االقتران املباشرتستخ )٤
وهلذا مسيت الطريقة . االقتران املباشر بني اجلملة واملوقف الذي تستخدم فيه

 .بالطريقة املباشرة

 .ال تستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية )٥

مجال  حيث يستظهر الطالب" التقليد واحلفظ"تستخدم هذه الطريقة أسلوب  )٦
 .باللغة العربية أو األجنبية وأغاين وحماورات تساعدهم على إتقان اللغة املنشودة

 
 ٣٩الوسائل التعليمية املستخدمة لتعليم مهارة الكالم -٣

إن ما تشمل املدارس واجلامعات واملعاهد اليوم من أنواع متعددة من الوسائل 
الراديو والتلفزيون والتسجيالت الصوتية التعليمية كاملختربات واألفالم املتحركة والثابتة و

واالسطوانات والنماذج املرسومة واسمة والصور تشكل جزءا هاما ال يتجزأ من العملية 
التربوية وتسهم بالتايل يف منو اخلربات عند املتعلم وتسهل عملية الوصول إىل املعرفة جبهد 

  .٤٠أقل وبوقت أقصر
 الصديقي النتوسطة يف مدرسةنمية اللغة العربية فمن الوسائل التعليمية املستخدمة لت

التنمية من قدرة طالب  رئيس املدرسةيتمىن  ةلذه الوسي. لعبة سلم وثعبانهي  ةاإلسالمي
وقد يستخدمها مدرس اللغة العربية حينما يعلم طالبه . على استيعاب اللغة العربية درسةال

                                                
 
 

  .٢٠١٠مارس  ٢٤لصف األول، تاريخ ساملقابلة مع مدرس اللغة العربية  ٣٩

، ١٩٨٦، )دار إحياء العلوم: وتبري(لوب، الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامها، بشري عبد الرحيم الك ٤٠
 .٢٢ .ص
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الوسائل التعليمية يف  واالعربية مل يستخدم ولكن أكثرهم من املدرسني اللغة. ٤١اللغة العربية
. ٤٢أثناء الدرس إال قليال أو يستعملها بشرط أن تكون هذه الوسائل جاهزة يف الفصل

ولذلك، كان مدرس اللغة العربية يشرح درسه حسب الكتاب التعليمي وهو يكون كوسيلة 
  .من الوسائل التعليمية

 
  دام لعبة سلم وثعبانالكالم باستخلتعليم مهارة ا تصميم خطة -٤

 الصديقي املتوسطة اإلسالمية يف مدرسةخطة تعليم يف تعليم املفردات واجلمل 

  الصديقي :     اسم املدرسة
  اللغة العربية:       الدرس
  الثاين:     مسستري /الفصل

  احلجرة الدراسية:     اللموضوع
  مهارة الكالم:     التدريس

   ٢٠١٠- ٢٠٠٩:     العام الدراسي
  دقيقة ٧٠:       الوقت

 :معيار الكفاءة  - ١

احلجرة  فهم املعلومات اللسانية عن طريق الكالم يف شكل العرض أو احلوار عن 
  )اسم+يف، على(الدراسية بأداة اجلر 

  
                                                

 
 

 .٢٠١٠أبريل  ٧املقابلة مع رئيس املدرسة  تاريخ  ٤١
 .٢٠١٠ أبريل ١٢مدرس اللغة العربية، تاريخ  املقابلة مع ٤٢
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  :الكفاءة األساسية  - ٢
 عن ) احلرف املتجاور يف النطق واحلرف الطويل أو القصري(متييز احلروف اهلجائية 

  )اسم+علىيف، (بأداة اجلر  احلجرة الدراسية
  :املؤشرات  - ٣

بطريقة صحيحة  احلجرة الدراسية نطق الكلمات اليت هي تكون يف موضوع    - أ
 وجيدة

 بطريقة صحيحة حلجرة الدراسيةمتثيل املفردات اليت تتعلق با  -  ب

 القدرة على متييز األصوات الكلمات الصحيحة عن املادة املدروسة وهي  - ج
  .احلجرة الدراسية

 :ف التدريساأهد  - ٤

  :اكهم يف التدريس، يستطيع الطالببعد إشتر
 أن ينطقوا الكلمات نطقا سليما  - أ

 بطريقة صحيحة املفرداتأن يفهموا   -  ب

 القدرة على متييز األصوات الكلمات الصحيحة عن املادة املدروسة وهي   - ج
  احلجرة الدراسية

 طريقة املباشرة: الطريقة املستخدمة  - ٥

 :خطوات إجراءت التعليم  - ٦

ستخدمة الوسيلة البطاقة يف تعليم املفردات واجلمل مبدخل ليمية املاألسالب التع
لة ما قبل استخدام اللعبة التعليم، تتكون خطوات إجراء التعليم من ثالثة مراحل، وهي املرح

، واملرحلة استخدام اللعبة سلم وثعبان يف تعليم مهارة يف تعليم مهارة الكالمسلم وثعبان 
وتعريف اخلطوات . عبة سلم وثعبان يف تعليم مهارة الكالمالكالم، واملرحلة بعد استخدام الل

  :كاآليت
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  ٢اجلدول 

  والطالب قبل الدراسة مأنشطة املعل
  الوقت  أنشطة الطالب  أنشطة املعلم  رقم
  :مراحل قبل استخدام اللعبة  ١

 أن يشرح أهداف التعليم   - ١
 .وواجبات الطالب

الطالب املفردات  عن ليسأأن  - ٢
 .اجلديدة خبربم

يساعد الطالب على اختيار أن  - ٣
  املوضوع

  :مراحل قبل استخدام اللعبة
أن يفهموا أهداف التعليم   - ١

 وواجبام

ذكر الطالب املفردات تأن ي  - ٢
 اجلديدة 

  ان يساعد اختيار املوضوع - ٣
  

  دقيقة ١٠

  :مراحل استخدام اللعبة  ٢
يأمر الطالب أن ينظر املنظمة هذه 

ويساعدهم يف تعليم  اللعبة جيدا
لكالم وهذا من خالل مهارة ا

  األنشطة الفردية
  

  :مراحل استخدام اللعبة
وهذا . أن يطوروا اللعبة يف تعليم
  من خالل األنشطة الفردية

  دقيقة ٤٠

  :مراحل بعد استخدام اللعبة  ٣
 أن يطلب من الطالب ويساعدهم

ل إىل على مراجعة يف تعليم ويسأ
  الطالب املعىن من املوضوع

  :بةمراحل بعد استخدام اللع
املفردات  سؤال عنذكر تأن ي

  اجلديدة
  
  

  دقيقة ٢٠
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 :وسيلة ومصدر التدريس - ٤

 سبورة  - ١

 اللغة العربية كتاب - ٢

 بطاقة  - ٣

   بيدق - ٤

 اإلختتام  - ٥

  .لمادة املدروسة وتعزيز ما فهموا من املادةلتلخيص املعلم 
  

 عرض البيانات وحتليلها -ب

 اإلستبانة بيانات -١

كفاءة  ةفمعرو هدفه . اإلختبار القبلي للطلبة يقدم الباحثقبل اجراء البحث، 
وأما اجلدول اآليت فهي نتيجة الطلبة يف اإلختبار بني . األساسية لكل الطلبة عن املهارة الكالم

  :الفصلني
  ٣اجلدول 

  :تقدير من النتيجة الطلبة كما وجد يف هذا اجلدول
  النتيجة  البدائل  الرقم
  ٤  أ  ١
  ٣  ب  ٢
  ٢  ج  ٣
  ١  د  ٤



 
 
 

 

54 
 

 

  :سؤال استخدام الباحث الرمز التايلالنتيجة لكل نقطة أو  وتقدير
  %١٠٠ xد /م= ن 
  النتيجة من درجة أو قدر تأثري الطريقة= ن 
  لكل نقطة أو سؤال-احملصولة- جمموع الدرجات= م 
  ٨٠وهي ) من وجود التأثري(الدرجة األعلى = د 

ئل بعدد املفحوصني الدرجة األعلى حصل الباحث عليها بضرب الدرجة األعلى من البدا
  ٨٠=  x٢٠ ٤ويعين ذلك 
  :لي سيعرض الباحث اجلداول لكل سؤال من أسئلة االستباناتيايموف

اجلدول عن أجوبة من الطلبة عن االستبانات للنمرة األوىل اليت تسأل عن أرآئهم يف  - ١
 مادة مهارة الكالم

 ٤اجلدول 

  ؟هذه املدرسة إىلأن تدخل ل هل درست اللغة العربية قب: الطلبة عن السؤال األولجواب 
  النتيجة  جواب خمتار  األمساء  الرقم
  ٤  أ  أمحد بسطامي  ١
  ٤ أ  بين بريان  ٢
  ٤ أ  جهيا لطفي  ٣
  ٤ أ  دمياس تري حسيب  ٤
  ٤ أ  ديتا تري سوسنو  ٥
  ٤ أ  فارس أردينشه  ٦
  ٣ ب  إخوان الدين أكرب  ٧
  ٣ ب  إمام روحاين  ٨
  ٤ أ  إرفع سفرجال درجات  ٩
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  ٣ ب  ي كرنيوانلطفي أد  ١٠
  ٤ أ  خمتار صالح الدين  ١١
  ٤ أ  حممد عفيف حريري  ١٢
  ٤ أ  حممد بدر الصاحل  ١٣
  ٤ أ  موالىن روزا  ١٤
  ٤ أ  حممد أجنا سافترا  ١٥
  ٣ ب  حممد سيف الرمحن  ١٦
  ٤ أ  ريو ريزا موالىن  ١٧
  ٣ ب  ريزا سيف العدنان  ١٨
  ٤ أ  راىف ستياوان  ١٩
  ٤ أ  طاهر بدري  ٢٠

  ٧٥  اموع
  %٩٣،٧٥  النتيجة

    
إىل اجلدول السابق أن مخسة عشر طالبا هم خيتارون جواب نظرة  ألقيناإذا   

الرمز الذي استخدمه الباحث حلساب . األلف، وأما مخسة طالب خيتارون جواب الباء
  :األعداد السابقة فهو

  %٩٣،٧٥%=١٠٠ x ٧٥/٨٠ يساوي%  ١٠٠ xد /م= ن 
  ئة يتأثرون مادة مهارة الكالماالثة وتسعون يف املويدل هذا احلساب على أن الطالب ث

  
سأل عن أرآئهم يف استخدام يي الثانية الذ الرقماجلدول أجوبة الطلبة عن االستبانات  - ٢

 لعبة سلم وثعبان إلملام املفردات اللغوية
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  ٥اجلدول 

  هل مواد الدراسية ملهارة الكالم بني؟: الطلبة عن السؤال الثاينجواب 
  النتيجة  جواب خمتار  ءاألمسا  الرقم
  ٣  ب  أمحد بسطامي  ١
  ٤ أ  بين بريان  ٢
  ٤ أ  جهيا لطفي  ٣
  ٤ أ  دمياس تري حسيب  ٤
  ٢ ج  ديتا تري سوسنو  ٥
  ٢ ج  فارس أردينشه  ٦
  ٤ أ    إخوان الدين أكرب  ٧
  ٤ أ  إمام روحاين  ٨
  ٤ أ  إرفع سفرجال درجات  ٩
  ٤ أ  لطفي أدي كرنيوان  ١٠
  ٣  ب  خمتار صالح الدين  ١١
  ٣  ب  حممد عفيف حريري  ١٢
  ٤  أ  حممد بدر الصاحل  ١٣
  ٤ أ  موالىن روزا  ١٤
  ٤ أ  حممد أجنا سافترا  ١٥
  ٤ أ  حممد سيف الرمحن  ١٦
  ٤ أ  ريو ريزا موالىن  ١٧
  ٢  ج  ريزا سيف العدنان  ١٨



 
 
 

 

57 
 

 

  ٤ أ  راىف ستياوان  ١٩
  ٤ أ  طاهر بدري  ٢٠

  ٧١  اموع
  %٨٨،٧٥  النتيجة

  
أن أربعة عشر طالبا خيتارون جواب األلف،  نالحظ ول السابقإذا نظرنا إىل اجلد  

الرمز الذي . وثالثة طالب خيتارون جواب اجليم وثالثة طالب خيتارون جواب الباء 
  :استخدمه الباحث حلساب األعداد السابقة فهو

  %٨٨،٧٥%= ١٠٠ x ٧١/٨٠ يساوي%  ١٠٠ xد /م= ن 
  
ة اليت تسأل عن أرآئهم يف ثالثللنمرة الاجلدول عن أجوبة من الطلبة عن االستبانات  - ٣

  يف تنمية طالقةاستخدام لعبة سلم وثعبان 

 
  ٦اجلدول 

هل مواد الدراسيىة درس املعلم تستطيع أن فعالة قدرتك : عن السؤال الثالث جواب الطلبة
  يف مهارة الكالم؟

  النتيجة  جواب خمتار  األمساء  الرقم
  ٣  ب  أمحد بسطامي  ١
 ٣ ب  بين بريان  ٢
 ٣ ب  جهيا لطفي  ٣
 ٣ ب  دمياس تري حسيب  ٤
 ٣ ب  ديتا تري سوسنو  ٥
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 ٣ ب  فارس أردينشه  ٦
 ٢ ج  إخوان الدين أكرب  ٧
 ٢ ج  إمام روحاين  ٨
 ٢ ج  إرفع سفرجال درجات  ٩
 ١ د  لطفي أدي كرنيوان  ١٠
 ١ د  خمتار صالح الدين  ١١
 ٢ ج  حممد عفيف حريري  ١٢
 ١ د  حممد بدر الصاحل  ١٣
 ١ د  روزا موالىن  ١٤
 ٢ ج  حممد أجنا سافترا  ١٥
 ٢ ج  حممد سيف الرمحن  ١٦
 ٢ ج  ريو ريزا موالىن  ١٧
 ٢ ج  ريزا سيف العدنان  ١٨
 ٢ ج  راىف ستياوان  ١٩
 ٢ ج  طاهر بدري  ٢٠

  ٤٢  اموع
  %٥٢،٥  النتيجة

    
أن ستة طالب خيتارون جواب الباء،  نالحظ وإذا نظرنا إىل اجلدول السابق  

الرمز الذي . خيتارون جواب اجليم وأربعة طالب خيتارون جواب الدالوعشرة طالب 
  :استخدمه الباحث حلساب األعداد السابقة فهو

  %٥٢،٥%= ١٠٠ x ٤٢/٨٠ يساوي ١٠٠ xد/م= ن 
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سأل عن أرآئهم يف استخدام يي الذ رابعةال الرقماجلدول أجوبة الطلبة عن االستبانات  - ٤
  صحيحةيف تكوين اجلملة اللعبة سلم وثعبان 

  ٧اجلدول 

  هل املدرس اللغة العربية يستخدم الوسائل يف مهاة الكالم؟: الطلبة عن السؤال الرابعجواب 
  النتيجة  جواب خمتار  األمساء  الرقم
  ٤  أ  أمحد بسطامي  ١
  ٤ أ  بين بريان  ٢
  ٤ أ  جهيا لطفي  ٣
  ٤ أ  دمياس تري حسيب  ٤
  ٤ أ  ديتا تري سوسنو  ٥
  ٤ أ  فارس أردينشه  ٦
  ٤ أ  وان الدين أكربإخ  ٧
  ٤ أ  إمام روحاين  ٨
  ٤  أ  إرفع سفرجال درجات  ٩
  ٤  أ  لطفي أدي كرنيوان  ١٠
  ٤  أ  خمتار صالح الدين  ١١
  ٤  أ  حممد عفيف حريري  ١٢
  ٤  أ  حممد بدر الصاحل  ١٣
  ٤ أ  موالىن روزا  ١٤
  ٤ أ  حممد أجنا سافترا  ١٥
  ٤ أ  حممد سيف الرمحن  ١٦
  ٤ أ  ريو ريزا موالىن  ١٧



