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اإلهـداء 
 

إلى والدي ووالدتي 
ادلعلم األول الذي تلقيت على يديو الكرديتني أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف 
نفسو السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري تقدمة إجالل واحًتام 

 

أمي مريوناني جعفر صديق : أبى الكريم وعائلته
الذي حيثين الدوافع الدراسية حىت جاء ىذا البحث العلمي إىل هنايتو، وال أظهر 

فحقا يعجز لساين . نعم األب واألم ونعم العآئلة يف الدين. حسناهتم  إظهارا
عن شكره و تقديره فقد قدم للباحث كل العون و التشجيع ظوال فًتة إعداد 

ىذا البحث فلم يبخل بعلمو ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث 
 .وتوجيهو، فلو مين خالص الشكر و التقدير ومن اهلل عظيم الثواب و اجلزاء

اللهم آتيهم علما نافعا وعمال متقبال ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم 
وجزاىم اهلل خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة وجعل مصريىم اجلنة 

 

 ما وعآئلته وأبي سودرمادي  أبي عبد المجيد
وجزآىم اهلل و من اهلل عظيم الثواب الذان قد أعطياين منحة الدراسية خالصا لوجو اهلل، 

 بأحسن اجلزآء وأسعد احلياة دنيا وآخرى
 حيبي و حنيين فقط لك :خطيبة أيرشا هدايتي
  اليت أعطيين زلنة الدراسيةوزارة الشؤون الدينية

وأخريا، أىدي ىذه الكتابة البسيطة متواضعا 
 تربية االسالمية واالجتماعيةللألساتذيت يف جامعة جاكرتا االسالمية و معهد دار العمل 
وإىل الذين حيبون اللغة العربية 

*** 



 

  
 

تقدير الشكر وال
 

احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني نبينا زلمد             
: وبعد. صلى اهلل عليو وسلم، وعلى آلو وصحبو أمجعني

قد دتت كتابة ىذا البحث العلميي لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية، فيسرين  
أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من قد ساعدونـي على كتابة ىذا البحث، 

: وىم 
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -1

 .ماالنج
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مهيمن، مدير كلية الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية  -2

 .احلكومية ماالنج
فضيلة الدكتور شهداء صاحل، رئيس قسم تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية  -3

 .احلكومية ماالنج
فضيلة األستاذ الدكتور إمام أسراري، ادلشرف األول الذي قـاد خطوايت حىت جاء  -4

 .ىذا البحث العلمى إىل هنايتو
فضيلة الدكتور بكري زلمد خبيت، ادلشرف الثاين الذي قـاد خطوايت حىت جاء ىذا  -5

 .البحث العلمى إىل هنايتو
مجيع أساتذتـي يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جامعة اإلسالمية  -6

 .احلكومية ماالنج
الوالدان احملًتمان اللذان قد ربيانـي ورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشجيعين دائما يف  -7

 .طلب العلوم النافعة
أيب أمي مريوناين جعفر صديق، وأيب بيل كوندمانج، وأيب عبد اجمليد، : مجيع العآئلة -8

وأيب سودرمادي، وأيب مسلم عمر، و أيب إمام البخاري، وأيب زلصن نواوي، وأيب 



 

  
 

وأيب  توفيق ىداية، وأيب فورنومو، وأيب حارس حرمني، وأيب مردينطو، وأيب سونطورو
 .وإىل من ىم عندي يف مقام العآئالت ومقام األب واألم مرسودي

تربية االسالمية للمجيع العآئلة جامعة جاكرتا االسالمية، ومعهد دار العمل   -9
- راوا ساري – سوكابومي، ومجيع العآئلة مسجد جامع النظام – واالجتماعية 

 .جاكرتا
تربية للمجيع إخواين وأخوايت، طـالب وطالبات يف ادلدرسة الثانوية دار العمل - 10

. سوكابومي– االسالمية واالجتماعية 
وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم ىف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل - 11

خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، ذلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير 
. واالمتنان
وأخريا أن . عسى اهلل أن دين علينا برمحة الحد ذلا وأن يثيبنا حبسن الثواب              

ىذه الكتابة أثر من اآلثار اإلنسانية ادلائلة إىل األخطاء والنقصان، فلذا  يرجو الباحث 
. من القراء النقد واإلقًتاح على سبيل اإلصالح

ىذا ما يسر اهلل سبحانو وتعاىل ولعل فيو ما يفيد الباحث واألخرين من علوم  
آمني . الدنيا واآلخرة

 
. جزاكم اهلل خري اجلـزاء

 ***
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
 

 
 

وزارة الشؤون الدينية 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج 

 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

======================================================================================== 

تقرير المشرفين 
 

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء            
.  وادلرسلني وآلو وصحبو أمجعني

: بعد االطالع على خطة البحث التكميلي الذي حضره الطالب
عفان كوسنادي : االسم الكامل 
 S-2/09720027: رقم التسجيل 

استخدام لعبة أكمل القصة يف ترقية مهارة الكالم :       موضوع البحث 
تربية للالعمل  حبث جترييب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار)

 (االسالمية واإلجتماعية جنفنج كولون سوكابومي جاوى الغربية
. وافق ادلشرفان على تقدديو إىل رللس اجلامعة

 
ادلشرف األول 

 
 األستاذ الدكتور إمام أسراري

ادلشرف الثاين 
 

 الدكتور بكري محمد بخيت
 

رئيس قسم تعليم اللغة العربية 
 

 
  نورالدكتور شهداء صالح

 197201062005011001:قم التوظيفر



 

  
 

 

 
 

 
 

وزارة الشؤون الدينية 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج 

 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

اعتماد لجنة المناقشة 
: عنوان البحث

استخدام لعبة أكمل القصة في ترقية مهارة الكالم 
تربية االسالمية واإلجتماعية للالعمل  رحبث جترييب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دا)

 (جنفنج كولون سوكابومي جاوى الغربية
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير قسم تعليم اللغة العربية 

 S-2/09720027:  رقم التسجيل عفان كوسنادي: إعداد الطالب   
قد دافع الطالب عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم 

 .2011 يونيو 28الثالثاء تاريخ اللغة العربية، وذلك يف يوم 
: وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة

: ............... التوقيعرئسيا ومناقشا  محمد علي الكاملالدكتور األستاذ - 1

: ............... التوقيعمناقشا  شهداء صالح نورالدكتور - 2

: ............... التوقيعمشرفا ومناقشا األستاذ الدكتور إمام أسراري - 3

: ............... التوقيعمشرفا ومناقشا الدكتور بكري محمد بخيت - 4

يعتمد، 
عميد كلية الدراسات العليا 

 
  مهيمناألستاذ الدكتور

 195612111983031005:رقم التوظيف 



 

  
 

إقرار الطالب 
: أنا ادلوقيع أدناه وبيانات كاآلتى

 عفان كوسنادي:  االسم الكامل
 S-2/09720027:    رقم التسجيل

:       العنوان 
استخدام لعبة أكمل القصة في ترقية مهارة الكالم 

تربية االسالمية للالعمل  حبث جترييب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار)
 (واإلجتماعية جنفنج كولون سوكابومي جاوى الغربية

أقرر بأن ىذا البحث العلمي ادلكمل لنيل درجة ادلاجستري يف ختصص تعليم          
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، حتت 

: ادلوضوع
استخدام لعبة أكمل القصة يف ترقية مهارة الكالم 

تربية االسالمية للالعمل  حبث جترييب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار)
 (واإلجتماعية جنفنج كولون سوكابومي جاوى الغربية

فإذا الديعى أحد يف . حضرتو وكتبُتو بنفسي وليس مقتبسا من تأليف غريي          
ادلستقبل بأن ىذا البحث العلمي من صنعو فال ألقى ادلسؤولية على ادلشرَفني أو على 

مسؤويل كلية الدراسـات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، والباحث 
. ىو يتحميل ادلسؤولية

.  حرير ىذا التصريح بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربنـي أحد على ذلك
.  م2011  يونيو28ماالنج،

 
عفان كوسنادي 

S-2/ 09720027: رقم التسجيل



  
   

 

  
 

مستخلص البحث 
حبث جترييب يف ) استخدام لعبة أكمل القصة يف ترقية مهارة الكالم .2011عفان كوسنادي، 

تربية االسالمية واإلجتماعية  للادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار العمل 
رسالة ادلاجستري، برنامج الدراسات العليا  (جنفنج كولون سوكابومي جاوى الغربية

األستاذ : ادلشرف األول. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
. الدكتور بكرى زلمد خبيت: الدكتور إمام أسراري، وادلشرف الثاىن

================================================= 

 مهارة الكالم لعبة أكمل القصة يف ترقيةاستخدام : الكلمات األساسية
 

 ويعترب من أىم ادلهارات إن الكالم من أىم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار،         
اللغوية العربية األربع، وىو معيار أساسي لنجاح الطالب يف تعليم اللغة العربية، وقيل من 

انطالقا من . يتكلم بطالقة يف تعبري عما خطر بفكره، فقد جنح يف تعليم اللغة، وبالعكس
 جتاه تالميذ وال سيما جتاه ىؤالء الذين ىم يف مستوى  مهارة الكالمال بد من دتكنيذلك 

 .األول يف تدريسهم اللغة العربية
وبعد مقابلة مع ادلدرس ومالحظة الباحث طلبة ادلستوى األول يف ادلدرسة الثانوية         

اإلسالمية يف مؤسسة دار العمل كأهنم مل يشجعوا يف الكالم باللغة العربية أمام األخرين 
بسبب اخلوف من الوقوع يف اخلطأ وصعوبة احلصول على الكلمة الصحيحة، وإذا حتدثوا حبوار 

 .حتدثوا بغري طالقة
ما مدى فعالية تدريس مهارة : ىي فمشكلة ىذا البحث بناء على تلك ادلشاكل،       

الكالم باستخدام لعبة أكمل القصة يف ترقية مهارة الكالم يف الفصل األول الثانوية يف مؤسسة 
وتتفرع إىل ىذه  2011تربية االسالمية واإلجتماعية سوكابومي جاوى الغربية سنة للدار العمل 

ترقية كفاءة النطق يف  يف  أكمل القصةمامدى فعايلية تطبيق لعبة (1 ) :األسئلة التالية، وىي



  
   

 

  
 

يف   أكمل القصةمامدى فعايلية لعبة (2)؟  (ب\أ)مهارة الكالم لدى طالب الفصل األول 
يف   أكمل القصةكيف تطبيق لعبة (3)عند الكالم؟  (ب\أ)ترقية طالقة طلبة الفصل األول 

 ترقية مهارة الكالم؟
جو الباحث يف ىذا البحث وىو ادلنهج التجرييب بالتطبيق هومنهج البحث الذي انت        

وجرى ىذا البحث على . على ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار العمل سوكابومي
. وكل دور يشتمل على ثالثة مراحل رئيسية، وىي التخطيط والتنفيذ وادلالحظة. ثننيادورين 

. ادلالحظة وادلقابلة واالختبار:  ومن األدوات جلمع البيانات
إن تدريس مهارة ( 1): فيمكن أن يلخص الباحث فيما يأيتأما نتائج ىذا البحث         

الكالم باستخدام لعبة أكمل القصة يرقى يف نطق احلروف من سلارجها يف الفصل ألف 
إن تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة أكمل القصة ترقى طالقة الطلبة يف  (2)الثانوية، 

 كما يف اجلدول النطق والطالقةحيث ترفع نتيجة الطالب وتقديرىم يف اختبار .  مهارة الكالم
يف  (85 درجة )يف كفاءة النطق مستوى جيد جدا  (82,30درجة ) :مقبولوالعاشر  رابعال

. كفاءة الطالقة
ولذا ينبغي على مدرس اللغة العربية أن يهتم باستخدام ىذه الوسيلة يف تدريس مهارة         

تربويني أن يبذلوا جهدىم يف توفري سلتلف الوسائل السؤولني املالكالم، كما ينبغي على 
. التعليمية ادلناسبة يف ادلعهد

 
 
 
 

 
 



  
   

 

  
 

 مستخلص البحث باللغة اإلنجيليزية 
Apan Kusnadi, 2011. Effective Application  ….  in speaking learning (Applying at Islamic 

Boarding School Darul Amal - Sukabumi). Thesis. Post-Graduate Program of 

UIN (State Islamic University) Malang. The First Advisor : Prof. Dr. Imam 

Asrori, The Second Advisor : Dr. Mohamed Bakri Bakheet 

================================================================== 

Kata kunci:  Using complete game story, Developing Speaking Skill.  

 

        Speaking is one of some most important abilities to study a language, for all circles: 

children and adults. Speaking is the important element in four skill of Arabic language, 

speaking skill represent succes barometer of teaching Arabic language, so the succes 

instruction of language seen from ability of student in conversation, if the student talk with 

fluent, the instruction is success. According to  that statement, instruction of converse skill  

must be given to them, more over to those who are in early stage of their studying of the second 

language (Arabic languange). 

 From monitoring of researcher and interview with the Arabic language teacher, it’s known that 

some of student especially the first class high school Islamic Boarding School  Darul Amal are 

not brave to speak, difficult to make a sentence. And because of that, they don’t speak fluently.  

        Problem statement of this research is “How far the effectiveness of the application of  

complete game story increasing the speaking Arabic skill student high school in class one A 

(Classroom Action Research in Islamic Boarding School Darul Amal, Sukabumi school year 
2010-2011 ) this research formula born some questions, that are: 1). how effective study of 

speaking skill by sequence complete game story in improving student to pronounce the word 

well Arabic, student high school in class one A 2) how effective study of speaking skill by 

sequence sequence complete game story in improving student to understand of language 
student high school in class one A 3) how effective study of speaking skill by sequence 

complete game story in improving brave student to speak.  

        Classroom Action research method is being used in this research. Thus, the research 

carried out in Islamic Boarding School Darul Amal, Sukabumi. This research performs in 

several cycles until the problems in Arabic teaching being solved and reach the intended goal. 

Every cycle consists of three main steps, as follows: planning, implementation, and 

observation.And the process of collecting data by observation, interview, and test. 
        Result of the research indicate that applying of  complete game story proven effectivelly 

about the improving of speaking skill of student in class one A tsanawiyah, in school year of 

2010-2011  with the facts that: 1). study of speaking skill by sequence complete game story 

effective in improving student to pronounce the word well Arabic, 2) study of speaking skill by 

sequence picture media effective in improving student to fluent to speak. This proved with their 

level ability, according to the tables four  & six from the middle level in the first cycle become 

good level at the second cycle, their average can reach 82,30  at talk, while their ability at 

speaking can reach average 85   at second cycle.  

        Therefore, it is very important for the language theachers to pay attention of this media in 

Arabic learning process. And also the educational responsible should give all their the 

competence in preparing all learning media that are relevant at their schools. 

 



  
   

 

  
 

مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 
Apan Kusnadi, 2011. Penggunaan Permainan Melengkapi Cerita dalam Pembelajaran 
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========================================================================== 
Kata kunci:  Penggunaan Permainan Melengkapi Cerita dalam Pembelajaran 

Keterampilan Berbicara 
 
        Berbicara adalah salah satu komponen utama dalam belajar bahasa, baik bagi orang 
dewasa maupun anak-anak. Berbicara merupakan unsur terpenting dalam empat 
keterampilan berbahasa Arab, keterampilan berbicara merupakan barometer keberhasilan 
pengajaran bahasa Arab, sehingga keberhasilan sebuah pengajaran bahasa dilihat dari 
kemampuan siswanya dalam berbicara, apabila siswanya berbicara dengan lancar sesuai 
dengan keinginannya maka berhasilah sebuah pengajaran itu. Berdasarkan statemen 
tersebut Pembelajaran keterampilan berbicara harus diajarkan kepada peserta didik dalam 
tahap awal pembelajaran  bahasa Arab. 
       Dari hasil pengamatan peneliti dan wawancara dengan guru bahasa arab, bahwa 
sebagian siswa khususnya kelas satu Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Amal kurang 
keberaniannya dalam melakukan dialog berbahasa Arab, sulit dalam membuat kalimat, 
dan oleh karenanya mereka berbicara tidak lancar.     
        Selanjutnya berdasarkan pada fakta permasalahan diatas, rumusan penelitian ini 
adalah sejauhmana efektifitas Penggunaan Permainan Melengkapi Cerita dalam 
Pembelajaran Keterampilan Berbicara  siswa kelas satu Tsanawiyh pada Pondok Pesantren 
Darul Amal – Sukabumi, tahun ajaran 2010-2011.  Rumusan penelitian ini di bagi 
menjadi beberapa pertanyaan yaitu: 1) Bagaimana efektifitas Permainan Melengkapi 
Cerita dalam meningkatkan siswa melafalkan huruf bahasa Arab  siswa kelas satu 
Tsanawiyh A  2)  Bagaimana efektifitas Permainan Melengkapi Cerita  dalam 
meningkatkan siswa lancar berbicara, siswa kelas satu Tsanawiyh A    3) Bagaimana 
Penerapan Permainan Melengkapi Cerita dalam meningkatkan Keterampilan Berbicara.   



  
   

 

  
 

        Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Eksperimental. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Amal – Sukabumi,. Penelitian ini 
berlangsung dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tiga tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan proses pengumpulan datanya dengan cara observasi, 
wawancara dan tes. 
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Permainan Melengkapi Cerita 
terbukti efektif meningkatkan kecakapan berbicara siswa kelas satu Tsanawiyah A  pada 
Pondok Pesantren Darul Amal – Sukabumi tahun ajaran 2010-2011 dengan melihat 
kenyataan: 1) bahwa pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan 
Permainan Melengkapi Cerita Efektif bagi siswa untuk melafalkan huruf dalam berbicara 
2) bahwa pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan Permainan 
Melengkapi Cerita Efektif bagi siswa dalam meningkatkan kelancaran berbicara. Ini 
dibuktikan dengan tingkat kemampuan mereka sebagaimana termaktub pada tabel empat 
dan sepuluh dari tingkatan cukup pada siklus pertama menjadi tingkatan baik pada siklus 
kedua, yaitu nilai  82,30 pada kemampuan berucap, dan nilai 85 pada kemampuan 
kelancaran berbicara. Hal itu ditunjukkan dengan penuhnya perhatian mereka ketika 
mengikuti proses pembelajaran. 
       Oleh karena itu dipandang perlu bagi guru bahasa Arab menaruh perhatian yang 
cukup terhadap penggunaan media tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab. 
Begitu juga para penanggung jawab pendidikan perlu kiranya mencurahkan segenap 
kemampuannya dalam menyiapkan berbagai media pembelajaran yang sesuai di pondok 
pesantren. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة - أ

إن للكالم منزلة كبَتة يف حياة ادلتعلم وغَت ادلتعلم، فهو ضرورة من ضرورات احلياة، إذ 
الديكن االستغناء عنو يف أي زمن أو مكان، ألنو وسيلة االتصال بُت الناس بعضهم ببعض 

 .لتنظيم حياهتم وقضاء حوائجهم
وال شك أن الكالم أو التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوى للكبار والصغار على 

أي أهنم يتكلمون أكثر شلا . السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم
. ومن ىنا ديكن اعتبار الكالم ىو الشكل الرئيسى لالتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان. يكتبون

 .وعلى ذلك يعترب الكالم أىم جزء يف ادلمارسة اللغوية واستخداماهتا
ادلرجع يف تعليم اللغة العربية  )وقال الدكتور زلمد عبد الرؤف وعلي يونوس يف كتاهبما 

الكالم ىو مهارة اجتماعية، ففي حُت يستطيع  ( ه1423:لألجانب من النظرية إىل التطبيق
اإلنسان القراءة  والكتابة بوجو خاص، أو يستمع إىل الراديو، أويشاىد التليفزيون دبفرده، فمن 

ولقد أصبح االتصال ىدف برامج تعليم اللغات األجنبية . النادر أن يتحدث بدون مستمع لو
 .مع التأكيد على تنمية عادات احلديث الصحيحة

أسباب  " (1989: ةطرائق تدريس اللغة العريب ) يف كتابو وقد ذكر زلمد عبد القادر أمحد
فرضو عليهم ادلوضوعات التقليدية الضيقة : ضعف التالميذ يف التعبَت من ناحية ادلدرس ىي

وعدم تركو احلرية للتالميذ يف اختيار ادلوضوع، وحديثو أمام التالميذ باللهجة العامية، وعدم 

                                                           

  87ص   ( ىـ1423: دار الفكر العرىب: القاىرة )  تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مذكور، 
-مكتبة وىبة ) المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إلى التطبيقزلمد عبد الرؤف وعلي يونوس، 

  168 ىـ ص  1423:القاىرة
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استغاللو لفرصة التدريب على التعبَت يف بقية فروع اللغة العربية، وعدم اىتمامو بتوليد الدافع 
 .وىذه ربدث منذ عصر قدًن حىت عصرنا احلاضر. "واقتناص الفرصة ادلطابقة

فمند البداية ينبغي أن يكون الدارسون قادرين على استخدام اللغة من حيث التعبَت 
الشفوي، فإهنم يقبلون على تعلم اللغة ويف ذىنهم االستخدام الشفهي ذلا، وعندما سبر األيام 

دون أن يتمكنوا من الكالم هبا حيدث ذلم نوع من اإلحباط، وينتاهبم شعور بأن التحدث هبذه 
اللغة أمر صعب بعيد ادلنال، لذلك الينبغي تأخَت التدريب على احلديث بل جيب أن يكون 

 .نشاطا طبيعيا منذ الدرس األول لتعلم اللغة
  وادلدرس عند عملية التعليم لو دور مهم يف صلاح الطالب يف التعليم وىو نفسو عنصر 

يلخص الباحث بأن ادلدرس عنصر  ،بناًء على ىذه ادلالحظة. من عناصر صلاح الًتبية والتعليم
من العناصر ادلهمة يف عملية التدريس، ألن ادلدرس اجليد يستطيع أن يلقي الدرس واحملاضرة 
بطريقة جيدة واسًتاتيجية مناسبة مع مراعاة ادلعامل اليت وضعت يف ادلنهج، حىت تتم عملية 

كما أن ادلدرس لو دور مهم يف عملية التدريس عموما، . التدريس بكل جد ويشكل جذاب
 .فإن دوره يف تعليم اللغة العربية كذلك كبَت

كان  وادلدرس الواعي ىو الذي يعلم تالميذه ويدرهبم على أن ال يتكلم أحدىم إال إذا
كان البد من الكالم، فليفكر جيدا قبل أن يتكلم، ولَتتب  ىناك داع قوي للكالم، وإذا

أفكاره بصورة منطقية مقنعة قبل أن يبدأ ألن الكالم من فنون االتصال، إذا فقد عقالنيتو 
 .ومنطقيتو ، فقد وظيفتو

                                                           

 .225: ص (1989منشرات جامعة دمشق، :  دمشق)، 1.، ط طرائق تدريس اللغة العربيةزلمد عبد القادر أمحد، 

منشورات ادلنظمة :إيسيسكو) طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، رشدي أمحد طعيمة، زلمود كامل الناقة
  127ص   ( م2003\ ه1424اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، 

دار اجلامعة  إفريقيا العادلية - اخلورطوم  ) مناهج البحث العلم وطرق كتابة الرسالة الجامعية أمحد عثمان عبد الرمحن، 
  5: ص (1995للنشر

 90-89ص  ادلرجع السابق ،تدريس فنون اللغة العربيةمذكور،  علي أمحد
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وىذا آخر ما جيب . ومن ىنا جيب أن يكون النطق سليما وواضحا خاليا من األخطاء
أن يهتم بو ادلدرس مع تالميذه، فادلدرس الواعي ىو الذي يهتم بالتفكَت وادلعاين قبل اإلىتمام 

 .باجلانب الشكلي للغة 

وىكذا فادلتحدث اجليد، ىو الذي يتحدث عم يعرفو ويهمو، ولديو رغبة يف احلديث 
ذلذا، جيب أن يكون األساس الذي . فيو، بعد أن يكون قد رتب أفكاره وإختار ألفاظو وعباراتو

يقوم عليو تعليم التعبَت ىو ألوان النشاط اللغوي من زلادثة ومناقشة ورسائل، إىل غَت ذلك من 
 .األنشطة الوظيفية

وىذا ادلفهوم الوظيفي للتعبَت يعٍت أن احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي جيب 
أن يركز االىتمام فيها على مهارات الكالم أو التحدث، حىت إذا ما وصل إىل هنايتها وبداية 

مث دييل طرف ادليزان إىل . احللقة الثانية، تعادلت الكفئتان بُت التعبَت الشفوي والتعبَت التحريري
 . ناحية التعبَت التحريري 

 الكالم حىت اآلن مازال ربت سيطرة ادلعلم واليتيح الفرصة  مهارة تعليم  لكن يف الواقع
الدارسُت مل أن لدى الطالب ليشًتكوا جبد ونشاط يف األنشطة التعليمية والتدريبات حىت 

 .يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية ويشعرون بادللل يف تعلم اللغة العربية
يف  (ب\أ)بعد أن الحظ الباحث يف عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل األول  

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار العمل للًتبية االسالمية واإلجتماعية جنفنج كولون 
سوكابومي جاوى الغربية، وجد الباحث بعض ادلشكالت الىت يواجهها التالميذ وادلدرس وىي 
كأهنم ليست ذلم كفاءة كافية يف الكالم أو التحدث عند احملاضرة أو ادلناقشة حىت يف احملادثة 

 النطق السليم يف التعبَت واحلوارات، ونتائج مهارة الكالم أضعف من نتائج عدمواليومية 
ومازالت ربت سيطرة ادلدرس حيث أنو مل يعط فرصة واسعة لتالميذ . ادلهارات األخرى

ليشًتكوا جبد ونشاط يف األنشطة التعليمية والتدريبات للوصول إىل األىداف الىت قررىا ادلنهج 
الدراسى، وال يستخدم ادلدرسون يف تدريسهم إال طريقة القواعد والقراءة والًتمجة حىت اخنفضت 
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وال يستخدم . ميول التالميذ يف درس اللغة العربية و اخنفضت شجاعتهم عن التعبَت الشفهي
الوسائل التعليمية ادلناسبة، وليس ىناك اسًتاتيجية جديدة لًتقية رغبة التالميذ لتعليم اللغة 
العربية خاصة يف ترقية مهارة الكالم، ولكنهم استطاعوا أن يقرؤوا النصوص العربية ويعرفوا 

 .القواعد وكذلك بعض معاىن الكلمات

دلاذا ىؤالء اليستطعون أن يتحدثوا باللغة العربية بطالقة؟ أو دلاذا كفاءة :  السؤال إذن
قراءهتم أو كتابتهم أو فهمهم النصوص العربية ال يعينهم للوصول إىل كفاءة الكالم مع أن احد 

 ىذه ادلسائل أىداف تعليم مهارات اللغة األربع يف معهد دار العمل يعٌت لًتقية مهارة الكالم؟
 .  وادلشكالت اليت يريد الباحث أن يناقشها تركيزا

مهارة الكالم انطالقا من خالل ىذا البيان يتضح لنا أن إحدى الطرق ادلناسبة لتنمية   
 اللعبة اللغوية بأهنا من خَت الوسائل  استخدامةيف تعلم اللغة العربية ىي طريق دافعية الطالبو

 .  لتدريب التالميذ على التعبَت
  بناء على تلك ادلسألة يقوم الباحث بالبحث التجرييب لتحسُت عملية تعليم اللغة 

