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رقية كفاءة الطالبات يف الكالم يف مواقف تل “نصف الصف يعرف”استخدام لعبة 



يف هذا  البحث   6,178 )(احلديث البسيطة، حصلت على درجة تاء احلساب 

ومن درجة تاء ) 2,093% ( 5أكرب من درجة تاء اجلدول على مستوى ) 6,178(

على أن استخدام لعبة ، ويدل هذا البيان )2,861% ( 1اجلدول على مستوى 

فعال لترقية كفاءة الطالبات يف الكالم يف مواقف احلديث " نصف الصف يعرف"

 .البسيطة
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بناء على ذلك  ينبغي على املـدرس أن  . وشجعت الطالبات على الكالم باللغة العربية

يسـتخدم  جماال واسعا للممارسة وكثرة التدريبات يف الكـالم، وأن  مينح الطالبات 

تنوعة واملناسبة بأهداف التدريس، حىت تكـون عمليـة   املدرس الطرائق والوسائل امل
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ABSTRACT 

 

Ma’rifatul Munjiah, 2011, The Effectiveness of Using Game “Separuh Kelas 

Tahu” for Improving Students’ Speaking Skill (A Case Study in Islamic 

Elementary School of Islamic Boarding School of Nurul Ulum Putri Kebonsari 

Malang East Java). First Advisor: Dr. Nasruddin Idris Jauhar, M.Pd., Second 

Advisor: Dr. Bakri Muhammad Bakheet Ahmad. 

 

Keywords: Game “Separuh Kelas Tahu”,  Speaking Skill  

 Everybody knows that teaching problem is one of the challenges in 
teaching and learning process. The challenges depend on superiorities and 
deficiencies of agents involved in teaching and learning process. The problems 
appeared can be from the curriculum, method , strategy, teachers’ profesionalism, 
medium and infrastructure, or language area that does  support.  
 One of these problems occurs in Islamic Elementary School of Islamic 
Boarding School of Nurul Ulum Putri Kebonsari Malang East Java. The problem 
is the weakness of students’ speaking skill in Arabic. Whereas speaking skill in 
this Islamic Elementary School is the main purpose. This weakness, therefore, is 
caused by the minimum of language practice and the lack of medium and 
infrastructure in teaching and learning process. 
 This study aims to give the solution on these problems. The solution that 
the researcher offers is the use of language game “Separuh Kelas Tahu” for 
improving students’ skill in Arabic. This game uses colorful pictures that is 
simple and appropriate for the theme. 
 The objectives of this study is to know the process of the use of game 
“Separuh Kelas Tahu” and its effectiveness to improve students’ speaking skill in 
Arabic by the simple themes. 
 The hypothesis of this study is the use of game “Separuh Kelas Tahu” is 
effective in improving students’ speaking skill in Arabic by the simple themes. 
 This study uses experimental study with pre-test and post test design and 
each of them uses control class and experiment class. Therefore, this study uses 
two approaches. They are qualitative and quantitative approches. The instruments 
of this study are observation, interview, test, and questionnaire. 



The population of this study is all of the students of Islamic Elementary 
School of Islamic Boarding School of Nurul Ulum Putri Kebonsari Malang East 
Java. The sample of this study is students of fift grade that contain of 40 students. 
The researcher divided them into 20 students in class control and 20 students in 
experiment class. 
 The result of this study shows that: (1) the degree of students’ post test in 
experiment class is very good, the mean is 78,5; (2) the degree of students’ post 
test in control class is good, the mean is 62,25; (3) the use of the game “Separuh 
Kelas Tahu” in improving students’ speaking skill in Arabic by the simple theme 
is effective. This result can be known from t-count  6,178 which is higher than 
t-table in degree 5%, 2,093, and higher in degree 1%, 2,861. Therefore, this result 
shows that the hypothesis is accepted. 
 The other positive things of the use of the game “Separuh Kelas Tahu” can 
be used to improve the students’ braveness and motivation in speaking Arabic. 
Thus, the researcher suggests to the teacher to use all kinds of methods and media 
that are appropriate for the objectives of teaching and learning process. The 
teacher should give time to the students to practice in improving speaking Arabic. 
Then, it makes teaching and learning processes joyful and comfortable. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRAK 
 

Ma’rifatul Munjiah, 2011, Efektifitas Penggunaan Game Separoh Kelas Tahu 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswi dalam Berbicara (Penerapan di 

Madrasah Islamiyah Diniyah Ponpes Nurul Ulum Putri Kebonsari Malang Jawa 

Timur). Pembimbing I :  Dr. Nasruddin Idris Jauhar, M.Pd., Pembimbing II: Dr. 