 
 
 

 

60 
 

 

  ٤ أ  ريزا سيف العدنان  ١٨
  ٤ أ  راىف ستياوان  ١٩
  ٤ أ  طاهر بدري  ٢٠

  ٨٠  اموع
  %١٠٠  النتيجة

  
هم ) عشرين طالبا(أن كل الطالب  نالحظ وإذا الحظنا إىل اجلدول السابق  

  :خيتارون جواب األلف، وأما الرمز الذي استخدمه الباحث حلساب األعداد السابقة فهو
  %١٠٠%=١٠٠ x ٨٠/٨٠ يساوي ١٠٠ xد/م= ن 

  ويدل هذا احلساب على أن الطالب مئة يف املئة حيبون مادة مهارة الكالم
  
ء الطالب عن سأل عن أرآيي الذ امسةاخل الرقماجلدول أجوبة الطلبة عن االستبانات  - ٥

  تطبيق هذه اللعبة مبدرستهم يف تعليم مهارة الكالم
  

  ٨اجلدول 

تدريبات ملهارة  ويقدم لكمس اللغة العربية هل املدر: الطلبة عن السؤال اخلامسجواب 
  الكالم؟

  النتيجة  جواب خمتار  األمساء  الرقم
  ٤  أ  أمحد بسطامي  ١
 ٤ أ  بين بريان  ٢
 ٤ أ  جهيا لطفي  ٣
 ٤ أ  دمياس تري حسيب  ٤
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 ٤ أ  ديتا تري سوسنو  ٥
 ٤ أ  فارس أردينشه  ٦
 ٤ أ  إخوان الدين أكرب  ٧
 ٤ أ  إمام روحاين  ٨
 ٤ أ  درجات إرفع سفرجال  ٩
 ٤ أ  لطفي أدي كرنيوان  ١٠
 ٤ أ  خمتار صالح الدين  ١١
 ٤ أ  حممد عفيف حريري  ١٢
 ٤ أ  حممد بدر الصاحل  ١٣
 ٤ أ  موالىن روزا  ١٤
 ٤ أ  حممد أجنا سافترا  ١٥
 ٤ أ  حممد سيف الرمحن  ١٦
 ٤ أ  ريو ريزا موالىن  ١٧
 ٤ أ  ريزا سيف العدنان  ١٨
 ٤ أ  راىف ستياوان  ١٩
 ٤ أ  بدري طاهر  ٢٠

  ٨٠  اموع
  %١٠٠  النتيجة

    
) عشرين طالبا(أن كل الطالب  نالحظ اجلدول السابق ألقينا نظرة حولوإذا   

  :هم خيتارون جواب األلف، وأما الرمز الذي استخدمه الباحث حلساب األعداد السابقة فهو
  %١٠٠%=١٠٠ x ٨٠/٨٠ يساوي ١٠٠ xد/م= ن 
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يف أن هذه  رآئهمسأل عن ألذي يا سادسةال الرقمتبانات اجلدول أجوبة الطلبة عن االس - ٦
  .اللعبة تنمي مهارة الكالم

  ٩اجلدول 

  دك؟تسعتدريبات لعبة اللغة العربية هل : الطلبة عن السؤال السادس جواب
  النتيجة  جواب خمتار  األمساء  الرقم
  ٤  أ  أمحد بسطامي  ١
  ٤ أ  بين بريان  ٢
  ٤ أ  جهيا لطفي  ٣
  ٤ أ  دمياس تري حسيب  ٤
  ٤ أ  ديتا تري سوسنو  ٥
  ٤ أ  فارس أردينشه  ٦
  ٤ أ  إخوان الدين أكرب  ٧
  ٤ أ  إمام روحاين  ٨
  ٤ أ  إرفع سفرجال درجات  ٩
  ٤ أ  لطفي أدي كرنيوان  ١٠
  ٤ أ  خمتار صالح الدين  ١١
  ٤ أ  حممد عفيف حريري  ١٢
  ٤ أ  حممد بدر الصاحل  ١٣
  ٤ أ  موالىن روزا  ١٤
  ٤ أ  حممد أجنا سافترا  ١٥
  ٤ أ  حممد سيف الرمحن  ١٦
  ٤ أ  ريو ريزا موالىن  ١٧
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  ٤ أ  ريزا سيف العدنان  ١٨
  ٤ أ  راىف ستياوان  ١٩
  ٤ أ  طاهر بدري  ٢٠

  ٨٠  اموع
  %١٠٠  النتيجة

    
هم ) عشرين طالبا(أن كل الطالب  نالحظ وإذا الحظنا إىل اجلدول السابق  

  :باحث حلساب األعداد السابقة فهوخيتارون جواب األلف، وأما الرمز الذي استخدمه ال
  %١٠٠%=١٠٠ x ٨٠/٨٠ يساوي ١٠٠ xد/م= ن 

  ئة حيبون هذه الطريقةاويدل هذا احلساب على أن الطالب يف امل
  
 اللعبة حولسأل عن أرآئهم الذي ي ةسابعال الرقماجلدول أجوبة الطلبة عن االستبانات  - ٧

  تنمي اجنازهم خاصة يف مادة مهارة الكالم
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  ١٠ل اجلدو

لدراسة مهارة  متحمس كهل لعبة اللغة العربية جتعل: الطلبة عن السؤال السابع جواب
  الكالم؟

  النتيجة  جواب خمتار  األمساء  الرقم
  ٤  أ  أمحد بسطامي  ١
  ٤  أ  بين بريان  ٢
  ٤  أ  جهيا لطفي  ٣
  ٤  أ  دمياس تري حسيب  ٤
  ٤  أ  ديتا تري سوسنو  ٥
  ٤  أ  فارس أردينشه  ٦
  ٤  أ  كربإخوان الدين أ  ٧
  ٤  أ  إمام روحاين  ٨
  ٤  أ  إرفع سفرجال درجات  ٩
  ٤  أ  لطفي أدي كرنيوان  ١٠
  ٤  أ  خمتار صالح الدين  ١١
  ٤  أ  حممد عفيف حريري  ١٢
  ٤  أ  حممد بدر الصاحل  ١٣
  ٤  أ  موالىن روزا  ١٤
  ٤  أ  حممد أجنا سافترا  ١٥
  ٤  أ  حممد سيف الرمحن  ١٦
  ٤  أ  ريو ريزا موالىن  ١٧
  ٤  أ  العدنانريزا سيف   ١٨
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  ٤  أ  راىف ستياوان  ١٩
  ٤  أ  طاهر بدري  ٢٠

  ٨٠  اموع
  %١٠٠  النتيجة

  
هم خيتارون ) عشرين طالبا(وإذا الحظنا إىل اجلدول السابق أن كل الطالب   

  :جواب األلف، وأما الرمز الذي استخدمه الباحث حلساب األعداد السابقة فهو
  %١٠٠ x ٨٠/٨٠ يساوي%  ١٠٠ xد/م= ن 

  هذا احلساب على أن الطالب مئة يف املئة حيبون هذه اللعبة ويدل
  

  والتجرييب لفصل الضابطوالبعدي بيانات اإلختبار القبلي  -٢

  

  ١١اجلدول 

 االختبار القبلي  لطلبة فصل الضابط نتائج

  األمساء  الرقم
  النتيجة

  الفهم  الطالقة  املفردات  اموع
35-1  ١-30  ١-35  

  43  16  ١٠  17  ديديت فرادوي  ١
  60  ١٥  ١٢  ١٥  فري فيكي فندي  ٢
  42  ٩  ٩  ٩ أنصراهللا  ٣
  55  ١٢  ١٠  ١٣ دوديك سوهندريك  ٤
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  42  ٨  ٩  ٩ جاجوك تريونو  ٥
  52  10  ٩  ١٥ فتح الرحيم  ٦
  50  ١1  ٩  ١٢ ريو ستياوان أردي  ٧
  44  ٨  ٩  ١٠ باغوس دراجت   ٨
  76  ١٧  ١٥  ١٨ إروان سوسنطا  ٩
  43  ١٠  ٨  ٩ فائق زين فتح الرجال  ١٠
  75  ١٨  ١٧  ١٥ أودي ويانا  ١١
  58  ١٢  ١٠  ١٥ هندرا وجيايا  ١٢
  40  13  ١٠  ١٢ لقمان هنديكا  ١٣
  47  ١٠  ١٠  ١٠  غاما فوندرا فربايا  ١٤
  49  ١٠  ١٠  ١١ أمحد هداية اهللا  ١٥
  40  ٨  ٨  ٨ حممد موالنا نور   ١٦
  67  ١٤  ١٣  ١٥ دنانج وحي ستياوان  ١٧
  62  ١٥  ١٢  ١٥ فهمي أتسر حيىي  ١٨
  69  ١٥  ١٣  ١٥ ي رمضاينيود  ١٩
  52  ١٢  ١٠  ١١ أنيس رمحة اهللا  ٢٠

  1066  عدد النتيجة
  53,3  املعدل

  
وأما . ١٠٦٦وإذا نظرنا إىل اجلدوا السابق أن عدد النتيجة االختبار القبلي وهي 

  .النتيجة عدد الطالب املعديل ناقصهذه تدل  .٥٣،٣املعدل النتيجة االختبار القبلي 
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  ١٢اجلدول 

 الختبار القبلي  لطلبة فصل التجربةا نتائج

  األمساء  الرقم
  النتيجة

  الفهم  الطالقة  املفردات  اموع
35-1  ١-30  ١-35  

  79  ١٨  ١٥  ٢٠  أمحد بسطامي  ١
  55  ١٥  ١٠  ١٠  بين بريان  ٢
  52  ١٥  ١٠  ٩  جهيا لطفي  ٣
  76  ١٨  ١٤  ١٩  دمياس تري حسيب  ٤
  72  ١٨  ١٥  ١٧  ديتا تري سوسنو  ٥
  46  ٩  ٨  ٩  دينشهفارس أر  ٦
  38  ٨  ٧  ٧  إخوان الدين أكرب  ٧
  60  ١٥  ١٥  ١٠  إمام روحاين  ٨
  46  ١٠  ١٠  ٧  إرفع سفرجال   ٩
  40  ٩  ٧  ٧  لطفي أدي كرنيوان  ١٠
  52  ١٠  ٧  ١٤  خمتار صالح الدين  ١١
  46  ١٠  ٨  ٨  حممد عفيف حريري  ١٢
  41  ١٠  ١٠  ٧  حممد بدر الصاحل  ١٣
  55  ١٣  ١٠  ١٢  موالىن روزا  ١٤
  57  ١٤  ٩  ١٣  د أجنا سافتراحمم  ١٥
  65  ١٢  ١٠  ١٤  حممد سيف الرمحن  ١٦
  50  ١٣  ٨  ٧  ريو ريزا موالىن  ١٧
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  59  ١٣  ٨  ١٥  ريزا سيف العدنان  ١٨
  62  ١٠  ١٣  ١٥  راىف ستياوان  ١٩
  43  ٩  ٥  ٧  طاهر بدري  ٢٠

  1094  عدد النتيجة
  54,7  املعدل

 
وأما  ١٠٩٤رييب وهي السابق أن النتيجة الطالب يف الفصل التج اجلدولظهر يف 

هذه تدل أن النتيجة عدد الطالب . ٥٤،٧نتيجة االختبار القبلي لفصل التجرييباملعدل 
  .ناقصاملعديل 

 
  ١٣اجلدول 

  :الفرقة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط
  النسبة املنوية  عدد الطلبة  التقدير  النتيجة  الرقم
  %٠  ٠  د جداجي  ١٠٠ – ٩٠  ١
  %١٠  ٢  جيد  ٨٩ – ٧٥  ٢
  %٢٠  ٤  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣
  %٣٥  ٧  ناقص  ٥٩ – ٤٥  ٤
  %٣٥  ٧  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥

  %١٠٠  ٢٠  اموع
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مل يفهموا لعبة  %٧٠ السابق أنه بعض الطالب يف الفصل الضابط اجلدولظهر يف 
آخر  وأما بعض%. ٣٥والضعيف % ٣٥سلم وثعبان، ألن نتيجتهم يف درجة الناقص 

  .فيحصلون على درجة النتيجة اجليدة واملقبولة
 
  ١٤اجلدول 

  :الفرقة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل التجرييب
  النسبة املنوية  عدد الطلبة  التقدير  النتيجة  الرقم
  %٠  ٠  جيد جدا  ١٠٠ – ٩٠  ١
  %١٠  ٢  جيد  ٨٩ – ٧٥  ٢
  %٢٠  ٤  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣
  %٥٠  ١٠  ناقص  ٥٩ – ٤٥  ٤
  %٢٠  ٤  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥

  %١٠٠  ٢٠  اموع

  
مل يفهموا هذه  %٧٠وجد يف الفصل السابق أنه بعض الطالب يف الفصل التجرييب   

والضعيف % ٥٠ ن، ألن نتيجتهم يف درجة الناقصاملادة عن فعالية استخدام لعبة سلم وثعبا
  . اجليدة واملقبولةوأما بعض آخر فيحصلون على درجة النتيجة %. ٢٠

 
  ١٥اجلدول 

  املقارنة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار القبلي بني الفصلني

  التقدير  النتيجة  الرقم
  الفصل التجرييب  الفصل الضابط

  النسبة املنوية  عدد الطلبة  النسبة املنوية  عدد الطلبة
  %٠  ٠  %٠  ٠  جيد جدا  ١٠٠-٩٠  ١
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  %١٠  ٢  %١٠  ٢  جيد  ٨٩-٧٥  ٢
  %٢٠  ٤  %٢٠  ٤  مقبول  ٧٤-٦٠  ٣
  %٥٠  ١٠  %٣٥  ٧  ناقص  ٥٩-٤٥  ٤
  %٢٠  ٤  %٣٥  ٧  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥
  

، وأما يف أو غري موجود صفر جيد جداوكان يف الفصل الضابط تقدير نتيجة الطلبة   
، جيدلبان يف الفصل الضابط تقدره طا ٢مث . الفصل التجرييب تقدير نتيجة الطلبة صفر

عدد الطالب يف الفصل الضابط تقدير نتيجة  ٤و . جيدل التجرييب نتيجته وطالبان يف الفص
طالب يف الفصل الضابط نتيجتهم سبع مث . طالبربع أ ٤، وأما يف الفصل التجرييب مقبول 
عدد الطلبة يف الفصل الضابط تقدر نتيجة  ٧الطالب يف الفصل التجرييب، و  ١٠و ،ناقص

  .التجرييب عدد الطلبة يف الفصل ٤، وأما ضعيف



 
 
 

 

71 
 

 