يف ادلدرسة  (ب\أ)ترقية مهارة الكالم يف الفصل األول  يف  أكمل القصةالعربية باستخدام لعبة
العمل للًتبية االسالمية واإلجتماعية جنفنج كولون  الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار

سوكابومي جاوى الغربية حبيث جيعل الطالب راغبُت يف تعلم اللغة العربية وال تؤدي إىل إمالذلم 
وأما ىدف تطبيق ىذه الطريقة ىي ليصل ادلعلم أو ادلتعلم إىل درجة . وتنفَتىم يف درس اللغة

عالية من الكفاءة اللغوية خاصة يف ترقية مهارة الكالم واستعماذلا يف نشاطاهتم اللغوية وتعد 
 .ىذه الطريقة نوعا جديدا يف ترقية مهارة الكالم

 مشكالت البحث - ب

 :ومن ادلشكالت يف تعليم مهارة الكالم الىت تقع يف ىذه ادلدرسة ىي ما يلي

                                                           

Latar Belakang dan Garis Haluan Yayasan Pendidikan & Sosial Islam (YAPSI) Darul 

‘Amal, Dr. H. Umay M. Dja’far Shiddieq, MA. 1995 .  Hal- 6 
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لدى الطالب وادلدرس عند التعلم حىت يف ي هعدم االىتمام بالتعبَت الشف -1
 .احملادثة اليومية

 .وتشكيل اجلمل وتركيبها يف الكالم ضعف النطق يف التعبَت واحلوارات -2

 .قلة رغبة وميول الطلبة يف درس اللغة العربية وقلة شجاعتهم التكلم -3

 .عدم استخدام الوسائل التعليمية  ادلناسبة يف ترقية مهارة الكالم -4
 أسئلة البحث-  ج
انطالقا من خلفية البحث ومشكالت البحث الىت ذكرىا الباحث فيما سبق، كتب   

 :الباحث أسئلة البحث كما يلي
 يف ترقية مهارة الكالم؟  أكمل القصةلعبةكيف تطبيق  -1

يف ترقية كفاءة النطق يف مهارة   أكمل القصةمامدى فعاّلية تطبيق لعبة -2
 ؟ (ب\أ)الكالم لدى الّطالب الفصل األول 

 (ب\أ) الفصل األول ترقية طالقة طلبةيف   أكمل القصةمامدى فعاّلية لعبة -3
 عند الكالم؟

 أهداف البحث-  د
 :أىداف البحث اليت يريد الباحث أن حيققها ىنا كما يلي  

 .يف ترقية مهارة الكالم  أكمل القصةلعبة تطبيق دلعرفة -1

يف ترقية كفاءة النطق يف مهارة الكالم   أكمل القصةدلعرفة فعاّلية تطبيق لعبة -2
 .(ب\أ)لدى الطاّلب الفصل األول 

على اجابة األسئلة ادلطروحة  (ب\أ)دلعرفة كفاءة الطاّلب الفصل األول  -3
  .بطالقة
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 أهمية البحث -  هـ
 يف رلال تعليم اللغة العربية يف يرغب دلن ىاماسإ تكون أن            فَتجى من نتائج البحث 

 :مجيع ادلعاىد اللغوية وادلدارس، وفوائدىا من الناحية التطبيقية كما يلي
أن يكون ىذا البحث نافعا ودافعا ذلم لتنمية رعبتهم وحرصهم يف : للطالب -1

 .تعلم اللغة العربية وارتفاع اصلازىم وشجاعتهم يف الكالم

ليكون ىذا البحث مدخالت ربليلية دلسؤويل ادلؤسسة يف ترقية : للمؤسسة -2
 .كفاءة ادلدرسُت يف التدريس

 .القيام بًتقية العلوم الًتبوية خاصة يف تعليم اللغة العربية: للباحث -3
 فروض البحث-  و
 أن خيتار ادلعلم طرق التدريس ي ه من التعليم، أن ادلهمحبثويرى الباحث يف ىذا ال  

ادلناسبة اليت تؤدي إىل إطالق طاقات ادلتعلمُت، وتثَت دافعيتهم للتعلم، وتتناسب مع مستوياهتم 
ومع متطلبات العصر احلديث الذي يعيشون فيو، يف عامل تسوده ثورة ادلعلومات وتكنولوجيا 

دبعٌت أن صلاح التعليم تتعلق بقدرة ادلدرس يف ادارة الفصل من إعداد . التعليم والتقنيات الًتبوية
. ادلواد التعليمية واسًتاتيجيات التعليم واختبار طرق التدريس الفّعالة والوسائل التعليمية ادلناسبة

 :ولذلك يف ىذا البحث يستند الباحث إىل الفرض اآليت
يف ادلدرسة الثانوية  (ب\أ)يف الفصل األول   أكمل القصةإن استخدام لعبة -1

اإلسالمية يف مؤسسة دار العمل للًتبية االسالمية واإلجتماعية جنفنج كولون 
 .سوكابومي جاوى الغربية فّعال يف ترقية كفاءة النطق يف مهارة الكالم

فّعال يف اإلجابة عن األسئلة ادلطروحة بطالقة   أكمل القصةإن استخدام لعبة -2
 عند الكالم؟ (ب\أ)لدى الطاّلب  الفصل األول 

فّعال يف  (ب\أ)لدى الطاّلب الفصل األول   أكمل القصةإن تطبيق لعبة -3
 ترقية مهارة الكالم؟
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 حدود البحث-  ز
 : يف ىذا البحث حيدد الباحث بثالثة حدود، وىي 

بأهنا من خَت الوسائل لتدريب التالميذ على :  أكمل القصةلعبة :ىالموضوع الحد -1
التعبَت اخليالية، مثَتة ومشوقة، ولعل عنصر اخليال من مقومات التشويق وخباصة 

 إن الكالم أكثر األفعال يف :كالمومهارة ال. لألطفال ألهنم دييلون بفطرهتم إليها
 ويعترب من أىم ادلهارات اللغوية العربية  دورا مهما يف اجملتمعؤدىحياة اإلنسان وت

حيدد هبا الباحث و .األربع، وىو معيار أساسي لنجاح الطالب يف تعليم اللغة العربية
ادلظهر اخلارجى لعملية  وهبأن النطق : والطالقةالنطق مهارة الكالم من جانب  عن

الكالم، فادلستمع ال يرى من عملية الكالم إال ىذا ادلظهر اخلارجى ذلا، ومن ىنا 
الطالقة من أىم ادلهارات و  .جيب أن يكون النطق سليما وواضحا خاليا من األخطاء

 ألهنا تدخل يف تنمية قدرات ،اليت جيب أن يتعلمها الطالب، ويهتم هبا ادلعلم
 ومن يتكلم بطالقة يف تعبَت عما خطر بفكره فقد صلح يف . الطالب وبناء شخصيتو
 .تعلم اللغة، وبالعكس

 (ب\أ) أما مكان البحث الذي سيقوم الباحث ىو الفصل األول :الحد المكانى -2
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار العمل للًتبية االسالمية واإلجتماعية 

 .جنفنج كولون سوكابومي جاوى الغربية

 يقوم هبا الباحث يف إجراء ىذا البحث يف الفصل الثاين من العام :الحد الزمانى  -3
 . م2011  يف شهر أبريل إىل مايو، عام 2011-2010الدراسي 

  مفهوم المصطلحات  - ح
   لتيسَت فهم ادلصطلحات الواردة يف ىذا البحث سيوضح الباحث بعض 

 :ادلصطلحات اليت تتعلق بادلوضوع كما اآليت
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 مبسطة قصة سرد على التالميذ اللعبة التعليمية بتدريب : أكمل القصةلعبة -1
 تعبَتا نفسو عن ليعرب  خيالية أو كانت واقعية اللغوية، حصيلتهم باستخدام

 .البسيطة احلديث مواقف يف ومفهوما واضحا

نطق كلمات اللغة العربية ويعرب عن  قدرة على كفاءةيعٌت ال : مهارة الكالم
أفكاره مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة 

 .بطالقةالكالم 
 إحدى ادلؤسسات يف :دار العمل مؤسسة للتربية اإلسالمية واالجتماعية -2

سوكابومي اليت تقع يف سيالجايت بوجونج كنتينج جنفنج كولون سوكابومي 
 .جاوى الغربية

 الدراسات السابقة- ط 
ىناك دراسات يف رلال تدريس اللغة العربية ولكن مل جيد الباحث دراسة اليت تبحث عن 

خاص يف ترقية مهارة الكالم كماكتب الباحث، وإمنا جيدىا الباحث دراسة متعلقة  القصةلعبة 
 :هبذا البحث، كما اآليت

  صوف رجال -1

تنمية مهارة الكالم من خالل التعليم التعاوين يف ادلدرسة العالية دار : عنوان البحث -
 .ادلخلصُت آتشيو الوسطى

لكشف مهارة الكالم لدى الطلبة يف ادلدرسة ادلخلصُت من خالل : أىداف البحث -
التعليم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اجملموعات، لكشف ادلعوقات اليت تواجو 

عملية التعليم يف تنمية مهارة الكالم من خالل التعليم التعاوين بأسلوب تقسيم 
                                                           

: ماالنج).تنمية مهارة الكالم من خالل التعليم التعاوين يف ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت آتشيو الوسطىصوف رجال، 
اجلامعة االسالمية احلكومية ماالنج، برنامج الدراسات العليا، زبصص تعليم اللغة العربية، حبث ادلاجيستسر غَت منشور، 

2006 
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الطلبة إىل اجملموعات، ولكشف عن مدى فعالية التعليم التعاوين بأسلوب تقسيم 
 .الطلبة إىل اجملموعات يف تنمية مهارة الكالم لدى طلبة ادلرحلة العالية

استخدم الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي بشكل البحث : منهج البحث -
العملي الصفي على سلطط كيميس وتيغارت وىو من أربع خطوات وىو تصميم 

ىذا البحث يتكون من ثالثة أدوار  وكل دور . اخلط والعمل وادلالحظة والتأمل
 .يتكون من عدة خطوات كما سبق ذكره

استخدام التعليم التعاوين بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اجملموعات فعال : نتائج البحث -
وىناك ستة عوامل ذبعل التعلم التعاوين بأسلوب . يف تنمية مهارة الكالم وربسينها

موقف  (1): تقسيم الطلبة إىل اجملموعات ترتفع بو مهارة الكالم لدى الطلبة وىي
( 2)التعلم من خالل التعلم العاوين بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اجملموعات مريح، 

يصمم أنشطة التكلم ادلتنوعة  (4)يتيح الفرصة للطلبة يف التكلم  (3)شلارسة التكلم 
وجود التعاون دلعاجلة ادلشكالت، نتيجة العمل اجلمعي أفضل  (5)حبسب احلاجة 

 .من العمل الفردي

  سيف ادلصطفى -2

اسًتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اذباه التعليم والتعلم على : عنوان البحث -
دراسة احلالة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة االسالمية )السياق العام 

 (احلكومية ماالنج

لكشف عن اسًتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف اذباه التعليم والتعلم : أىداف البحث -
 .على السياق العام يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

استخدم الباحث حبثا ذبريبيا وكانت رلموعتان ومها رلموعة التجربة : منهج البحث -
تدرس فيها مهارة الكالم باسًتاتيجية اذباه التعليم والتعلم على السياق العام يف 

 .الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية
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أن اسًتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف اذباه التعليم والتعلم على : نتائج البحث -
 وىي اسًتاتيجية جذابة jigsow methodالسياق العام اليت استخدمها طريقة  

وشلتعة، وذلك ليكون الطلبة متحمسُت يف الدراسة واليصيبهم ادللل، والطلبة 
 .حيصلون على حصيلة جيدة

  نصرالدين -3

حبث إجرائى صفي )استخدام بطاقات ادلفاتيح لتنمية مهارة الكالم : عنوان البحث -
 (يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية مارياي سورونخ بابوى الغربية

ربسُت عملية التعليم والتعلم باستخدام بطاقة ادلفاتيح لتنمية مهارة : أىداف البحث -
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية مارياي  (ب)الكالم للطلبة يف الصف الثامن 

 (سورونخ بابوى الغربية

 Classroom)استخدم الباحث منهج البحث اإلجرائى الصفي : منهج البحث -

Action Research)  عملية ىذا ادلنهج بالدورين، وكل دور يًتكب من أربع ذبري
 .التخطيط والتنفيذ وادلالحظة واإلنعكاس: خطوات وىي

إن استخدام بطاقات ادلفاتيح فّعال يف تنمية مهارة الكالم للطلبة يف : نتائج البحث -
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية مارياي سورونخ بابوى  (ب)الصف الثامن 

 يف الدراسة التمهيدية 5،8،وربقق ذلك النمو يف اجلوانب النطق ارتفع من (الغربية
 يف 6،3ويف ادلفردات ارتفع من .  يف الدور الثاين7،2 يف الدور األول وإىل 6،6إىل 

ويف الطالقة .  يف الدور الثاين7،9 يف الدور األول وإىل 7،3الدراسة التمهيدية إىل 
 يف الدور 6،5 يف الدور األول وإىل 6،0 يف الدراسة التمهيدية إىل 5،1ارتفع من 

يف " مستوى مقبول % "56،1ويف مهارة الكالم بالنسبة ادلؤية ارتفع من . الثاين
 % 72،1يف الدور األول وإىل" مستوى متوسط % "66،7الدراسة التمهيدية إىل 

 .يف الدور الثاين" مستوى جيد"
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 أمحد توحيد -4

حبث إجرائي )تنمية مهارة الكالم باسًتاتيجية األسئلة واألجوبة : عنوان البحث -
صفي يف الصف األول بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية النموذجية ببورواكارطا 

 . (جاوى الوسطى

لتحسُت عملية التعليم باستخدام األسئلة واألجوبة لتنمية مهارة : أىداف البحث -
الكالم للطلبة يف الصف األول بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية النموذجية  

 .ببورواكارطا جاوى الوسطى

استخدم الباحث حبثا إجرائيا صفيا على الدورين، وكل دور أربع : منهج البحث -
 .خطوات وىي التخطيط، التنفيذ، ادلالحظة، واإلنعكاس

إن استخدام اسًتاتيجية األسئلة واألجوبة فّعال لتنمية مهارةالكالم : نتيجة البحث -
للطالب يف الفصل األول بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية النموذجية  

أن معدل النتائج يف : حيقق ذلك النمو باجلوانب األتية. ببورواكارطا جاوى الوسطى
النطق ارتفع، ومعدل النتائج يف ادلفردات ارتفع، وكذلك يف الًتاكيب والطالقة مها 

 .وقد سبت شجاعة التالميذ يف الكالم وذور التالميذ يف أنشطة الكالم. ارتفعا
واالسًتاتيجيات ق ائبالطرتنمية مهارة الكالم ىل عتلك البحوث السابقة كلها ركزت 

ما يتناول د الباحث من البحوث السابقة ومل يج  وكذالك الوسائل ادلتنوعة،ادلختلفةواألساليب 
 أن مهارة الكالم ىي معيف تدريس مهارة الكالم،   أكمل القصةموضع فعالية استخدام لعبة

وأمهية تعليم مهارة الكالم ىي أّن الكالم من ادلهارات .  اللغوية ادلهمةاتىاراملاحدى 
 الّلعبة ىي شيٌء وأّما. األساسية األربع، اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات األجنبية

                                                           

حبث إجرائي الصفي يف الصف األول بادلدرسة ) تنمية مهارة الكالم باستراتيجية األسئلة واألجوبةأمحد توحيد، 
حبث العلم يف ادلاجستَت، غَت منشور، اجلامعة  (ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية النموذجية ببورواكارطا جاوى الوسطى

 2008اإلسالمية احلكومية ماالنج 
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ىاّم حيتاجها الطالب يف ترقية كفاءهتم اللغوية، وطلب من ادلدرسُت يف تعليمها اإلبداعات 
واالسًتاتيجيات ادلعينة مهما كان تعليمها ليس يف حصة مستقلة كمثل ادلواد الدراسية 

ب ايلأسحبوثا خاصة عن جانب عناصر الكالم باألخرى، ولكن الباحث مل ير أن ىناك 
ولذلك يرّكز الباحث يف ىذا البحث تعليم .  يف ترقية مهارة الكالم عند الطلبةةٍ  ومشّوقةمريح

الفصل األّول ترقّية مهارة الكالم دراسة ذبريبية يف يف   أكمل القصةبلعبةمهارة الكالم 
تربية االسالمية واإلجتماعية  للالعمل يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار (ب\أ)

 .جنفنج كولون سوكابومي جاوى الغربية
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 الفصل الثاني
 االطار النظري

 مهارة الكالم: المبحث األول
  مفهوم الكالم - أ

الكالـ يف أصل اللغة ىو اإلبانة كاإلفصاح عما غلوؿ يف حاطر اإلنساف من أفكار 
 الكالـ ذلك: فهو للكالـ لاالصطالح التعريف  أما.كمشاعره من حيث يفهمو اآلخركف

 من خباطره كماغلوؿ، خاطره أك، ىاجسو : من نفسو يف عما ادلتكلم بو يعرب الذم ادلنطوؽ
، معلومات من غَته بو يزكد أف يريد كما، فكر أك رأم: من عقلو بو كمايزخر، سمساحأك مشاعر

 .ءاألدا يف كسالمة التعبَت يف صحة مع، كانسياب طالقة يف، ذلك ضلو أك
كبناء على ىذا، فإف الكالـ الذم ليس لو داللة يف ذىن ادلتكلم أك السامع اليعد 

 .كالما، بل ىي أصوات ال معٌت ذلا

: يف زلاكلة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية، ال بد أف تشتمل على أربع مهارات كىي
كيعد الكالـ ىو الفن الثاين من فنوف اللغة األربعة بعد .  االستماع، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة

. ترمجة اللساف عما تعلمو اإلنساف عن طريق االستماع كالقراءة كالكتابة: كالكالـ ىو. االستماع
أما . الصوت ادلشتمل على بعض احلركؼ: كاللفظ ىو. كالكالـ يكوف من اللفظ كاإلفادة

مادلت على معٌت من ادلعاين يف ذىن ادلتكلم كالسامع، أك على األقل يف ذىن : اإلفادة، فهي 
 .ادلتكلم

                                                           

  200ص  ( 2003دار السركؽ : أردكف-عماف)  اللغةسالطرائق الطمية في تدري على حسن الدليمي،
 233.  ص(1980 دار القلم، : الكويت) 1.ط ،تدريس اللغوية العربية بالمرحلة اإلبتدائية زلمد صالح الدين،

   (1992دار ادلسلم، : الرياض) المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،  أمحد فؤاد زلمود علياف
مكتبة الفالح : الكويت) تعليم اللغة العربية المرحلة االبتدائية . عبد اهلل عبد الرمحن الكندرم، كإبراىيم زلمد عطا

 134ص  (1993



قدرة على كفاءة  مهارة الكالـ يعٌت اؿعنيف حدكد البحث حدد هبا الباحث بناء على ما 
 كلذلك ػلدد الباحث عن تعريف الكالـ . الكلمات يف مهارة الكالـ، كأف يتحدث بطالقةنطق

نطق كلمات اللغة العربية كيعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح  قدرة على كفاءة اؿ"بػ
 ".بطالقةلًتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة الكالـ 

 أهداف تعليم الكالم - ب

عن التعبَت التحريرم أك الكتابة، فإف - أداء-  دلا كاف التعبَت الشفهي أك الكالـ يتميز
 :لو أىدافا خاصة منها دبا يلى

أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية كأف يؤدل أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة كذلك  (1)
أف يدرؾ الفرؽ  (3. )أف ينطق األصوات ادلتجاكرة كادلتشاهبة (2). بطريقة مقبولة من أبناء العربية

أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ  (4). يف النطق بُت احلركات القصَتة كاحلركات الطويلة
أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية  (5). النحوية ادلناسبة

أف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوم مثل التذكَت  (6). خاصة يف لغة الكالـ
أف يكتسب ثركة لفظية  (7). كالتأنيث كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم بالعربية

كالمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو، كأف يستخدـ ىذه الثركة يف إسباـ عمليات اتصاؿ 
أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كمستواه  (8). عصرية

. االجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض ادلعلومات األساس عن الًتاث العريب كاإلسالمي
أف يتمكن  (10. )أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما يف مواقف احلديث البسيطة (9)

 .من التفكَت باللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط لفًتات زمنية مقبولة
- يف كتاب تدريس فنوف اللغة العربية  (1981:سنة)          كقاؿ فتحى يونس كآخركف 

كمن أىم األىداؼ اليت غلب أف يعمل ادلنهج دبا فيو : (2002:سنة)الدكتور على أمحد مدكور 
 : الدرس على ربقيقها كخاصة يف ادلرحلة األكذل من مراحل التعليم العاـ ما يلى
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إثراء ثركتو اللفظية  (2. )تطوير كعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية (1)
تنمية  (5. )سبكينو من تشكيل اجلمل كتركيبها (4. )تقوًن ركابط ادلعٌت عنده (3). الشفهية

استخدامو للتعبَت  (7. )ربسُت ىجائو كنطقو (6). قدرتو على تنظيم األفكار يف كحدات لغوية
 .القصصى ادلسلى

إذل احللقة الثانية من مراحل  (أك حىت قبيل هنايتها )فإذا ما ذباكز التلميذ ىذه احللقة 
 :التعليم العاـ، فإف منهج اللغة غلب أف يعطي التالميذ فرصة كاملة لتنمية ادلهارات اآلتية

( 3)التحضَت لعقد ندكة كإدارهتا  (2)آداب احملادثة كادلناقشة كطريقة السَت فيها  (1)
القدرة  (4)القدرة على أف ؼلطب أك يتحدث يف موضوع عاـ أماـ زمالئو أك مجاعة من الناس 

القدرة على  (6)القدرة على إعطاء التعليمات كالتوجيهات  (5)على قص القصص كاحلكايات 
القدرة على التعليق على األخبار كاألحداث،  (7)عرض التقارير عن أعماؿ قاـ هبا أكمارسها 

القدرة على عرض  (9)القدرة على رلالسة الناس كرلاملتهم باحلديث  (8)كعلى ادلداخالت 
القدرة على البحث عن احلقائق كادلعلومات كادلفاىيم يف  (10)األفكار بطريقة منطقية كمقنعة 

 .مصادرىا ادلختلفة كادلتاحة
 االسًتخاء أثناء الكالـ، لنو ينبغي تعليم كتدريب التالميذ علإكيف كل األحواؿ ؼ

كما نعلمهم االعتداؿ يف الوقوؼ أك اجللوس ، كذبنب األنفة، كاخلشونة كالصوت احلاد كالصراخ
      .اجلذابالقول اإللقاء السليم ل النطق عل كالتحكم يف الصوت كتدريب جهاز أثناء الكالـ

نظرا  إذل أعلية األىداؼ يف تعليم الكالـ السابقة ػلدد الباحث يف ىذا ادلبحث 
 :األىداؼ كما يلى

أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة ( 1)
القدرة على قص  (2)أم أف يتكلم التالميذ باللغة العربية مع زمالئهم بطالقة . يف لغة الكالـ

    .القصص أك احلكايات
 أهمية تدريس الكالم في تعليم اللغة العربية -ج

                                                           

  94-93ادلرجع السابق ص ، تدريس فنون اللغة العربيةمذكور،  علي أمحد 



اللغة يف األساس ىي الكالـ، أما الكتابة فهي زلاكلة لتمثيل الكالـ، كالدليل على ذلك 
 :ما يلي

عرؼ اإلنساف الكالـ قبل أف يعرؼ الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة يف  -
 .فًتة متأخرة من تاريخ اإلنساف

يتعلم الطفل الكالـ قبل أف يأخذ يف تعليم الكتابة، اليت يبدأ يف تعليمها عند دخوؿ  -
 .ادلدرسة

مجيع الناس األسوياء، يتحدثوف لغاهتم األـ بطالقة، كيوجد عدد كبَت من الناس  -
 .اليعرفوف الكتابة يف لغاهتم

 .ىناؾ بعض اللغات مازالت منطوقة غَت مكتوبة -

كبناء على ماتقدـ من أسباب، ينبغي أف صلعل من تعليم الكالـ أحد أىم أىداؼ يف 
 .تعليم اللغة العربية

يعترب جزءا رئيسيا يف . تظهر أعلية الكالـ يف اللغة العربية من أعلية الكالـ ذاتو يف اللغة
منهج تعليم اللغة األجنبية، كيعتربه القائموف على ىذا ادليداف من أىم أىداؼ تعليم اللغة 

 .األجنبية، ذلك أنو ؽلثل يف الغالب اجلزء العملي كالتطبيقي لتعلم اللغة
تظهر أعلية الكالـ يف تعلم :  "تعليم اللغة العربية"  يف كتابوزلمود كامل الناقةكلذلك قاؿ 

خرت لفًتة زمنية معينة، كاف ذلك عقبة كبَتة يف تعليم آاللغات، ك إذا ما أعللت ىذه ادلهارة أك 
اللغة كلها، ألف ادلتعلم كما ذكرنا يقبل على تعلم اللغة كىو يهدؼ أساسا إذل استعماذلا شفويا، 

ك عندما سبر األياـ دكف أف يتمكن من ذلك، ػلدث لو نوع من اإلحباط، ك ينتابو شعور بأف 
 .ؿكممالتحدث هبذه اللغة أمر صعب 

 :من أعلية تدريس الكالـ يعٍت (ـ 1992)زلمود علياف  كقاؿ أمحد فؤاد
                                                           

جامعة شريف ىداية  : كلية العلـو الًتبوية كالتعليمية(  كيف نعلم اللغة العربية لألجانبعزيز فخرالرازم ك زلصن نوكم، 
 87ص  )2008: اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا

 125زلمود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة، ادلرجع السابق،  ص 

 151  ص(1985 :ادلملكة العربية السعودية -جامعة أـ القرل ) تعليم اللغة العربية ،زلمود كامل الناقة



من ادلؤكد أف الكالـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنساف تكلم قبل أف  (1)
التدريب على الكالـ يعود اإلنساف الطالقة يف  (2)يكتب، كلذلك فإف الكالـ خادـ للكتابة 

احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية  (3)التعبَت عن أفكاره، كالقدرة على ادلبادرة كمواجهة اجلماىَت 
كثقافة، يف حاجة ماسة إذل ادلناقشة كإبداء الرأم كاإلقناع، كالسبيل إذل ذلك إال بالتدريب 

الكالـ كسيلة اإلقناع،  (4)الواسع على التحدث، الذم يؤدم إذل التعبَت الواضح عما يف النفس 
كالفهم كاإلفهاـ بُت ادلتكلم كادلخاطب، كيبدك ذلك كاضحا من تعدد القضايا ادلطركحة للمناقشة 

الكالـ كسيلة  (5)بُت ادلتكلمُت، أك ادلشكالت اخلاصة كالعامة اليت تكوف زلال للخالؼ 
عالج نفسي - كلو كاف ػلدث نفسو- لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألف تعبَت الفرد عن نفسو

الكالـ نشاط إنساين يقـو  (6)ؼلفف من حدة األزمة  اليت يعانيها، أك ادلواقف اليت يتعرض ذلا 
بو الصغَت كالكبَت كادلتعلم كاجلاىل كالذكر كاألنثى حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع 