Bakri Muhammad Bakheet Ahmad.  

 

 Kata Kunci : Game Separoh Kelas Tahu, Ketrampilan Berbicara 

 Problematika pembelajaran yang dihadapi para guru maupun siswa adalah 
suatu keniscayaan dalam proses pembelajaran, begitu pula dalam pembelajaran 
Bahasa Arab. Adakalanya problem itu terletak pada sisi kurikulum, metode dan 
strategi pembelajaran, profesionalitas guru, sarana dan prasarana, ataupun 
lingkungan bahasa yang tidak mendukung. 
 Problematika ini juga terjadi di Madrasah Islamiyah Diniyah di Ponpes 
Nurul Ulum Putri Kebonsari Malang. Problem yang ada di madrasah diniyah 
tersebut adalah lemahnya siswi dalam berbicara bahasa Arab, bahkan dalam tema-
tema sederhana sekalipun. Padahal ketrampilan berbicara di madrasah diniyah ini 
merupakan tujuan utama pembelajaran bahasa Arab yang ada di sana. Hal ini 
disebabkan oleh minimnya latihan berbicara bahasa Arab dan tidak adanya media 
pembelajaran yang sesuai dan mendukung. 
 Maka melalui penelitian ini, peneliti berupaya memberikan solusi atas 
problem tersebut dengan mengaplikasikan media game bahasa “Separoh Kelas 
Tahu” untuk meningkatakan kemampuan siswi dalam berbicara bahasa Arab. 
Untuk menjalankan game ini, digunakan gambar-gambar yang berwarna –warni 
yang bersifat sederhana dan sesuai dengan tema pelajaran. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses aplikasi game 
Separoh Kelas Tahu  dan sejauh mana efektifitasnya dapat meningkatkan 
kemampuan siswi  dalam berbicara bahasa Arab seputar tema-tema yang 
sederhana.  
 Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan game 
Separoh Kelas Tahu dianggap efektif untuk meningkatkan kemampuan siswi  
dalam berbicara bahasa Arab seputar tema-tema yang sederhana.  



 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pre-test 
dan post-test yang masing-masing diberlakukan untuk kelas kontrol dan kelas 
eksperimen. Penelitian ini juga menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan instrumen observasi, wawancara, tes 
dan angket.  

Adapun populasi penelitian adalah seluruh siswi Madrasah Islamiyah. Dari 
populasi tersebut peneliti menjadikan siswi kelas lima diniyah yang berjumlah  40 
orang sebagai sample. 20 siswi berada dalam kelas kontrol dan 20 siswi lagi 
berada dalam kelas eksperimen.     
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) nilai post-tes siswi di kelas 
eksperimen adalah bagus, dengan nilai rata-rata 78,5, (2) nilai post-tes siswi di 
kelas kontrol dianggap cukup dengan nilai rata-rata 62,25, (3) penggunaan game 
Separoh Kelas Tahu untuk meningkatkan kemampuan siswi berbicara bahasa 
Arab dalam tema-tema yang sederhana adalah efektif, hal ini dibuktikan oleh nilai 
t-hitung  6,178 lebih besar dari nilai t-table pada taraf  5% yaitu 2,093, dan 
lebih besar dari taraf  1% yaitu 2,861. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesa 
penelitian ini diterima.  
 Di samping itu, penggunaan game ini mampu meningkatkan keberanian 
dan motivasi siswi untuk berbicara dengan bahasa Arab. Karena itu, disarankan 
kepada guru-guru pengajar bahasa Arab untuk menggunakan metode dan media 
yang bervariasi sekaligus sesuai dengan tujuan pembelajaran, agar proses 
pembelajaran berlangsung menyenangkan dan membisakan. Guru juga 
seyogyanya memberi kesempatan lebih banyak untuk berlatih dan membiasakan 
diri berbicara bahasa Arab. 
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  الفصل األول