  ١٦اجلدول 

  نتيجة االختبار البعدي  لطلبة فصل الضابط

  األمساء  الرقم
  النتيجة

  الفهم  الطالقة  املفردات  اموع
35-1  ١-30  ١-35  

  58  ١٥  ١٢  ١٣  ديديت فرادوي  ١
  63  ١٥  ١٣  ١٦  فري فيكي فندي  ٢
  56  ١٣  ١٠  ١٥ أنصراهللا  ٣
  56  ١٢  ١٠  ١٥ دوديك سوهندريك  ٤
  64  ١٦  ٩  ١٤ ك تريونوجاجو  ٥
  56  ١٤  ٩  ١٥ فتح الرحيم  ٦
  55  ١٦  ٩  ١٢ ريو ستياوان أردي  ٧
  69  ٢٠  ١٥  ١٢ باغوس دراجت   ٨
  82  ٢٣  ١٢  ٢٢ إروان سوسنطا  ٩
  66  ١٢  ١٥  ١٤ لرجالفائق زين ا  ١٠
  86  ٢١  ١٧  ٢٣ أودي ويانا  ١١
  61  ١٣  ١٠  ١٧ هندرا وجيايا  ١٢
  43  ١٦  ١٠  ١٢ لقمان هنديكا  ١٣
  65  ١٧  ١٣  ٢٠  ا فوندرا فرباياغام  ١٤
  50  ١٣  ١٠  ١٢ أمحد هداية اهللا  ١٥
  42  ١٦  ١١  ١٠ حممد موالنا نور   ١٦
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  81  ٢١  ١٣  ٢٢ دنانج وحي ستياوان  ١٧
  78  ٢٠  ١٢  ٢١ فهمي أتسر حيىي  ١٨
  84  ٢٢  ١٣  ٢٣ يودي رمضاين  ١٩
  55  ١٣  ١٠  ١٣ أنيس رمحة اهللا  ٢٠

  1270  عدد النتيجة
  63,5  املعدل

 
السابق أن الطالب االختبار البعدي للفصل الضابط عدد النتيجة  اجلدول وجد يف

تدل أن التقدير نتيجتهم . ٦٣،٥وأما املعديل االختبار البعدي للفصل الضابط وهي . ١٢٧٠
  .مقبول

 
  ١٧اجلدول 

  نتيجة االختبار البعدي  لطلبة فصل التجربة

  األمساء  الرقم
  النتيجة

  الفهم  الطالقة  املفردات  اموع
35-1  ١-30  ١-35  

  92  ٢٤  ١٨  ٢٤  أمحد بسطامي  ١
  88  ٢٣  ١٦  ٢٢  بين بريان  ٢
  87  ٢٣  ١٧  ٢١  جهيا لطفي  ٣
  92  ٢٤  ١٩  ٢٣  دمياس تري حسيب  ٤
  90  ٢٣  ١٧  ٢٤  ديتا تري سوسنو  ٥
  87  ٢٢  ١٦  ٢٢  فارس أردينشه  ٦
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  77  ٢٠  ١٣  ٢١  إخوان الدين أكرب  ٧
  71  ١٧  ١٦  ١٥  إمام روحاين  ٨
  82  ٢٢  ١٤  ٢١  ع سفرجال إرف  ٩
  73  ١٦  ١٤  ٢٠  لطفي أدي كرنيوان  ١٠
  68  ١٦  ١٣  ١٦  خمتار صالح الدين  ١١
  70  ١٥  ١٤  ١٦  حممد عفيف حريري  ١٢
  60  ١٣  ١٥  ١٠  حممد بدر الصاحل  ١٣
  70  ١٥  ١٥  ١٧  موالىن روزا  ١٤
  67  ١٧  ١٠  ١٥  حممد أجنا سافترا  ١٥
  73  ١٤  ١٦  ١٧  حممد سيف الرمحن  ١٦
  60  ١٦  ١٠  ١٠  ا موالىنريو ريز  ١٧
  67  ١٥  ١٠  ١٧  ريزا سيف العدنان  ١٨
  80  ١٣  ١٥  ٢٤  راىف ستياوان  ١٩
  83  ٢١  ١٣  ٢٣  طاهر بدري  ٢٠

  1537  عدد النتيجة
  76,9  املعدل

 
عدد النتيجة  فصل التجربةل وجد يف اجلدول السابق أن الطالب االختبار البعدي 

تدل أن التقدير نتيجتهم . ٧٦،٩التجريبة وهي وأما املعديل االختبار البعدي للفصل . ١٥٣٧
  . ونظرنا إىل هذه النتيجة يكون فرق بني قبل التجريبة و بعدها. جيد
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  ١٨اجلدول 

  :يف الفصل الضابط ناحية تقدير نتيجة اإلختبار البعديعدد الطلبة من  الفرقة
  النسبة املنوية  عدد الطلبة  التقدير  النتيجة  الرقم
  %٠  ٠  جيد جدا  ١٠٠ – ٩٠  ١
  %٢٥  ٥  جيد  ٨٩ – ٧٥  ٢
  %٣٠  ٦  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣
  %٣٥  ٧  ناقص  ٥٩ – ٤٥  ٤
  %١٠  ٢  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥

  %١٠٠  ٢٠  اموع

 
%  oأو  غري موجود الطالب oحصل عليها  جيد جداويف هذا الفصل، النتيجة 

أو الطالب  ٦حصل عليها  مقبولو النتيجة % ٢٥الطالب أو  ٥ حصل عليها جيد والنتيجة
  .طالبان ٢حصل عليها   ضعيفوالنتيجة % ٣٥الطالب أو  ٧ ناقصمث النتيجة % ٣٠

  
  ١٩اجلدول 

  :يف الفصل التجرييب بعديالفرقة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار ال
  النسبة املنوية  عدد الطلبة  التقدير  النتيجة  الرقم
  %١٥  ٣  جيد جدا  ١٠٠ – ٩٠  ١
  %٣٥  ٧  جيد  ٨٩ – ٧٥  ٢
  %٥٠  ١٠  مقبول  ٧٤ – ٦٠  ٣
  %٠  ٠  ناقص  ٥٩ – ٤٥  ٤
  %٠  ٠  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥
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  %١٠٠  ٢٠  اموع

   
 جيد، والنتيجة %١٥طالب أو  ٣حصل عليها  جيد جداويف هذا الفصل، النتيجة 

وأما %. ٥٠طالب أو  ١٠حصل عليها  مقبول، مث النتيجة %٣٥طالب أو  ٧حصل عليها 
فلذالك، نظرنا الفرقة بني الفصل التجرييب و الفصل .  موجودةغري الضعيفةو  الناقصةالنتيجة 

وجد اختالف يف تقدير نتيجة اإلختبار البعدى بني الفصلني، . البعدى ختبارالضابط  لإل
  :كما يتصور يف اجلدول التايل

  

  ٢٠اجلدول 

  ي بني الفصلنيبعداملقارنة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار ال

  التقدير  يجةالنت  الرقم
  الفصل التجرييب  الفصل الضابط

  النسبة املنوية  عدد الطلبة  النسبة املنوية  عدد الطلبة
  %١٥  ٣  %٠  ٠  جيد جدا  ١٠٠-٩٠  ١
  %٣٥  ٧  %٢٥  ٥  جيد  ٨٩-٧٥  ٢
  %٥٠  ١٠  %٣٠  ٦  مقبول  ٧٤-٦٠  ٣
  %٠  ٠  %٣٥  ٧  ناقص  ٥٩-٤٥  ٤
  %٠  ٠  %١٠  ٢  ضعيف  ٤٤أقل من   ٥
  

أو غري موجود،  جيد جداالضابط تقدير نتيجة الطلبة  يف الفصل بالطال oوكان 
يف الفصل الضابط تقدره  الطلبة ٥مث . الطلبة 3وأما يف الفصل التجرييب تقدير نتيجة الطلبة 

عدد الطالب يف الفصل الضابط  ٦و . جيديف الفصل التجرييب نتيجته الطلبة  ٧، وجيد
مث سبع طالب يف الفصل . طالبعشر  ١٠، وأما يف الفصل التجرييب مقبول تقدير نتيجة 
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يف الفصل الضابط  طالبانيف الفصل التجرييب، و  و الصفر طالبا ،ناقصالضابط نتيجتهم 
 .نتيجة ناقصة الفصل التجرييب يف، وما وجد ضعيفتقدر نتيجة 

  
 حتليل البيانات وتفسريها -٣

الناجتة عن تطبيق حتليل البيانات هي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات   
وقال حممد الناذير، حتليل البيانات . احلصول منها على نتائج خطة حبث معينة حبيث ميكن

 وأما ٤٣.فهو شيئ مهم يف البحث، ألنه سيعطى املعىن الذي حيتاج يف حتليل املسئلة املبحوثة
  :أهداف حتليل البيانات فهو

 .ليبحث أو يطلب األجوبة من مشكلة البحث - ١

 .قة بني الظواهر اليت يف البحثليبحث العال - ٢

 ليعطى األجوبة اليت يطلب يف البحث  - ٣

    ٤٤.ليأخذ اخلالصة و اإلقتراحات اليت حيتاج للباحث يف البحث التايل - ٤
وتتكون ). التائي( ـت –استعمل الباحث لتحليل البيانات عن النتيجة لالختبار هو االختبار 

الختبار البعدي من فصل الضابط وفصل هذه البيانات من النتيجة لالختبار القبلي وا
  .التجريبة

فوصل الباحث ليدخل هذه النتائج إىل حسب املعنوية ، "تـ"وقبل أن حنلل بإختبار 
تدخل إىل الرموز لكل النتائج مث هذه البيانات  )Variance( اإلحنرافاإلحصائية ملعرفة 

  :كما اجلدول التايل") تـ"اختبار (

                                                
 
 
43 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), h. 3464 
44 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan statistic, (PT. Bumi Aksara5: Jakarta, 2004) 
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  ابطالض حساب لفصل  حتليل تـ  ) أ

  ٢١ اجلدول

  اللهجة ناحية القبلي والبعدي مننتائج اإلختبار 

  األمساء  ا����
  اإلختبار

x     y  2x  2y  بعدي  قبلي  
  ٢،٤٠  ٤   -١،٥٥  - ٢  ٩  ٨  ديديت فرادوي  1
 ٠،٣٠ ١  -٠،٥٥  - ١  ١٠  ٩  فري فيكي فندي  2
  ٠،٣٠  ٩  -٠،٥٥  - ٣  ١٠  ٧ أنصراهللا  3
  ٠،٣٠  ٠  -٠،٥٥  ٠  ١٠  ١٠ دوديك سوهندريك  4
  ٦،٥٠  ٤  -٢،٥٥  - ٢  ٨  ٨ جاجوك تريونو  5
  ٢،٤٠  ١  -١،٥٥  - ١  ٩  ٩ فتح الرحيم  6
  ٠،٣٠  ٠  -٠،٥٥  ٠  ١٠  ١٠ ريو ستياوان أردي 7
  ٠،٣٠  ٠  -٠،٥٥  ٠  ١٠  ١٠ باغوس دراجت  8
  ٢،١٠  ٩  ١,٤٥  ٣  ١٢  ١٣ إروان سوسنطا 9
  ٦،٠٠  ١  ٢،٤٥  - ١  ١٣  ٩ فائق زين فتح الرجال 10
  ٢،١٠  ٤  ١،٤٥  ٢  ١٢  ١٢ أودي ويانا 11
  ٠،٢٠  ١  ٠،٤٥  ١  ١١  ١١ هندرا وجيايا 12
  ٦،٥٠  ٤  -٢،٥٥  - ٢  ٨  ٨ لقمان هنديكا 13
  ٢،١٠  ١  ١،٤٥  - ١  ١٢  ٩  غاما فوندرا فربايا 14
  ٠،٣٠  ٠  -٠،٥٥  ٠  ١٠  ١٠ أمحد هداية اهللا 15
  ٦،٥٠  ٤  -٢،٥٥  - ٢  ٨  ٨ د موالنا نور وحيدحمم 16
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  ١١،٩٠  ١٦  ٣،٤٥  ٤  ١٤  ١٤ دنانج وحي ستياوان 17
  ٢،١٠  ٤  ١،٤٥  ٢  ١٢  ١٢ فهمي أتسر حيىي 18
  ٦،٠٠  ٩  ٢،٤٥  ٣  ١٣  ١٣ يودي رمضاين 19
  ٠،٣٠  ٠  -٠،٥٥  ٠  ١٠  ١٠ أنيس رمحة اهللا 20

n= 
20  

  ٥٨،٩  72      211  200  اموع
  ∑ x  ∑ y      ∑ 2x  ∑ 2y  

 
  :بيان

= x   القبلي ينقص نتيجة املعدل نتيجة 

  =   =   =   = yالبعدي ينقص نتيجة املعدل نتيجة 
====

2x  القبلي ينقص نتيجة املعدل مربعا  نتيجة    

====
2y نتيجة املعدل مربعاص ينق بعديال نتيجة  
n  =لوعدد الطلبة لكل الفص 

 

10
20

200

=

=

= ∑
n

x
x

      

55,10
20

211

=

=

= ∑
n

y
y
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95,0

58,0

55,0

34,0

55,0
380

9,130

55,0

10

1

38

9,130

55,0

20

2

38

9,130

55,0

20

1

20

1

22020

9,5872

55,1010

11

2 2121

22
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 الفرق عالمة هي وإمنا احلساب، عالمة ليست العدد يف) - ( النقص عالمة إن: املالحظة(

   ).العددين بني

 مستقلةجيب علينا أن نعرف قائمة : أوال )T-table" (تـ"نتيجة قائمة  مث سنطلب  
إذن  ١٩) = ١-٢٠= (فلذاك  db =) n-1: (يف الرموز اآلتية) Degree of Freedom(أو 

 )T-table" (تـ"قائمة  ننظر نتيجة:  وثانيا). ١٩( فهيDegree of Freedom  مستقلةقائمة 
). ٠،٠٥(أو % ٥ومستوى املعنوية ) ٠،٠١(أو % ١وأخد الباحث مستوى املعنوية 

  :فلذلك
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 ٢،٨٦فهو ) db 19( بـ ٠،٠١مستوى املعنوية  - ١

       ٢،٠٩فهو) db 19( بـ ٠،٠٥مستوى املعنوية  - ٢        
  :ومعيار اإلختبار

 ٢،٨٦ /٢،٠٩ ≤" تـ"مقبول، إذا كانت   º هـ  - ١

 ٢،٨٦ /٢،٠٩ >" تـ"بول، إذا كانت مق ١ هـ   - ٢

هو   º، فلذلك  هـ٢،٨٦ /٢،٠٩من  صغرأ ٠،٩٥" = حساب تـ"ن نتيجة اإلختبار أل
أي ال فرق النتيجة بني اإلختبار  ردودأي أن فروض البحث م ردودم ١ ، وأما  هـقبولم

  .القبلي واإلختبار البعدي
  

  ٢٢ اجلدول

 لقواعدا ناحية القبلي والبعدي مننتائج اإلختبار 

  األمساء  ا����
  اإلختبار

x     y  2x  2y  بعدي  قبلي  
  ١،٥٦  ٥،٧٦  -١،٢٥  - ٢،٤  ٩  ٧  ديديت فرادوي  1
  ١،٥٦ ٠،١٦  -١،٢٥  - ٠،٤  ٩  ٩  فري فيكي فندي  2
  ٥،٠٦  ١،٩٦  -٢،٢٥  - ١،٤  ٨  ٨ أنصراهللا  3
  ١،٥٦  ٠،٣٦  -١،٢٥  ٠،٦  ٩  ١٠ دوديك سوهندريك  4
  ٥،٠٦  ١،٩٦  -٢،٢٥  - ١،٤  ٨  ٨ جاجوك تريونو  5
  ١،٥٦  ٠،١٦  -١،٢٥  - ٠،٤  ٩  ٩ فتح الرحيم  6
  ١،٥٦  ١،٩٦  -١،٢٥  - ١،٤  ٨  ٨ ريو ستياوان أردي 7
  ٣،٠٦  ٥،٧٦  ١،٧٥  - ٢،٤  ١٢  ٧ باغوس دراجت  8
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  ٧،٥٦  ١٢،٩٦  ٢،٧٥  ٣،٦  ١٣  ١٣ إروان سوسنطا 9
  ٣،٠٦  ٥،٧٦  ١،٧٥  - ٢،٤  ١٢  ٧ فائق زين فتح الرجال 10
  ٧،٥٦  ١٢،٩٦  ٢،٧٥  ٣،٦  ١٣  ١٣ أودي ويانا 11
  ٠،٠٦  ٠،٣٦  -٠،٢٥  ٠،٦  ١٠  ١٠ هندرا وجيايا 12
  ١،٥٦  ٠،١٦  -١،٢٥  - ٠،٤  ٩  ٩ لقمان هنديكا 13
  ٧،٥٦  ١،٩٦  ٢،٧٥  - ١،٤  ١٣  ٨  غاما فوندرا فربايا 14
  ٥،٠٦  ١،٩٦  -٢،٢٥  - ١،٤  ٨  ٨ أمحد هداية اهللا 15
  ٥،٠٦  ١،٩٦  -٢،٢٥  - ١،٤  ٨  ٨ حممد موالنا نور وحيد 16
  ٠،٥٦  ٢،٥٦  ٠،٧٥  ١،٦  ١١  ١١ اواندنانج وحي ستي 17
  ٧،٥٦  ١٢،٩٦  ٢،٧٥  ٣،٦  ١٣  ١٣ فهمي أتسر حيىي 18
  ٧،٥٦  ١٢،٩٦  ٢،٧٥  ٣،٦  ١٣  ١٣ يودي رمضاين 19
  ١،٥٦  ٠،١٦  -١،٢٥  - ٠،٤  ٩  ٩ أنيس رمحة اهللا 20

n= 
20  

  ٧٥،٧  ٨٤،٨      ٢٠٥  ١٨٨  اموع
  ∑ x  ∑ y      ∑ 2x  ∑ 2y  

  