ىو كسيلة رئيسية يف عملية التعليم يف سلتلف مراحلها،  (7)احلياة كالتعبَت عن مطالبو الضركرية 
 .ال ؽلكن أف يستغٍت عنو معلم يف أية مادة من ادلواد للشرح كالتوضيح

 
 

  محتوى برنامج الكالم وطرائق تدريسه-  د
كسوؼ . لقد تعددت رلاالت احلياة الىت ؽلارس اإلنساف فيها الكالـ أك التعبَت الشفول  

 .أتعرض ىنا لبعض أىم ادلواقف الىت غلب تعليمها كالتدريب عليها كأساليب تدريسها

 احملادثة كادلناقشة - أ
فإذا أضفنا إذل . ال شك يف أف احملادثة من أىم ألواف النشاط اللغوم للٌصغار كالكبار

ذلك ما تقتضيو احلياة احلديثة من اىتماـ بادلناقشة كاإلقناع، كجدنا أنو ينبغى أف 
ربظى دبكانة كبَتة يف ادلدرسة، فحياتنا احلديثة دبا تقتضيو من زبطيط كانتخابات 

كإذا نظرنا إذل احملادثة يف ادلدرسة يف مراحل . كرلالس إقليمية كنقابات كما إذل ذلك
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التعليم العاـ، صلد أف تدريسها ال يتعدل ادلسائل الشكلية اخلاصة بتكوين اجلمل يف 
 .اللغة العربية

بينما إذا نظرنا إذل حياة التالميذ خارج الفصل . أما ادلناقشة فال صلد ذلا أثرا كبَتا
الدراسى، سواء أكاف ذلك داخل ادلدرسة  أـ خارجها، كإذل حياة الكبار يف اجملتمع، 

صلد كثَتا جدا من مواقف احملادثة كادلناقشة كالىت ذبرم اثناء الزيارات كعند تقدًن 
 . الناس بعضهم لبعض

لذلك فإف أىم شيئ ىنا ىو أف يهيئ منهج اللغة العربية بالتعاكف مع إدارة ادلدرسة 
الفرص كالظركؼ الطبيعية كادلواقف العملية  الىت تتيح للتالميذ فرصة شلارسة احلوار 

 .كادلناقشة
 حكاية القصص كالنوادر - ب

حكاية القصص كالنوادر من أىم ألواف التعبَت الشفول، فاألباء كاألمهات كثَتا ما 
كالكبار يسلوف . كيقص األطفاؿ قصصا على زمالئهم. يقصوف القصص على أبنائهم

كلكى ربقق القصص أىدافها غلب أف يراعى فيها ما . أصدقائهم أيضا بركاية القصص
 :يلى

أف تكوف من اختيار التالميذ، فمن ادلعركؼ أف الطريقة الىت تتبع يف حصص  -1
 .التعبَت أف ؼلتار ادلدرس موضوع القصة، كينقلو التالميذ

كقد يعمد بعض . حكاية اخلربات الشخصية تعترب مدخال مناسبا لتعليم التالميذ -2
ادلدرسُت إذل احلكاية كالقصص اخليالية الىت ؽليل إليها التالميذ يف مرحلة معينة، 

ٍب يطالبوهنم بإعادهتا متناسُت أف اخلربات الىت مرت بالتالميذ تعترب مصدرا ىائال 
 .للقصص

غلب أف ال يطلب من التالميذ حكاية قصة ال يستمتعوف . ذبنب اإلكراه -3
حبكايتها، كال أف يردد حكاية مسعها زمالءه منو قبل ذلك ألف ذلك يقتل يف 

 .نفسو أىم عناصر القدرة على التعبَت



غلب أف تتنوع القصص كالنوادر حبيث تقابل األذكاؽ ادلختلفة للتالميذ  -4
 .كاىتماماهتم ادلتنوعة

فالقاعدة ىنا ىي أف التالميذ ال ؽلكن أف يتعلموا الكالـ . االىتماـ بادلمارسة -5
كىنا غلب على ادلدرس االىتماـ بتوزيع األدكار  كإعطاء كل . دكف أف يتكلموا

 .تلميذ الفرصة لقص ما يراه مناسبا من احلكايات كالنوادر

يوجد ارتباط كثيق بُت برنامج تعليم األدب، كحكاية القصص كالنوادر،  -6
لذلك ينبغى استغالؿ كل ىذه ادليادين يف عرض القصص  ادلشوقة . كالقراءة
 .للتالميذ

ينبغى أف ال نسمح للتلميذ حبكاية أية قصة قبل أف يستعد ذلا، كىذا االستعداد  -7
 .يتضمن مراعاة عناصر التخطيط لعملية الكالـ السابق ذكرىا

 اخلطب كالكلمات كاألحاديث كالتقارير-    ج

كلكن بالرغم من ذلك، . ردبا كانت احلاجة للخطابة أقل منها اليـو عن ذل قبل
فاإلنساف يعرض لو من ادلواقف ما يتطلب منو إلقاء كلمة، كىنا يتحرج ادلوقف 

 .إذا دل يكن قادرا على أف يقـو دبا يتطلبو ادلوقف

كأياما كاف موقف التعبَت الشفول أك الكالـ، زلادثة أك مناقشة أك كتابة رسائل، 
أك قص قصة، أك ناذرة، أك خطبة، أك غَت ذلك من ألواف النشاط الكالمى فإنو 

 :غلب مراعاة مايأتى
أف يتم تعليم الكالـ يف مواقف طبيعية، كخاصة تلك الىت تنشأ يف حياة  -1

. التالميذ ادلدرسية، أك تلك الىت يستعمل فيها التالميذ اللغة يف حياهتم العادية
كؽلكن إثارة رغبة التالميذ يف الكالـ عن طريق طرح ادلوضوعات الىت تشغل 

 .أذىاهنم كأذىاف الرأل العاـ من حوذلم
أف األلفاظ مهمة، لكنها خادمة لألفكار كمعربة عنها، كذلذا ينبغى االىتماـ  -2

كالًتكيز على ادلعٌت ال على اللفظ، كيكتسب التلميذ ىذا االذباه من ادلدرس 



نفسو، فادلدرس الذل يسكت عند ما ال يكوف لديو شيئ يعرب عنو، غلعل 
 .التلميذ يدرؾ أف االىتماـ بادلعٌت غلب أف يكوف يف ادلقاـ األكؿ

ينبغى لفت التالميذ إذل ادلوقف كاألماكن الىت غلب االمتناع فيها عن الكالـ  -3
كاحلاؿ عند قراءة القرآف، كيف ادلساجد عند االستماع إذل اخلطيب، كيف 

 .إخل...احلفالت ادلوسيقية، كيف ادلستشفيات، كيف ادلكتبات

غلب أف يدرؾ ادلدرس أف منهج التعبَت بصفة خاصة، كمنهج اللغة العربية  -4
كلها رلاالت لفن الكالـ أك التعبَت الشفول من – بصفة عامة – بكل فنوهنا 

 .إخل...حوار أك مناقشة أك تعليقات أك خطب

ينبغى أف يدرؾ ادلدرس أف الغرض من التعبَت ىو أف يعرب التلميذ عن  -5
أفكارىم، ال عن أفكار ادلدرس أك غَته من الكبار الذين يتكلموف أمامو يف 

 .ادلنزؿ أك يف ادلدرسة

ينبغى عدـ مقاطعة التلميذ حىت ينتهى من حديثو، فاالنطالؽ يف احلديث  -6
كادلقاطعة . مهارة ينبغى تشجيعها، كذلا األكلوية يف سلم ادلهارات الشفوية

 .ادلستمرة ربد من انطالؽ ىذه ادلهارة كظلوىا
 توجيهات إلى المعلم في تدريس الكالم -ىػػ

م رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة الكالـ كفيما يل 
 :يف العربية كلغة ثانية

 (أم شلارستو)تدريس الكالـ  -1
.        يقصد بو أف يتكلم الطالب بنفسو، كلن يتكلم الطالب بنفسو إذا ظل مستمعا إذل غَته
كعندما يتكلم الطالب ال بد أف يكوف مستقال بدكف مساعدة من غَته ليعرب عن نفسو، كمن 

مساء "، " صباح اخلَت" ، "عليكم السالـ"، " السالـ عليكم: " ادلمكن البدء دبثل ىذه العبارات
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ٍب يطلب من الطالب تكرير .  ، كغَتىا" ما امسك"،  " كيف احلاؿ" ، "أىال كسهال"،  "اخلَت
   . ىذه العبارات فرديا كمجاعيا، كمن األفضل أف يكوف ذلك يف مواقف سبثيلية باحلركة كالتنغيم

تعبَت الطالب عن خربتو  -2
         يقصد بذلك أف يتكلم الطالب يف موضوع يعلمو، كيعطي لو الفرصة الكاملة للتعبَت عن 

نفسو، كأالٌ يكلفو بالكالـ عن شيء رلهوؿ لديو،  كمن العبث أف يكلف الطالب بالكالـ يف 
 .موضوع غَت  معركؼ  إذ أف ىذا يعطل فهمهم

التدريب على توجيو االنتباه  -3
كىو  يستلـز  القدرة على .  ف الكالـ ػلتاج إذل  التدريب، كىو نشاط  عقلي مركبإ       

سبييز  األصوات عند مساعها كعند نطقها كقدرة االنتباه إذل التنغيم كالًتكيب مهم جدا دلعرفة 
. ادلعٌت

عدـ ادلقاطعة ككثرة التصحيح  -4
 بعد انتهاء التلميذ من الكالـ حىت ال يقطعو من اء     كلعل خَت أسلوب لتصحيح األخط

لطالب حريتو يف ؿففي ادلرحلة األكذل يًتؾ . الكالـ، ماداـ أخطاءه ال تفسد ادلعٌت كال تغَته
الكالـ يف دركس احملادثة،  إذ لو قطعناه كتشددنا معو لنصلح كل خطأ يشعر باليأس كاخليبة 

فهذه األخطاء ستزكؿ عنو مع .  كالفشل، كيفقد ثقتو يف نفسو، كيعود إذل خجلو أثناء احلديث
   .األياـ بكثرة التدريب كالتمرين

مستول التوقعات  -5
    ال بد على ادلعلم أف يشجع الطالب على أف يتكلموا العربية، كيزيد توقعاهتم إف دل يتعدد 

فالذم ينبغي أف يعرفو معلموا العربية كلغة ثانية أف العربية كاسعة، .  عندىم مستول  التوقعات
كيندر أف يصل األحنيب إذل مستول العرب يف شلارسة مهارة الكالـ، فعليو إذف أف يقدر ذلك، 
كيكوف كاقعيا، كؽليز بُت مستول الكالـ الذم يصدر عن الناطقُت بالعربية كذلك الذم يصدر 

  .عن الناطقُت بلغات أخرل
التدرج  -6



 يف الكالـ مهارة عقلية مركبة كتعلم ىذه ادلهارة ال ػلدث بُت يـو ل    التدرج يف التعلم أمر بده
كإظلا ىي عملية تستغرؽ كقتا كجهدا طويال كربتاج إذل صرب كمثابرة، كعلى ىذا فينبغي . كليلة

. قف احلياة ادلختلفة، كيف الصعوبات اللغوية، كيف حجم العبارات كاجلملاالتدرج يف التعليم يف مو
:        كأبرز ما ػلققو الكالـ أك التعبَت الشفهي ما يلي

الثقة يف النفس  (1
ب الكالـ مع زمالئو، كإذا اطمأف إذل ذلك يستطيع يف حياتو أف ؼلاطب اؿ    ؽلارس الط

. رؤسائو، أك من ىم يف مراكز أعلى منو بدكف خوؼ أك تردد
: االستقالؿ الذاٌب (2

     كينموا ىذا اجلانب لدل الطالب من حيث أنو يشعر باستقالؿ شخصيتو، كقدرتو على 
  .إثبات ذاتو، كعدـ االعتماد على غَته ليفكر لو

قيمة ادلوضوع  -7
كينبغي أف ػلسن .     غلب أف يكوف ما يقدـ الطالب ذا معٌت عندىم كذا قيمة يف حياهتم

ذلم  ادلعلم اختيار ادلوضوعات اليت يتحدث فيها الطالب كخاصة يف ادلستول ادلتقدـ حيث تتاح
 .كيفضل أف تعطي الفرصة للطالب يف اختيار ادلوضوع ليتكلموا عنو. فرصة التعبَت احلر

 لكالم انب المهمة في تعليم ابعض الجو- و
 اللغة تعليم "كتابو يف الناقة كامل زلمد عند الكالـ تعليم يف مهمة جوانب ثالث

، كادلفردات، النطق كىي، "تدريسو طرؽ- مداخلو- أسسو، أخرل بلغات للناطقُت العربية
  .كالقواعد

 :النطق -1
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من أىم اجلوانب، اجلانب الصوٌب، إذ يرل الًتبويوف األعلية الكربل لتعليم النطق منذ 
 كالنطق ىو ادلظهر اخلارجى لعملية الكالـ، فادلستمع اليرل من عملية البداية تعليما صحيحا،

كمن ىنا غلب أف يكوف النطق سليما ككاضحا خاليا من . الكالـ إال ىذا ادلظهر اخلارجى ذلا
.  فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغيَته أك تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ. األخطاء

كليكن كاضحا يف األذىاف أنو ليس ادلطلوب يف النطق أف ينطق الدارس بشكل كامل تاـ، أم 
أف يسيطر على النظاـ الصوٌب للغة سيطرة متحدثيها، كلكن السيطرة ىنا تعٍت على القدرة على 
إخراج األصوات بالشكل الذم ؽلكن ادلتعلم من الكالـ مع أبناء اللغة بصرؼ النظر عن الدقة 

 .                          الكاملة يف إخراج أصواهتم كنرباهتم كتنغيمهم

 :ادلفردات -2

تعد تنمية الثركة اللغوية ىدفا من أىداؼ أم خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أف ادلفردات 
ىي أدكات محل ادلعٌت،كما أهنا يف ذات الوقت كسائل التفكَت، فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أف 
يفكر ٍب يًتجم فكره إذل كلمات ربمل ما يريد، كعادة ما تكتسب ادلفردات يف اللغة األجنبية 

من خالؿ مهارتى االستقباؿ كىي االستماع كالقراءة، ٍب تأٌب مهارتا الكالـ كالكتابة فتفسحاف 
الكلمات ال تعلم إال من خالؿ اجملاؿ لتنميتهما كالتدريب على استخدامها، معٌت ىذا أف 

السياؽ، أم من خالؿ استخدامها يف مواقف شفوية أك موضوعات للقراءة، كلذلك يفضل 
تقدًن الكلمات للدارسُت من خالؿ موضوعات يتكلموف فيها، حبيث تتناكؿ ىذه ادلوضوعات 

 .                                  جوانب مهمة من حياهتم

 : القواعد -3

كثَتا ما يهمل ادلهتموف بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إذل القواعد، بل نرل بعضهم   
 يف اينكرىا سباما، أما ادلتعلموف للغة أجنبية فكثَتا ما يصرحوف بأف القواعد ليست أمرا ضركرم

تعلم استخداـ اللغة ، أم ليست ضركرية يف التحدث باللغة، كمهما يكن األمر فثمة حقيقة ال 
، اجيد  ادلتكلمىاؽلكن إنكارىا، كىي أف اللغة ربكمها رلموعة من القواعد اليت ينبغي أف يعرؼ
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ضا أف يعرفها الراغب يف تعلمها سواء ًب ذلك يف كقت مبكر أك كقت متأخر، مكاليت غلب أ
كسواء ًب بوعي أك بغَت كعي، كضلن إذ نقرر ىذا إظلا نقرره كضلن كاعوف سباما بأف صعوبات 

تدريس القواعد ال ربل كال يتم التغلب عليها بتجاىل ادلشكلة، فالقواعد شيئ ضركرم لتعلم 
. مهارات اللغة
  : الطالقة -4

كىي السالسة يف جرياف الكالـ كتقدمو أك كمن ادلهم أيضا من جوانب الكالـ يعٌت الطالقة  
إيقاعو كربدث اضطرابات الطالقة عند معاناة الطفل جملرل ىواء غَت سول عند التعبَت اللفظي 

أكانقطاع يف تدفق احلديث . حبيث يعًتم الكالـ خلل يف السرعة كاإليقاع مصحوبا باإلجهاد
كتكرار كاختالؼ غَت معتاد يف سرعة احلديث كإيقاعو كقد يصاحب ىذا توتر شديد كجهد 

 .ظاىر يف زلاكلة احلديث
 كيف مراعاة النشاط الكالمى ينبغى عدـ مقاطعة التلميذ حىت ينتهى من حديثو، فاالنطالؽ 

كادلقاطعة ادلستمرة . يف احلديث مهارة ينبغى تشجيعها، كذلا األكلوية يف سلم ادلهارات الشفوية
 .ربد من انطالؽ ىذه ادلهارة كظلوىا

 أك كما قاؿ الدكتور عبد العزيز إبراىيم العصيلي يف كتابو طرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت 
بأف الطالقة اللغوية يعٌت اىتماـ ادلعلم أك ادلتعلم باستعماؿ اللغة  (2002:سنة)بلغات أخرل 

 .بشكل عفوم أكثر من اىتمامو بصحة ىذا االستعماؿ

كأما ادلراد بالطالقة يف ىذا البحث كىي القدرة على توليد عدد كبَت من البدائل أك 
يف توليدىا، كىي يف جوىرىا عملية تذكر  األفكار عند االستجابة دلثَت معُت، كالسرعة كالسهولة

 .كاستدعاء دلعلومات أك خربات أك مفاىيم سبق تعلمها
  أو الكالمالنطق اإلختبار في مهارة- ز
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  إف االختبار أحد النشاطات التعليمية ادلهمة الضركرية، ألف االختبار اليهتم بتحصيل 
ادلعلومات كربسُت كفاءة الطالب فحسب،  كإظلا أيضا يشكل مصدر ادلعلومات عن الطالب 

من النواحي الكثَتة خارج مشاركتهم يف التعليم يف ادلدرسة، كيعرؼ من االختبار ادلعلومات 
كالتغذية الراجعة فيها يتعلق بصحة ادلطابقة يف تصميم األىداؼ التعليمية، كهبا يعرؼ أيضا 

التطابق بُت الطريقة ككفاءة ادلدرس يف التعليم، كالتطابق بُت إعداد احلصص التعليمية ككذلك 
 .األخرل

": اللغات احلية تعلمها كتعليمها بُت النظريات كالتطبيق"  قاؿ صالح العريب يف كتابو 
مازاؿ احلكم على النطق كاحلديث دبعايَت موضوعية مقننة مضبوطة من أشق األمور يف رلاؿ 

كقد حاكؿ بعض خرباء القياس أف غلتنبوا ىذه القضية كلية على رغم أف . االختبارات كالقياس
كالداعي إلجراء اختبار فيها طادلا أف . ىناؾ ارتباطا كثيقا بُت ادلهارة كغَتىا من ادلهارات اللغوية

كمثل ىذا ادلنطق مردكد عليو . الدارس قد أظهر قدراتو عند أداء اختبارات يف ادلهارات األخرل
 كلو صح االقًتاض لكفى –بأف معامالت االرتباط بُت كل مهارة لغوية كادلهارات األخرل عالية 

أف طلترب الدارس يف مهارة كاحدة حبيث يكوف أداءه فيها مؤشرا لقدراتو يف ادلهارات األخرل 
    .بنفس الدرجة من الكفاءة، ألف لكل مهارة خصائص متميزة تفرؽ بينها كبُت غَتىا

 كال شك أف ىناؾ صعوبة يف إجراء اختبارات الكالـ كيف تقييم ىذه ادلهارة، حيث إهنا  
كما أف درجة االختبار الكالمى . تتطلب يف العادة اختبارات فردية شلا يستغرؽ كقتا طويال

ستكوف قريبة من الذاتية بعيدة عن ادلوضوعية يف العديد من احلاالت بسبب كثرة العوامل ذات 
النطق كالتنغيم كالصحة : عندما يتكلم الطالب ىناؾ عوامل عديدة جديرة بادلراقبة. العالقة

 .كىناؾ عدة أنواع الختبارات الكالـ. النحوية كادلفردات كالنرب كالوضوح
  كعلى كل حاؿ هتدؼ اختبارات الكالـ إذل قياس قدرة ادلتعلم على الكالـ دبستوياتو 

ادلختلفة، كقد تكوف أسئلة االختبار شفهية أك ربريرية، لكن البد أف تكوف شفهية، ألف اذلدؼ 
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كالقدرة الكالمية ذلا عدة مستويات أقلها نطق .  من االختبار ىو قياس القدرة النطقية الكالمية
كيف ىذه احلالة الينتج الطالب تراكيب من عنده إظلا ينطق . نص مسموع، أك نطق نص مقركء
كادلستول األعلى من ذلك ىو القدرة على تكوين مجلة . فقط ماىو مكتوب، أك مسموع

منطوقة، كادلستول األعلى من ذلك تكوين سلسلة من اجلمل يف عملية كالمية متصلة، كبذا 
 : ؽلكن أف تكوف القدرة الكالمية ذات ثالثة مستويات على األقل

 .مستول تكوين الكالـ ادلتصل (3)مستول تكوين اجلملة  (2)مستول الطالقة  (1)
 :  كمن كسائل قياس القدرة الكالمية لدل ادلتعلم ما يلي

القراءة اجلهرية  (4)اإلعادة الشفهية  (3)اختبار التنغيم  (2)اختبار الفونيمات  (1  )
 . التعبَت احلر (8)ادلقابلة احلرة  (7)ادلقابلة ادلوجهو  (6)احملاكرة  (5)

كلكن قد .   كقد يكوف تصحيح اختبارات الكالـ سهال إذا كاف االختبار على ادلوضوعية
يكوف التصحيح صعبا يف حالة تعدد العوامل موضع القياس كما ىو احلاؿ يف اختبار التعبَت 

 .احلر
أف لإلختبار كظائف عديدة : قاؿ أيضا (أساليب تدريس اللغة العربية)  كيف كتابو  اآلخر 

 :منها
التجريب دلعرفة أية  (3)تقييم ادلعلم لنجاحو يف التعليم  (2)قياس ربصيل الطالب  (1  )

إعالـ الوالدين دبستول  (5)ترفيع الطالب من صف إذل أخر  (4)األساليب التدريسية أفضل 
( 8)ذبميع الطالب يف فئات متجانسة  (7)تشخيص نقاط الضعف لدل الطالب  (6)أبنائهم 

فرز  (10)التنبؤ بقدرة الطالب على السَت يف برنامج دراسي ما  (9)حفز الطالب على الدراسة 
 .الطالب إذل مقبوؿ كغَت مقبوؿ لإللتحاؽ برنامج ما

.   كمن االختبارات االختبار الشفهي، كىو اختبار يقدـ فيو الطالب االجابات شفهيا
 :كؼلترب التعبَت الشفهي بعدة طرؽ منها

                                                           

  113ص   ( ـ 2000للنشر كالتوزيع  - دار الفالح- عماف-األردف) أساليب التدريس العامة ،________
  155ص   (ـ1982ادلملكة العربية السعودية  : الرياض) أساليب التدريس اللغة العربية زلمد علي اخلورل،

  165:  زلمد علي اخلورل، ادلرجع السابق، ص



 .يطلب من الطالب أف يتحدث عن موضوع مألوؼ لديو -1
 .توجو إذل الطالب أسئلة شفهية أك كتابية تتطلب أجابات شفهية قصَتة -2
من ادلمكن أف تكوف األسئلة مسجلة على شريط كيًتؾ بُت كل سؤاؿ كآخر كقت كاوؼ  -3

 .لإلجابة
 .تقدـ إذل الطالب صورة يتطلب منو أف يعلق عليها شفهيا يف كقت زلدد -4
 .يشًتؾ الطالباف أك أكثر يف زلاكرة شفهية حوؿ موضوع معُت أك يف زلادثة حرة -5

كيف اختبار الكالـ فنحتاج إذل ادلعايَت، كفيما يلي ظلوذج لقائمة ادلعايَت كشرح لقيمة كٌل 
 . اجلدكؿيف درجة حسب اختيار الكفاءة اللغوية كما

 اجلدكؿ األكؿ
 معيار اختبار مهارة الكالـ

 النطق- (أ
 الدرجة المعايير النمرة

 6 الصٌحة يف نطق األصوات 1
 4 اخلطأ القليل يف نطق األصوات 2
 2 كثرة األخطاء يف نطق األصوات 3

 النحو والصرف- (ب
 الدرجة المعايير النمرة

 6 يرتكب أخطاء ضلوية كصرفية قليلة جٌدا ال تؤثٌر يف فهم ادلعٌت 1
 4 كثرة األخطاء النحوية كالصرفية حىت يصعب فهم ما يقولو 2
 2 لكثرة األخطاء النحوية كالصرفية ال ؽلكن فهم أم شيء شلا يقوؿ 3

 المفردات اللغوية- (ج
 الدرجة المعايير النمرة

 6 مناسبة باألسئلة (األجوبة)ادلفردات  1
                                                           

-2008، العاـ الدراسي معاييرإختبار الكالمبادلدرسة ادلتوٌسطة اإلسالمية دبنطقة جرسيئ،   (MGMP) قرار اجتماع مدٌرسي اللغة العريب 
2009    



 4 غَت ادلناسبة باألسئلة (األجوبة)قليل من ادلفردات  2
 2 غَت ادلناسبة باألسئلة (األجوبة)كثَت من ادلفردات  3

 الطالّقة- (د
 الدرجة المعايير النمرة

 6 يتحٌدث بطالقة بال فًتة 1
 4 يتحٌدث  بفًتة قصَتة 2
 2 يتحٌدث بفًتة طويلة 3

 التنغيم- (هـ
 الدرجة المعايير النمرة

 6 صٌحة التنغيم 1
 4 قليل األخطاء يف التنغيم 2
 2 كثرة األخطاء يف التنغيم 3

 
 

 األلعاب اللغوية :   الثانيمبحثال
 مفهوم األلعاب اللغوية - أ
، (لعب)تؤخذ من اجلذر اللغوم ؿ ع ب، كىي صيغة اجلمع من كلمة  (ألعاب)كلمة   

اللًَّعبي معركؼ ك اللٍَّعبي مثلو ك لىًعبى من باب طًرب ك لًٍعبان  : "فقد قاؿ الرازم يف سلتار الصحاح
 "أيضا بوزف ًعٍلم

لعبة الشطرنج كالنرد، ككل ملعوب بو فهو : كاللعبة بالضم : "كقاؿ اجلوىرم يف الصحاح 
 ".لعبة، ألنو اسم

                                                           

 612. ، ص( ىػ1415مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت، ) مختار الصحاحزلمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازم، 

، (1987/  ىػ 1407بَتكت، دار العلم للماليُت، ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إمساعيل بن محاد اجلوىرم، 
 219، 1ج 



اللعب ىو أحد النشاط  .كاألكؿ غلمع على األلعاب كالثاين غلمع على الليعىب
يهدؼ بو اإلنساف حُت ؽلارسو إذل غرض زلدد، سول ادلتعة الناذبة عن اللعب ال  لالتعليمي الذ

 (لعب) كلقد ظلت كلمة . ىي إحدل كسائل اكتساب ادلهارات ادلمتعةة اللعب.ذاتو
استخدمت زمنا طويال تعبَتا يشبو سلة ادلهمالت اللغوية اليت نلقى فيها بكل سلوؾ يظهر عليو 

كيرل أحد الباحثُت ادلتخصصُت، أف اللعب ىي أقدـ من أشكاؿ الثقافة . أنو سلوؾ اختيارل
األخرل، كأف اللعب يف معظم احلضارات ادلختلفة لو عالقة ما بالكفاح كالنضاؿ، كأف اللعب يف 

اخلصومة اليت تكبح الصداقة مجاحها، كىذا ما يشجع الفضائل االجتماعية  أساسو ىو القتاؿ أك
كأف للفلسفة جدكرا . كالفركسية كالوالء كالشجاعة كاالندفاع الحتالؿ الصدارة يف ادلهارة كادلعرفة

  .يف كثَت من األشياء إال لعب بالكلمات
 لكي يعطى رلاال كاسعا من األنشطة ،لقد استخدـ مصطلح األلعاب يف تعليم اللغة

الفصلية اليت تستخدـ يف التدريب على استخداـ اللغة كشلارستها، كىذه األلعاب زبضع إلشراؼ 
 حيث تسهم ىذه األلعاب يف تيسَت عملية تعلم اللغة يف شكل لعبة زلكومة ،ادلعلم كتوجيهو

بقواعد معينة، كمن ىنا تعددت ادلفاىيم ادلقدمة لأللعاب اللغوية كاختلف الباحثوف حوؿ ىذا 
  :ادلفهـو إال أنو ؽلكن عرض ىذه ادلفاىيم كما يلي

 " Language Games" : ادلفهـو االصطالحي لأللعاب اللغوية -1
للوصوؿ إذل – متعاكنُت أك متنافسُت – نشاط يتم بُت الدارسُت " األلعاب اللغوية ىي 

رلموعة من األنشطة الفصلية اليت " أك بعبارة أخرل ىي . " غايتهم يف إطار قواعد موضوعة
هتدؼ إذل تزكيد ادلعلم كادلتعلم بوسيلة شلتعة كمشوقة للتدريب على عناصر اللغة، كتوفَت احلوافز 
لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة يف إطار قواعد موضوعة زبضع إلشراؼ ادلعلم أك دلراقبتو على 

 .األقل
                                                           

 287.  ص2ج  (دار الدعوة)، ربقيق رلمع اللغة المعجم الوسيطبراىيم أنيس كآخركف، إ

 .21ص . ( ـ 1999:  مكتبة اخلاصلى بالقاىرة)الطبعة األكذل  ،األلعاب الكالميةريرل، حر أمحد اجمليد كالدكت

Suparno، Media pengajaran bahasa (Yogyakarta: PT.Intan Pariwara: 1988 ) hal 10. 