4,9
20

188

=

=

= ∑
n

x
x

      

25,10
20

205
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=

= ∑
n

y
y
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31,1

65,0

85,0

42,0

85,0
380

5,160

85,0

10

1

38

5,160

85,0

20

2

38

5,160

85,0

20

1

20

1

22020

7,758,84

25,104,9
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  :وهي )T- table" (تـ" و ١٩فهي  مستقلةقائمة طبقا على اجلدول السابق أن   
 ٢،٨٦فهو ) db 19(بـ  ٠،٠١مستوى املعنوية  - ١

  ٢،٠٩فهو) db 19(بـ  ٠،٠٥مستوى املعنوية  - ٢

، فلذلك ٢،٨٦ /٢،٠٩من  صغرأ ١،٣١" = تـ حساب"ألن نتيجة اإلختبار 
ردود أي ال فرق النتيجة أي أن فروض البحث م ردودم ١، وأما  هـ قبولهو م º ــه

  .بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي
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  ٢٣ اجلدول

  املفردات ناحية  القبلي والبعدي مننتائج اإلختبار 

  اءاألمس  ا����
  اإلختبار

x     y  2x  2y  بعدي  قبلي  
  ٩،٣٠  ٥،٥٢  -٣،٠٥  -٢،٣٥  ١٣  ١٠  ديديت فرادوي  1
 ٠،٠٠ ٧،٠٢  -٠،٠٥  ٢،٦٥  ١٦  ١٥  فري فيكي فندي  2
  ١،١٠  ١١،٢٢  -١،٠٥  -٣،٣٥  ١٥  ٩ أنصراهللا  3
  ١،١٠  ٠،٤٢  -١،٠٥  ٠،٦٥  ١٥  ١٣ ك سوهندريكدودي  4
  ٤،٢٠  ١١،٢٢  -٢،٠٥  -٣،٣٥  ١٤  ٩ جاجوك تريونو  5
  ١،١٠  ٧،٠٢  -١،٠٥  ٢،٦٥  ١٥  ١٥ فتح الرحيم  6
  ١٦،٤٠  ٠،١٢  -٤،٠٥  -٠،٣٥  ١٢  ١٢ ريو ستياوان أردي 7
  ١٦،٤٠  ٥،٥٢  -٤،٠٥  -٢،٣٥  ١٢  ١٠ باغوس دراجت  8
  ٣٥،٤٠  ٣١،٩٢  ٥،٩٥  ٥،٦٥  ٢٢  ١٨ إروان سوسنطا 9
  ٤،٢٠  ١١،٢٢  -٢،٠٥  -٣،٣٥  ١٤  ٩ فائق زين فتح الرجال 10
  ٤٨،٣٠ ٧،٠٢  ٦،٩٥ ٢،٦٥  ٢٣  ١٥ أودي ويانا 11
  ٠،٩٠ ٧،٠٢  ٠،٩٥ ٢،٦٥  ١٧  ١٥ هندرا وجيايا 12
  ١٦،٤٠  ٠،١٢  -٤،٠٥  -٠،٣٥  ١٢  ١٢ لقمان هنديكا 13
  ١٥،٦٠  ٥،٥٢  ٣،٩٥  -٢،٣٥  ٢٠  ١٠  غاما فوندرا فربايا 14
  ١٦،٤٠  ١،٨٢  -٤،٠٥  -١،٣٥  ١٢  ١١ أمحد هداية اهللا 15
  ٣٦،٦٠  ١٨،٩٢  -٦،٠٥  -٤،٣٥  ١٠  ٨ حممد موالنا نور وحيد 16
  ٣٥،٤٠ ٧،٠٢  ٥،٩٥ ٢،٦٥  ٢٢  ١٥ دنانج وحي ستياوان 17
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  ٢٤،٥٠ ٧،٠٢  ٤،٩٥ ٢،٦٥  ٢١  ١٥ فهمي أتسر حيىي 18
  ٤٨،٣٠ ٧،٠٢  ٦،٩٥ ٢،٦٥  ٢٣  ١٥ يودي رمضاين 19
  ٩،٣٠  ١،٨٢  -٣،٠٥  -١،٣٥  ١٣  ١١ أنيس رمحة اهللا 20

n= 
20  

  ٣٤٠،٩  ١٥٤،٥      ٣٢١  ٢٤٧  اموع
  ∑ x  ∑ y      ∑ 2x  ∑ 2y  
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= ∑
n

x
x
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 )T- table" (تـ" و ١٩فهي  مستقلةقائمة وإذا الحظنا إىل اجلدول السابق أن   
  :وهي

 ٢،٨٦فهو ) db 19(بـ  ٠،٠١مستوى املعنوية  - ١

  ٢،٠٩فهو) db 19(بـ  ٠،٠٥مستوى املعنوية  - ٢

 ºهـ، فلذلك ٢،٨٦ /٢،٠٩من  أكرب ٣،٢٥" = تـ حساب"ألن نتيجة اإلختبار 
جة بني اإلختبار قبول أي فرق النتيأي أن فروض البحث م قبولم ١، وأما  هـ ردودهو م

  .القبلي واإلختبار البعدي
  ٢٤ اجلدول

  الطالقة ناحية القبلي والبعدي مننتائج اإلختبار 

  األمساء  ا����
  اإلختبار

x     y  2x  2y  بعدي  قبلي  
  ٠،١٢  ٠،٤٢  ٠،٣٥  -٠،٦٥  ١٢  ١٠  ديديت فرادوي  1
 ١،٨٢ ١،٨٢  ١،٣٥  ١،٣٥  ١٣  ١٢  فري فيكي فندي  2
  ٢،٧٢  ٢،٧٢  -١،٦٥  -١،٦٥  ١٠  ٩ أنصراهللا  3
  ٢،٧٢  ٠،٤٢  -١،٦٥  -٠،٦٥  ١٠  ١٠ دوديك سوهندريك  4
  ٧،٠٢  ٢،٧٢  -٢،٦٥  -١،٦٥  ٩  ٩ جاجوك تريونو  5
  ٧،٠٢  ٢،٧٢  -٢،٦٥  -١،٦٥  ٩  ٩ فتح الرحيم  6
  ٧،٠٢  ٢،٧٢  -٢،٦٥  -١،٦٥  ٩  ٩ ريو ستياوان أردي 7
  ١١،٢٢  ٢،٧٢  ٣،٣٥  -١،٦٥  ١٥  ٩ باغوس دراجت  8
  ٠،١٢  ١٨،٩٢  ٠،٣٥  ٤،٣٥  ١٢  ١٥ إروان سوسنطا 9
  ١١،٢٢  ٧،٠٢  ٣،٣٥  -٢،٦٥  ١٥  ٨ فائق زين فتح الرجال 10
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  ٢٨،٦٢  ٤٠،٣٢  ٥،٣٥  ٦،٣٥  ١٧  ١٧ أودي ويانا 11
-٠،٦٥  ١٠  ١٠ هندرا وجيايا 12  ٢،٧٢  ٠،٤٢  -١،٦٥  
-٠،٦٥  ١٠  ١٠ كالقمان هندي 13  ٢،٧٢  ٠،٤٢  -١،٦٥  
-٠،٦٥  ١٣  ١٠  غاما فوندرا فربايا 14  ١،٨٢  ٠،٤٢  ١،٣٥  
  ٢،٧٢  ٠،٤٢  -١،٦٥  -٠،٦٥  ١٠  ١٠ أمحد هداية اهللا 15
  ٠،٤٢  ٧،٠٢  -٠،٦٥  -٢،٦٥  ١١  ٨ حممد موالنا نور وحيد 16
  ١،٨٢  ٥،٥٢  ١،٣٥  ٢،٣٥  ١٣  ١٣ دنانج وحي ستياوان 17
  ٠،١٢  ١،٨٢  ٠،٣٥  ١،٣٥  ١٢  ١٢ فهمي أتسر حيىي 18
  ١،٨٢  ٥،٥٢  ١،٣٥  ٢،٣٥  ١٣  ١٣ يودي رمضاين 19
  ٢،٧٢  ٠،٤٢  -١،٦٥  -٠،٦٥  ١٠  ١٠ أنيس رمحة اهللا 20

n= 
20  

  ٩٦،٥  ١٠٤،٥      233  213  اموع
  ∑ x  ∑ y      ∑ 2x  ∑ 2y  
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 )T- table" (تـ" و ١٩فهي  مستقلةقائمة إذا نظرنا إىل اجلدول السابق أن   

  :وهي
 ٢،٨٦فهو ) db 19(بـ  ٠،٠١مستوى املعنوية  - ١

  ٢،٠٩فهو) db 19(بـ  ٠،٠٥مستوى املعنوية  - ٢

، فلذلك ٢،٨٦ /٢،٠٩من  غرصأ ١،٣٧" = تـ حساب"ألن نتيجة اإلختبار 
ردود أي ال فرق النتيجة أي أن فروض البحث م ردودم ١، وأما  هـ قبولهو م º ــه

  .بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي
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  ٢٥ اجلدول

  الفهم ناحية القبلي والبعدي مننتائج اإلختبار 

  األمساء  ا����
  اإلختبار

x     y  2x  2y  بعدي  قبلي  
  ٠،١٦  ١٤،٠٦  - ٠،٤  -٣،٧٥  ١٥  ٨  ديديت فرادوي  1
  ٠،١٦ ١٠،٥٦  - ٠،٤  ٣،٢٥  ١٥  ١٥  فري فيكي فندي  2
  ٥،٧٦  ٧،٥٦  - ٢،٤  -٢،٧٥  ١٣  ٩ أنصراهللا  3
  ١١،٥٦  ٠،٠٦  - ٣،٤  ٠،٢٥  ١٢  ١٢ دوديك سوهندريك  4
  ٠،٣٦  ١٤،٠٦  ٠،٦  -٣،٧٥  ١٦  ٨ جاجوك تريونو  5
  ١،٩٦  ٣،٠٦  - ١،٤  -١،٧٥  ١٤  ١0 فتح الرحيم  6
  ٠،٣٦  ٠،٥٦  ٠،٦  -٠،٧٥  ١٦  ١1 ريو ستياوان أردي 7
  ٢١،١٦  ١٤،٠٦  ٤،٦  -٣،٧٥  ٢٠  ٨ باغوس دراجت  8
  ٥٧،٧٦  ٢٧،٥٦  ٧،٦  ٥،٢٥  ٢٣  ١٧ إروان سوسنطا 9
  ١١،٥٦  ٣،٠٦  - ٣،٤  -١،٧٥  ١٢  ١٠ فائق زين فتح الرجال 10
  ٣١،٣٦  ٣٩،٠٦  ٥،٦  ٦،٢٥  ٢١  ١٨ ودي وياناأ 11
  ٥،٧٦  ٠،٠٦  - ٢،٤  ٠،٢٥  ١٣  ١٢ هندرا وجيايا 12
  ٠،٣٦  ١،٥٦  ٠،٦  ١،٢٥  ١٦  ١3 لقمان هنديكا 13
  ٢،٥٦  ٣،٠٦  ١،٦  -١،٧٥  ١٧  ١٠  غاما فوندرا فربايا 14
  ٥،٧٦  ٣،٠٦  - ٢،٤  -١،٧٥  ١٣  ١٠ أمحد هداية اهللا 15
  ٠،٣٦  ١٤،٠٦  ٠،٦  -٣،٧٥  ١٦  ٨ حممد موالنا نور وحيد 16
  ٣١،٣٦  ٥،٠٦  ٥،٦  ٢،٢٥  ٢١  ١٤ دنانج وحي ستياوان 17
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  ٢١،١٦ ١٠،٥٦  ٤،٦  ٣،٢٥  ٢٠  ١٥ فهمي أتسر حيىي 18
  ٤٣،٥٦ ١٠،٥٦  ٦،٦  ٣،٢٥  ٢٢  ١٥ يودي رمضاين 19
  ٥،٧٦  ٠،٠٦  - ٢،٤  ٠،٢٥  ١٣  ١٢ أنيس رمحة اهللا 20

n= 
20  

  ٢٥٨،٨  ١٨١،٧      308  235  اموع
  ∑ x  ∑ y      ∑ 2x  ∑ 2y  
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  :وهي )T- table" (تـ" و ١٩فهي  مستقلةقائمة طبقا على اجلدول السابق أن   
 ٢،٨٦فهو ) db 19(بـ  ٠،٠١مستوى املعنوية  - ١

  ٢،٠٩فهو) db 19(بـ  ٠،٠٥مستوى املعنوية  - ٢

 º هـ، فلذلك ٢،٨٦ /٢،٠٩من كرب أ ٣،٣٨" = تـ حساب"ألن نتيجة اإلختبار 
فرق النتيجة بني اإلختبار قبول أي أي أن فروض البحث م قبولم ١، وأما  هـردودهو م

  .القبلي واإلختبار البعدي
  

 حساب لفصل التجرييب "تـ"حتليل    ) ب

  

  ٢٦اجلدول 

  اللهجةناحية  القبلي والبعدي مننتائج اإلختبار 

  األمساء  ا����
  اإلختبار

x     y  2x  2y  بعدي  قبلي  
  ٠  ٤،٨٤  ٠  ٢،٢  ١٣ ١٣  أمحد بسطامي  1
 ١  ٠،٦٤  ١  - ٠،٨  ١٤ ١٠  بين بريان  2
  ٠  ٠،٦٤  ٠  - ٠،٨  ١٣ ١٠  طفيجهيا ل  3
  ١  ١،٤٤  - ١  ١،٢  ١٢ ١٢  دمياس تري حسيب  4
  ١  ١،٤٤  - ١  ١،٢  ١٢ ١٢  ديتا تري سوسنو  5
  ١  ٠،٦٤  ١  - ٠،٨  ١٤ ١٠  فارس أردينشه  6
  ٤  ٣،٢٤  - ٢  - ١،٨  ١١ ٩  إخوان الدين أكرب 7
- ٠،٨  ١٣ ١٠  إمام روحاين 8  ٠ ٠،٦٤  ٠  
- ٠،٨  ١٢ ١٠  إرفع سفرجال درجات 9  ١ ٠،٦٤  - ١  
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  ٤  ١٤،٤٤  - ٢  - ٣،٨  ١١ ٧  لطفي أدي كرنيوان 10
  ٠  ٠،٠٤  ٠  ٠،٢  ١٣ ١١  خمتار صالح الدين 11
  ١  ٠،٦٤  - ١  - ٠،٨  ١٢ ١٠  حممد عفيف حريري 12
  ٤  ٣٣،٦٤  - ٢  - ٥،٨  ١١ ٥  حممد بدر الصاحل 13
  ٠  ٠،٦٤  ٠  - ٠،٨  ١٣ ١٠  موالىن روزا 14
  ١  ١٠،٢٤  ١  ٣،٢  ١٤ ١٤  حممد أجنا سافترا 15
  ٩  ١٠،٢٤  ٣  ٣،٢  ١٦ ١٤  نحممد سيف الرمح 16
  ١  ٠،٦٤  - ١  - ٠،٨  ١٢ ١٠  ريو ريزا موالىن 17
  ٤  ٤،٨٤  ٢  ٢،٢  ١٥ ١٣  ريزا سيف العدنان 18
  ٤  ١٠،٢٤  ٢  ٣،٢  ١٥ ١٤  راىف ستياوان 19
  ١  ١،٤٤  ١  ١،٢  ١٤ ١٢  طاهر بدري 20

n= 
20  

  ٣٨  ١٠١،٢      ٢٦٠  ٢١٦  اموع
  ∑ x  ∑ y      ∑ 2x  ∑ 2y  
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  :وهي )T- table" (تـ" و ١٩فهي  مستقلةقائمة طبقا على اجلدول السابق أن   
 ٢،٨٦فهو ) db 19(بـ  ٠،٠١مستوى املعنوية  - ١

  ٢،٠٩فهو) db 19(بـ  ٠،٠٥مستوى املعنوية  - ٢

 ºهـ ، فلذلك ٢،٨٦ /٢،٠٩من كرب أ ٣،٦١" = تـ حساب"ألن نتيجة اإلختبار 
قبول أي فرق النتيجة بني اإلختبار أي أن فروض البحث م قبولم ١، وأما  هـ ردودهو م

  .القبلي واإلختبار البعدي لفصل التجرييب
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  ٢٧اجلدول 

 لقواعدا ةناحي القبلي والبعدي مننتائج اإلختبار 

  األمساء  ا����
  اإلختبار

x     y  2x  2y  بعدي  قبلي  
  ١،٢١  ٠،٦  ١،١  - ٣،١  ١٣ ١٣  أمحد بسطامي  1
 ١،٢١ ٠،٠١ ١،١  ٠،١  ١٣ ١٠  بين بريان  2

 ١،٢١  ٣،٦١ ١،١  - ١،٩  ١٣ ٨  جهيا لطفي  3

  ٤،٤١  ٠،٦  ٢،١  - ٣،١  ١٤ ١٣  دمياس تري حسيب  4
  ٤،٤١ ٠،٦  ٢،١ ٠،١  ١٤ ١٠  ديتا تري سوسنو  5
  ١،٢١ ٠،٦  ١،١ ٠،١  ١٣ ١٠  فارس أردينشه  6
  ٠،٠١  ٨،٤١  ٠،١  - ٢،٩  ١٢ ٧  إخوان الدين أكرب 7
  ٣،٦١  ٠،٦  - ١،٩  ٠،١  ١٠ ١٠  إمام روحاين 8
  ١،٢١  ٠،٨١  ١،١  - ٠،٩  ١٣ ٩  إرفع سفرجال درجات 9
  ٠،٠١ ٠،٦  ٠،١ ٠،١  ١٢ ١٠  ي أدي كرنيوانلطف 10
  ٣،٦١ ٠،٦  - ١،٩ ٠،١  ١٠ ١٠  خمتار صالح الدين 11
  ١،٢١ ٠،٦  ١،١ ٠،١  ١٣ ١٠  حممد عفيف حريري 12
- ١،٩  - ٠،٩  ١٠ ٩  حممد بدر الصاحل 13  ٣،٦١  ٠،٨١ 

- ١،٩  ٠،١  ١٠ ١٠  موالىن روزا 14  ٣،٦١  ٠،٦ 

  ٠،٨١  ٨،٤١  - ٠،٩  - ٢،٩  ١١ ٧  حممد أجنا سافترا 15
  ٣،٦١  ٠،٦  - ١،٩  ٠،١  ١٠ ١٠  حممد سيف الرمحن 16
  ٠،٠١  ٤،٤١  ٠،١  ٢،١  ١٢ ١٢  ريو ريزا موالىن 17
  ٣،٦١ ٠،٦  - ١،٩ ٠،١  ١٠ ١٠  ريزا سيف العدنان 18
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  ١،٢١ ٠،٦  ١،١ ٠،١  ١٣ ١٠  راىف ستياوان 19
  ٠،٠١ ٠،٦  ٠،١ ٠،١  ١٢ ١٠  طاهر بدري 20

n= 
20  

  ٣٩،٨  ٣٤،٢٧      ٢٣٨  ١٩٨  اموع
  ∑ x  ∑ y      ∑ 2x  ∑ 2y  
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  :وهي )T- table" (تـ" و ١٩فهي  مستقلةقائمة طبقا على اجلدول السابق أن   
 ٢،٨٦فهو ) db 19( بـ ٠،٠١مستوى املعنوية  - ١

  ٢،٠٩فهو) db 19(بـ  ٠،٠٥مستوى املعنوية  - ٢

 º هـ، فلذلك ٢،٨٦ /٢،٠٩من كرب أ ٤،٥٥" = تـ حساب"ألن نتيجة اإلختبار 
قبول أي فرق النتيجة بني اإلختبار أي أن فروض البحث م قبولم ١، وأما  هـ ردودهو م

  .القبلي واإلختبار البعدي لفصل التجرييب
  

  ٢٨اجلدول 

  املفردات ناحية القبلي والبعدي منتائج اإلختبار ن

  األمساء  ا����
  اإلختبار

x     y  2x  2y  بعدي  قبلي  
  ٢٦،٠١  ٧٤،٨٢  ٥،١  ٨،٦٥  ٢٤ ٢٠  أمحد بسطامي  1
٩،٦١ ١،٨٢  ٣،١  -١،٣٥  ٢٢ ١٠  بين بريان  2  
  ٤،٤١  ٥،٥٢  ٢،١  -٢،٣٥  ٢١ ٩  جهيا لطفي  3
  ١٦،٨١  ٥٨،٥٢  ٤،١  ٧،٦٥  ٢٣ ١٩  دمياس تري حسيب  4
  ٢٦،٠١  ٣١،٩٢  ٥،١  ٥،٦٥  ٢٤ ١٧  ديتا تري سوسنو  5
  ٢٦،٠١  ٥،٥٢  ٣،١  -٢،٣٥  ٢٢ ٩  فارس أردينشه  6
  ٤،٤١  ١٨،٩٢  ٢،١  -٤،٣٥  ٢١ ٧  إخوان الدين أكرب 7
  ١٥،٢١ ١،٨٢  - ٣،٩  -١،٣٥  ١٥ ١٠  إمام روحاين 8
-٤،٣٥  ٢١ ٧  إرفع سفرجال درجات 9  ٤،٤١ ١٨،٩٢  ٢،١  
-٤،٣٥  ٢٠ ٧  لطفي أدي كرنيوان 10  ١،٢١ ١٨،٩٢  ١،١  
  ٨،٤١  ٧،٠٢  - ٢،٩  ٢،٦٥  ١٦ ١٤  خمتار صالح الدين 11
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  ٨،٤١  ١١،٢٢  - ٢،٩  -٣،٣٥  ١٦ ٨  حممد عفيف حريري 12
  ٧٩،٢١  ١٨،٩٢  - ٨،٩  -٤،٣٥  ١٠ ٧  حممد بدر الصاحل 13
  ٣،٦١  ٠،٤٢  - ١،٩  ٠،٦٥  ١٧ ١٢  زاموالىن رو 14
  ١٥،٢١  ٢،٧٢  - ٣،٩  ١،٦٥  ١٥ ١٣  حممد أجنا سافترا 15
  ٣،٦١  ٧،٠٢  - ١،٩  ٢،٦٥  ١٧ ١٤  حممد سيف الرمحن 16
  ٧٩،٢١  ١٨،٩٢  - ٨،٩  -٤،٣٥  ١٠ ٧  ريو ريزا موالىن 17
  ٣،٦١  ١٣،٣٢  - ١،٩  ٣،٦٥  ١٧ ١٥  ريزا سيف العدنان 18
  ٢٦،٠١  ١٣،٣٢  ٥،١  ٣،٦٥  ٢٤ ١٥  راىف ستياوان 19
  ١٦،٨١  ١٨،٩٢  ٤،١  -٤،٣٥  ٢٣ ٧  طاهر بدري 20

n= 
20  

  ٣٧٨،٢  ٣٤٩      ٣٧٨  ٢٢٧  اموع
  ∑ x  ∑ y      ∑ 2x  ∑ 2y  

35,11
20

227

=

=

= ∑
n

x
x

      

9,18
20

378

=

=

= ∑
n

y
y
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47,5

38,1

55,7

91,1

55,7
380

2,727

55,7

10

1

38

2,727

55,7

20

2

38

2,727

55,7

20

1

20

1

22020

2,378349

9,1835,11

11

2 2121

22
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 )T- table" (تـ" و ١٩فهي  مستقلةقائمة ذا نظرنا إىل اجلدول السابق أن إ  

  :وهي
 ٢،٨٦فهو ) db 19( بـ ٠،٠١مستوى املعنوية  - ١

  ٢،٠٩فهو) db 19( بـ ٠،٠٥مستوى املعنوية  - ٢

 º هـ، فلذلك ٢،٨٦ /٢،٠٩من كرب أ ٥،٤٧" = حساب تـ"ن نتيجة اإلختبار أل
قبول أي فرق النتيجة بني اإلختبار ن فروض البحث مأي أ قبولم ١ ، وأما  هـردودهو م

  .القبلي واإلختبار البعدي لفصل التجرييب
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  ٢٩اجلدول 

  الطالقةناحية  القبلي والبعدي مننتائج اإلختبار 

  األمساء  ا����
  اإلختبار

x     y  2x  2y  بعدي  قبلي  
  ١١،٥٦  ٢٥،٥٠  ٣،٤  ٥،٠٥  ١٨ ١٥  أمحد بسطامي  1
 ١،٩٦ ٠،٠٠  ١،٤  ٠،٠٥  ١٦ ١٠  بين بريان  2
  ٥،٧٦  ٠،٠٠  ٢،٤  ٠،٠٥  ١٧ ١٠  جهيا لطفي  3
  ١٩،٣٦  ١٦،٤٠  ٤،٤  ٤،٠٥  ١٩ ١٤  دمياس تري حسيب  4
  ٥،٧٦  ٢٥،٥٠  ٢،٤  ٥،٠٥  ١٧ ١٥  ديتا تري سوسنو  5
  ٨،٧٠  ٣،٨٠  ١،٤  -١،٩٥  ١٦ ٨  فارس أردينشه  6
  ٢،٥٦  ٨،٧٠  - ١،٦  -٢،٩٥  ١٣ ٧  إخوان الدين أكرب 7
  ٨،٧٠  ٢٥،٥٠  ١،٤  ٥،٠٥  ١٦ ١٥  إمام روحاين 8
  ٠،٣٦  ٠،٠٠  - ٠،٦  ٠،٠٥  ١٤ ١٠  إرفع سفرجال درجات 9
-٢،٩٥  ١٤ ٧  لطفي أدي كرنيوان 10  ٠،٣٦ ٨،٧٠  - ٠،٦  
-٢،٩٥  ١٣ ٧  خمتار صالح الدين 11  ٢،٥٦ ٨،٧٠  - ١،٦  
  ٠،٣٦  ٣،٨٠  - ٠،٦  -١،٩٥  ١٤ ٨  ريريحممد عفيف ح 12
  ٠،١٦  ٠،٠٠  ٠،٤ ٠،٠٥  ١٥ ١٠  حممد بدر الصاحل 13
  ٠،١٦  ٠،٠٠  ٠،٤ ٠،٠٥  ١٥ ١٠  موالىن روزا 14
  ٢١،١٦  ٠،٩٠  - ٤،٦  -٠،٩٥  ١٠ ٩  حممد أجنا سافترا 15
  ٨،٧٠  ٠،٠٠  ١،٤  ٠،٠٥  ١٦ ١٠  حممد سيف الرمحن 16
-١،٩٥  ١٠ ٨  ريو ريزا موالىن 17  ٤،٦ -  ٢١،١٦ ٣،٨٠ 

-١،٩٥  ١٠ ٨  ريزا سيف العدنان 18  ٤،٦ -  ٢١،١٦ ٣،٨٠ 
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  ٠،١٦  ٩،٣٠  ٠،٤  ٣،٠٥  ١٥ ١٣  راىف ستياوان 19
  ٢،٥٦  ٢٤،٥٠  - ١،٦  -٤،٩٥  ١٣ ٥  طاهر بدري 20

n= 
20  

  ١٤٣،٢  ١٦٨،٩      ٢٩١  ١٩٩  اموع
  ∑ x  ∑ y      ∑ 2x  ∑ 2y  

95,9
20

199

=

=

= ∑
n

x
x

      

6,14
20

291

=

=

= ∑
n

y
y

  

  

11,5

91,0

65,4

82,0

65,4
380

1,312

65,4

10

1

38

1,312

65,4

20

2

38

1,312

65,4

20

1

20

1

22020

2,1439,168

6,1495,9

11

2 2121
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  :وهي )T- table" (تـ" و ١٩فهي  مستقلةقائمة طبقا على اجلدول السابق أن   
 ٢،٨٦فهو ) db 19( بـ ٠،٠١مستوى املعنوية  - ١

  ٢،٠٩فهو) db 19( بـ ٠،٠٥مستوى املعنوية  - ٢

 º هـ، فلذلك ٢،٨٦ /٢،٠٩من كرب أ ٥،١١" = حساب تـ"ر ن نتيجة اإلختباأل
قبول أي فرق النتيجة بني اإلختبار أي أن فروض البحث م قبولم ١ ، وأما  هـردودهو م