 22ص . ريرل، ادلرجع السابقح الدكتور أمحد اجمليد 



  : ادلفهـو اإلجرائي لأللعاب اللغوية -2
نشاط موجو يقـو بو التالميذ فرديا أك مجاعيا كفق " تعرؼ األلعاب اللغوية إجرائيا بأهنا        

 ".قواعد متفق عليها كسبتاز بالسرعة كاحلركة كالتنافس، كهتدؼ إذل االستمتاع كفهم ادلعلومات
يف تعريفها    G.GIBBSجيبس.غوية ما قالو جؿكمن أفضل ما قيل يف ربديد األلعاب اؿ

 :إهنا( 1983:ناصف مصطفى عبد العزيز)" األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية"يف كتاب 
للوصوؿ إذل غايتهم يف إطار القواعد – متعاكنُت أك متنافسُت – نشاط يتم بُت الدارسُت 

   .ادلوضوعة
 فإف الباحث يعرفها إجرائيا بأهنا  كمن خالؿ العرض السابق دلفهـو األلعاب اللغوية

رلموعة من األنشطة اللغوية كادلمارسات العملية اليت يعدىا ادلعلم كيقـو هبا ادلتعلم بأسلوب "
تربوم مشوؽ، بغرض تنمية بعض جوانب األداء اللغوم كاكتساب بعض مهارات اللغة العربية 

. "كاليت من بينها التعبَت الشفهي اإلبداعي
أهمية األلعاب اللغوية  - ب

نبعث عنها اجلو ادلالئم كذبعل دراسة اللغة األجنبية مإف األلعاب اللغوية  :  قاؿ ليويس 
عن ديسرم أف األلعاب  كنقل. ذات أعلية كحيوية للدارسُت، كتوصلهم إذل الغاية ادلستهدفة

اللغوية ادلستخدمة داخل غرفة الدراسة تكوف فعالة، كىي عملية تنٌمي مشاركة الدارسُت ككفاءهتم 
 اللغة ادلدركسة، ألهنا ةارسمم علىإف استخداـ األلعاب اللغوية تشجع الدارسُت : اللغوية، كقاؿ

جبانب أف ادلفًتض للمدرس أف يعطي . تسعهم الفرصة الستخدامها كشلارستها مع اجلو ادلناسب
 .الدارسُت ادلادة ادلدركسة عن طريق األلعاب كيعطيهم الفرصة للتحرؾ كالنشاط

 :كأما عبد العزيز فإنو يرل بأف أعلية األلعاب اللغوية تكوف كاضحا شلا يلي

                                                           

  13:  ص1983 (دار الرية: الرياض ) األلعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز،  

Dzulkifli. Pengajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan game tebakan 

pada kelas II MTs Sunan kalijogo Malang، Prog. Studi bahasa Inggris (pascasarjana 

UNM، 2005 ) hal 10. Tidak dipublikasikan. 

Jalaluddin Rahmat، Belajar cerdas : belajar berbasiskan otak (Bandung : penerit MLC 

2007) hal 157 . 

 .10 – 9: ص ادلرجع السابق،  ناصف مصطفى عبد العزيز، 



تساعد األلعاب اللغوية كثَتا من الدارسُت على مواصلة اجلهود اللغوية  -1
. كاستمراريتها، كالتخفيف من رتابة الدركس كجفافها

تساعد األلعاب ادلعلم على إنشاء النصوص تكوف اللغة فيها نافعة كذات معٌت،  -2
 .توٌلد لدل الدارسُت الرغبة يف ادلشاركة كاإلسهاـ

أصبحت األلعاب كسيلة إلثراء التدريب الدالرل اذلادؼ للغة كمددا للمادة اللغوية  -3
 .اليت يدرب عليها الدارسوف

الدكتور إماـ يف كتاب  ( :1980Hidayat dan Tatang)تاتنج  ككيرل ىدايات 
أف ىناؾ كثَتا ( Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab)أسرارل 

 :األسباب اليت دىعىت إذل استخداـ األلعاب اللغوية يف تدريس اللغة، منها

األلعاب تيذًىب ادللل الذم قد يصيب الدارسُت أثناء تعلمهم يف احلصص  .1
 .الدراسية

يواجو الدارسوف التحديات اليت غلب عليهم إغلاد احللوؿ ذلا، شلا يدعوىم إذل  .2
 .إعماؿ فكرىم كتدريبهم على مواجهة ادلشكالت احليوية

 .األلعاب تنٌمي ركح التعاكف كادلنافسة، جنبا إذل جنب .3

 الرغبة يف الدراسة للتعلم كإثراء أكرب لتساعد األلعاب الدارسُت الضعاؼ كقليل .4
 .عدد شلكن من الثركات اللغوية

  .تنمي األلعاب كفاءة ادلدرس كذبعلو يف استعداد دائم قبل دخولو يف الفصل .5

 :كظائف أخرل ثانوية للعب تشمل أمورا أخرل كثَتة منها
اللعب ينقذ اإلنساف من ادللل كالضجر كضيق الصدر كما إذل ذلك من  - 1

اإلحساسات األدلية الىت يسببها يف العادة عند بعض الناس خلوىم من األعماؿ اجلدية 
 .أك عدـ استغراؽ ىذه األعماؿ جلميع أكقاهتم

                                                           

 Prof. Dr. Imam Asrori, M.  Pd, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Surabaya, Hilal Pustaka, 2009 ), hal. 3 



اللعب ينسى اإلنساف مالدية من آالـ جسمية أك نفسية أك ؼلفف من كطأهتا عليو، - 2
فكثَتا ماهتوِّف األلعاب على ادلرض احتماؿ أكجاعهم، ككثَتا ما تلهى اجلنود احملاربُت 

 .أغانيهم كجلباهتم اللعبية عن التفكَت فيما ػليط هبم من أىواؿ
اللعب يعدؿ الغرائز الفردية كيقل من حد ما تطرؼ منها، كيعمل على إرىاؼ - 3

فال ؼلفى أف طائفة كبَتة من األلعاب تشعر الطفل باحلاجة إذل . الغرائز االجتماعية
اجلماعة، كتعوده اخلضوع للقانوف، ك إيثار ادلصلحة العامة، كادلنافسة الربيئة كاحتماؿ 

 .الغلبة، كيصح اعتبار ىذه الوظيفة مظهرا من مظاىر اإلعداد للحياة ادلستقبلة
لبعض أنواع األلعاب أثر كبَت يف صيانة التقاليد االجتماعية كزبليدىا بنقلها من - 4

كذلك كاأللعاب القصصية ك الغنائية كاألسطورية، ككاأللعاب اليت . السلف إذل اخللف
ػلاكي هبا الصغار ما يفعلو الكبار يف األفراح كادلآٍب كالتحية كادلصافحة كادلعانقة 

 .كاالستقباؿ كًقرل الضيوؼ كأداء الشعائر الدينية
 معايير اختيار األلعاب اللغوية -ج

 األلعاب اللغوية داخل فصوؿ اللغة بثالثة معايَت ءشرح مارم فينوخَتك عن معايَت اإلجرا
 : رئيسية 

. أف تضيف األلعاب إذل الدرس متعة كتنوعا -1
 .أف تزيد من فهم الدارسُت للغة اجلديدة -2

 .أف تشجع الدارسُت على استخداـ اللغة اجلديدة -3

 1980Hidayat dan)تاتنج  ككأما معايَت اختيار األلعاب اللغوية عند ىدايات 

Tatang:  )فكما يلي : 

أم لعبة أريد إجراؤىا يف الفصل البد أف يكوف اذلدؼ األخَت ىو الوصوؿ إذل  -1
 .أكرب عدد شلكن من األىداؼ التعليمية

                                                           

 .84:  ص ادلرجع السابق  ناصف مصطفى عبد العزيز، 



البد من كضع قواعد كقوانُت معينة كاضحة يف كل لعبة يطيعها كل من اشًتؾ يف  -2
 .ىذه اللعبة

غلب تقسيم الوظائف ادلتوازنة عند إجراء اللعبة اجلماعية، حبيث اليكوف تفاكتا  -3
 . يف دكر كل أعضاء اجملموعةاكبَت

 .جعل أكرب عدد شلكن من الدارسُت لالشًتاؾ يف ىذه اللعبة -4

 .البد من اختيار لعبة مناسبة دلستول الالعبُت  -5

يكوف دكر ادلدرس عند إجراء اللعبة منظما ذلا، كمنٌميا كمشجعا ذلم يف إصلاز  -6
 .اللعبة

سنة ) الدكتور إماـ أسرارل يف كتاب Mc Callum:1980) )  كأما ميك جالـو
فهو كضع ادلعايَت اليت البد من االىتماـ هبا قبل اختيار مدرس لكل لعبة لغوية أراد  (2009

: استخدامها مع الدارسُت، كىي
موضوعات ادلواد ( 4 )مستواىم اللغوم( 3 )عمرىم( 2 )عدد الدارسُت يف الفصل( 1)
سبب إجراء ىذه اللعبة اليت قد بالضوضاء الناذبة ( 6 )ظركؼ الدارسُت النفسية( 5 )الدراسية

إمكانيات ادلواد كاألدكات الالزمة ( 8 )اىتماـ الدارسُت( 7 )تضر الفصوؿ األخرل اجملاكرة
تصادـ القيم  التأكد من أف اللعبة ال( 10 )النظر إذل الوقت ادلناسب( 9 )إلجراء اللعبة

  .كاألخالؽ اليت ينتمي إليها اجملتمع

أنواع األلعاب اللغوية -  د
استخداـ األلعاب يف التدريب على ادلهارات اللغوية الرئيسية كىي االستماع كالكالـ 
كالقراءة كالكتابة، كردبا استغالذلا كذلك يف مجيع خطوات سلسلة التعليم كالتعلم، كالتكرار، 

 . اإلنشاء، كغَت ذلك كالرابط، ك
كمهارة الكالـ من ادلهارات االبتكارية كتعترب احملاكاة كالًتديد كاإلعادة أدىن ادلستويات يف 

مزاكلة ىذه ادلهارة كأسهلها بينما يشكل التعبَت احلر اخلالؽ أعلى ىذه ادلستويات كأكثرىا 

                                                           

 Dr. Imam Asrori, M.Pd, op.cit, hal. 6-7  



كمعيار كفاءة ادلتعلم يف ىذه ادلهارة ىو قدرتو على التعبَت عن أفكاره بلغة يستطيع أىل . صعوبة
 .اللغة األصليوف فهمها

 : ب اللغوية إذل قسمُتاأنواع األلع:  قسم عبد العزيز

كمن ادلمكن أف نقسم األلعاب إذل : فقاؿ.  من حيث مهارات اللغة كعناصرىا:األكؿ
لعاب األاأللعاب الشفهية، : عدة أنواع، تبعنا للمهارة أك العناصر اللغوية اليت تدرب عليها، مثل

.  ألعاب ادلفردات، كألعاب الًتاكيبكة، األلعاب الكتابية، ئيالقرا
ألعاب صحيح : تصنيف األلعاب اللغوية من حيث طبيعتها العامة كركحها، مثل: كالثاين

كخطأ، التخمُت كاحلدس، الذاكرة، األسئلة كاألجوبة، الصور، الكلمات، القصص، احلفالت، 
 .األلعاب النفسية، اخلط، كاأللعاب ادلتنوعة

األلعاب اللغوية من حيث ب نظرا إذل أنواع األلعاب اللغوية السابقة، ؼلتار الباحث
 كػلدد ىا بلعبة القصص، ألف تعليم ىذه اللعبة مشوقة كمرػلة يف ذىن طبيعتها العامة كركحها

 .  الطالب لتنمية أفكارىم كخياذلم
 استخدام القصة في تدريس مهارة الكالم:المبحث الثالث

 مفهوم القصة وأهميتها  - أ
 : يف القراف الكرًن يف مواضع منهاةكردت لفظة القص

. (176 :االية-سورة االعراؼ() فىاقصيًص القصىصى لعىلهيم يىتفىكيركفى :)قاؿ اهلل تعاذل
كىلقىد أىرسلنىا ريسالن ٌمن قىبلكى منهيم مَّن قصىصناى عليكى كىمنهيم  ): ككذلك يف آية أخرل قاؿ تعاذل

  (.78 :االية-سورة غافر) (...ٌمن دلَّ نقصيص عىليكى 
 اخلرب: القاؼ بفتح الفعل قىصصى  (القاؼ، حرؼ الصاد فصل) العرب يف لساف كرد

 كضلوه الكالـ من اجلملة يعٍت قصة رأسو يف كيقاؿ اخلرب، نشر ام القصص قص اذ ادلقصوص،

 لك نبُت ام( 3:االية-سورة يوسف( )...القصيص أحسن عليكى  نقص ضلني )تعاذل مثل قولو

                                                           

 138ص  (1981:مكتبة لبناف-بَتكت) تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق،  صالح عبد اجمليد العريب 
 13: ص  ادلرجع السابق،  ناصف مصطفى عبد العزيز، 



 الختو كقالت:)تعاذل قولو كمنو شئ بعد شيئان  اثره تتبعتي  اذا الشئ قصصتي  كيقاؿ البياف، احسن

 بفتح القصص أف أم (اخلرب :كالقصة) . اثرهً  اتبعي( 11:االية-سورة القصص ) (...قصيوً 

 عليو كقص كتقصص تكتب اليت القصةي  مجع القاؼ بكسر الًقصص أما اخلرب ادلقصوص، القاؼ

 منظور ابن)  البياف: كالقص احلديث، االمر كالقصة تتبعوي، اخلرب كتقصصي  .قصصان  اخلرب

 كالفاظها معانيها يتتبع ككأنو كجهها على بالقصةً  يأٌب ىو الذم: القاصي  معٌت اما ( 1956،

أخرجو أمحد كابن ماجو عن عبد ( ) ...مأمور أك أمَت اال يقص على الناس ال ): احلديث كيف
ليعتربكا،  مضى دبا الناس يعضي  ألمَت إال ينبغي ذلك ال أم (رضي اهلل عنهما-اهلل بن عمرك 

 تكربان  ذلك يفعل سلتاالن  القاص يكوف أك مكتسبان، االمَت حكم حكمو فيكوف بذلك مأمور كأما

 كرد ما مع معظمها يف متفقة (قص) لكلمة كثَتة معاف للفَتكز احمليط القاموس كيف .الناس على

أم  قصصا اثارىا على فأرتدا أعلموي  كاخلرب تتبعو، كقصيصان  قصان  أثره قص كمنها العرب لساف يف
 .سلكو الذم الطريق من رجع

 هبذا (1977: البستاين)البستاين  افراـ لفؤاد ادلعارؼ دائرة يف قىصى  لفظة كجاءت 

الوسيط  ادلعجم كيف حادثة بعد حادثة أك شئ بعد شيئا كفعاذلم الناس اخبار كتقصى تتبع ادلعٌت
 كيقاؿ (قصيو الختو كقالت)  العزيز التنزيل يف كمنو اثره تتبع قص الشئ (2004:الوسيط)

 كقص هبا، أخربه الرؤيا عليو قص كيقاؿ فالف، أثر يف كقصصا قصان  كخرج. كقصصان  قصان  اثره قص

يركم  فهو الذم القاص أما الصغَتة، تعٍت القصة  (كاالقصوصة) . كجو على أك رده خربه عليو
 القصص على كعظو يف يعتمد الذم فهو اخلطيب أما .القصة يصنع كالذم كجهها على القصة

                                                           

 دار صادر )،  اجمللد الرابع كالسابع كاحلادم عشر لسان العرب  ،ابن منظور ،ابو الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكـر 
 77ص   (1956. بَتكت:للطباعة كالنشر

، ربمل 24/07/2009: ميالدم   02/08/1430: عبد العزيز بن زلمد ىجرم _شرح األربعُت يف الًتبية كادلنهج 
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 االكادؽلية اللبنانية للفنوف : موسوعة دائرة ادلعارؼ )  دائرة معارف فؤاد افرام البستاني ،فؤاد افراـ البستاين
  10 ص  .(1977:اجلميلة

  15 ادلرجع السابق ص .المعجم الوسيط.  رلمع اللغة العربية



 ركاية) القصىصى  :معاين مثلي  عدة ذلا القصة كلمة أف جاء ما من نفهم كاخَتان . األحياف أغلب يف

 الكالـ من تيكتب، ىي مجلة ىي األحداث اليت) :القصة أف أم (االثر :كاخلرب ادلقصوص) (اخلرب

 منها أك الواقع أك اخلياؿ من كىي تستمد قصَتة أـ كانت ،طويلة كالشأف كاخلرب كاألمر كاحلديث

   (.الكتايب الفن من معينة قواعد على كتبٌت معان 
فعن طريقها تقدـ األفكار كاخلربات كالتجارب يف : تعترب القصة إحدل طرؽ التدريس

كعن طريقها نثر ادلفردات اللغوية للتلميذ، كضلببو يف . شكل حي معرب مشوؽ جذاب مؤثر
 .القراءة، كنزكده باألساليب اللغوية السليمة، كاحلوار اجلذاب على اختالؼ ألوانو

كالقصة تستخدـ عند إثارة التالميذ إذل الدرس، حبيث سبهد لو، كترسم االطار النفسى 
كما تستخدـ يف عرض . الذل يربط التلميذ دبا يتضمنو الدرس من معلومات كقيم كاذباىات

  .زلتول ادلنهج يف نسق كنظاـ مؤثر كميسر
يف التعلم يف كل -صغَتا كاف أـ كبَتا-تعد القصة من أىم العوامل الىت تثَت رغبة االنساف

فإذا كرب الطفل قليال . فالصغَت يف البيت يقبل على مساع القصة من كالديو. زماف كيف كل مكاف
كاستطاع متابعة برامج اإلذاعة كالتليفزيوف إشتد إقبالو على الربامج الىت تقدـ القصة إليو يف أية 

فإذا بلغ الطفل سن ادلدرسة حال لو أف يبادؿ رفقاءه السماع كاالستماع . صورة زلكية أك شلثلة
إذل القصص كاحلكايات، سواء منها الواقعية ادلصوغة من األحداث الىت تدكر حوذلا يف بيئتو، أك 

كالكبار كالصغار حبا يف القصة كتأثرا هبا، كىم أشد . اخلرافية ادلتخيلة  ادلؤلفة من احلقائق ادلتناثرة
 .ميال إذل قراءهتا أكثر من أم نوع آخر

كالقصة ال شك تزيد ثركة التلميذ اللغوية، كتوسع دائرة خيالو، كتربز مواىبة كقدراتو 
اخلاصة يف رلاؿ اللغة، فيستطيع التعبَت عن أفكاره بدقة كطالقة كفصاحة، دكف رىبة أك خجل 

كقد جاءت القصة يف القرآف الكرًن لتحقيق . من التحدث إذل الناس يف شٌت مواقف احلديث
 .ىذا اذلدؼ، سواء منها قصص الرسل كادلؤمنُت، أك قصص الطاغوت كادلتكربين

                                                           

  53-52ص  ( 1993: الدار ادلصرية اللبنانية:القاىرة) تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  



كلذلك ينبغى احلرص الشديد يف اختيار القصة حىت نضمن أهنا مناسبة لطفلنا سنا 
كعقال كلغة، كأهنا بلفظ عرىب، كأسلوب أدىب، كخياؿ كمعاف سامية، كأفكار كأىداؼ كمضامُت 

 .صحيحة كبناءة
 أنواع القصة - ب

 :كمن أنواع القصص كما يلى
 :من حيث بناؤىا: أكال

كاقعية، تأخذ اخلياؿ كسيلو إذل اجالئو، كالتمكُت بو يف نفس القارئ  -1
 .أك السامع للقصة

خيالية، كىذه تقـو على اخلياؿ، فأشخاصها كعليوف، كأحداثها دل  -2
تقع، كلكن الكاتب يبتكر أشخاصا ذلا، كينسب إليهم أعماال قد 

 .تتصل بالواقع من قريب أك بعيد
 :من ناحية حجمها: ثانيا

 .ؽلكن قراءهتا أك سردىا يف جلسة أك حصة كاحدة: قصَتة -1
 .ربتاج يف قراءهتا إذل أكثر من جلسة أك حصة: طويلة -2

 :كمن حيث أىدافها: الثالثا
نشر فضيلة من الفضائل، أك دفع رذيلة من : خلقية، كاذلدؼ منها -1

 .الرذائل
التبشَت بدعوة من الدعوات، أك نشر فكرة من : فلسفية، كاذلدؼ منها -2

بطريقة رمزية كأسلوب رلازل غَت -األفكار أك نظرية من النظريات
 .مباشر

عرض صورة من صور احلياة احلاضرة أك : كصفية، كاذلدؼ منها -3
 . السابقة، دبا يف ذلك من كصف للناس كاألشياء

                                                           

  137-136ص  ( 1983: دار ادلعارؼ:القاىرة) التوجيه في تدريس اللغة العربية ،زلمود على السماف 



التسرية عن علـو  النفس باللفظ السار، أك : فكاىية، كاذلدؼ منها -4
ادلوقف ادلضحك، ليشيع يف النفس السركر، كتزكؿ عنها بعض 

 .اذلمـو
بناء على ما قد ذكر الباحث من أنواع القصص السابقة حدد الباحث يف ىذا ادلبحث 

القصص من حيث  بناءىا بالقصص الواقعية ك اخليالية، كمن ناحية حجمها ػلدد الباحث 
 .بقصة قصَتة،  كمن حيث أىدافها ػلدد خبلقية ككصفية

 مقومات القصة وسردها - ج
للقصة مقومات أك شركط كأكصاؼ ينبغي أف تتوفر فيها حىت ربقق اذلدؼ منها، كيبلغ 

 :التأثَت هبا مبلغة
 :مقومات القصص العامة كأعليتها: أكال

احلادثة كىي ادلادة الىت تتألف منها القصة كتستقطب عليها بقية أجزائها،  -1
كينبغى أف يكوف األحداث مًتابطة كنامية تؤدل بتسلسلها الواضح إذل 

 .القصة ٍب احلل

البيئة أك الزماف كادلكاف كالظركؼ كالعادات الىت تقع فيها األحداث كتؤثر  -2
 .يف أخالؽ الشخصيات

األشخاص، كؼلتار ادلؤلف منهم شخصية رئيسية أك أكثر، كأشخاصا  -3
ثانويُت، ػللل أفكارىم كعواطفهم، كغلعلهم يتفاعلوف مع األحداث تفاعال 

طبيعيا، كيتصرفوف يف أقواذلم كأفعاذلم على صفحات قصتو كما يتصرفوف 
 .على سطح االرض

األسلوب، كيشمل التعبَت، كينبغي أف يكوف كاضحا سهال مجيال كما  -4
 .يشمل خطة القصة أك ما يعرؼ بالسياؽ كاحلبكة

الغاية، كىي ادلغزل الذل تدكر القصة حولو كهتدؼ القصة إليو، كىي سبثل  -5
 .كجهو نظر الكاتب يف احلياة كتفسَته ذلا



 :مقومات القصة حبسب مراحل النمو: ثانيا
كىذا . ينبغي أف تقـو القصة على أساس من ميوؿ التالميذ يف مرحلة النمو الىت غلتازكهنا

 :ىو تقريب دلراحل النمو كخصائصها كما يناسبها من القصة
، أل ما قبل ادلرحلة االبتدائية تقريبا،  كىو التطور 7-3ادلرحلة من سن  -

 .الواقعى احملدكد بالبيئة

  أم ادلرحلة االبتدائية، كىو طور اخلياؿ احلر، ٍب 12-8ادلرحلة من سن  -
 .ادلغامرة كالبطولة، كيف ىذه ادلرحلة ؽليل الطفل إذل التعرؼ على الغرائب

 أل مرحلة ادلراىقة  أك مرحلة اإلعدادية  18-12ادلرحلة من سن  -
كالثانوية كىو طور الغراـ، كيف ىذه ادلرحلة  تربز الغريزة اجلنسية كتظهر 

 .أثارىا يف سلوؾ ادلراىق كعالقاتو

 .كىو طور ادلثل العليا:  فيما بعدىا كىي مرحلة الرشد19ادلرحلة من سن  -
 :مقومات القصة اخلاصة بكل جنس من اجلنسُت:  ثالثا

زبتلف خصائص النمو بالنسبة لكل جنس من اجلنسُت عنها يف اجلنس اآلخر يف بعض 
 .مراحل النمو، كزبتلف بالطبع تبعا لذلك القصة ادلناسبة لكل منها

 :كأما مقومات سرد القصة على ادلعلم أف يهتم بادلقومات التالية 
حيث يرسم بو الصورة، فيعلو الصوت أحيانان، كيتسارع أحيانان : الصوت  -1

أخرل، ليحضر التالميذ للموقف، كغلعلهم مشدكدين إليو، كيف بعض األحياف 
إف ارتفاع نربة . ؼلفض صوتو للهمس، ما غلعل التالميذ ينتبهوف إذل ما يسرد