  .القبلي واإلختبار البعدي لفصل التجرييب
  

  ٣٠اجلدول 

  الفهم ناحية القبلي والبعدي مننتائج اإلختبار 

  األمساء  ا����
  اإلختبار

x     y  2x  2y  بعدي  قبلي  
  ٣٠،٨٠  ٣٠،٨٠  ٥،٥٥  ٥،٥٥  ٢٤ ١٨  أمحد بسطامي  1
 ٢٠،٧٠ ٦،٥٠  ٤،٥٥  ٢،٥٥  ٢٣ ١٥  بين بريان  2
  ٣٠،٨٠  ٦،٥٠  ٤،٥٥  ٢،٥٥  ٢٣ ١٥  جهيا لطفي  3
  ٣٠،٨٠ ٣٠،٨٠  ٥،٥٥ ٥،٥٥  ٢٤ ١٨  دمياس تري حسيب  4
  ٣٠،٨٠ ٣٠،٨٠  ٤،٥٥ ٥،٥٥  ٢٣ ١٨  ديتا تري سوسنو  5
  ١٢،٦٠  ١١،٩٠  ٣،٥٥  -٣،٤٥  ٢٢ ٩  فارس أردينشه  6
  ٢،٤٠  ١٩،٨٠  ١،٥٥  -٤،٤٥  ٢٠ ٨  إخوان الدين أكرب 7
  ٢،١٠  ٦،٥٠  -١،٤٥  ٢،٥٥  ١٧ ١٥  إمام روحاين 8
  ١٢،٦٠  ٦،٠٠  ٣،٥٥  -٢،٤٥  ٢٢ ١٠  إرفع سفرجال درجات 9
  ٦،٠٠  ١١،٩٠  -٢،٤٥  -٣،٤٥  ١٦ ٩  يوانلطفي أدي كرن 10
-٢،٤٥  ١٦ ١٠  خمتار صالح الدين 11  ٦،٠٠ ٦،٠٠  -٢،٤٥  
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-٢،٤٥  ١٥ ١٠  حممد عفيف حريري 12  ١١،٩٠ ٦،٠٠  -٣،٤٥  
-٢،٤٥  ١٣ ١٠  حممد بدر الصاحل 13  ٢٩،٧٠ ٦،٠٠  -٥،٤٥  
  ١١،٩٠  ٠،٣٠  -٣،٤٥  ٠،٥٥  ١٥ ١٣  موالىن روزا 14
  ٢،١٠  ٢،٤٠  -١،٤٥  ١،٥٥  ١٧ ١٤  حممد أجنا سافترا 15
  ١٩،٢٠  ٠،٢٠  -٤،٤٥  -٠،٤٥  ١٤ ١٢  حممد سيف الرمحن 16
  ٦،٠٠ ٠،٣٠  -٢،٤٥ ٠،٥٥  ١٦ ١٣  ريو ريزا موالىن 17
  ١١،٩٠ ٠،٣٠  -٣،٤٥ ٠،٥٥  ١٥ ١٣  ريزا سيف العدنان 18
  ٢٩،٧٠  ٦،٠٠  -٥،٤٥  -٢،٤٥  ١٣ ١٠  راىف ستياوان 19
  ٦،٥٠  ١١،٩٠  ٢،٥٥  -٣،٤٥  ٢١ ٩  طاهر بدري 20

n= 
20  

  ٣١٤،٥  ٢٠٠،٩      ٣٦٩  ٢٤٩  موعا
  ∑ x  ∑ y      ∑ 2x  ∑ 2y  

  

45,12
20

249

=

=

= ∑
n

x
x

      

45,18
20

369

=

=

= ∑
n

y
y
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13,5

17,1

6

36,1

6
380

4,515

6

10

1

38

4,515

6

20

2

38

4,515

6

20

1

20

1

22020

5,3149,200

45,1845,12
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  :وهي )T- table" (تـ" و ١٩فهي  مستقلةقائمة طبقا على اجلدول السابق أن   
 ٢،٨٦فهو ) db 19( بـ ٠،٠١مستوى املعنوية  - ١

  ٢،٠٩فهو) db 19( بـ ٠،٠٥عنوية مستوى امل - ٢

 º هـ، فلذلك ٢،٨٦ /٢،٠٩من كرب أ ٥،١٣" = حساب تـ"ن نتيجة اإلختبار أل
قبول أي فرق النتيجة بني اإلختبار أي أن فروض البحث م قبولم ١ ، وأما  هـردودهو م

  .ختبار البعدي لفصل التجرييبالقبلي واإل
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حساب بني الفصل الضابط والفصل التجرييب يف اجلدول  "تـ"، إذن، من البيانات السابقة
  :التايل

  ٣١اجلدول 

  حساب بني الفصل الضابط والتجرييب" تـ"فرق 

  الناحية  الرقم
حساب "  تـ" 

  فصل الضابط
فروض ( بيان

  )البحث
حساب " تـ" 

  فصل التجرييب
 فروض( بيان

  )البحث
  مقبول  ٣،٦١  مردود  ٠،٩٥  اللهجة  ١
 مقبول  ٤،٥٥  مردود  ١،٣١  القواعد  ٢
 مقبول  ٥،٤٧  مقبول  ٣،٢٥  املفردات  ٣
 مقبول  ٥،١١  مردود  ١،٣٧  الطالقة  ٤
 مقبول  ٥،١٣  مقبول  ٣،٣٨  الفهم  ٥
 

حساب يف الفصل الضابط والفصل  يف اجلدول السابق، سننظر تـفمن البيانات 
من ناحية اللهجة والقواعد ثالثة صور رق كبري وهي يف الفصل الضابط التجرييب هناك ف

  .، وصورتان مقبول أي ناجحغري ناجحمردود أي والطالقة 
إذن، استخدام اللعبة سلم . وأما يف الفصل التجرييب كلهم مقبولون أي ناجحون

سة الصديقي وثعبان فعالة كبرية لترقية مهارة الكالم خاصة لتعليم اللغة العربية يف مدر
  .املتوسطة اإلسالمية ماالنج
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  حساب بني الفصل الضابط والفصل التجرييب حتليل تـ  ) ج

  ٣٢اجلدول 

  :بني الفصلني حساب حتليل تـ

  الفصل التجرييب  الفصل الضابط  الرقم
1y 

2y  yD  2
yD  1x 

2x  XD  2
XD  

1  ٥٨  ٤٣  15  225  ٩٢  ٧٩  13  169  
2  ٦٣  ٦٠  3  9  ٨٨  ٥٥  33  1089  
3  ٥٦  ٤٢  14  196  ٨٧  ٥٢  35  1225  
4  ٥٦  ٥٥  1  1  ٩٢  ٧٦  16  256  
5  ٦٤  ٤٢  22  484  ٩٠  ٧٢  18  324  
6  52  ٥٦  4  16  ٨٧  ٤٦  41  1681  
7  50  ٥٥  5  25  ٧٧  ٣٨  39  1521  
8  ٦٩  ٤٤  25  625  ٧١  ٦٠  11  121  
9  ٨٢  ٧٦  6  36  ٨٢  ٤٦  36  1296  
10  ٦٦  ٤٣  23  529  ٧٣  ٤٠  33  1089  
11  ٨٦  ٧٥  11  121  ٦٨  ٥٢  16  256  
12  ٦١  ٥٨  3  9  ٧٠  ٤٦  23  529  
13  40  ٤٣  3  9  ٦٠  ٤١  19  361  
14  ٦٥  ٤٧  18  324  ٧٠  ٥٥  15  225  
15 ٥٠  ٤٩  1  1  ٦٧  ٥٧  10  100  
16 ٤٢  ٤٠  2  4  ٧٣  ٦٥  8  64  
17 ٨١  ٦٧  14  196  ٦٠  ٥٠  10  100  
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18 ٧٨  ٦٢  16  256  ٦٧  ٥٩  8  64  
19 ٨٤  ٦٩  15  225  ٨٠  ٦٢  18  324  
20 ٥٥  ٥٢  3  9  ٨٣  ٤٣  40  1600  

  12394  442  1537  1094  3300  204  1270  1066 اموع
n=20     ∑ yD  2

∑ yD      ∑ xD  ∑ 2
xD  

  : بيان
1y  =النتائج اإلختبار القبلى للفصل الضابط  
2y   =النتائج اإلختبار البعدى للفصل الضابط  
yD  =لضابطبلية والبعدية للفصل امن النتائج اإلختبارات الق اإلحنراف  
2

yD  =بلية والبعدية للفصل الضابطمربعا من النتائج اإلختبارات الق اإلحنراف  
 1x   =النتائج اإلختبار القبلى للفصل التجرييب  
2x   =النتائج اإلختبار البعدى للفصل التجرييب  
XD =  بلية والبعدية للفصل التجريىبمن النتائج اإلختبارات الق إلحنرافا  
2

XD   =بلية والبعدية للفصل التجريىبلنتائج اإلختبارات القمربعا من ا اإلحنراف  
n  =عدد الطلبة لكل الفصل  

)     املقياس املعديل من جمموعة التجريبة  - ١ )x 

1,22
20

442

=

=

= ∑
n

D
x x
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) املقياس املعديل من جمموعة الضابط  - ٢ )y 

2,10
20

204

=

=

= ∑
n

D
y y

  

  

) يف كل النتائج من جمموعة التجريبة التنوعيعدد   - ٣ )∑ 2x 
( )

( )

8,2625

2,976812394
20

195364
12394

20

442
12394

2

2

22

=
−=

−=

−=

−= ∑
∑∑

n

D
Dx x

x

 

) يف كل النتائج من جمموعة الضابط التنوعيعدد   - ٤ )∑ 2y 
( )

( )

2,1219

8,20803300
20

41616
3300

20

204
3300

2

2

22

=
−=

−=

−=

−= ∑
∑∑

n

D
Dy y

y
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 (t-test)حتليل مستوى فروق نتيجة التعلم موعتني تقام بالرمز التائي   - ٥

74,3

18,3

9,11

12,10

9,11
380

3845

9,11

10

1

38

3845

9,11

20

2

38

3845

9,11

20

1

20

1

22020

2,12198,2625

2,101,22

11

2 2121

22

=

=

=

=
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 مستقلةجيب علينا أن نعرف قائمة : أوال )T-table" (تـ"نتيجة قائمة  مث سنطلب  

إذن  ١٩=  )١-٢٠= (فلذاك  db = )n-1( :يف الرموز اآلتية) Degree of Freedom(أو 
 )T-table" (تـ"ننظر نتيجة قائمة :  وثانيا). ١٩( فهيDegree of Freedom  مستقلةقائمة 

). ٠،٠٥(أو % ٥ومستوى املعنوية ) ٠،٠١(أو % ١وأخد الباحث مستوى املعنوية 
  :فلذلك
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 ٢،٨٦فهو ) db 19( بـ ٠،٠١مستوى املعنوية  - ١

       ٢،٠٩هوف) db 19(بـ  ٠،٠٥توى املعنوية مس - ٢        
  :ومعيار اإلختبار
 ٢،٨٦ /٢،٠٩ ≤ "تـ"مقبول، إذا كانت   ºهــ  )١

 ٢،٨٦ /٢،٠٩ >" تـ"مقبول، إذا كانت  ١هــ  )٢

 ، فلذلك ٢،٨٦ /٢،٠٩أكرب من  ٣،٧٤" = تــ حساب"ألن نتيجة اإلختبار 
وخالصتها . مقبول أي أن فروض البحث مقبول ١هــ  مردود، وأما هو  ºهــ 
الصديقي املتوسطة  لدى طلبةمهارة الكالم  عبة سلم وثعبان تستطيع أن ترقيل استخدام
دراسة اللغة العربية أن تنمى هذه تدل على أن فعالية استخدام لعبة سلم وثعبان . اإلسالمية

  .  يف هذه املدرسة
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  الفصل اخلامس
  قتراحاتملوا البحث والتوصيات نتائج

  
 البحث نتائج   - أ

يقدم الباحث النتائج املتواضعة حيث كوا معرفة للمجتمع  بعد إنتهاء هذا البحث،
  : وأما نتائجها. خاصة للمدارس اليت تريد تنمية كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

الصـديقي املتوسـطة     يف مدرسـة الطريقة اليت يستعملها مدرس اللغة العربية   - ١
م مبهـارة الكـالم   هي الطريقة املباشرة، وميتاز هذه الطريقة أا ـت  اإلسالمية

ال يسـتخدم   الصديقي املتوسطة  اإلسـالمية  يف مدرسة كانو. اهتماما كبريا
م يوهذا يسبب ملل الطالب يف التعل. الوسائل التعليمية عند تعليم مهارة الكالم

  .داخل الفصل وليس لديهم أيضا احلماسة والغرية
إحدى حث يف حبثه خيتار هناك األلعاب اللغوية املتنوعة لتعليم مهارة الكالم فالبا - ٢

لكـل  . للتجربة يف ميدان البحثوهي استخدام لعبة سلم وثعبان  اللغوية اللعبة
 استخدام لعبة سلم وثعبانلعبة هلا تطبيق خاص التساوي مع غريها، فهذه هي 

  مهارة الكالم يف ميدان البحث رقيةلت
ن هناك فـرق  ودللت نتائج الطالب يف االختبار القبلي عن مهارة الكالم على أ - ٣

ولكن بعد . صغري بني فصل الضابط وفصل التجريبة قبل تطبيق األلعاب اللغوية
تبار البعدي فيكون هناك فرق لفصل التجريبة ويقام االخ لعبة سلم وثعبانتطبيق 
. يف قدرة مهارة الكالم بني طالب فصل الضابط وطالب فصل التجريبـة كبري 

إن نتيجة االختبـار  . رقية مهارة الكالمولفصل التجريبة هناك ارتفاع كبري يف ت
البعدي لفصل التجريبة هي ونتيجة االختبار  ٦٣،٥هي لفصل الضابط  البعدي
فهذه تدل على أن هناك فرق بني نتيجة لفصل الضابط وفصل التجريبة  ٧٦،٩
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باالحتمـال   ٣،٧٤= ونتيجـة االختبـار التـائي ت حسـاب      ١٣،٤وهو 
(probability)  α  =وبا إلحتمال ٢،٠٩فهو  ٠.٠٥ ،α  =٢،٨٦فهو   ٠.٠١ .

هذا مبعـىن إن نتيجـة    .مردود Hoفـ   حساب تـ ن االحتمال أصغر منأل
إذن . ة أو فرق مبنيهناك فعال لفصل الضابط وفصل التجريبة البعدي االختبار

لدى  كبرية أن ترقي ةالم هلا فعالمهارة الك لعبة سلم وثعبان لترقيةإن استخدام 
لترقيـة   ةفعال استخدام لعبة سلم وثعبان فمن هذا أن  .ة الكالمعلى مهار ةبطل

 .كفائة الطالب يف مهارة الكالم
هناك فرق كبري وهي يف  ة والفصل التجريبةحساب يف الفصل الضابط تـ - ٤

الفصل الضابط ثالثة صور من ناحية اللهجة والقواعد والطالقة مردود أي غري 
 الفصل التجرييب كلهم مقبولون أي وأما يف .ناجح، وصورتان مقبول أي ناجح

إذن، استخدام اللعبة سلم وثعبان فعالة كبرية لترقية مهارة الكالم . ناجحون
 .خاصة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة الصديقي املتوسطة اإلسالمية ماالنج

  توصيات البحث -ب
  :املذكورة، ركز الباحث التوصيات فيما يليومن نتائج البحث 

. دراسة للغة العربية يف مدرسة الصديقي املتوسطة اإلسـالمية مـاالنج  زيادة ال  - ١
  حيث تكون احلصة مرتني يف أسبوع واحدا

 حتسني الوسيلة اليت صمم الباحث، وجعلها أكثر جذابا للتالميذ، وأسـهل يف    - ٢
 .استخدامها

يرجوا الباحث أن تعقد التجريبات املماثلة لتكميل حصول التجريبة املاضية، أو   - ٣
غة العربيـة خصوصـا يف املرحلـة    قد جتربة أخرى لتحسني عملية تعلم اللتع

  .مرحلة أساسية للتالميذ يف معرفة وتعلم اللغة العربيةاملتوسطة، ألن هذه املرحلة 
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 االقتراحات  - ج

مهارات اللغوية اليت تريد أن تواصلها يف تعليم اللغة األجنبية أي مهارة الكالم هي 
مبعناها الواسع أداة التفاهم ووسيلة التعبري بالنفس بني طوائف إن اللغة . اللغة العربية
فالكالم من أهم . استعمل اإلنسان اللغة يف حياته وسيلة ضرورية ومهمة للتعامل. املخلوقات

  .وسائل التعبري بني األفراد
ولذلك . إن عملية الكالم داخل الفصل هلا عنصران، مها بني املتكلم واملستمع

 بد أن يسبقه عل مهارة االستماع اجليدة، التعبري الصحيح، واستيعاب تدريب الكالم ال
لذا نستطيع أن يقال بأن هذا . الطالب على املفردات والتعبريات اليت تساعده يف الكالم