التشويق، كرسم : الصوت كاطلفاضها، كاذلمس كالصمت لو عدة فوائد منها
 .الصورة، كاإلثارة، كاالبتعاد عن ادللل

: يفضل أف يصاحب السرد القصصي حركات من قبل ادلعلم مثل : احلركات  -2
حركات اليدين، كالوجو، كالعينُت، كذلك للتعبَت عن موقف ما، أك إحساس 

 .معُت



كىو من أساليب التشويق، حيث يكرر ادلعلم عبارات يقوذلا البطل : التكرار  -3
 .مثالن، أك لوصف مسافة أك مساحة ما

حيث ترسخ أحيانان بعض مفاىيم القصة، أك : اإلستعانة باألمثلة الشعبية  -4
 .توضح مغزاىا

  خطوات تدريس القصة - د

 :ؽلكن اتباع اخلطوات اآلتية يف تدريس القصة
 :التمهيد: أكال

 .كفيو يقدـ ادلدرس للقصة حبديث قصَت أك بأسئلة يف معٌت تفسره للقصة أكمشكلة ربلها
 :القاء القصة أك سردىا: ثانيا

 :كلنجاح ىذه اخلطوة ينبغى أف ػلرص ادلدرس على ما يلي
 .اختيار الوقت كادلكاف ادلناسبُت -1

عند االلقاء، ليسمعوه كيركا -كقوؼ ادلدرس أماـ التالميذ يف مكاف كسط -2
 .طريقتو يف النطق كالتعبَت باحلركة كاالشارات

التأىن يف االلقاء، كرفع الصوت، كاخراج احلركؼ من سلارجها الصحيحة،  -3
 .كاعراب الكالـ

استخداـ االلفاظ السهلة كاللغة ادلناسبة، كعدـ االفراط يف استخداـ ألفاظ  -4
 .جديدة، كال بد أف يفهم اللفظ اجلديد من السياؽ

أف يفهم مضموف القصة من خالؿ االحداث ككصف الشخصيات، ال  -5
 .باالسلوب ادلباشر كاسلوب الوعظ

االنفعاؿ ادلناسب مع األلفاظ كادلعاىن كالعواطف كادلواقف ادلختلفة يف  -6
القصة، كالتحكم يف تعبَتات الوجو كنربات الصوت كإشارات اليدين 

 .اخل...كإؽلاءات الرأس

                                                           

 32ص  (2006: راـ اهلل ، فلسطُت ) أدب األطفال، الدليل الثانيكزارة الًتبية كالتعليم العارل،  



تقليل ادلدرس يف توجيهاتو للتالميذ أثناء سرد القصة، كزبلصة من اللواـز  -7
 .الكالمية

تكليف التالميذ بالصمت كعدـ ادلقاطعة، حىت ينتهى من سرد القصة،  -8
 .فتحتفظ بتسلسلها، كال تفقد تأثَتىا

 :اختيار عنواف القصة: ثالثا
يطلب ادلدرس من التالميذ بعد سرده القصة اختيار عنواف مناسب ذلا، كيكتب العناكين 

ادلقًتحة على السبورة، ٍب يعيد أخذ آرائهم يف أفضل عنواف من ىذه العناكين، كالعنواف الذل 
ػلظى بأغلب االصوات يسجلو كحده على السبورة عنوانا للقصة، كؽلحو غَته من سائر 

 .العناكين
 :مناقشة القصة: رابعا

 : كيكوف ذلك عن طريق
أسئلة عن القصة تسَت مع أحداثها، يسأؿ ادلدرس التالميذ فيها لتكوف  -1

 .اجاباهتم عنها ىي القصة يف رلموعها

تبادؿ التالميذ األسئلة كاألجوبة، فتسأؿ رلموعة كذبيب  األخرل ٍب تسأؿ  -2
 .اجمليبة كذبيب السائلة

 :تعبَت التالميذ عن القصة: خامسا
 :كيكوف ذلك عن طريق

التعبَت الشفهى عن القصة، باعادة التالميذ قص القصة كلها أك بعضها  -1
بأسئلة عليها أك بغَت أسئلة، أك بإكماذلم مجال زلذكفة النهايات أك ملء فراغ 

 .إذل غَت ذلك... بكلمات-مجل فرغت بعد أجزائها

 :التعبَت الكتايب عن القصة -2

 .كتابة التالميذ عنواف القصة يف كراساهتم بعد اختياره كاعالنو -1

كتابتهم االجابة الشفهية يف ادلناقشة الىت غلريها ادلدرس معهم كيضع  -2
 .ىو أسئلتها، أك يضع التالميذ أسئلتها بأنفسهم بعضهم لبعض



كتابة اجلزء من القصة بعد تقسيمها إذل أجزاء، كػلدد ادلدرس للجزء  -3
 .الذل يكتبو التالميذ، أك يًتؾ لو حرية اختياره

اعادة ترتيب قصة عرض ادلدرس فقراهتا غَت مرتبة على السبورة ككتابتها  -4
 .يف الكراسة

كتابة القصة كلها بعد مساعها دكف أف يقيدىا ادلدرس التالميذ بأسئلة  -5
 .فيها أك ترتيب خاص

 :التعبَت القرائى عن القصة -3

بعد أف يسرد ادلدرس القصة على التالميذ، ؽلكن أف يوجههم إذل مصادرىا 
القرائية يف ادلدرسة أك يف خارجها يف ادلكتبات العامة، كى يعيدكا قراءهتا يف أكقات الفراغ 
كدلن ػلبوف من اخوهتم كاصدقائهم ككالديهم ليزيد استمتاعهم  ذلا بالقراءة كفائدهتم منها 

 .بالتكرار

 :التعبَت بالرسم أك االشغاؿ عن القصة -4

كيقـو بالتوجيو يف ذلك مدرس . كيكوف بعد توفَت اخلامات كاألدكات الالزمة
الرسم كاالشغاؿ متعاكنا مع مدرس اللغة العربية، كعليو أف ال يفرض على التالميذ 

موضوعا يف القصة زلددا لتنفيذه، بل يدعهم خلياذلم احلر ؼلتاركف ألنفسهم ادلوضوع أك 
 .ادلشهد كالكيفية الىت يعربكف هبا عنو

إذا كاف القصة أك بعضها صاحلا للتمثيل، فعلى ادلدرس مع :  سبثيل القصة -5
التالميذ أف يضع احلوار كيوزع األدكار، ٍب يكلف التالميذ أك بعضهم 

 .بتمثيلها يف الفصل أك على مسرح ادلدرسة حينما تسمح الظركؼ
 كوسيلة تعليم مهارة الكالم أكمل القصة لعبة: المبحث الرابع

  أكمل القصةلعبةمفهوم  - أ
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 اآلخركفذل بعدىا تكمل إنو كل كحدة تكتب قصة من ثالث كلمات كأاللعبة ىي 
كذكر ناصف مصطفى  .كاحد يبدا يف القصة كاألعضاء يكملوهنا أك  ، النهايةتكصلحىت 

  كل كاحدىي اللعبة اللغوية اليت تعرب التالميذ: لعبة أكمل القصة (1983سنة )عبد العزيز 
 حصيلتهم باستخداـ مبسطة قصة اليت مسعوىا من ادلدرس أك الشريط ة القصةكملبت منهم

 احلديث مواقف يف كمفهوما كاضحا تعبَتا نفسو عن ليعرب  خيالية أك كانت كاقعية اللغوية،
 كلمة ٍب 2-1 دقيقة أك 2-1 مع افتتاحيتها حواذل مثال قدـ ادلدرس عنواف القصة . البسيطة
  .القصةحىت هناية الطالب القصة خبياذلم كاحدا فواحد  يواصل

 :كأما أىداؼ تعليم ىذه اللعبة يعٌت
 أف (2)القصة  بسرد العربية كالتنغيم النرب من سلتلف كنوع اللغة أصوات ينطق  أف (1)
 من فكرة نشر أك كمفهومة متصلة زمنية فًتة يف كربدث العربية، باللغة التفكَت على قادرا يكوف

 من صورة كعرض كمفهوما كاضحا تعبَتا نفسو عن يعرب أف (3)النظريات  من نظرية أك األفكار
 . الكالـدلمارسةتشجيع الطلبة يف تنمية أفكارىم  ( 4)السابقة  أك احلاضرة احلياة الصور
 تنفيذ لعبة أكمل القصة - ب

 .قبل سرد ىذه اللعبة هتدؼ الشريط لتسجيل كالـ الطالب أك ادلدرس عند تقدًن القصة
 :كمن إجراء ىذه اللعبة كما يلى

 .ىذه اللعبة يبدأ بسماعة القصة من الشريط أك ادلدرس -1
 . كلمة نظرا إذل الوقت2-1 دقيقة أك 2-1كرر التالميذ القصة بدكف شريط دلدة  -2
إذا كصلت القصة إذل طريق مسدكد أك أصبحت شللة، يأمر ادلدرس أف يواصل القصة  -3

 .لطالب آخر بوقت زلدد كطالب من قبل، كينمي التالميذ قصتهم خبياذلم
إذا أحفق الطالب يف أف يضيف شيئا إذل القصة يأمر ادلدرس بأف ينتقل دكره إذل طالب  -4

 .آخر
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 2-1 دقيقة أك 2-1كذلك سرد ىذه اللعبة حىت آخر الطالب كلكل طالب حوارل  -5
 .كلمة نظرا إذل الوقت ادلناسب

كلذلك لكل . ادلهم من ىذه اللعبة يعٌت الدكر اآلخر يف القصة ىو الذم ؼلتتم القصة -6
 .طالب أف ػلافظ على استمرار القصة مشوقة

 .بعد انتهاء القصة يستطيع الطالب أف يستمعوا تسجيل القصة من الشريط -7
يف بعض األحياف، صلد يف الفصل طالبا ذك قوة يف خيالو من غَته، كلذلك ال بد للمعلم 

كلذلك من الواجب للمدرس أف يدافع كيساعد الطالب الذم . أف ينتهي قصتو، أك بالعكس
كىكذا حىت هناية - كلكن إذا دل يستطيع دبواصلتها، يقدـ القصة لطالب آخر. يضعف يف خيالو

 .الطالب، كالطالب اآلخَت ىو الذم ؼلتتم القصة
 بعض أمثلة من افتتاح القصة من الشريط أو المدرس- ج

 رمضان في اندونيسيا -1
 افتتاح القصة من الشريط أك ادلدرس 

رمضاف لو ىيبة خاصة ؟ ...كيف استقباؿ شعب إندكنيسيا شهر رمضاف -
لدل ادلسلمُت يف إندكنيسيا، كشهر رمضاف شهر منتىظر كضيف عزيز، 

 ...كادلسلموف يستقبلونو بصور استقباؿ سلتلفة
 مواصلة القصة لطالب األكؿ 

تزيُت الشوارع بشعارات رمضانية كمصابيح خاصة يف بعض  :ؾكمن ذؿ -
تنظيف ادلصاحل العامة كادلساجد كرلالس العلم للتهيئة باألنشطة   كادلناطق

  ...الرمضانية كصالة الًتاكيح كتدارس القرآف الكرًن كالتعليم الديٍت
 مواصلة القصة حىت إذل آخر الطالب... 

 عقاب الكذاب- 2        
 افتتاح القصة من الشريط أك ادلدرس 
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انقذكين لقد : ف ؽلازحهم فصاحأكاف كلده يسبحي مع رفاقًو يف النهر فأراد  -
 ....ليو كدلا اقًتبوا منو ضحك عليهمإغرقتي  فأسرعوا 

 مواصلة القصة لطالب األكؿ 
  ...كيف اليـو الثاين فعلى كما فعل يف اليـو األكؿ -

 مواصلة القصة حىت إذل آخر الطالب... 
كيف اليـو الثالث تعطلت رجلو اليسرل عن احلركة فصرخ أنقذكين كدتي  -
 ....نو ؽلازحهم كعادتو فمات غرقان أحد ألهنم ظنوا أغرؽ فلم يقًتب منو أ

األبرص، واألقرع، واألعمى - 3
 افتتاح القصة من الشريط أك ادلدرس  

إف ثالثة يف بٍت إسرائيل أبرص كأقرع كأعمى، فأراد اهلل أف يبتليهم، فبعث  -
لوف : أم شيء أحب إليك ؟ قاؿ  : إليهم ملكا، فأتى األبرص، فقاؿ

فمسحو : حسن، كجلد حسن، كيذىب عٍت الذم قد قىًذرىين الناس، قاؿ 
فأم ادلاؿ أحب  :فذىب عنو قىذىريه، كأعطي لونا حسنا كجلدا حسنا، قاؿ

 ...بارؾ اهلل لك فيها :فأعطي ناقة عيشىراء، فقاؿ: اإلبل، قاؿ: إليك ؟ قاؿ
 مواصلة القصة لطالب األكؿ 

أم شيء أحب إليك ؟ قاؿ شعر حسن، كيذىب عٍت :  فقاؿ األقرع فأتى -
فمسحو فذىب عنو، كأعطي شعرا : ىذا الذم قد قىًذرىين الناس، قاؿ

البقر، فأعطي بقرة حامال، : فأم ادلاؿ أحب إليك ؟ قاؿ: حسنا، قاؿ
 ...بارؾ اهلل لك فيها: فقاؿ

 مواصلة القصة حىت إذل آخر الطالب... 
 
 

 



 
  الثالثفصلال

  ومجتمعها وعينتها البحثيةمنهج
  البحثيةمنهج- أ

إن التجربة ىي زلاولة مضبوطة إلثبات فروض . يستخدم الباحث ىنا البحث التجرييب
معينة، وأن البحث التجرييب ىو إثبات الفروض عن طريق التجريب،  والباحث الذي يريد أن 

يثبت فروضو عن طريق التجريب يصمم جتربتو عن طريق اختاذ اجراءات متكاملة لعملية 
الصحيحة حلصول  (العوامل)والبحث التجرييب يبحث عن العالقات بُت ادلتغَتات . التجريب
 .(Generalisasi)التعميم 

وقال أمحد بدر يعترب ادلنهج التجرييب أقرب مناىج البحوث حلّل ادلشاكل بالطريقة 
حيث . ىو زلاولة للتحكم يف مجيع ادلتغَتات والعوامل األساسية باستثناء متغَت واحد. العلمية

  .يقوم الباحث بتطويعو أو تغيَته هبدف حتديد وقياس تأثَته يف العملية
وقال األستاذ سوترسنو ىادي، إن البحث التجرييب ىو  تصميم  اجملموعات العشوائية 

. باالختبار القبلي و االختبار البعدي
وحيتاج الباحث يف البحث التجرييب إىل رلموعتُت، اجملموعة التجربة واجملموعة الضابطة، 

وأما اجملموعة الضابطة . لعبة أكمل القصةتدريسها ورلموعة التجربة ىي اجملموعة اليت تستخدم 
 .ىافهي اجملموعة اليت التستخدم
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 مجتمع البحث وعينته- ب
 رلتمع البحث ىو مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة  

يف ادلدرسة الثانوية  (ب\أ) فمجتمع البحث ىنا ىم مجيع الطلبة  يف الفصل األول .البحث
اإلسالمية يف مؤسسة دار العمل للًتبية االسالمية واإلجتماعية جنفنج كولون سوكابومي جاوى 

. الغربية
  وأما العينة ىي دتثل اجملتمع األصلي وحتقق أغراض البحث وتعٍت الباحث مشقة دراسة 

اجملتمع األصلي، وىكذا نعرف أن العينة ىي جزء من رلتمع البحث األصلي وتضم عددا من 
.  وأسلوب العينة يف ىذا البحث ىي العينة العشوائية.األفراد من اجملتمع األصلي

: ويف حتديد العينة، يقوم الباحث برأي وينارنو سورمحاد كما يلي
/ ، و على اجملتمع فوق %50إذا كانت العينة متنوعة، على اجملتمع أقّل من مائة فالعينة "

. "وينبغى أن تكون العينة الكثَتة خَت من العينة القليلة %. 15أكثر من مائة، فالعينة 
يف ادلدرسة الثانوية  من العام الدراسي   (ب\أ) ورلموع الطلبة  يف الفصل األول

منهما سيستخدم الباحث العينة عشوائية نظرا إىل  % 50 طالبا، و 52 وىو2010-2011
وجيعل .  طالبا26 = 52من  % 50إذن فالعينة .  ترتيب االسم يف كشف احلضور وترا

طالبا جملموعة التجربة من فصل األلف، مث 13الباحث تلك  العينة ذلذا البحث رلموعتُت، يعٌت 
. طالبا جملموعة الضابطة من فصل الباء13

يف ادلدرسة  (ب\أ) يف ترقية مهارة الكالم يف الفصل األول لعبة أكمل القصة  والستخدام 
للًتبية االسالمية واإلجتماعية جنفنج كولون سوكابومي  العمل الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار

طالبا، ورلموعة الضابطة من 13جاوى الغربية، فيكون رلموعة التجربة من الفصل ألف عددىم 
.  طالبا13الفصل باء عددىم 
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متغيرات البحث  - ج
 ىو العامل (Independent Variable)ىناك متغَتان يف ىذا البحث، ادلتغَت ادلستقل 

 وادلتغَت التابع. ويسمى أيضا بادلتغَت التجرييب. الذى نقيس مدى تأثَته على ادلوقف

(Dependent Variable )ومها كما يلي.ىو العامل الذى ينتج عن تأثَت العامل ادلستقل : 
ادلتغَت ادلستقّل  . أ

 ويهدف .لعبة القصة يف تعليم اللغة العربيةاستخدام ادلتغَت ادلستقّل يف ىذا البحث 
البحث كما سبق ذكره إىل معـرفة مدى تأثَت ىذا ادلتغـَت ادلستقل يف ادلتغَت التابع وىو 

 .كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم
 ادلتغَت التابع  . ب

ويف ىذا البحث .  ىو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن ادلتغَت ادلستقلادلتغَت التابع
 . ترقية مهارة الكالم لدي التالميذ ىف ىذه ادلدرسةىو 

  بياناتمصادر ال -د
ومصادر البيانات يف ىذا البحث تتكون من رئيس ادلدرسة و مدرس اللغة العربية ومجيع 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار العمل  للًتبية  (ب \أ )يف الفصل األول الطلبة  
االسالمية واإلجتماعية  جنفنج كولون سوكابومي جاوى الغربية من العام الدراسى الثاىن سنة 

2010-2011.  

 
 

 ياناتأدوات جمع الب- ه
وأما الطريقة اليت يستخدمها الباحث جلمع البيانات وادلعلومات يف ىذه الدراسة فهي كما 

: يلي
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 (Observasion)  المالحظة -1
تعترب ادلالحظة ادلباشرة وسيلة ىامة من وسائل مجع البيانات، وىناك معلومات ميكن 

  .للباحث أن حيصل عليها بالفحص ادلباشر
ادلالحظة تستخدم عادة لفهم الظواىر وأمناط السلوك واتصال الفرقة طبيعيا والبحث يف 
السلوك الفردية وعملية وقوع احلوادث اليت تستطيع مالحظاهتا يف ادلواقف الواقعية أو ادلواقف 

  .الوضعية
ذه ادلالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق أنشطة الطلبة يف عملية بوويقوم الباحث 

. التعليم والتعّلم، وتقام ىذه ادلالحظة من خالل عملية التعليم والتعّلم
 المقابلة -2

 استخدم الباحث ادلقابلة جلمع البيانات ادلتعلقة حبالة التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة
الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار العمل  للًتبية االسالمية واإلجتماعية  جنفنج كولون سوكابومي جاوى 

وأداة . لباحث بادلقابلة مع مدرس اللغة العربية الذي قام بادلشاركة يف ىذا البحثالغربية، قام ا
 .ادلقابلة ادلستخدمة ىي منط ادلقابلة

االختبارات  -3
أعدت لتقيس بطريقة كمية أو  (نص أو صور أو رسوم)االختبار ىو رلموعة من ادلثَتات 

كيفية سلوكا ما، واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص، ويكون االختبار 
رلموعة من األسئلة أو جهازا معينا، وتستخدم االختبارات يف القياس والكشف عن الفروق بُت 

 . األفراد والفروق بُت اجلماعات والفروق بُت األعمال
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.  االختبارات للحصول على البيانات عن تطورات الطلبة فردياه الباحث هبذيقومو
 ان، وىذ الذى يتعلق بكفاءة النطق والطالقةختباراالواالختبار الذي يستخدمو الباحث ىنا 

. كالم وقدراهتم يف ال الطلبة الباحث دلعرفة مهاراتمهما يستخدناختبارا
 اجلدول الثاىن

 معايَت االختبارات مهارة الكالم 

 
 كفاءة النطق

 معايَت الصّحة يف نطق اخلطأ القليل كثرة األخطاء
 نتيجة 20 15 10

 20صّحة يف النطق عند سرد قصتو فيعطي درجة إذا كان الطالب ال -
 15 خطأ ولكن القليل فيعطي درجة وإذا كان -
 10كثرة األخطاء فيعطي درجة وإذا كان قصتو  -

 
 كفاءة الطالقة

 معايَت بطالقة فًتة قليلة فًتة طويلة
 نتيجة 20 15 10

 20 عند سرد قصتو فيعطي درجة  إذا كان الطالب يتحدث بطالقة -
 15 فيعطي درجة يتحدث بفًتة قليلة وإذا كان -

 10 فيعطي درجة فًتة طويلةيتكأكأ  بوإذا كان قصتو 
 

دليل ادلعادلة 
  X 100=رلموعة النتائج 

100 
 تقدير نتيجة االختبار بالنسبة ادلائوية

 الرقم النتيجة المستوى النسبة المائوية



  100-99 ممتاز 
  89-80 جيد جدا 
  79-70 جيد 
  69-60 مقبول 
  59-50 ضعيف 
  49-40 راسب 

يف اجلدول ولبيان مصادر البيانات ميكن الباحث رسم ىذه البيانات و مصادرىا  كما 
 :الثالث اآلتى

 أسئلة رقم
 البحث

 التنفيذ أدوات البحث مصادر البيانات  بيانات البحث

 
1 

 
لعبة أكمل أنشطة تطبيق 

 القصة

 ادلدرس
 تالميذ

 
 ادلالحظة

 يف العملية
 يف العملية

 
2 

 
 كفاءة النطق

 
 تالميذ

 ادلقابلة
 االختبار

 قبلية
 بعدية\قبلية

 
3 

 

 
 كفاءة الطالقة

 
 تالميذ

 ادلقابلة
 االختبار

 قبلية
 بعدية\قبلية

أسلوب تحليل البيانات  -و
طريقة الكمية بادلتغَّتتُت، ويستعمل الباحث فيو الاستخدم الباحث يف ىذا البحث 

 وأما التحليل اإلحصائي ،( Analisis statistic inferensial)التحليل اإلحصائي اإلستداليل 
واليت سبقت اإلشارة إليها، أي اختبار    ( Sampling) اإلستداليل فهو يتضمن عملية ادلعاينة



 ادلختارة منو على أن تكون ( Population or Universe)مجاعة صغَتة دتثل اجملتمع الكبَت 
  .النتائج النهائية تقريبية وداخل حدود زلسوب إحصائية

ويستخدم الباحث ادلقياس ادلعديل لتحليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي 
وحيتاج الباحث إىل تطويع البيانات اإلحصائية، واستعان . جملموعة التجربة ورلموعة الضابطة

. Tالباحث يف حتليل ىذه النتائج مستعينا باالختبار 
-0) م الباحث باالختبار القبلي للمجموعتُت كلتيهما دلعرفة قدرهتما أوالوقيوقبل التجربة 

 واجملموعة الضابطة (T-1)جملموعة التجربة لعبة القصة مث يقوم الباحث بتطبيق . (1
يف الفصل  كالمية مهارة الرق يف تلعبة أكمل القصة من استخداموبعد انتهاء . ىاالتستخدم

م الباحث باالختبار البعدي للمجموعتُت كلتيهما رلموعة وقيجملموعة التجربة،  (ب\أ)األول 
 :وإجراءات التجربة كما يف اجلدول اآليت. (2-0)التجربة ورلموعة الضابطة 

 
  إجراءات التجربة   

 االختبارالبعدي التطبيق االختبارالقبلي العينة
T 0-1 رلموعة التجربة 1-   2-0 

T 0-1 رلموعة الضابطة 2-  2-0 

 
 :الشرح 

 .االختبار القبلي : 0-1
 .االختبار البعدي : 0-2
T-1 :  لعبة أكمل القصةاستخدام. 
T-2 :  لعبة أكمل القصةالتستخدم. 
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لعبة  باستخدام الكالمإن ىذا البحث يكشف فرق النتائج بُت الطلبة الذين يدرسون 
يف  (ب\أ)يف الفصل األول والطلبة الذين اليدرسون بذلك، وتقام ىذه التجربة  أكمل القصة

 . طالبا26علىادلدرسة الثانوية 
 فسيحلل الباحث كالم،ة مهارة الرقي يف تلعبة أكمل القصة استخدام مث دلعرفة فّعالية 

 :  فهو كما يليTالبيانات مستعينا باالختبار 
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 T-Testمن اختبار أى عدد أفراد العينة ناقصا واحدا(derajat kebebasan) درجة احلرية 

 .5%(Signifikan)، ولتكون الفرضية على مستوى الداللة 1-ىي ن

 فتكون النظرية 2،69، إذا كانت النتيجة ال تصل إىل  2،69ينبغي أن تصل النتيجة إىل 
 لدى الطالب، أما إذا كالم حتريريا يف رفع كفاءة مهارة الة غَت فّعاللعبة أكمل القصةباستخدام 

 مقبولة وذلا أثر لعبة أكمل القصة فتكون النظرية أى استخدام 2،69 النتيجة أكرب من كانت
.   لدى الطالبكالميف تعليم مهارة ال

 مراحل تنفيذ الدراسة- ز
قوم هبا الباحث الىت يوىذه اإلجراءات  ىناك مراحل تنفيذ البحث اليت تتبعها الباحث،

 :باخلطوات اآلتية

M : متوسط  

x/y: االحنراف الشخصيIndividual Deviation  

       من متوسط
N : عدد أفراد العينة 



اإلسالمية يف مؤسسة دار العمل  للًتبية   استأذن الباحث من مدير ادلدرسة الثانوية:أوال     
اللغة العربية،  بتطبيق التدريساالسالمية واإلجتماعية جنفنج كولون سوكابومي جاوى الغربية، 

يف ادلدرسة الثانوية  (ب \أ)يف الفصل األول  يف ترقية مهارة الكالم لعبة أكمل القصةاستخدم ب
اإلسالمية دار العمل حواىل مخس لقاءات، وقدم إليو خطاب االستئذان للدراسة من عميد كلية 

 .الدراسات العليا جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنج
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار  (ب\أ)ول تعارف الباحث مع طالب الفصل األ: ثانيا     
حتديد وتعيُت اجملموعتُت ، و وأخربىم بأنو سيقوم بالدراسة التجريبية يف مدرستهم مدة شهرالعمل

 من الفصل باء اللذان 13ورلموعة الضابطة  تلميذا من الفصل ألف 13وىي رلموعة التجربة 
 . ياخذان عشوائية نظرا إىل ترتيب االسم يف كشف احلضور

ة رقييف ت  أكمل القصةلعبةب كالمم الباحث باالختبار القبلي أي قبل إجراء تعليم الاق: ثالثا   
  . والضابطة جملموعة التجربةكالممهارة ال

كالم ة مهارة الرقي يف تلعبة أكمل القصةتطبيق أو إجراء تعليم اللغة العربية باستخدام : رابعا    
 . لقاءات3 يف جملموعة التجربة

م الباحث باالختبار البعدي ذلاتُت اجملموعتُت ومها رلموعة التجربة اليت طبقت قا: خامسا    
 كالم، ورلموعة الضابطة اليت درست مهارة الكالمة مهارة الرقي يف تلعبة أكمل القصةباستخدام 

. ذلك دون
 :ات مستعينا بادلرحلتُت ومهامومجع الباحث ادلعلو: سادسا    
مرحلة اإلعداد  - أ

 :تشتمل ىذه ادلرحلة على خطتُت، مها
 تصميم خطة التدريس،  -1
.  تصميم أداة االختبار-2 

 مرحلة التجربة-      ب
 بعد أن تكون تلك األدوات سواء كانت خطة التدريس أم أداة االختبار جاىزة، 

 لعبة أكمل القصة م الباحث بتطبيق التدريس يف اللغة العربية، وبعد ذلك استخدم الباحثوقي



يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف مؤسسة دار  (ب \أ)يف الفصل األول يف ترقية مهارة الكالم 
 . العمل  للًتبية االسالمية واإلجتماعية  جنفنج كولون سوكابومي جاوى الغربية

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 الرابع فصلال

عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها 
 

المدرسة الثانوية االسالمية في مؤسسة دار العمل للتربية االسالمية عن  نبذة تاريخية - أ
 .واالجتماعية سوكابومى جاوى الغربية

  التخصيصات -1

 مؤسسة دار العمل للًتبية االسبلمية واالجتماعية: االسم 

- جنفنج كولوف02\02شارع جي كاسو جي جنن قرية سيبلجاتى حي : عنواف    
. جاوى الغربية-سوكابومى

الدكتور أمي مريوناين جعفر صديق ادلاجستَت : ادلؤسس 
 يناير سنة 25قامت مؤسسة دار العمل للًتبية االسبلمية واالجتماعية بالقانوف تاريخ 

 بالكاتبة حاجة رمحة أرى سوتارجو ادلاجستَت يف القانوف يف جاكرتا بعد تنشئة 1992
.  يف احملاضرة شهريا1982االجتماعية بإقامتها سنة 

نظرا إىل ذنة وخلفية حياة احلاج أمي مريوناين جعفر صديق واحلاج نانانج سفر الدين 
وقد مات أبوه بعد ستة أشهر من محلو أي قبل ولدتو أمو، وقتلو قاطع . أخوه األكرب كادلؤسسُت

. فمات شهيدا ( DI/TII)الطريق 
بعوف اهلل وبكل عملو وجهده وصربه وبدعاء أمو احلاجة جورشو الىت ربت لو بالرمحة 

حفظها اهلل تعاىل ويكفر عنها سيئاهتا واجعل مصَتىا )وحفت لو بادلودة يف حياة العائلة البسيطة 
. (اجلنة

 دخل احلاج أمي مريوناين جعفر صديق إىل ادلدرسة الىت كانت يف قريتو ويتعلم منها، 
وكذلك يتعلم لبعض العلمآء يف ادلعاىد، مث واصل إىل ادلدرسة وادلعاىد يف سوكابومى حىت ناؿ 



 )وبعد ذلك واصل تعلمو إىل اجلامعة ادلشهورة يف جاكرتا يف كلية العلـو القرآف . درجة اإلجناز
PTIQ ) وجامعة جاكرتا االسبلمية احلكومية شريف ىداية اهلل .

ويف سبيل عملية تعلمو فكر يف ذىنو عن اذلمة العالية يف ادلستقبل، بإضافة إىل قوؿ اهلل 
  } : تعاىل                                 

                } ( 122سورة التوبة آية) .وكذلك قولو تعاىل :
{       .              } ( 3-2سورة ادلاعوف آية)   وكذلك قولو

}: تعاىل يف آية أخرى                             

                                            

         }بفهم ىذه اآلية تؤثر يف ذىنو بأنو  :
يريد أف ينفق مما رزقو اهلل إليو لليتامى وادلساكُت والضعفاء لكى يواصلوا الدراسة  -1

. باستعانة الًتبية واالجتماعية
 .بناء قريتو بالدعوة والًتبية االسبلمية واالجتماعية -2

أف رنعل نفسو وسيلة بُت األغنياء والفقراء وبُت ادلسلمُت يف ادلدينة وادلسلمُت يف  -3
 .القرية

  وجهة النظر والرسالة واألهداف -2

أف رنعل الطبلب قائد الدوؿ وتشجيع األمة الىت ٕتمج اإلشناف :     وجهة النظر التعليم
والعبادة والعمل الصاٌف مع تقدًن العلم والتكنولوجيا والصحة 

 .اجلسمية بالذكر والفكر والرياضة

. أف يرفع درجات اجملتمع بالتعليم واألنشطة الدينية: وجهة النظر االجتماعية 
تنبيو االنساف وخاصة الطبلب عن أنفسهم الذي قد خلقهم اهلل : - الرسالة، بعضها 

. للعبادة



تنبيو االنساف وخاصة الطبلب بأهنم خليفة اهلل يف األرض الذين  -
رنبوا االصبلح وال يفسدوا فيها، باستعداد زاد ليـو اآلخَت بغَت ال 

. ينسوا نصيبهم من اآلخرة
أف يرقى الروح لآلخرة باإلشناف والتقوى ويرقى العقل يف الدنيا  -

 .بالعلـو والتكنولوجي والعمل ّتهد

 .بناء األمة والشعب اجليد ادلتوازف دنيا وآخرى -

 .مجع ادلرافق واألغنياء دلن يريد العمل دنيا وآخرى -

يف ادلدرسة )والفكر  (يف ادلسجد وادلعارض الفنية)بناء االنساف بالذكر : - األىداؼ     
يف ادليداف وعمل )والرياضة  (بوسائل التعليمية وادلخترب وادلكتبة

 .(االجتماعية

ارتفاع اىتماـ تربية االسبلمية لدى الطبلب حىت ترتكزت دلعتنقها،  -
. ويولد ادلوارد البشرية ادلتفوؽ دنيا وآخرى، ويناؿ السعادة حقا

إرناد ادلؤمنُت العادلُت بالتعليم والتدريس ادلتكاملة بُت ادلدرسة  -
 (روضة األطفاؿ وادلدرسة االبتدائية وادلدرسة ادلتواسطة والثانوية)

 .بدمج ادلنهج احلكومى وادلنهج اليت قد قررىا ادلعهد

مساعدة الربامج احلكومى يف تنظيم التعليم كما قد قررىا الدستور  -
 . وىي أف رنعل األمة ذكية45

لكي يواصلوا التعليم بإعطاء  (الفقرآء وادلساكُت)مساعدة الضعفآء  -
 .ادلنحة الدراسية، ويسمى بأصحاب الدار

توفَت الفهم وتبصَت الدينية لؤلمة اليت تكوف حوؿ ادلعهد باحملاضرة  -
 .شهريا

 في المدرسة الثانوية منهج الدراسى ال -3

إف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية يف مؤسسة دار العمل  للًتبية 
االسبلمية واإلجتماعية  جنفنج كولوف سوكابومي جاوى الغربية، على ادلنهج اجلديد ادلسمى 



 باختبلط ادلنهج يف ادلعهد مع ادلنهج التعليمى 2006 سنة (KTSP)بادلنهج على الوحدة الدراسية 
 . احلكومى

و اللغة العربية . و يسَت هبا مدرس اللغة العربية ىف عملية التعليم بأي طريقة و أسلوب ما
مع أف أحد األىداؼ لتعليم اللغة  .ىي لغة كثَتة اإلستعماؿ عند الطبلب كبلما وقراءة وكتابة

 .العربية يف ىذا ادلعهد يعٌت الكفاءة يف مهارة الكبلـ

: ولتكملة ىذا ادلنهج رنرى برنامج التعليم دلدة ثبلث سنوات، وشرحها ما يلى
كاف يف ادلنهج التعليمى احلكومى برنامج التعليم الذي يطبق ادلدرسة الثانوية دلدة -1

 من ادلدرسة 12، 11وخاصة يف الفصل . 12، 11، 10ثبلث سنوات وىي الفصل 
. الثانوية يفرض فيهما برنامج خاص يف تعليم اللغة وعلم العامل واجملتمع

 . 11،12، 10 برنامج التعليم يف ادلعهد دلدة ثبلث سنوات وىي الفصل -2

وبرنامج التعليم يف ادلدرسة الثانوية مكتوب يف نظاـ ادلنهج الذي يتكوف من عدد ادلواد 
 :التعليمية كما يلى

 ادلواد التعليمية يف ادلدرسة الثانوية نظرا إىل ادلنهج احلكومي

 ادلادة التعليمية الرقم
 تعيُت الفصل واألزمنة

X XI Bhs XI IPA XI IPS XII 

Bhs 

XII 

IPA 

XII IPS 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الًتبية االسبلمية الدينية 1

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ادلواطنة 2

 5 4 5 4 7 5 4 4 4 4 5 5 4 4 اللغة اإلندونيسية 3

 6 4 6 4 7 5 4 4 4 4 5 5 4 4 اللغة اإلجنليزية 4

 6 4 6 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 الرياضيات 5

   6 4     4 4   2 2 (فيزياء )العلـو الطبيعية  6

   6 4     4 4   2 2 (علم األحياء)العلـو الطبيعية  7

                                                           

 Panduan Kurikulum Pesantren Terpadu Darul ‘Amal 2008/2009  halaman 1 

Ibid, halaman 6-8  



   6 4     4 4   2 2 (الكيمياء)العلـو الطبيعية  8

 6 4     4 4     2 2 (اإلقتصادية)العلـو االجتماعية  9

 5 3     3 3     2 2 (اجلغرافية)العلـو االجتماعية  10

 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 (التارسنية)العلـو االجتماعية  11

 5 3     3 3     2 2 (لئل جتماع)العلـو االجتماعية  12
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 ٖتفيظ القرآف .4
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 7 ادلعهد ادلتكامل عدد ادلدرس 25
 عدد اجلماعة 700

 8 مذاكرة العلمآء عدد ادلدرس 1  
 روضة األطفاؿ 30

  (SD)ادلدرسة االبتدائية  30  
 9 عدد الطبلب الذي  (MI)ادلدرسة االبتدائية   95  

 يعطي احملنة الدراسية ادلدرسة الدينية 285
 ادلدرسة ادلتواسطة 124 

 ادلدرسة الثانوية 164  
  

 سيرة المعلمين -5
 موقف تخصيص المتخرج الجنس تاريخ الميالد أسماء الكاملة الرقم

1 2 3 4 5 6 7 

2 
احلاج ميميد الشافعى، درجة 

 ريئس ادلعهد ادلدرسة الثانوية .D2/Syam ر 1965 نوفمبَت 23سوكابومى،  اجلامعية
 ادلدرس ادلدرسة الثانوية .S1/IAIN Jkt ر 1964 مايو 02فنديغبلنج،  عبد الرمحن، درجة اجلامعية 3
 ادلدرس ادلدرسة الثانوية S1/STAI Kharis ر 1952 فيرباير 11بوغور،  أمحد فؤد فوزي، درجة اجلامعية 4

 أغوستوس 09باندونج،  الدكتورندوس سوحَتالف 5
1967 

 ادلدرس ادلدرسة الثانوية S1/UNINUS ر

 ادلدرس ادلدرسة الثانوية S1/UNPAD ر 1969 نوفمبَت 05باندونج،  إيييف بودشناف، درجة اجلامعية 6
 ادلدرس ادلدرسة ادلتوسطة MA DM ر 1975 مايو 10جي ربوف،  شيخ تقريب 7
 ادلدرس ادلدرسة الثانوية .S1/Syam ـ 1972 يوليو 16فونوروغو،  ونداياين، درجة اجلامعية 8
 رئيس األعماؿ ادلدرسة الثانوية S1/UNPAS ر 1964 يوليو 24سوكابومى،  الدكتورندوس رمساف موليانا 9

10 
دوالدين شحاب الدين، درجة 

 ادلدرسة الثانوية .D3/IKIP Bdg ر 1964 يوليو 11باندونج،  اجلامعية
 ادلدرس

 ادلنهج يف ادلعهد ادلدرسة الثانوية .S1/IAIN Yog ـ 1970 يونيو 10بوغور،  ذرة النفيسة، درجة اجلامعية 11

12 
 1075 أوكتوبر 10سوكابومى،  لقماف احلكيم، درجة اجلامعية

 ر
S1/STIE Yog. ادلدرسة ادلتوسطة 

قسم الطبلب 
 والطالبات

 ادلدرس ادلدرسة الثانوية .S1/IAIN Bdg ر 1977 مايو 20سوكابومى،  صاحلُت، درجة اجلامعية 13

 ديدي زلرمشة، ادلاجستَت 14
 ديسيمرب 13سوكابومى، 

1977 
 ر

S1/UIN Jkt. 
Badan 

Pengurus رئيس ادلؤسسة 
 ادلدرس ادلدرسة الثانوية .S1/UIN Jkt ر 1979 فيرباير 02ٕتاؿ،  أمحد مزين، درجة اجلامعية 15
 أعضاء االدارة ادلدرسة الثانوية SMEA ر 1970 أبريل 04فونوروغو،  سونطارا 16
 ادلدرس ادلدرسة ادلتوسطة D2/IPA Fisika ر 1963 يوليو 12سوكابومى،  ديدي جنيدي، درجة اجلامعية 17



 ادلدرس ا ادلدرسة الثانوية .S1/IAIN Bdg ر 1977 أبريل 03سوكابومى،  صفيانا، درجة اجلامعية 18
 ادلدرس ادلدرسة الثانوية S1/UPI Bdg ر 1980 سيفتيمرب 13باندونج،  فياف صفياف، درجة اجلامعية 19
 ادلدرس ادلدرسة الثانوية S1/STKIP ـ 1982 أكتوبر 05سوكابومى،  نينا، درجة اجلامعية 20
 رئيس ادلدرسة الثانوية ادلدرسة الثانوية S1/STKIP ر 1963 سيفتيمرب 30باندونج،  أويية بلوقية، ادلاجستَت 21

 جهدى الرفاعى، ادلاجستَت 22
 اغوستوس 20سوكابومى، 

1982 
 ر

S1/UIN Jkt 
 ادلدرس ادلدرسة الثانوية

 ادلدرس ادلدرسة الثانوية S1/UIN Jkt ـ 1982 يونيو 17جي أجنور،  سيدة، درجة اجلامعية 23

 رئيس إدارة ادلعهد ادلدرسة ادلتوسطة S1/UIN Jkt ر 1983 مارس 19سوكابومى،  كنكن صفياف، درجة اجلامعية 24
 ادلدرس ادلدرسة الثانوية .S1/UIN Jkt ـ 1979 ديسيمرب 25جاكرتا،  كريستينا ديوي، درجة اجلامعية 25
 ادلكتبة ادلدرسة ادلتوسطة SMAT-DA ر 1987 يونيو 07جي أجنور  داداف سونكاوى 26

 فرمنشة، درجة اجلامعية 27
 سيفتيمرب 13سوكابومى، 

1983 
 ر

S1/UHAMKA ادلدرس ادلدرسة الثانوية 

 1977 يناير 14سوكابومى،  نصر اهلل، درجة اجلامعية 28
 ر

S1/PTIQ 
رئيس ادلنظمة  ادلدرسة ادلتوسطة

 للطبلب
 ادلدرس ادلدرسة ادلتوسطة S1/PTIQ ر 1978 يوليو03سوكابومى،  بدر الدين، درجة اجلامعية 29

30 
نينج يونيتا رمضاين، درجة 

 S1/UNPAS ـ 1983 يوليو 05سوكابومى،  اجلامعية
 ادلدرس ادلدرسة ادلتوسطة

 ادلكتبة ادلدرسة الثانوية s1/Sulum ـ 1985 يونيو 14سوكابومى،  أيفي، درجة اجلامعية 31
 يف االدارة ادلدرسة ادلتوسطة D3/STIE ر 1983 مايو 06سوكابومى،  دودو ويدودو، البكالوريا 32
 ادلدرس ادلدرسة الثانوية S1/UNILA ر 1982سوكابومى، يناير  أندي موالدي، درجة اجلامعية 33

34 
راين سري نور بينيت، درجة 

 S1 ـ 1980 أكتوبر 05سوكابومى،  اجلامعية
 ادلدرس ادلدرسة الثانوية

 يف االدارة ادلدرسة الثانوية SMA ر 1980 يوليو 05سوكابومى،  لقماف احلكيم 35
 ادلدرس ادلدرسة الثانوية S1/UIN Jkt ـ 1984 يوليو 17سوكابومى،  نور نور العُت، درجة اجلامعية 36
 ادلدرس ادلدرسة ادلتوسطة S1/IAIN Yogya ر 1977 يناير 10سوكابومى،  حكمة اهلل، درجة اجلامعية 37
 يف االدارة اإلدارة D1/LPI-NSP ـ 1983 مايو 14سوكابومى،  أداه رلاىدة،البكالوريا 38
 ادلدرس ادلدرسة ادلتوسطة S1/UIN Jkt ـ 1986 نوفيمرب 08باكاسي،  أيرشى ىداييت، درجة اجلامعية 39

 S1/STIMIK ر 1985 يناير 05سوكابومى،  أندري رفيق، درجة اجلامعية 40
JABAR 

 ادلدرس ادلدرسة ادلتوسطة

41 
  مارس  15سوكابومى،  رمى نور قملى، درجة اجلامعية

1983 
 .S1/UPI Bdg ـ

 Guru ادلدرسة الثانوية

42 
رزقي أومتى جهَتي، درجة 

 1978 يناير 16باندونج،  اجلامعية
 ر

S1/UNISBA ادلدرسة ادلتوسطة Guru 
 Guru ادلدرسة الثانوية S1/UPB ر 1977 سوكابومى، يوليو   جوف فَتى مغنًتا، درجة اجلامعية 43
 Guru ادلدرسة ادلتوسطة SMA ر 1988  فيرباير 16سوكابومى،  أوسيف رمساف 44

 1986 مارس 26سوكابومى،  وتناويت، درجة اجلامعية 45
 ـ

S1/STIE Jkt. 
 GMP ادلدرسة الثانوية

Ekonomi 
 Guru ادلدرسة الثانوية .S1/UIN Bdg ـ 1985 مايو 17سوكابومى،  أيهى سوسيبلويت، درجة اجلامعية 46
 Guru ادلدرسة الثانوية SMA-T DA ر 1986  فيرباير 27سوكابومى،  فيربي مسوندي، درجة اجلامعية 47
 Guru ادلدرسة الثانوية S1/UID ر 01سوكابومى،  ىدايا، درجة اجلامعية 48



 1986اغوستوس
 Guru Penjas ادلدرسة الثانوية S1/UPI ـ 1987  مايو 25سوكابومى،  سلفي ميبلين، درجة اجلامعية 49

50 
أسيف أمحد سليب، درجة 

 .Guru Bh ادلدرسة الثانوية S1/Unpad ر 1983 فيرباير 08سوكابومى،  اجلامعية
Ingrs 

51 
 .Guru B ادلدرسة الثانوية M. Aly Aroyah ر 1987 مارس 12سوكابومى،  تيدي مشو الدين

Arab 

 1989 يونيو 19النبونج،  نور الرحيم 52
 ر

M. Aly Aroyah ادلدرسة ادلتوسطة 
Guru B. 

Arab 

 1985 ابريل 03سوكابومى،  سونيندي، درجة اجلامعية 53
 S1 UIN ر

Bandung ادلدرسة الثانوية Matematika 
 S2 IMNI Pesantren Pengasuhan ر 1986 ابريل 05سوكابومى،  ديندي إراواف، ادلاجستَت 54
 Kimia ادلدرسة الثانوية SMAN 1 Jmpk ر 1990 أبريل 03سوكابومى،  أليو توفيق 55

 ناندي حَتدماف 56
 ديسيمرب 25سوكابومى، 

 SMAN 1 Jmpk ر 1990
 ادلدرسة الثانوية

Fisika 

 
 الوسائل -6

 الرقم الوسائل عدد الغرفة عدد الطبقات القدرات الظروف
 1 مسجد - 3 مجاعة 2.500 دائم

 3 طالبا  700 دائم
 اربع وعشرين

 الثانوية\ بناء ادلدرسة ادلتواسطة فصوؿ
2 

 3 بناء  ادلدرسة االبتدائية فصوؿ تسعة 1 طالبا  270 دائم
 4 ادلخترب لعلم احلياة واللغة فصبلف  طالبا  35 
 5 الكفاءة اخلياطة فصل واحد  طالبا  12  
 6 الكفاءة ادلوشيقية فصل واحد  فرقة 1 

 7 فريعة مكة للطبلب غرؼ 41 2 طالبا 184 دائم
 8 فريعة مدينة للنسآء غرؼ20 2 طالبا 100 دائم
 9 فريعة مكة للنسآء غرؼ كبَتة 5 1 طالبا 83 دائم
 10 فريعة أيب بكر للطبلب غرؼ كبَتة 6 2 طالبا 100 دائم
 11 فريعة أمي كلثـو للنسآء غرفة 10 2 طالبا 100 دائم
 12 ادلطبخ غرؼ كبَتة 1  - دائم
 13 غرفة األكل للطبلب غرفة 2  طالبا 250 دائم
 14 غرفة األكل للنسآء  غرفة1  طالبا 287 دائم
 15 طحن الرز بناء 1  احملرؾ  1 دائم
 16 ميٍت ماركت بناء 1 1 - دائم
 17 ميداف للعبة كرة القدـ 1   معيار
 18 ميداف للعبة كرة اليد 4   معيار



 19 ميداف للعبة كرة السلة 1   معيار
 20 ميداف للعبة كرة الريشة 3   يف حُت

 21 مسار ألعاب القوى 1   في العملية
 22 مسكن للمدرس بناء 11  عآئلة 11 دائم

 23 مرافق دراجة نارية 3   
   +/- 3 ha 24 الزراعة 
   +/- 7,7ha 25 الرب 

 
 
 وتحليلهابيانات العرض  - ب

يف ترقيىة مهارة الكبلـ  عن تطبيق لعبة أكمل القصةبيانات اؿْتث، عرض الباحث ؿويف ىذا ا
االختبارين القبلي مث عرض البيانات .  إلجابة السؤاؿ األوؿ(ب\أ)لدى طبلب الفصل األوؿ 

جيب سؤالُت من أسئلة يفنتائج ىذا االختبار س. والبعدي للمجموعة التجريبة واجملموعة الضابطة
 يف لعبة أكمل القصةستخداـ  مدى فعاليةما وذنا عن يعٌت السؤاؿ الثاين والثالث، ىذا البحث، 

كفاءة ية رؽ يف تلعبة أكمل القصةمدى فعالية استخداـ و الثاين عن ما نطق كفاءة اؿية رؽت
.  الطبلقة

تطبيق لعبة أكمل القصة في ترقيىة كفاءة النطق في مهارة الكالم لدى  -1
 (ب\أ)الطالب الفصل األول 

ىذا التطبيق ينقسم إىل ثبلثة أدوار، يف الدور األوؿ عقد االختبار القبلى للطبلب يف 
ـ يف 2011  يونيو 14-13تاريخ   (يـو االثنُت والثبلثاء)الفصل التجريبة والضابطة يف يومُت 

الذي قد اتفقنا مع  (ب \أ )وأما مكانو يف الفصل األوؿ . ساعة السابعة حىت احلادى عشر
.   طالبا واحلمد هلل كلهم حضروا26مدير ادلدرسة، وعددىم 

ثبلثة ويف الدور الثاىن قاـ الباحث بتدريس اللغة العربية باستخداـ لعبة أكمل القصة يف 
يف يـو األربعاء تاريخ  (اللقاء األوؿ)وبدأ ىذا التطبيق . لقاءات تدريسية للمجموعة التجريبية

.  ـ2011 يونيو 17 تاريخ معة حىت يـو اًف15



وأما يف الدور الثالث ألقى االختبار الثاىن أو االختبار البعدى للفصل التجريبة والضابطة 
.  متاما11 حىت 8ـ ساعة 2011 يونيو 21-20تاريخ   (االثنُت والثبلثاء)يف يومُت 

: وأما شرحها كما يف اجلدوؿ اآلتى
الفصل ادلوضوع الوقت التاريخ اليـو التطبيق الرقم 

االختبار  1
القبلي 

االثنُت 
والثبلثاء 

 يونيو 13-14
2011 

التجريبىة االختبار القبلي  8:30-7ساعة 
والضابط 

 يونيو 15األربعاء اللقاء األوؿ  2
2011 

الرحلة إىل شاطئ  8:30-7ساعة 
البحر 

 التجريبىة

 يونيو 16س ياخلماللقاء الثاىن  3
2011 

األبرص واألقرع  10:30-9ساعة 
واألعمى 

 التجريبىة

 يونيو 17اجلمعة اللقاء الثالث  4
2011 

 التجريبىة  األعماؿ اليومية 9:30-8ساعة 

االختبار  5
البعدي 

اإلثنُت 
والثبلثاء 

 يونيو 20-21
2011 

التجريبىة االختبار البعدي  11-8ساعة 
والضابط 

 يف اللقاء األوؿ نفذت إجراءات التديس يف ادلستوى الثانوي يف الفصل التجرييب، قاـ هبا 
ساعة )ونفذت ىذه اإلجراءات التدريسية يف يـو األربعاء . ادلدرس وفق خطة التدريس ادلقررة

وطلبة ىذا الصف كلهم حضروا ىذه . ـ2011اخلامس عشر من يونيو سنة ، ( 7-8:30
. اإلجراءات التدريسية

واذلدؼ من تعليم ىذه . الرحلة إىل شاطئ البحر وموضوع الدرس يف ىذا اللقاء ىو 
. ادلادة أف يقدر الطبلب على أف يعرب القصة البسيطة عن الصور ادلسلسلة بطريقة صحيحة

أما .  دقيقة90واحلصة ادلعدة مدهتا . والوسيلة التعليمية ادلستخدمة ىي وسيلة الصور
:  اإلجراءات التدريسية فتتكوف من النشاط األوؿ والنشاط الرئيسي النشاط األخَت، كما يلي

يف البداية ألقي ادلدرس السبلـ والتحية على مجيع : يف النشاط األوؿ يقـو ادلدرس ٔتا يلي
فيجيب . الطلبة بقولو السبلـ عليكم ورمحة اهلل وبركاتو، وقولو صباح اخلَت، وقولو كيف أحوالكم

مث . الطلبة بقوذلم وعليكم السبلـ ورمحة اهلل وبركاتو، وقوذلم صباح النور، وقوذلم ٓتَت واحلمد هلل
.  قدـ ادلدرِّس موضوع الدرس على السبورة، وشرحو للطبلب عن طريق تعليمو



مادة درسنا اآلف يعٌت لعبة أكمل القصة حوؿ ادلوضوع ! أيها الطلبة األعزاء: وقاؿ ادلدرس
 أف رنعلنا من ادلتفوقُت يف تعلم اللغة وأما أىداؼ تعليم ىذه دلادة. الرحلة إىل شاطئ البحر

العربية، خاص يف ترقية مهارة الكبلـ حىت نستطيع أف تنكلم باللغة العربية بطبلقة و صحة يف 
: يعٌت. ولذلك أنا سوؼ أشرح لكم عن طريق تعليم ىذه اللعبة. نطق احلروؼ العربية