  .تدريب الكالم استمرار من تدريب االستماع
يف  أن جيعل هذا تدريب الكالم تدريبا جذابا ةالعربيفينبغي على كل مدرس اللغة 

فتكون عملية الكالم مملة، وال تدفع الطالب . مرح وجة، ولكن مل يكن هذا اجلو إال قليال
ومن أسباب هذا امللل ألن ليس لدي الطالب استيعابا جيدا من حيث . على متابعتها

مهما ذلك، إن مفتاح النجاح من هذه العملية هو املدرس . املفردات و التراكيب اللغوية
استخدام  فعاليةاملدرس يستخدم األساليب التعليمية املناسبة و املتنوعة مثل إذا كان . نفسه

وعلى املدرس أن يشجع طالبه يف التعبري أو الكالم . فال توجد هذه اململة لعبة سلم وثعبان
ألن اهلدف . باللغة العربية داخل الفصل وخارجه ويشجعهم أيضا أال خياف يف خطأ التعبري

  .م للمستوى األوىل هو قدرة الطالب على الكالم البسيط باللغة العربيةالعام يف مهارة الكال
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  هذه الصورة لعبة سلم وثعبان
 

 ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩  ممتاز 

٤٥ ٤٤ ٤٣ ٤٢ ٤١ 

٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ 

٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١ 

٢٦  ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ 

٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ 

١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ 

١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ 

٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

     ابتدائي
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  الفصل اخلامس
  لتوصيات واملقتراحاتنتائج البحث وا

  
 البحث نتائج   - ب

بعد إنتهاء هذا البحث، فيقدم الباحث النتائج املتواضعة حيث كوا معرفة للمجتمع 
  : وأما نتائجها. خاصة للمدارس اليت تريد تنمية كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

سـطة   يف مدرسـة الصـديقي املتو  الطريقة اليت يستعملها مدرس اللغة العربية   - ٥
هي الطريقة املباشرة، وميتاز هذه الطريقة أا ـتم مبهـارة الكـالم     اإلسالمية

ال يسـتخدم   يف مدرسة الصديقي املتوسطة  اإلسـالمية  كانو. اهتماما كبريا
م يوهذا يسبب ملل الطالب يف التعل. الوسائل التعليمية عند تعليم مهارة الكالم
  .الغريةداخل الفصل وليس لديهم أيضا احلماسة و

إحدى هناك األلعاب اللغوية املتنوعة لتعليم مهارة الكالم فالباحث يف حبثه خيتار  - ٦
لكـل  . للتجربة يف ميدان البحثوهي استخدام لعبة سلم وثعبان  اللغوية اللعبة

 استخدام لعبة سلم وثعبانلعبة هلا تطبيق خاص التساوي مع غريها، فهذه هي 
 البحث مهارة الكالم يف ميدان رقيةلت

 فلـذلك  األلف، جواب خيتارون هم الطلبة هذه أن على تدل اإلستبانة نتائج  - ٧
  الكالم مهارة لترقية كبرية فعالة اللعبة هذه

 فـرق  هناك أن على الكالم مهارة عن القبلي االختبار يف الطالب نتائج ودللت - ٨
 بعد لكنو. اللغوية األلعاب تطبيق قبل التجريبة وفصل الضابط فصل بني صغري
 فرق هناك فيكون البعدي االختبار ويقام التجريبة لفصل وثعبان سلم لعبة تطبيق
. التجريبـة  فصل وطالب الضابط فصل طالب بني الكالم مهارة قدرة يف كبري

إن نتيجة االختبـار  . الكالم مهارة ترقية يف كبري ارتفاع هناك التجريبة ولفصل
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البعدي لفصل التجريبة هي ختبار ونتيجة اال ٦٣،٥هي لفصل الضابط  البعدي
فهذه تدل على أن هناك فرق بني نتيجة لفصل الضابط وفصل التجريبة  ٧٦،٩
باالحتمـال   ٣،٧٤= ونتيجـة االختبـار التـائي ت حسـاب      ١٣،٤وهو 

(probability)  α  =وبا إلحتمال ٢،٠٩فهو  ٠.٠٥ ،α  =٢،٨٦فهو   ٠.٠١ .
هذا مبعىن إن نتيجـة   .مردود Hoفـ ألن االحتمال أصغر من تــ حساب  

إذن . هناك فعالية أو فرق مبني لفصل الضابط وفصل التجريبة البعدي االختبار
إن استخدام لعبة سلم وثعبان لترقية مهارة الكالم هلا فعالية لترقية قدرة الطالب 

 كفائة لترقية فعال استخدام لعبة سلم وثعبان  أن اهذ فمن. على مهارة الكالم
 .الكالم مهارة يف الطالب

تــ حساب يف الفصل الضابط والفصل التجرييب هناك فرق كبري وهي يف  - ٩
الفصل الضابط ثالثة صور من ناحية اللهجة والقواعد والطالقة مردود أي غري 

يب كلهم مقبولون أي وأما يف الفصل التجري. ناجح، وصورتان مقبول أي ناجح
إذن، استخدام اللعبة سلم وثعبان فعالة كبرية لترقية مهارة الكالم . ناجحون

  .خاصة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة الصديقي املتوسطة اإلسالمية ماالنج
 

 االقتراحات  - ت

 مهارة الكالم هي من املهارات اللغوية اليت تريد أن تواصلها يف تعليم اللغة األجنبية
إن اللغة مبعناها الواسع أداة التفاهم ووسيلة التعبري بالنفس بني طوائف . أي اللغة العربية

فالكالم من أهم . استعمل اإلنسان اللغة يف حياته وسيلة ضرورية ومهمة للتعامل. املخلوقات
  .وسائل التعبري بني األفراد

ولذلك . ملستمعإن عملية الكالم داخل الفصل هلا عنصران، مها بني املتكلم وا
تدريب الكالم ال بد أن يسبقه عل مهارة االستماع اجليدة، التعبري الصحيح، واستيعاب 
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لذا نستطيع أن يقال بأن هذا . الطالب على املفردات والتعبريات اليت تساعده يف الكالم
  .تدريب الكالم استمرار من تدريب االستماع

ا تدريب الكالم تدريبا جذابا يف أن جيعل هذالعريب فينبغي على كل مدرس اللغة 
فتكون عملية الكالم مملة، وال تدفع الطالب . مرح وجة، ولكن مل يكن هذا اجلو إال قليال

ومن أسباب هذا امللل ألن ليس لدي الطالب استيعابا جيدا من حيث . على متابعتها
ية هو املدرس مهما ذلك، إن مفتاح النجاح من هذه العمل. املفردات و التراكيب اللغوية

استخدام  فعاليةإذا كان املدرس يستخدم األساليب التعليمية املناسبة و املتنوعة مثل . نفسه
وعلى املدرس أن يشجع طالبه يف التعبري أو الكالم . فال توجد هذه اململة لعبة سلم وثعبان

ن اهلدف أل. باللغة العربية داخل الفصل وخارجه ويشجعهم أيضا أال خياف يف خطأ التعبري
  .العام يف مهارة الكالم للمستوى األوىل هو قدرة الطالب على الكالم البسيط باللغة العربية
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 قائمة املصادر واملراجع

  :املصادر   - أ

 الكرمي القرآن - ١

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم حديث - ٢

 القواميس - ٣

 

  :املراجع العربية  - ب

 ١٩٩٧. دار النهضة العربية، القاهرة ،واملنهج الوسائل التعليميةأمحد خريى كاظم،   - ١

دار : ، الريـاض املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان،   - ٢

  ١٩٩٢. املسلم

: ، بريوتإعدادها وطرق استخدامها الوسائل التعليمية، الكلوببشري عبد الرحيم   - ٣

 ١٩٨٦. دار إحياء العلوم

، مناهج البحث يف تربية وعلم الـنفس جابر وأمحد خري كاظم،  جابر عبد احلميد  - ٤

  ١٩٨٦. دار النهظة العربية: مصر
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الـدار املصـرية   : القاهرة . تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق .حسن شحاتة  - ٥

  ١٩٩٦. اللبنانية

ه البحث العلمي مفهومه أدوات ، عبد الرمحن عدس، كايد عبد احلق،ذوقان عبيدات  - ٦

 ١٩٩٢. ، دار الفكرأساليبه

دار :القـاهرة . مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسـي ,رشدي أمحد طعيمة  - ٧

  ١٩٩٨ .الفكر العريب

، جامعة املنصورة، مصر، سنة، تعليم العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة،   - ٨

١٤١٠ 

التعليمية ووسائل تدريس اللغة سيكولوجية الوسائل عبد ايد سيد أمحد منصور،   - ٩

 ١٩٨٣. دار املعارف: ، الرياضالعربية

 

. جامعة دمشق: ، دمشق٢، طبعة يف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد،   -١٠

١٩٩٦ 

 
  املعجم الوسيط، جملد الثاين: جممع اللغة العربية  -١١
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للغة العربية لغري الناطقني طرائق تدريس احممود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة،   -١٢

 ٢٠٠٣. ، إيسيسكوا

 ، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون سنةجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،   -١٣

مكتبة : ، عابديناحلوار فنياته واسترياتيجياته وأساليب تعليمةمىن ابراهيم اللبودي،   -١٤

 ٢٠٠٣. وهبة

، ريقة تدرسها يف مدرسـة اإلبتدائيـة احلكوميـة   تعليم املفردات وطنينو أردينطا،   -١٥

 ٢٠٠٨. جاوى الشرقية، اجلامعة احلكومية ماالنج: سيدورجو

دار : ، الريـاض األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز،   -١٦
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  م ٢٠١٠

 هـ ١٤٣١  



 

 
  

        
  
  
  

  ))كُم تعقلُونَ إِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَعلَّ(( 
﴾ ٢﴿سورة يوسف آية   

  
 ألولي آليات والنهارِ اللَّيلِ واختالف واَألرضِ السماوات خلْقِ في إِنَّ

 ويتفَكَّرونَ جنوبِهِم وعلَى وقُعودا قياما اللَّه يذْكُرونَ الَّذين⊃∪ ⊆∩ األلْبابِ

   فَقنا سبحانك باطال هذَا خلَقْت ما ربنا واَألرضِ اواتالسم خلْقِ في

ذَابارِ عالن ∩⊇⊇∪  

  
  ﴾١٩١-١٩٠: ﴿سورة آل عمران 
  
  

  



 

  ا�هـ�اء

  

ووالديت إىل والدي  
  املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء

  مة الطوية ونقاء الضمريوعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسال
  تقدمة إجالل واحترام

  
  إىل أساتذي الذين أدين هلم بالكثري

  تقديرا وإجالال
  

  إىل من هم عندي يف مقام االبن واالبنة
  مودة وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي

  
  إىل الذين يؤمنون بأن النحو العريب مل ينضح ومل يتحرق والذي مل يؤمنوا

  ية حرصهم على وجود األمة وبقائهاى اللغة العربإىل الذين حيرصون عل

  رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان

  إىل الذين حيبون اللغة العربية  

***  



 

  تقديرشكر و
  

حممد نبينا املرسلني أشرف األنبياء واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على   
  :دوبع .له وصحبه أمجعنيآوعلى  ،صلى اهللا عليه وسلم

، فيسرين يف تعليم اللغة العربية لنيل درجة املاجستري العلميالبحث  اقد متت كتابة هذ  
، وهم هذا البحثكتابة على ي ـنوإىل من قد ساعدوعظيم تقديري أن أقدم جزيل شكري 

:  

غو، مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية واحلاج إمام سفراي األستاذ الدكتورفضيلة   - ١
  .ماالنج

الدراسات العليا اجلامعة  كلية منران، مدير عمر الدكتور احلاجة األستاذ فضيل  - ٢
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية  قسمس، رئيس يتركيس لوب الدكتورفضيلة   - ٣
 .احلكومية ماالنج

يت حىت جاء الذي قـاد خطوا األول الدكتور سعيد حواية اهللا أمحد، املشرففضيلة   - ٤
 .هذا البحث العلمي إىل ايته

 الذي قـاد خطوايت حىت جاء هذا املشرف الثاين ،شيخون حممدالدكتور حممد فضيلة   - ٥
  .البحث العلمي إىل ايته

تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية  قسمالدراسات العليا  كليةيف تـي مجيع أساتذ  - ٦
  .احلكومية ماالنج

دائما  ينحملترمان اللذان قد ربيانـي ورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشجعالوالدان ا  - ٧
 .يف طلب العلوم النافعة



 

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

 زيح العمل املتواضع إىلوألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا  - ٩
  .الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

 الكتابة هذه أن وأخريا. الثواب حبسن يثيبنا وأن هلا الحد برمحة علينا مين أن اهللا عسى
 النقـد  اءالقر من الباحث يرجو  فلذا والنقصان، األخطاء إىل املائلة اإلنسانية اآلثار من أثر

  .اإلصالح سبيل على واإلقتراح
 الـدنيا  علوم من واألخرين الباحث يفيد ما فيه ولعل وتعاىل سبحانه اهللا يسر ما هذا
  آمني. واآلخرة

  
 
  
  

  .خري اجلـزاءجزاكم اهللا 

***  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
 

  
  

  وزارة الشؤون الدينية
  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 لدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةة اـكلي

  

  تقرير املشرفني
  

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

      : الذي حضره الطالب ليميتكبعد االطالع على البحث ال
  صاحلحممد :   االسم 

 S-2/٠٨٧٢٠٠١٣:   رقم التسجيل

  مهارة الكالم  لعبة سلم وثعبان لترقيةاستخدام فعالية :   موضوع البحث
  )مباالنجاملدرسة الصديقي املتوسطة اإلسالمية بالتطبيق على (

  .اجلامعةعلى تقدميه إىل جملس  وافق املشرف
  

 املشرف األول
 

شهداء صاحل نورالدكتور   

 

 يعتمد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتور توركيس لوبيس
١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف  



 

 

  
 

  
  

  وزارة الشؤون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  
 

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  الكالم استخدام لعبة سلم وثعبان لترقية مهارة فعالية 
  )مباالنجاملدرسة الصديقي املتوسطة اإلسالمية بالتطبيق على (

  لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية رييبحبث جت
  S-2 /٠٨٧٢٠٠١٣: التسجيل رقم   حممد صاحل:    الطالب إعداد

ري وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجست اجلامعةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
  .  م ٢٠١٠ ..........يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  

  :األساتذة ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا
  .................. :التوقيع  رئسيا ومناقشا  الدكتور توركيس لوبيس -١
  .................. :التوقيع  مناقشا  شهداء صاحل نورالدكتور  -٢
  .................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا   أمحدالدكتور سعيد حواية اهللا -٣
  .................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا  حممد شيخون حممدالدكتور   -٤

  ،دعتمي
الدراسات العلياعميد كلية   

 

 األستاذ الدكتور عمر منران
١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف   



 

  إقرار الطالب
  :أدناه، وبيانايت كاآليتع أنا املوقّ

  حممد صاحل  :  االسم 

  ٠٨٧٢٠٠١٣/S-2  :  رقم التسجيل
  :       العنوان 

بأن هذا البحث العلمي املكمل لنيل درجة املاجستري يف ختصص تعليم اللغة العربية  أقرر  
  :عنوان، حتت ماالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةالدراسات العليا  كلية

  مهارة الكالم ثعبان لترقيةلعبة سلم واستخدام  فعالية 
  )ماالنجاملدرسة الصديقي املتوسطة اإلسالمية بالتطبيق على (

فإذا ادعى أحد يف املستقبل بأن . حضرته وكتبته بنفسي وليس مقتبسا من تأليف غريي  
 كليـة ني أو علـى مسـؤويل   هذا البحث العلمي من صنعه فال ألقى املسؤولية على املشرفَ