 مفردات الىت تتعلق بادلوضوع بنطق صحيح ثبلث مرات مث أنتم 10أنا سألقيكم :  أوال
. تكرروف مجاعة وفئويا ومنفردا، مث سأشرح لكم عن معٌت تلك ادلفردات

سأقدمكم مثبل يف اجلملة البسيطة من تلك ادلفردات وأنتم تنبهوف مث تكرروف بنطق : ثانيا
. تلك اجلملة ثبلث مرات

سأعرض لكم الصور اليت كتبت يف كل صورة منها الرقم، وسوؼ أوزعكم  تلك : ثالثا
ولذلك فبل بد أف تنظروا وتنبهوا عن شيئ اليت تكوف يف تلك . الصور عشوائية إف شاء اهلل

وقاؿ أجوس زين . الصورة مث تفكروا وتعربوا ٓتيالك مث تعطيها اجلملتُت البسيطتُت باللغة العربية
ذلم، ال، ىذا أمر مريح ومشوؽ : وقلت. فضحك اآلخروف... ىذا أمر متعب يا أستاذ: ادلتقُت

. فضحك الطبلب مرزنة....  إف شاء اهلل، ىذه الفرصة فرصة اللعبة يا بٍت
دلاذا؟ ألف إذا . أنا سأقدـ لكم قصة افتتاحية مباشرة، وأنتم تسمعوف قصيت جيدا: رابعا

وتواصل القصة من الرقم األوؿ حىت الرقم اآلخَت . انتهيت القصة فبل بد لكم أف تصلوا القصة
. فهمنا يا أستاذ: وىكذا أيها الطبلب، فهمتم؟ فيجيب الطبلب

 .أقدمكم أسئلة بسيطة تقوشنا من ادلادة ادلدروسة، مث خنتتم:  خامسا
إلقاء ادلفردات اليت تتعلق بادلوضوع ونطقها بنطق ويف النشاط الرئيسي قاـ ادلدرس ب

استمع وانظر وأعد أيها : وقاؿ ادلدرس. مث منفردا, مثّ فئويا, صحيح مث كرر الطالب مجاعة
. مزدحم: قاؿ الطبلب!  مرة ثانيةمزدحم،: مزدحم قاؿ الطبلب: قل مجيعا (مزدحم)الطبلب 

قاؿ ! قل مجيعا رماؿ قاؿ الطبلب رماؿ مرة ثانية  (رماؿ ). وادلدرس رفع صورة، الشارع ادلزدحم
عرفتم ما تكتب يف ىذه الصورة؟ . وادلدرس رفع صورة الرمل يف شاطئ البحررماؿ : الطبلب

أنتم يا علما أحوايل عرفتم عن شيئ يف ىذه . نعم عرفنا وفهمنا يا أستاذفأجاب الطبلب، 



ما حدث يف ىذه الصورة يا أجوس؟ . نعم أستاذ عرفت ىي سيارة الصورة؟

ىكذا قاـ ! نعم. يف ىذه الصورة توجد أحواؿ السيارة يف الشارع ادلزدخم نعم 
.  ادلدرس يف إلقاء ادلفردات كلها

مثّ فئويا، , مث يأتى ادلدرس بادلثاؿ مجلة بسيطة من تلك ادلفردات، مث كررىا الطالب مجاعة
. والطبلب يكرر كما قاؿ ذلم ادلدرس. الشارع يف جاكرتا مزدحم كل يـووقاؿ ادلدرس . مث منفردا

 نعم ىذه .وأنت ياجيفي ماذا تنظر يف ىذه الصورة؟ ادلدرس يرفع الصورة وينظرىا إىل جيفي
حنن نصلى العصر يف ادلسجد ! اجعل اجلملة من تلك الكلمة. صورة صبلة اجلماعة يا أستاذ

نعم، السباحة يا يا إذلاـ ما حدث يف ىذه الصورة؟ . ة نعم طيب أنت ٕتعل مجلة جيد.مجاعة
يف يـو العطلة ذىبنا إىل شاطئ البحر !  عرب اجلملة ٓتيالك ما حدث يف تلك الصورة.أستاذ

وأنت يامنَت ماذا ترى يف ىذه الصورة؟. طيب أنت ٕتعل كلمة جيدة يا إذلاـ. أجنار مع زمبلئى

 اجعل اجلملة البسيطة من كلمة السوؽ .نعم يا أستاذ ىذه صورة السوؽ يف البحر 
نعم جيد يا منَت شكرا، أنت ٕتعل اجلملة . أشًتي السمك اليور يف السوؾ البحر! يا منَت
. ىكذا يف إلقاء اجلمل من ادلفردات حىت اآلخر. باجليد

مث عرض ادلدرس على التبلميذ الصور اليت تتعلق بادلوضوع ويكتب فيها الرقم مث يوزعها 
ويف ىذه األنشطة يأمر ادلدرس الطبلب على أف يعربوا عن القصة الىت . على الطبلب عشوائية

. قد مسعوىا ويكرروىا ولكن اآلف يقدموهنا ٓتياذلم نظرا إىل ادلوضوع ادلدروس وال سنرجوف عنو
 ولكي يسهل للتبلميذ يف تعبَت خياذلم، يقدـ ادلدرس قصة افتتاحية حواىل مجلتُت، مث 

وصل الطبلب القصة واحدا فواحدا بنسبة إىل األعماؿ الىت توجد يف الصورة لديهم حىت آخر 
: مثل. الطبلب

قصة افتتاحية من 
ادلدرس مباشرة أو من 

يف يـو من األياـ قررت الذىاب إىل البحر، واقًتحت ىذه الفكرة 
أخربت صديقي راشد بالرحلة إىل . على أصدقائي ليذىبوا معي



ذلذه الرحلة نعد كل األشياء من . البحر يف يـو األحد اآليتالشريط 
... ادلأكوالت وادلشروبات والنقود وغَت ذلك الذي حنتاج يف الرحلة

:  مواصلة القصة لطالب األوؿ
يف يـو األحد مبكرا حنن وعائلتنا نذىب 

إىل شاطئ  (bus)بالسيارة الكبَتة 
أنا وعائليت وزمبلئي وكذلك . لوساري

 .جَتاين، حوايل مخسُت شخصا

 

:  2طالب 
يف السيارة حنن نتحدث ونستهزئ 
عن كل واحد منا ولكن بعضهم 

وأنا أٖتدث مع زميلي . يناموف
 .الذي يقعد ّتانيب

 

:  3طالب 
فلما جاء إىل مدينة سوكابومي 

سارت السيارة بالتأين ألف 
أحيانا تقف . الشارع مزدخم

 . السيارة بفًتة طويلة

 
:  4طالب 

. جاء مجاعتنا إىل شاطئ البحر لوساري
 احًتمت وجهة حنن خنرج من السيارة و

نظره بصدر رحب وذىبت وحدي إىل 
 البحر

 

:  5طالب 
كاف مشهدا رائعا عندما ترى البحر 

كأنو . وىو صايف كالسماء الزرقاء
يقوؿ يل تعاؿ إيل تعاؿ فهنا الراحة 

 والسكينة

 

:  6طالب 
كاف الشاطئ مجيبل جدا 

بدرجة إين دنت مخسة ساعات 
أنا . على رمالو الدافئة اجلميلة

 سعيد هبذا اليـو اجلميل

 
: 7طالب 

استمتعت باصطياد السمك ولكنٍت مل 
افلح باصطياد إال مسكة واحدة أال وىي 

كانت فرحيت ال توصف . مسكة ٕتومي
باصطيادىا فقد كانت أوؿ مسكة 

 اصطادىا يف حيايت

 

:  8طالب 
وبعد ذلك نسبح مع مجل من 

وأف بفرحيت يف احلياة كأنٍت . السياح
ليس يل مسئلة ونسي أمر مدرسي 

حاال 

 

:  9طالب 
رأيت التجار الدين يبايعوف 
احلاجة العائلية اليومية يف 

وىم يركبوا . السوؽ البحر
الزورؽ 

 



:  10طالب 
حاف وقت العسر، والشمس شنيل قبل 

وحنن جنمع جانب السيارة بعد . ادلغرب
 نغسل 

 

:  11طالب 
وبعد ذلك نبحث ادلسجد لصبلة 

واحلمد . الظهر والعصر قصرا مجاعة

هلل جند ادلسجد مث نصلي 

:  12طالب 
بعد انتهينا من اجلماعة حنن 

أكلت السمك . نأكل مجاعة
اليور والسبلد والعصَت 

الطماطم   

 
:  13طالب  

وأخذ . بعد ذلك رجعنا إىل البيت
إين دنت ساعات . التعب مٍت

طويلة وأنا احلم بأنٍت مازلت يف 
 شاطئ البحر الدافئ

 

 

.  طلب ادلدرس من التبلميذ إعادة القصة امجاليا مستعينُت بالصورويف آخر األنشطة
يف يـو األحد مبكرا حنن . نعم، أنا يا أستاذ! يا يوسف أعد القصة من األوؿ: قاؿ

أنا وعائليت وزمبلئي وكذلك . إىل شاطئ لوساري (bus)وعائلتنا نذىب بالسيارة الكبَتة 
! نعم كفى يا يوسف اآلف صل القصة أنت يا أخي الثمُت أييب .جَتاين، حوايل مخسُت شخصا

يف السيارة حنن نتحدث ونستهزئ عن كل واحد منا ولكن بعضهم : نعم، بسم اهلل الرمحن الرحيم
فلما جاء إىل مدينة سوكابومي سارت السيارة  .وأنا أٖتدث مع زميلي الذي يقعد ّتانيب. يناموف

 . نعم أنت توصل ىذه القصة جيدا.أحيانا تقف السيارة بفًتة طويلة. بالتأين ألف الشارع مزدخم
نعم دلاذا يا سودرماف؟ نسيت بدايتها يا ...! عفوا يا أستاذ: واآلف تصل يا سودرماف 

. نعم يا أستاذ سأواصل اآلف ...جاء مجاعتنا: ااه أنت نسيت؟ طيب أستعينك كلمة. أستاذ
 احًتمت وجهة نظره بصدر حنن خنرج من السيارة و. جاء مجاعتنا إىل شاطئ البحر لوساري

كاف مشهدا رائعا عندما ترى البحر وىو صايف كالسماء . رحب وذىبت وحدي إىل البحر



كاف الشاطئ مجيبل جدا بدرجة إين . كأنو يقوؿ يل تعاؿ إيل تعاؿ فهنا الراحة والسكينة. الزرقاء
. أنا سعيد هبذا اليـو اجلميل. دنت مخسة ساعات على رمالو الدافئة اجلميلة

فيضك ... أنا يا أستاذ؟ نعم تفضلي يا صاحب اللحية! نعم اآلف وصل يا فييب 
استمتعت قاؿ . اه عفوا يا أستاذ نسيت، ال بأس يا بٍت!الطبلب عنو، وقاؿ استمتعت باللحييت

كانت فرحيت . باصطياد السمك ولكنٍت مل افلح باصطياد إال مسكة واحدة أال وىي مسكة ٕتومي
وبعد ذلك نسبح مع مجل من . ال توصف باصطيادىا فقد كانت أوؿ مسكة اصطادىا يف حيايت

رأيت التجار . وأف بفرحيت يف احلياة كأنٍت ليس يل مسئلة ونسي أمر مدرسي حاال. السياح
 دلاذا تقف .، يقف أييبوىم يركبوا الزورؽ. الدين يبايعوف احلاجة العائلية اليومية يف السوؽ البحر

طيب ىذا ... أنت تريد يأ إذلاـ؟ نعم يا أستاذ. فيجيب أييب إذلاـ يريد أف يوصل أستا أييب؟
وحنن جنمع جانب السيارة بعد . حاف وقت العسر، والشمس شنيل قبل ادلغرب! أحسن تفضل

واحلمد هلل جند ادلسجد . وبعد ذلك نبحث ادلسجد لصبلة الظهر والعصر قصرا مجاعة. نغسل 
أكلت السمك اليور والسبلد والعصَت . بعد انتهينا من اجلماعة حنن نأكل مجاعة. مث نصلي
  .الطماطم

طيب عفوا يا بٍت : أنا أريد أف أواصل أنا وأنا أستطيع يا أستاذ، قاؿ ادلدرس: واآلخروف
وأخذ التعب . بعد ذلك رجعنا إىل البيت! اآلف وصل يا ديرا! وصل ترتيبا!  البد بالًتتيب نعم

 .إين دنت ساعات طويلة وأنا احلم بأنٍت مازلت يف شاطئ البحر الدافئ. مٍت
من منكم الذي يريد أي . بإعادة القصة الكاملة يأمر ادلدرس الطبلبالنشاط األخَت 

 ! نعم تفضل أنت يا أجوس. تعيد بإعادة القصة الكاملة؟ أنا يا أستاذ
. إىل شاطئ لوساري (bus)يف يـو األحد مبكرا حنن وعائلتنا نذىب بالسيارة الكبَتة 

يف السيارة حنن نتحدث ونستهزئ  .أنا وعائليت وزمبلئي وكذلك جَتاين، حوايل مخسُت شخصا
فلما جاء إىل  .وأنا أٖتدث مع زميلي الذي يقعد ّتانيب. عن كل واحد منا ولكن بعضهم يناموف

  .أحيانا تقف السيارة بفًتة طويلة. مدينة سوكابومي سارت السيارة بالتأين ألف الشارع مزدخم
 احًتمت وجهة نظره حنن خنرج من السيارة و. جاء مجاعتنا إىل شاطئ البحر لوساري

كاف مشهدا رائعا عندما ترى البحر وىو صايف . بصدر رحب وذىبت وحدي إىل البحر



كاف الشاطئ مجيبل جدا . كأنو يقوؿ يل تعاؿ إيل تعاؿ فهنا الراحة والسكينة. كالسماء الزرقاء
. أنا سعيد هبذا اليـو اجلميل. بدرجة إين دنت مخسة ساعات على رمالو الدافئة اجلميلة

استمتعت باصطياد السمك ولكنٍت مل افلح باصطياد إال مسكة واحدة أال وىي مسكة 
وبعد . كانت فرحيت ال توصف باصطيادىا فقد كانت أوؿ مسكة اصطادىا يف حيايت. ٕتومي

 ا مدرسيا أمرتوأف بفرحيت يف احلياة كأنٍت ليس يل مسئلة ونسي. ذلك نسبح مع مجل من السياح
 .وىم يركبوا الزورؽ. رأيت التجار الدين يبايعوف احلاجة العائلية اليومية يف السوؽ البحر. حاال

. وحنن جنمع جانب السيارة بعد نغسل . حاف وقت العسر، والشمس شنيل قبل ادلغرب
. واحلمد هلل جند ادلسجد مث نصلي. وبعد ذلك نبحث ادلسجد لصبلة الظهر والعصر قصرا مجاعة

  .أكلت السمك اليور والسبلد والعصَت الطماطم. بعد انتهينا من اجلماعة حنن نأكل مجاعة
إين دنت ساعات طويلة وأنا احلم بأنٍت . وأخذ التعب مٍت. بعد ذلك رجعنا إىل البيت

 .مازلت يف شاطئ البحر الدافئ
وبعد ذلك شرح ادلدرس موضوع الدرس القادـ ويأمر الطبلب دلراجعة ادلادة ادلدروسة يف 

. احلمد هلل رب العادلُت. البيت، مث اختتم الدرس بقراءة احلمدلة معا
 
 
 

 
 
 
، (10:30-9ساعة )يف اللقاء الثاين نفذت ىذه اإلجراءات التدريسية يف يـو اخلميس 

وطلبة ىذا الصف كلهم حضروا ىذه اإلجراءات . ـ2011السادس عشر من يونيو سنة 
. التدريسية

وأما اذلدؼ من تعليم ىذه . األبرص واألقرع واألعمىوموضوع الدرس يف ىذا اللقاء ىو 
والوسيلة التعليمية ادلستخدمة ىي . ادلادة أف ينطق الطبلب احلروؼ العربية عند سرد القصة بنطق

   اللقاء الثانى
 اجراءات الدراسة من الموضوع

 األبرص واألقرع واألعمى



أما اإلجراءات التدريسية .  دقيقة90واحلصة ادلعدة مدهتا . وسيلة فيلم كارتوف من الشريط ادلرئ
 : فتتكوف من النشاط األوؿ والنشاط الرئيسي النشاط األخَت، كما يلي

يف البداية ألقي ادلدرس السبلـ : النشاط األوؿ من اللقاء الثاىن قاـ ادلدرس ٔتا يلي
والتحية على مجيع الطلبة بقولو السبلـ عليكم ورمحة اهلل وبركاتو، وقولو صباح اخلَت، وقولو كيف 

فيجيب الطلبة بقوذلم وعليكم السبلـ ورمحة اهلل وبركاتو، وقوذلم صباح النور، وقوذلم . أحوالكم
مث سأؿ ادلدرس الطبلب عن ادلادة ادلاضية لتذكَت الطبلب . ٓتَت واحلمد هلل، على الًتتيب

يف ىذا اليـو سندرس ادلوضوع اجلديد : قاؿ ادلدرس. وتوصيلهم إىل ادلواد اليت سبقت دراستها
مث شرح ادلدرِّس ادلادة وكيفية . ولذلك رنب عليكم أف تنبهوا جيدا" األبرص واألقرع واألعمى"

 : عملية التعليم والتعّلم، يعٌت
ألقي ادلدرس ادلفردات اجلديدة اليت تتعلق بادلادة ونطقها بنطق صحيح مث كرر :أوال

.  الطبلب
. أتى ادلدرس بادلثاؿ مجلة بسيطة من تلك ادلفردات اجلديدة، مث كررىا الطبلب: ثانيا
قصة كاملة من الشريط " األبرص واألقرع واألعمى" مسع ادلدرس الطبلب قصة : ثالثا

ادلرئى مرتُت والطبلب يسمعوف  
إعادة القصة واحدا فواحدا بنسبة ترتيب كشف احلضور حىت تأخرت القصة يف : رابعا

 دور آخر الطبلب
 الرئيسى ألقي ادلدرس ادلفردات اجلديدة اليت تتعلق بادلادة ونطقها بنطق ويف النشاط

: استمع وانظر وأعد أيها الطبلب: وقاؿ. مث منفردا, مثّ فئويا, صحيح مث كرر الطالب مجاعة
قاؿ ! ، مرة ثانية أبرص أقرع أعمىأبرص أقرع أعمى قل مجيعا أبرص أقرع أعمى قاؿ الطبلب 

مث يأتى ادلدرس . وىكذا يقـو ادلدرس يف القاء ادلفردات. ، بشرح ادلعٌتأبرص أقرع أعمىالطبلب 
. مث منفردا, مثّ فئويا, بادلثاؿ مجلة بسيطة من تلك ادلفردات اجلديدة، مث كررىا الطالب مجاعة

والطبلب يكرر كما قاؿ ذلم . عاًف األبرص يف ادلستشفى دار العمل االسبلمية: وقاؿ ادلدرس
.   كذلك حىت اآلخر.عاًف األبرص يف ادلستشفى دار العمل االسبلميةادلدرس 

مث مّسع ادلدرس القصة عن األبرص األقرع األعمى من الشريط ادلرئى قصة كاملة مرتُت 



ويف أنشطة القادمة يوزع ادلدرس الورقة على التبلميذ  وقد كتبت عليها . والطبلب يسمعوهنا ّتد
ويف ىذه األنشطة أمر ادلدرس الطبلب على أف يعربوا . الرقم مث يوزعها على الطبلب عشوائية

عن القصة الىت قد مسعوىا ويكرروىا ولكن اآلف يقدموهنا ويعربوهنا ٓتياذلم  نظرا إىل الرقم الذي 
. يقبلو ولكن ال سنرج عن ادلوضوع ادلدروس

  ولكي يسهل التبلميذ على تقدًن ىذه القصة، يقدـ ادلدرس القصة مباشرة أو من 
الشريط قصة افتتاحية ّتملتُت، مث وصل الطبلب القصة واحدا فواحدا حىت انتقل القصة إىل 

: مثل. آخر الطبلب
 
 

قصة افتتاحية من األستاذ أو من الشريط 

إف ثبلثة يف بٍت إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، 
فأراد اهلل أف يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى 

: أي شيء أحب إليك ؟ قاؿ  : األبرص، فقاؿ
لوف حسن، وجلد حسن، ويذىب عٍت الذي 

... قد َقِذَرين الناس،
مواصلة القصة إىل طالب األوؿ 

فمسحو فذىب عنو َقَذرُه، وأعطي : قاؿ
فأي ادلاؿ : لونا حسنا وجلدا حسنا، قاؿ

فأعطي : اإلبل، قاؿ: أحب إليك؟ قاؿ
بارؾ اهلل لك فيها  :ناقة ُعَشراء، فقاؿ

 2الطالب 
أي شيء أحب إليك : فأتى األقرع وقاؿ: قاؿ

؟ قاؿ شعر حسن، ويذىب عٍت ىذا الذي قد 
فمسحو فذىب عنو ، : َقِذَرين الناس، قاؿ

وأعطي شعرا حسنا 
 3طالب 

: فأي ادلاؿ أحب إليك ؟ قاؿ : قاؿ
بارؾ : البقر، فأعطي بقرة حامبل ، فقاؿ

: فأتى األعمى ، فقاؿ   اهلل لك فيها قاؿ
أف يرد اهلل : أي شيء أحب إليك، قاؿ 
إيل بصري فأبصر بو الناس 

 4طالب 
فأي : فمسحو فرد اهلل إليو بصره، قاؿ: قاؿ

الغنم، فأعطي شاة : ادلاؿ أحب إليك، قاؿ
والدا، فأنتج ىذاف وولد ىذا  



  5طالب
فكاف ذلذا واد من اإلبل، وذلذا واد : قاؿ

مث إنو : من البقر، وذلذا واد من الغنم قاؿ
أتى األبرص يف صورتو وىيئتو 

 6طالب 
رجل مسكُت قد انقطعت يب احلباؿ يف : فقاؿ

سفري، فبل ببلغ يل اليـو إال باهلل مث بك، 
أسألك بالذي أعطاؾ اللوف احلسن واجللد 
احلسن وادلاؿ، بعَتا أتَػبَػلَُّغ عليو يف سفري 

 7طالب 
كأين : فقاؿ لو: احلقوؽ كثَتة :فقاؿ

أعرفك، أمل تكن أبرص يَػْقَذُرؾ الناس؟ 
فقَتا فأعطاؾ اهلل  

 8طالب 
إدنا ورثت ىذا ادلاؿ كابرا عن كابر، : فقاؿ
إف كنت كاذبا فصَتؾ اهلل إىل ما كنت  :فقاؿ

 9طالب 
وأتى األقرع يف صورتو، فقاؿ لو مثل : قاؿ

ما قاؿ ذلذا، ورد عليو مثل ما رد على 
ىذا، 

 10طالب 
إف كنت كاذبا فصَتؾ اهلل إىل ما كنت،  :فقاؿ
وأتى األعمى يف صورتو وىيئتو : قاؿ

 11طالب 
رجل مسكُت وابن سبيل انقطعت : فقاؿ

يب احلباؿ يف سفري، فبل ببلغ يل اليـو 
إال باهلل مث بك 

 12طالب 
أسألك بالذي رد عليك بصرؾ، شاة أتبلغ هبا 

قد كنت أعمى فرد اهلل إيل : يف سفري، فقاؿ 
بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت 

 13طالب 
فواهلل ال َأْجَهُدَؾ اليـو شيئا أخذتو هلل، 

أمسك مالك، فإدنا ابتليتم، فقد : فقاؿ
ُرِضَي عنك، وُسِخَط على صاحبيك 

 

 ويف النشاط اآلخَت قدـ ادلدرس تلخيص القصة، من القصة السابقة خلصت بأف ىذه 
القصة تبُت ّتبلء أف االبتبلء سنة جارية وقدر نافذ، يبتلي اهلل عباده بالسراء والضراء واخلَت 



مث اختتم  ( 35األنبياء  {ونبلوكم بالشر واخلَت فتنة  :والشر، فتنة واختباراً كما قاؿ سبحانو
  .احلمد هلل رب العادلُت. الدرس بقراءة احلمدلة معا

 
 
 
 

 عشر من يونيو سابع، اؿمعةيف اللقاء الثالث نفذت ىذه اإلجراءات التدريسية يف يـو اًف
. وطلبة ىذا الصف كلهم حضروا يف ىذه اإلجراءات التديسية.   ـ2011سنة 

ومن أىداؼ تعليم ىذه ادلادة ىي .  وموضوع الدرس يف ىذا اللقاء ىو األعماؿ اليومية
أف يقدر الطبلب أف يتكلم بنطق صحيح باستخداـ الكلمة ادلناسبة بطبلقة بالقصة عن 

 90ومدى احلصة حوايل . والوسيلة التعليمية ادلستخدمة ىي وسيلة الصور . األعماؿ اليومية
أما إجراءات التدريس فتتكوف من النشاط األوؿ والنشاط الرئيسي والنشاط األخَت كما . دقيقة
: يلي

يف البداية ألقي ادلدرس السبلـ والتحية على مجيع : يف النشاط األوؿ قاـ ادلدرس ٔتا يلي
فيجيب . الطلبة بقولو السبلـ عليكم ورمحة اهلل وبركاتو، وقولو مساء اخلَت، وقولو كيف أحوالكم

الطلبة بقوذلم وعليكم السبلـ ورمحة اهلل وبركاتو، وقوذلم مساء النور، وقوذلم ٓتَت واحلمد هلل، 
قاؿ الطلبة نعم أستاذ مث رتب . رتبوا جلوسكم أيها الطلبة: مث قاؿ ادلدرس. على التوايل

مث يوجو ادلدرس الطلبة . وبالتايل يكتب ادلدرس ادلوضوع على السبورة الذي ستدرس. جلوسهم
ماذا تعمل يا ديرا بعد صبلة الصبح ؟ أنا أقرأ : عن األعماؿ اليومية  بطريق السؤاؿ واجلواب

وبعد أف فهم الطلبة، يعرض ادلدرس الصور  بُت يدي الطلبة ... القرأف و أنت يا رمساف ؟
ويعرفهم أف ىذه ىي الصور من الوسائل التعليمية، مث يعلقها على احلائط ادلناسب حىت 

.  يستطيع مجيع الطلبة أف ينظروا إليها بوضوح

 اللقاء الثالث  
 اجراءات الدراسة من الموضوع

 األعمال اليومية



1 2 3 4 5 6 7 
مث قص ادلدرس الصور مع اإلشارة إىل الصورة : ويف النشاط الرئيسي قاـ ادلدرس ٔتا يلي

يستيقظ قبل الفجر يف . ذنزة طالب يف معهد دار العمل، وىو طالب نشيط: واحدا واحدا
الساعة الرابعة مث يصلى الصبح يف ادلسجد ويقرأ صفحة من القرأف الكرًن، يف الساعة السابعة 

صباحا يذىب ذنزة إىل معهد دار العمل، ويدرس فيو منذ الساعة السابعة والنصف حىت الساعة 
قاؿ . الثانية عشرة، يف الساعة التاسعة ليبل يناـ ذنزة على السرير ليقـو من نومو صباحا مبكرا

استمعوا جيدا، واستمع الطبلب إىل قصة . فهمتم ؟ دلّا أستاذ، طيب سأكرر مرة ثانية: ادلدرس
. قاؿ الطلبة إف شاء اهلل! كيف فهمتم . وىو الحظ الصور

مث قدـ ادلدرس أسئلة االستيعابِ لئلجابة عليها التبلميذ شفهيا حىت استوعب الفكرة العامة 
: يف معهد دار العمل، قاؿ ادلدرس: سودرماف أين يدرس ذنزة ؟ أجاب سودرماف. عن القصة

نعم أمقبولت ، يوسف أين يدرس ذنزة ؟ وأجاب مثل أجاب سودرماف، قاؿ ادلدرس بإجابة 
ماذا يا ......".يدرس ذنزة"كاملة يأخي، ىو سكت مث ساعد ادلدرس اإلجابة الكاملة بقراءة 

يوسف ىل ىو طالب نشيط ؟  . أجوس وقاؿ يدرس ذنزة يف معهد دار العمل، أمقبولت يأخي
جيد، أخي ديري مىت يستيقظ ذنزة ؟ يف الساعة الرابعة، : نعم ىو طالب نشيط، قاؿ ادلدرس

منَت كيف اإلجابة الكاملة ؟ الحظ مسلم . يسكت والرنيب. نعم كيف اإلجابة الكاملة يأخي
إذلاـ ماذا يفعل ذنزة . يستيقظ ذنزة قبل الفجر يف الساعة الرابعة، ممتاز: الصوار ادلتسلسلة ورنيب

ماذا . يقرأ القرأف الكرًن، صحيح قاؿ ادلدرس: بعد صبلة الصبح ؟ الحظ إذلاـ الصور  ورنيب
يف الساعة السابعة صباحا إىل ادلعهد دار : يفعل ذنزة يف الساعة السابعة صباحا ؟ أخي جيفي

يف الساعة السابعة : رأي اآلخر، أخي يوسف: وقاؿ ادلدرس. العمل، كيف ؟ كّرر جيفي اإلجابة
منذ مىت ذنزة يدرس : سأؿ ادلدرس إىل الطبلب. صباحا يذىب ذنزة إىل ادلعهد دار العمل، جيد

يدرس يف ادلعهد منذ الساعة السابعة والنصف حىت الساعة : يف ادلعهد؟ أجاب بعض الطبلب



منذ الساعة : الثانية عشرة، أخي رمساف منذ الساعة السابعة حىت الساعة الثانية عشرة، مرة ثانية
منذ الساعة السابعة والنصف حىت الساعة : السابعة حىت الساعة الثانية عشرة، كيف أخي علما

. يف الساعة التاسعة ليبل: يف أي الساعة يناـ ذنزة ؟ أجاب بعض الطبلب. الثانية عشرة، جيد
احلمد هلل أنتم تفهموف . يناـ ذنزة يف الساعة التاسعة ليبل: رأي االخر؟ من؟ تفضل أخي ينجي 

 . اآلف
ذنزة :  جيفي .مث طلب ادلدرس من التبلميذ إعادة القصة امجاليا مستعينُت بالصور 

قاؿ ادلدرس وىو . وىو طالب نسيط: مرة ثانية. طالب يف معهد دار العمل، وىو طالب نسيط
طيب استمر يا أخي، يستيقظ قبل الفجر يف الساعة الرابعة مث يصلى الصبح  . طالب نشيط

ويقرأ القرأف الكرًن، يف الساعة السابعة صباحا يذىب ذنزة إىل معهد دار العمل، ويدرس يف 
ادلعهد من الساعة السابعة حىت الساعة الثانية عشرة، يف الساعة التاسعة ليبل يناـ ذنزة على 
السرور، قاؿ ادلدرس انظر إىل الصورة األخَتة، إذف ماذا يا أخي يناـ ذنزة على السرور، قاؿ 

بسم اهلل الرمحن : اآلف أييب، أنا أستاذ، نعم أنت أييب. أمقبولت. ادلدرس يناـ ذنزة على السرير
يستيقظ قبل الفجر يف الساعة . الرحيم ذنزة طالب يف معهد دار العمل، وىو طالب نشيط

الرابعة و يصلى الصبح  ويقرأ القرأف الكرًن، يف الساعة السابعة صباحا ذىب ذنزة إىل معهد دار 
العمل، ويدرس يف ادلعهد منذ الساعة السابعة والنصف حىت الساعة الثانية عشرة، يف الساعة 

 .التاسعة يناـ ذنزة على السرير، جيد
قاـ ادلدرس بإعطاء خبلصة عن ىذه ادلادة مث سنتم : النشاط األخَت يقـو ادلدرس ٔتا يلي

أيها الطبلب ىيا بنا خنتتم دراستنا بقراءة احلمد هلل رب العادلُت والسبلـ عليكم "ادلدرس الدرس 
". ورمحة اهلل وبركاتو

 ؟كفاءة النطقية رق في تلعبة أكمل القصةمدى فعالية استخدام ما  -2
:  اآلتىيف اجلدوؿكما  وشرحها

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي جملموعة التجريبة - أ
   االختبار القبلي  االختبار البعدي 

 الرقم النتيجة المستوى النتيجة المستوى



 1 65 مقبوؿ 80 جيد جدا
 2 60 مقبوؿ 90 ممتاز

 3 60 مقبوؿ 75  جيد 
 4 60 مقبوؿ 75  جيد
 5 65 مقبوؿ 90 ممتاز

 6 65 مقبوؿ 85 جيد جدا
 7 55 ضعيف 80 جيد جدا
 8 60 مقبوؿ 80 جيد جدا

 9 65 مقبوؿ 75 جيد 
 10 65 مقبوؿ 85 جيد جدا
 11 55 ضعيف 85  جيد جدا

 12 65 مقبوؿ 90 ممتاز
 13 65 مقبوؿ 80 جيد جدا

  1070    عدد النتيجة  820   
82,30 جيد جدا 63,07 مقبول      المعدل 

: مث قاـ الباحث بادلقارنة بُت نتائج االختبار القبلي والبعدي كما يف اجلدوؿ اآليت
 الرقم النتيجة المستوى االختبار القبلي االختبار البعدي

النسبة 
 المائوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المائوية

عدد 
       الطلبة

 1 100-90 ممتاز -    3   23,07%
 2 89-80 جيد جدا -      7   53,84%

  23,07% 3 
 

 3 79-70 جيد  

 4 69-60 مقبوؿ 11   84,61  %  -     

 5 59-50 ضعيف 2   15,38%  -   



 6 59-0 راسب -    -  -   
   المجموع   13  100%  13   100% 

اتضح يف اجلدوؿ أف قدرة الطلبة يف كفاءة النطق قبل تطبيق لعبة أكمل القصة يف 
على مستوى  % 15,38 على مستوى مقبوؿ و     %84,61   :اجملموعة التجريبة ىي

ولكن بعد تطبيق لعبة أكمل القصة، يرقي قدرة الطلبة يف كفاءة النطق يف اجملموعة . ضعيف
جيد   % 53,84على مستوى ممتاز، و  % 23,07: التجريبة كما ىي يف اجلدوؿ يعٍت

 .على مستوى جيد% 23,07 جدا، و 
 :مهارة النطق جملموعة الضابطة فهي كما اآلتىينتائج االختبار  - ب

   االختبار القبلي  االختبار البعدي 
 الرقم النتيجة المستوى النتيجة المستوى

 1 65 مقبوؿ  70  جيد
 2 60 مقبوؿ  65 مقبوؿ
 3 60 مقبوؿ 60 مقبوؿ
 4 65 مقبوؿ 70  جيد
 5 55 ضعيف 60 مقبوؿ
 6 65 مقبوؿ 70 جيد

 7 65 مقبوؿ 65  مقبوؿ
 8 60 مقبوؿ 65 مقبوؿ
 9 60 مقبوؿ 65 مقبوؿ 
 10 65 مقبوؿ 65 مقبوؿ 
 11 60 مقبوؿ 65 مقبوؿ
 12 60 ضعيف 60 مقبوؿ
 13 65 مقبوؿ 60 مقبوؿ

   عدد النتيجة  810   840  
64,61 مقبول    المعدل 62,30 مقبول  



: ة كما يف اجلدوؿ اآليتضابطمث قاـ الباحث ٔتقارنة نتائج االختبارين للمجموعة اؿ
 الرقم النتيجة المستوى االختبار القبلي االختبار البعدي

النسبة 
 المائوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المائوية

عدد 
       الطلبة

 1 100-90 ممتاز  - -  -   
 2 89-80 جيد جدا  - - -   

 3 79-70 جيد  - -  3   23,07%

 4 69-60 مقبوؿ 11   84,61%  10  76,92%

 5 59-50 ضعيف 2  15,38% - - 
 6 59-0 راسب -     -   
100%    13 100%    اجملموع   13   

اعتمادا على اجلدوؿ السابق، أف قدرة الطلبة يف كفاءة النطق للمجموعة الضابطة ىي 
 84,61 وىي يف االختبار القبلي  . كما وجد يف االختبار القبلي والبعدي من اجلدوؿ السابق

وأما نتائج االختبار البعدي . على مستوى ضعيف % 15,38 على مستوى مقبوؿ و % 
 .مقبوؿ % 76,92 على مستوى جيد، و   %23,07:  وىي

ٖتليل البيانات من نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة  - ج
 واجملموعة الضابطة

وبعد أف اتضحت ىذه النتائج، قاـ الباحث بإتياف عدد االحنراؼ من اجملموعتُت، وتوضيح 
:  الثامنذلك كما يف ىذا اجلدوؿ

 النمرة نتائج المجموعة التجريبة النمرة  نتائج المجموعة الضابطة
 قبلي بعدي

 
 قبلي بعدي

 70 65 1 80 65 1 
65 60 2 90 60 2 



60 60 3 75 60 3 
70 65 4 75 60 4 
60 55 5 90 65 5 
70 65 6 85 65 6 
65 65 7 80 55 7 
65 60 8 80 60 8 
65 60 9 75 65 9 
65 65 10 85 65 10 
65 60 11 85 55 11 
60 60 12 90 65 12 
60 65 13 80 65 13 

: ىذه ىي نتائج عدد االحنراؼ وعدد االحنراؼ ادلربع من اجملموعتُت

 الرقم
 الضابط الفصل  التجريبـي الفصل

X1 X2 (X) x2 Y1 Y2 (Y) y2 

1 65 80 15 225 65 70 5 25 

2 60 90 30 900 60 65 5  25 

3 60 75 15 225 60 60 0  0 

4 60 75 15  225 65 70 5 25 

5 65 90 25 625 55 60 5 25 

6 65 85 20 400 65 70 5 25 

7 55 80 25 625 65 65 0 0 

8 60 80 20 400 60 65 5 25 

9 65 75 10 100 60 65 5 25 

10 65 85 20 400 65 65 0 0 

11 55 85 30 900 60 65 5 25 



12 65 90 25 625 60 60 0 0 

13 65 80 15 225 65 60 0 0 

 200 40 845  805   5875 265 1070 805  المجموع

   65  60,76   82,69 61,92 المعدل
N   ∑x  x

2
∑   ∑y y

2
∑ 

 
 الضابطة المجموعة التجريـبية المجموعة

 اإلنحراف عدد  
(x ∑ ) 

 االنحراف مجموع 
 (∑x2 )المربع

 اإلنحراف عدد
(y ∑ ) 

 االنحراف مجموع 
 (∑y2    )المربع

265 5875 40 200 

: مث قاـ الباحث بإدخاؿ النتائج السابقة إىل الرمز اإلحصائي اآليت
M

x
 = 26513

    = 20,38 

∑X2 = ∑X2 – (∑x)2
N

 
 

= 5875 – 
(265)2

13
 

 =5875 –  7022513 
 =5875-5401,92 
 =  473,08        

 

M
y
 = 4013=  3,07 

∑y2 
= ∑y2 – (∑y)2

N
 

 
=200  – 

(40)2
13

 



 =200  –  160013 
 =200   -  123,07 
 =76,93  

 

𝑡 =
Mx − My

  
∑X2 + Y2

N𝑥 + N𝑦 −
  

21 N𝑥
+

1
N𝑦

  

 

t = 

20,38−  3,07

  
 473,08  + 76,9313

+ 13−
  

21 13 +
1
13  

 

= 

27,3

  
 550,01 

24   
1
13 +

1
13  

 

= 

27,3

  550,01
 24 x

2
13  

 

= 

27,3 

 
 1100,02312

  

 

= 
27,3 

4,89 
 

t= 3,52  
db
.=  N𝑥 + N𝑦 − 2   

  13 + 13 − 2    =  24 

t- ( 01،0 /1 )%2،64 



tabl
e 

(05،0 /5 )%1،99 

مث قاـ الباحث   3,52=  اإلحصائيtمن اجلدوؿ السابق، وجد الباحث أف نتيجة 
-t من (degree of freedom) مث ْتث الباحث نتيجتو يف القائمة احلر   24 وىوt-tableبتعيُت 

table يف ادلستوى 1،99، و (0،01)أو % 1 يف ادلستوى ادلعنوي 2،64=  فوجد أف نتيجتو 
%. 5ادلعنوي 

 2،64% = 1أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  3,52 = اإلحصائي tألف نتيجة 
 H 1 مردود وأف Ho وذلك ٔتعٌت أف 1،99% = 5وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي 

يف  ؿ فعاأكمل القصةوخبلصتها أف استخداـ لعبة . مقبوؿ أى أف فروض ىذا البحث مقبولة
. مهارة الكبلـكفاءة النطق يف ترقية 

 ؟كفاءة الطالقةية رق في تلعبة أكمل القصةمدى فعالية استخدام ما  -3
:  اآلتىيف اجلدوؿكما  وشرحها

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي جملموعة التجريبة - أ
   االختبار القبلي  االختبار البعدي 

 الرقم النتيجة المستوى النتيجة المستوى
 1 60 مقبوؿ 85 جيد جدا
 2 60 مقبوؿ 80 جيد جدا

 3 55 ضعيف 85 جيد جدا 
 4 60 مقبوؿ 95 ممتاز

 5 65 مقبوؿ 85 جيد جدا
 6 55 ضعيف 85 جيد جدا
 7 55 ضعيف 75 جيد 
 8 60 مقبوؿ 90 ممتاز

 9 65 مقبوؿ 80 جيد جدا
 10 60 مقبوؿ 85 جيد جدا
 11 55 ضعيف 85  جيد جدا



 12 65 مقبوؿ 90 ممتاز
 13 65 مقبوؿ 85 جيد جدا

   عدد النتيجة  780   1105  
   المعدل 60 مقبول  85 جيد جدا

: مث قاـ الباحث بادلقارنة بُت نتائج االختبار القبلي والبعدي كما يف اجلدوؿ اآليت
 الرقم النتيجة المستوى االختبار القبلي االختبار البعدي

النسبة 
 المائوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المائوية

عدد 
       الطلبة

 1 100-90 ممتاز -    3   23,07%
 2 89-80 جيد جدا -     9   69,23%

  7,69% 1 
 

 3 79-70 جيد  

 
 4 69-60 مقبوؿ 9   69,23  %  -  

 5 59-50 ضعيف 4  30,76%  -   
 6 59-0 راسب -    -  -   

   المجموع   13  100%  13   100% 
 نظرا إىل اجلدوؿ السابق، أف قدرة الطلبة يف كفاءة الطبلقة قبل تطبيق لعبة أكمل القصة 

على مستوى  % 30,76  على مستوى مقبوؿ و %  69,23 :يف اجملموعة التجريبة ىي
ولكن بعد تطبيق لعبة أكمل القصة، يرقي قدرة الطلبة يف كفاءة الطبلقة يف اجملموعة . ضعيف

%  7,69  جيد جدا، و   % 69,23على مستوى ممتاز، و  % 23,07: التجريبة يعٍت
 .على مستوى جيد

 :مهارة النطق للمجموعة الضابطة فهي كما اآلتىيةنتائج االختبار  - ب
   االختبار القبلي  االختبار البعدي 

 الرقم النتيجة المستوى النتيجة المستوى
 1 60 مقبوؿ  65  جيد



 2 60 مقبوؿ  65 مقبوؿ
 3 55 ضعيف 55 ضعيف
 4 65 مقبوؿ 70  جيد
 5 55 ضعيف 60 مقبوؿ
 6 65 مقبوؿ 70 جيد

 7 60 مقبوؿ 65  مقبوؿ
 8 60 مقبوؿ 60 مقبوؿ
 9 65 مقبوؿ 65 مقبوؿ 
 10 65 مقبوؿ 70 جيد
 11 60 مقبوؿ 65 مقبوؿ
 12 65 ضعيف 65 مقبوؿ
 13 65 مقبوؿ 70 جيد
   عدد النتيجة  800   845  

61,53 مقبول  65 مقبول    المعدل 
: ة كما يف اجلدوؿ اآليتضابطمث قاـ الباحث ٔتقارنة نتائج االختبارين للمجموعة اؿ

 الرقم النتيجة المستوى االختبار القبلي االختبار البعدي
النسبة 
 المائوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المائوية

عدد 
       الطلبة

 1 100-90 ممتاز  - -  -   
 2 89-80 جيد جدا  - - -   

 3 79-70 جيد  - - 5   38,46%

 4 69-60 مقبوؿ 10   76,92% 7 53,84%

 5 59-50 ضعيف 3  23,07% 1 7.69% 
 6 59-0 راسب -     -   



100%    13 100%    اجملموع   13   
أف قدرة الطلبة يف كفاءة الطبلقة للمجموعة  يتضح لنا اجلدوؿ السابق،من خبلؿ و 

على  % 23,07 على مستوى مقبوؿ و  % 76,92 يف االختبار األوؿ : الضابطة وىي
 على مستوى جيد، و   %38,46:  وأما نتائج االختبار البعدي وىي. مستوى ضعيف

 .على مستوى ضعيف% 7.69على مستوى مقبوؿ و % 53,84
ٖتليل البيانات من نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة  - ج

 واجملموعة الضابطة
وبعد أف اتضحت ىذه النتائج، قاـ الباحث بإتياف عدد االحنراؼ من اجملموعتُت، 

: وتوضيح ذلك كما يف ىذا اجلدوؿ
 

 النمرة نتائج المجموعة التجريبة  النمرة نتائج المجموعة الضابطة
 قبلي بعدي

 
 قبلي بعدي

 65 60 1 85 60 1 
65 60 2 80 60 2 
55 55 3 85 55 3 
70 65 4 95 60 4 
60 55 5 85 65 5 
70 65 6 85 55 6 
65 60 7 75 55 7 
60 60 8 90 60 8 
65 65 9 80 65 9 
70 65 10 85 60 10 
65 60 11 85 55 11 
65 65 12 90 65 12 



70 65 13 85 65 13 
: ىذه ىي نتائج عدد االحنراؼ وعدد االحنراؼ ادلربع من اجملموعتُت

 الرقم
 الضابط الفصل  التجريبـي الفصل

X1 X2 (X) x2 Y1 Y2 (Y) y2 

1 60 85 15 225 60 65 5 25 

2 60 80 20 400 60 65 5  25 

3 55 85 20 400 55 55 0  0 

4 60 95 35  1225 65 70 5 25 

5 65 85 20 400 55 60 5 25 

6 55 85 30 900 65 70 5 25 

7 55 75 30 900 60 65 5 25 

8 60 90 30 900 60 60 0 0 

9 65 80 15 225 65 65 0 0 

10 60 85 25 625 65 70 5 25 

11 55 85 30 900 60 65 5 25 

12 65 90 25 625 65 65 0 0 

13 65 85 20 400 65 70 5 25 

 225  45  845  805   8125 315 1105 780 المجموع

   65  60,76   85 60 المعدل
N   ∑x  x

2
∑   ∑y y

2
∑ 

 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريـبية

 عدد اإلنحراف  
(x ∑)  

 مجموع االنحراف 
 (∑x2)المربع 

اإلنحراف  عدد
(y ∑)  

مجموع االنحراف  
 (∑y2)المربع    



315 8125  45  225 

: مث قاـ الباحث بإدخاؿ النتائج السابقة إىل الرمز اإلحصائي اآليت
M

x
 = 315

13   = 24,23 

∑X2 = ∑X2 – (∑x)2
N

 
 

=8125   – 
(315)2

13
 

 =8125 –  9922513 
 =8125-7632,69  
 =  492,31        

 

M
y
 = 4513=  3,46 

∑y2 
= ∑y2 – 

(∑y)2
N

 
 

=225  – 
(45)2

13
 

 =225  –  202513 
 =225   -  155,76 
 =69,24  

 

𝑡 =
Mx − My

  
∑X2 + Y2

N𝑥 + N𝑦 −
  

21 N𝑥
+

1
N𝑦

  

 



t = 

24,23−  3,46

  
 492,31 + 69,24

13 + 13−
  

21 13 +
1
13  

 

= 

20,77

  
 561,54 

24   
1
13 +

1
13  

 

= 

20,77

  561,54
 24 x

2
13  

 

= 

20,77 

 
 1123,08312

  

 

= 
20,77 

4,89 
 

t= 3,59  
db.=  N𝑥 + N𝑦 − 2   
  13 + 13 − 2    =  24 

t-table 
( 01،0 /1 )%2،64 
(05،0 /5 )%1،99 

مث قاـ الباحث   3,59=  اإلحصائيtمن اجلدوؿ السابق، وجد الباحث أف نتيجة 
-t من (degree of freedom) مث ْتث الباحث نتيجتو يف القائمة احلر   24 وىوt-tableبتعيُت 

table يف ادلستوى 1،99، و (0،01)أو % 1 يف ادلستوى ادلعنوي 2،64=  فوجد أف نتيجتو 
%. 5ادلعنوي 

 2،64% = 1أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  3,59 = اإلحصائي tألف نتيجة 
 H 1 مردود وأف Ho وذلك ٔتعٌت أف 1،99% = 5وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي 



يف  ؿ فعاأكمل القصةوخبلصتها أف استخداـ لعبة . مقبوؿ أى أف فروض ىذا البحث مقبولة
. مهارة الكبلـكفاءة الطبلقة يف ترقية 

 
 

  نتائج الدراسة - ج
  ىف الدراسة ادليدانية اليت قد قاـ هبا الباحث، قد حصل الباحث من ٕتريب استخداـ لعبة 

و يف ٕتريبة ىذه . أكمل القصة ىف تعليم مهارة الكبلـ لدي التبلميذ ىف اجملموعة التجريبية
 :الوسيلة قدـ الباحث الفروض

 2،69، إذا كانت النتيجة ال تصل إىل  2،69ينبغي أف تصل النتيجة إىل  -
كبلـ  يف رفع كفاءة مهارة اؿة غَت فّعاؿلعبة أكمل القصةفتكوف النظرية باستخداـ 

  .لدى الطبلب
لعبة أكمل  فتكوف النظرية أى استخداـ 2،69 النتيجة أكرب من كانتأما إذا  -

ىذا من التقرير على ما .  لدى الطبلبكبلـ مقبولة وذلا أثر يف تعليم مهارة اؿالقصة
 (.59:صفحة)قالو أمحد بدر يف البحث السابق 

اعتمادا على النتائج احملصولة و القواعد الختبار الفرض السابق وجد الباحث أف درجة 
 : تاء االحصائى يف مقارنة نتيجة االختبار البعدي بُت اجملموعة التجريبية و الضابطة ىي

   3,52= درجة تاء االحصائى ىف نتيجة النطق األصوات  -
 3,59= درجة تاء االحصائى ىف نتيجة الطبلقة  -

وكذلك أكرب من  2,64% = 1من نتيجة ادلستوى ادلعنوي أكرب فهذه النتائج كانت 
فعرفنا أف فروض السابق مقبوؿ، وىذا يشَت إىل أف . 1,99% = 5نتيجة ادلستوى ادلعنوي 

و كانت استخدامها تؤثر على قدرة  .استخداـ لعبة أكمل القصة ىف تدريس مهارة الكبلـ فعالة
 .التبلميذ ىف نطق األصوات، و الكبلـ بالطبلقة

 



 
 الخامس فصلال

البحث والتوصيات والمقترحات  نتائج
 

متت عملية إجراء ىذا البحث وحتليل بياناهتا بعون اهلل وتوفيقو، واآلن بقي للباحث 
: عرض نتائج البحث والتوصيات واملقًتحات، وبيان ذلك فيما يلي

 نتائج البحث -أ 
بعد جتريب لعبة أكمل القصة يف ترقية مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية يف مؤسسة دار   

 . العمل للًتبية االسالمية واالجتماعية سوكابومى قد وصل الباحث إىل االستنتاج األخري
، وباستخدام لعبة أكمل مهارة الكالم حتتاج إىل كثرة التدريبات الكالميةإن تعليم  -1

، وفيها  بسرد القصة املسلسلةكل طالب يتكلم مبا عنده من املادة الكالميةالقصة 
مث إن استخدام لعبة أكمل القصة يظهر فعاليتو و . شيء من التسلية والفرح والسرور

ىذه تدّل على أّن استخدام . تبني تفوقو من عدم استخدامو لدي اجملموعة الضابطة
كوسيلة تعليمية يف تعليم مهارة الكالم فعالة لتحسني وتنمي مهارة لعبة أكمل القصة 

  .الطلبة يف الكالم من حيث نطقهم السليم، وطالقتهم عند التحدث

والدليل على . إن استخدام لعبة أكمل القصة فعالية لتنمية النطق السليم لدى الطلبة -2
بأّن نتيجة  (التاسع) 9و اجلدول رقم  (الرابع) 4 كما رأينا يف اجلدول ىذا البيان

 ". %82,69 " إىل" %61,92"وىيمن قبل البحث قد ارتفعت  الطلبة يف النطق
( t)أكرب من درجة تاء  (to) عرفنا أن درجة تاء 81و كما وجد يف الصفحة 

 . امليزانية

إن تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبة أكمل القصة فعالة ىف ترقية قدرة الطالب  -3
 10 كما كتب الباحث يف اجلدول  ىذا البيانوالدليل على . ىف الكالم بالطالقة



 %" 60" بأن معدل نتيجة الطلبة قد ارتفعت من االختبار القبلي و ىي   (العاشر)
و نتيجة حساب بالرمز االختبار التاء تدل على . ىف االختبار البعدي %" 85" إىل 

 .89ىف الصفحة  (t)أكرب من درجة تاء % 3,59ىو ( to)أن درجة تاء 

 توصيات البحث -ب 
 يف تدريس مهارة الكالم، إغناء  أكمل القصة وعلى املدرس الذي سيستخدم لعبة -1

 .  ذخريتو اللغوية باملفردات الكثرية حىت يسهل عليو إجرء األنشطة الكالمية بني الطلبة
وحيسن للمدرس أن يستخدم الطريقة املباشرة أثناء األنشطة التعليمية باستخدام ىذه  -2

 . اللعبة، لتعويد الطلبة وتدريبهم على التكلم بالعربية
وعلى املدرس أن يتيح ويقسم فرصة الكالم لكل واحد من الطلبة، حىت ال يبقى أحد  -3

.  منهم الذي مل يتكلم بالعربية بني أصحابو
 مقترحات البحث -ج 

 من كثري جديدة بصياغة الباحث غهاياص قد اليت أكمل القصة بلعبة ينتفع أن يُرجى -1
.  العربية اللغة نشر يف كبرية مهة لو ممن أو املدرسني

 باأللعاب املتعلقة الالحقة للبحوث املراجع من مرجعا البحث ىذا يكون أن يُرَجى -2
.  اللغوية املهارات ترقية يف اللغوية
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