  .ماالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ات العلياـالدراس

  .ي أحد على ذلكـجيربن بناء على رغبيت اخلاصة وال إلقرارهذا ا تحررهذا، و  
    

   ماالنج،      

  
   حممد صاحل            

٠٨٧٢٠٠١٣/S-2: رقم التسجيل           



 

  حمتويات البحث
  الصفحة     املوضوع        

  أ    ..............................................................  استهالل 
  ب    .................................................................اهداء 

  ج    ...........................................................شكر وتقدير
  د    ........................................................... تقديرشكر و

  هـ    ..........................................................تقرير املشرفني
  و    ..........................................االعتماد من طرف جلنة املناقشة

  ح    ...........................................................إقرار الطالب  
  ط    .............................................  خلص البحث بالعربيةمست

  ك    ...........................................  مستخلص البحث باإلجنليزية
  م    .........................................  مستخلص البحث باإلندونيسية 

  س    .......................................................  حمتويات البحث 
  ق    ........................................................  اجلداول قائمة

  ر    ........................................................  فهرس املالحق
  

  الفصل األول
  االطار العام والدراسات السابقة

  ١    ......  ........................................................  مقدمة 
  ٣    .......................................................  مشكلة البحث 

  ٣    .........................................................  أسئلة البحث 
  ٤    .......................................................  أهداف البحث 



 

  ٤    ........................................................  فروض البحث
  ٤    ..........................................................  أمهية البحث

  ٥    ......................................................... حدود البحث
  ٥    .....................................................حتديد املصطلحات  

  ٦    .......................................................... فوائد البحث
  ٧    .....................................................    الدراسات السابقة

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري  

  ٩     ........................................... فهوم الكالمم :املبحث األول
  ١١    .................................................. الكالم عليمأهداف ت

  ١٤     ................................ ......................جماالت الكالم 
 ١٦    ..............................................الكالم مهارة طريقة تعليم

  ١٩    .......استخدامها يف تعليم مهارة الكالم الوسائل التعليمية و: املبحث الثاين 
  ١٩    ......................... الوسائل التعليمية واستخدامها يف مهارة الكالم

  ٢٥    ......................................القواعد العامة الساخدام الوسائل 

٢٨    ...... ..................................... األلعاب اللغوية واستخدامهأ

    

  الفصل الثالث 
  منهجية البحث 

  ٣٦    ..........................................................منهج البحث 
  ٣٧    ....................................................جمتمع البحث وعينته



 

  ٣٧    .................................................... مجع البيانات أدوات
  ٣٩    ..................................................البيانات أسلوب حتليل 

  
  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
  ٤٣    ........................................ بيانات اإلستبانة: املبحث األول 

  ٦٢   ......................................... بيانات اإلختبار : الثاينحث املب

  ٧٣    .............................تفسريهاحتليل البيانات و:   املبحث الثالث
  

  فصل اخلامس
  والتوصيات واملقترحات البحث نتائج 

  
  ١٠٦    .................................................  ..........البحث  نتائج

١٠٧    .............................................................. املقترحات

          



 

  اجلداول قائمة
  صفحة  موضوع  اجلدول  الرقم
)١( رقم  ١   ٣٦  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨املواد الدراسية للسنة الدراسية  

)٢( رقم  ٢  
  عبدالرمحن بن عوف ماالنج معهدعدد طلبة 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ةللسنة الدراسي
٣٧ 

)٣( رقم  ٣  
 بني اإلتفاق و اإلختالف جدول يوضح املقارنة

   نياملتقدم نيالباحثو الباحث
٤٣ 

)٤( رقم  ٤  ٥٦  اإلختبارمعيار جناح الطلبة يف  

)٥( رقم  ٥  
  املالحظة حول اإلجراءات التدريسية نتائج

  من الدور األول ألوليف اللقاء ا 
٧٦ 

)٦( رقم  ٦  
  ل اإلجراءات التدريسيةاملالحظة حو نتائج

  من الدور األول ثاينيف اللقاء ال 
٧٩ 

)٧( رقم  ٧  
مقارنة بني اإلجراءات التدريسية يف اللقاء األول 

  والثاين من الدور األول
٨٠ 

)٨( رقم  ٨  
عبدالرمحن بن  معهداالستبانة األوىل للطالبة 

  عوف يف املستوى األول
٨١ 

)٩( رقم  ٩  
عبدالرمحن بن  معهد االستبانة الثانية للطالبة

 عوف يف املستوى األول
٨٢ 

)١٠( رقم  ١٠  
عبدالرمحن بن  معهداالستبانة الثالثة للطالبة 
 عوف يف املستوى األول

٨٣ 

)١١( رقم  ١١   ٨٤  االختبار يف الدور األول نتائج 

)١٢( رقم  ١٢   ٨٥  جانب النطقي من اختبار الكالم 

)١٣( رقم  ١٣   ٨٥  بار الكالمجانب املفردات اللغوية من اخت 



 

)١٤( رقم  ١٤   ٨٥  جانب الطالقة من اختبار الكالم 

)١٥( رقم  ١٥   ٨٦  جانب القواعد من اختبار الكالم 

) ١٦( رقم  ١٦  
   درجة نتائج الطلبة يف االختبار
  يف اللقاء الثالث من الدور األول

٨٨  

)١٧( رقم  ١٧  
مقارنة بني اإلجراءات التدريسية يف اللقاء األول 

  الدور األول والثاين من
٨٩  

)١٨( رقم  ١٨  
  املالحظة حول اإلجراءات التدريسية نتائج

  من الدور الثاين ألوليف اللقاء ا 
١٠٦  

)١٩( رقم  ١٩  
  املالحظة حول اإلجراءات التدريسية نتائج

  من الدور الثاين ثاينيف اللقاء ال 
١٠٨  

)٢٠( رقم  ٢٠  
مقارنة بني اإلجراءات التدريسية يف اللقاء األول 

  الثاين من الدور الثاينو
١٠٩  

)٢١( رقم  ٢١  ١١١  ثايناالختبار يف الدور ال نتائج 

)٢٢( رقم  ٢٢  ١١٢  جانب النطقي من اختبار الكالم 

)٢٣( رقم    ١١٢  جانب املفردات اللغوية من اختبار الكالم 

)٢٤( رقم    ١١٢  جانب الطالقة من اختبار الكالم 

)٢٥( رقم    ١١٢  كالمجانب القواعد من اختبار ال 

)٢٦( رقم    ١١٤  ثاينالدور ال درجة نتائج الطلبة يف االختبار 

)٢٧( رقم  ٢٣  
مقارنة بني اإلجراءات التدريسية يف اللقاء األول 

  والثاين من الدور الثاين
١١٥ 

)٢٨( رقم  ٢٤  
الدور بمقارنة بني نتيجة الطلبة يف االختبار 

  الدور الثاينباألول واالختبار 
١١٦ 

  



 

  الحقامل قائمة

  موضوع  الرقم
  أداة االختبار لتدريس مهارة الكالم  ١

  أداة االستبيان  ٢

  يف تدريس مهارة الكالم تعليميةصور   ٣

٤  
خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل مدير معهد 

   ماالنج عبدالرمحن بن عوف

٥  
خطاب مدير معهد عبدالرمحن بن عوف إىل عميد كليـة  

  الدراسات العليا 

  جدوال املواد الدراسية يف معهد عبدالرمحن بن عوف  )٦(ملحق 

  بطاقة اإلشراف  )٧(ملحق 

  السرية الذاتية للباحث   )8(ملحق 

  
***  
  

 



 

  مستخلص البحث
  

 املدرسـة  يف الكـالم  مهـارة  لترقية ثعبان و سلم لعبة استخدام فعالية ٢٠١٠،حممد صاحل
 الدراسـات  لربنامج املاجستري رسالة.ماالنج اإلسالمية املتوسطة الصديقي

  . ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا اجلامعةب العليا
  شهداء صاحل نورالدكتور احلاج  :املشرف

  
  .الكالم مهارة ترقية وثعبان، سلم لعبة:  األساسية الكلمات

  
 لترقية الكالم مهارة لترقية ثعبان و سلم لعبة استخدام فعالية على يركز البحث هذا

تكون معيارا ومصـدرا  , تطبيقا درسة الصديقي املتوسطة اإلسالمية مالنجم يف الكالم عليمت
  .لتعليم الكالم نظريا لعبة سلم وثعباناستخدام يف 

يستخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي واملدخل الكمي ، ونوعـه هـو   
غة العربية، والطالب، ، ومدرس اللرئيس املدرسة: ومصادر البيانات وهي . البحث التجرييب

طريقـة مجـع   . و مالحظة عملية تعليم الكالم، ونتائج االختبار القبلي والبعدي للطـالب 
وأما حتليل البيانات باخلطوات التالية . املالحظة، واملقابلة، و االستبيان، واالختبار: البيانات 

  .(t-test)إعداد البيانات، وحتليل البيانات وتفسريها تفسريا بالرمز التائي : 
أما نتائج البحث يذكر أن النتائج لالمتحان القبلي بني الفصل الضابط والفصـل  

 ٠،٨٥= التجربة قبل استخدام األلعاب اللغوية يدل على نتيجة االختبار التائي ت حساب 
هذا . مقبول Hoفـ  ٠.٠٥=  αألن االحتمال أكرب من  ٢،٠٤٢ (probability)باالحتمال 

يف قدرة ليس هناك فرق مبني  لفصل الضابط وفصل التجربةختبارالقبلي مبعىن إن نتيجة اال
   .لعبة سلم وثعباناستخدام بني الفصل الضابط والفصل التجربة قبل  كالم الطالب

لعبة استخدام أما النتائج لالختبار البعدي بني الفصل الضابط والفصل التجربة بعد 
 ٥،١٦= الختبـار التـائي ت حسـاب    للفصل التجربة يدل على ونتيجـة ا  سلم وثعبان
هذا . مردود Hoفـ  ٠.٠٥=  αألن االحتمال أصغر من  ٢،٠٤٢ (probability)باالحتمال 

يف قـدرة  هناك فرق مـبني   لفصل الضابط وفصل التجربة البعدي مبعىن إن نتيجة االختبار
   .لعبة سلم وثعبانبني الفصل الضابط والفصل التجربة بعد استخدام  كالم الطالب

لتعليم مهارة الكالم  لعبة سلم وثعباناستخدام فاخلالصة من هذا البحث هي إن  
  .هلا فعالية لترقية قدرة الطالب على مهارة الكالم
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 This research focused on the Effectively of Usage of Snake and Stair Game in 
skilled study of conversation which practically can be used to increase the conversation 
in junior High School of Malang, and theoretically can be made as source of knowledge 
about usage of Snake and Stair Game in skilled study of conversation. 

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

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

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

Then, it can be concluded from this research is the use of Snake and Stair game 
is very effective to develop students ability in Arabic conversation. 
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Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas penggunaan permainan ular tangga 
dalam pembelajaran ketrampilan berbicara yang secara praktis dapat digunakan untuk 
meningkatkan pembelajaran berbicara di Madrasah Tsanawiyah Ash-Shiddiqy Lawang-
Malang, dan secara teoretis dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan tentang 
penggunaan permainan kebahasaan dalam pembelajaran ketrampilan berbicara. 

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

Hasil penelitian bahwa nilai hasil pretest antara kelas kontrol dan kelas 
eksperiment sebelum penggunaan permainan kebahasaan menunjukkan hasil 0,85 
sedangkan harga kritik nihil untuk menolak hipotesis nihil pada tingkat signifikansi 0,05 

adalah 2،.9. karena hasil tingkat signifikansi lebih tingggi dari hasil t-test, maka 

hipotesis nihil diterima. Dan dapat disimpulkan tidak ada perbedaan kemampuan 
berbicara siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum penggunaan 
permainan kebahasaan. 

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

Sehingga kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan 
permainan ular tangga sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan berbicara 
siswa dalam pembeljaran bahasa arab. 



 

 احملتويات
 
  

  ب  .........................................  صفحة املوافقة على مناقشة البحث
  ج  .....................................  صفحة االعتماد من طرف جلنة املناقشة

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

  ز   ......................................................  كلمة الشكر والتقدير
 ط  ....................................................  يةامللخص يف اللغة العرب

  ك  ..................................................  امللخص يف اللغة اإلجنليزية
 ل  ...............................................  امللخص يف اللغة اإلندونيسية

  م  ..................................................................  احملتويات
  

  أساسيات البحث: الفصل األول 
  

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

  
  اإلطار النظري: الفصل الثاين 

  
  ة الكالم وتعليمها مهار: املبحث األول 

  ١٤.......................................................مفهوم الكالم   -أ 
 ١٧..........................................أهداف تعليم مهارة الكالم  -ب 



 

  ٢١...................................................أمهية مهارة الكالم   -ج 
  ٢٢.......................................................جماالت الكالم   -د 
 ٢٦.............................................طريقة تعليم مهارة الكالم   -� 

 
  الوسائل التعليمية واستخدامها يف تعليم مهارة الكالم: املبحث الثاين

 ٣١  .............ماهية الوسائل التعليمية ودورها يف عملية التعلم والتعليم  -أ 
  ٣٤..  .............................تقسيمات وأنواع الوسائل التعليمية  -ب 
 ٣٨  ........................القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية   -ج 
 ٤٢  ..............................الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم  -د 

  
  األلعاب اللغوية واستخدامها: املبحث الثالث

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

  
  

  منهج البحث: الفصل الثالث 
  

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

  
  الدراسة امليدانية: الفصل الرابع 

  
 تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم يف ميدان البحث: املبحث األول 



 

  ٦٧...لعربية والكفاءة األساسية ملهارة  الكالماهلدف الرئيسي يف تعليم اللغة ا  -أ 
  ٦٩.............................الطرق املمستخدمة لتعليم مهارة الكالم  -ب 
 ٧٤.......................الوسائل التعليمية املستخدمة لتعليم مهارة الكالم  -ج 

 
  ٧٥.ب اللغويةاخلطوات التدريسية لتعليم مهارة الكالم باستخدام األلعا: املبحث الثاين 

  عرض البيانات و حتليلها : املبحث الثالث 
  ٧٨...................................................عرض البيانات  -أ 
  ٧٩..........................................حتليل البيانات وتفسريها  -ب 

  
  النتائج واالقتراحات: الفصل اخلامس 

 
  ٨١..........................................................النتائج  -أ 
 ٨٢....................................................االقتراحات  -ب 

 
  ٨٤..............................................................املراجع 

 
 

 املالحق
 

اجلداول: امللحق األول   
  ٨٧  .........................جدول نتيجة االختبار القبلي لطلبة فصل الضابط .١
  ٨٩  .........................  جدول نتيجة االختبار القبلي لطلبة فصل التجربة .٢
  ٩١  .......................  جدول نتيجة االختبار البعدي لطلبة فصل الضابط .٣
 ٩٣  ........................  جدول نتيجة االختبار البعدي لطلبة فصل التجربة .٤

 
أدوات البحث: امللحق الثاين   

  ٩٥  ..........................  أسئلة املقابلة ملدير املعهد بيت األرقم اإلسالمي .١
  ٩٧  ........................................  ةأسئلة املقابلة ملدرس اللغة العربي .٢
 ٩٩  .......................................  االستبيان للطلبة الضابط والتجربة .٣
  ١٠٠  .................................................  األسئلة لإلختبار القبلي .٤
 ١٠١  ................................................  األسئلة لإلختبار البعدي .٥

 



 

 
 
 
 

 
 
 


	08720013-Pendahuluan.pdf
	abtrk.pdf
	Abstrac BSA.pdf
	Abstrac B. Indo.pdf
	Abstrac BSI.pdf

	08720013-Isi.pdf
	Lampiran's.pdf