    التمهيد  

 مقدمة    - أ

لقد كان الكالم أول صورة من صور األداء اللغوي وأصبح هو الوسيلة 

األساسية لالتصال، وهو األداة األكثر تكرارا وممارسة واستعماال يف حياة الناس 

واإلنسان الذي يكون قادرا على إدارة الكالم . االجتماعيوأكثر قيمة يف االتصال 

  .غالبا يكون ذلك سببا يف جناحه يف احلياة العامة واخلاصة

من النشاط اللغوي يكون % 95إذ يرى معظم الباحثني اللغويني أن حوايل 

والظاهرة املعروفة أن اإلنسان يتكلم أكثر مما يكتب، وما . أي كالما 1نشاطا شفهيا

  . فهيا أغلب مما كتبه حتريرياعربه ش

ويف تدريس اللغة العربية اعترب الكالم من الطرائق الفعالة حيث تشجع الطالب 

على التعبري عن رأيهم وتعودهم فيه وتكسبهم مهارة املناقشة وحسن احلوار مع 

والطرائق احلديثة يف تدريس اللغة العربية دف إىل حض التلميذ على الكالم . غريهم

ني؛ األوىل، يفسح تا ميكن، ولتحقيق هذا اهلدف تسري العملية يف مرحلتني متتابعأكثر م

الثانية، . اال أمام التلميذ للكالم يف الوقت الذي يتدخل فيه املدرس حاثا ومشجعا

  . 2يأخذ املدرس هذا الكالم ناقدا ومقوما ومصححا

                                                            
 اململكة العربية السعودية(، املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوا حممد صاحل الشنطي،  1

  194: ص) ه1417دار األندلس للنشر والتوزيع : 
) 1997منشورات جامعة دمشـق،  : جامعة دمشق(  ،يف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد،   2
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إتقاا يف تعلم اللغة  األساسية اليت حاول الدارسون كان الكالم من املهاراتو

ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفترة األخرية عندما زادت أمهية . األجنبية

نا أن الكالم يأخذ حظا وافرا ل إن هذا كله يعرفنا ويؤكد .االتصال الشفوي بني الناس

 دورا هاما يف تعليم اللغة األجنبية حيث ادين اللغة واالتصال اللغوي ويؤدييف مي

  .أصبح الغرض األول فيه

أن يعرب الدارس عن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  وإن من بعض أهداف

أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الصحيحة، و يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما 

  . 3يف مواقف احلديث البسيطة

ألصوات ألن الكالم عملية انتاجية تتطلب من الدارس القدرة على استخدام ا

بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما 

يريد أن يقوله يف مواقف احلديث، فلتحقيق هذه األهداف حيتاج املدرس إىل معرفة  

اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم وحبثه عن أفضل املداخل والطرق واألساليب اليت يئ 

رغم هذا ليس من  .دة متكن الدارس من ممارسة اللغة ممارسة شفهيةعملية تعليمية جي

التدريبات باملمارسة والتكرار املستمر وكثرة  .عملية سهلة تستغرق مدة قصرية

سيكون الدارس ماهرا يف الكالم باللغة العربية تعين يف جوانبه املهمة كالنطق 

  .      واملفردات والقواعد

ريا خاصة يف دراسة ق يكلف الدارس جهدا كبكرار عمل شافاملمارسة والت

مفرداا املختلفة  ن لغتهم بغناءوتعلم اللغة األجنبية، كيف يدرسون ويتعلمون اللغة دو

عن مفردات لغتهم وخصائص قواعدها البعيدة عن خصائص قواعد لغتهم، ميارسوا 
                                                            

: مصـر  ( ،طرائق تدريس اللغة العربية لغـري النـاطقني هبـا   رشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الناقة و   3
  130: ص) 2003، إيسيسكو اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةمنشورات املنظمة 
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إذا كان . امللل والسآمة والتعب والعبء سببويتدربون عليها؟ طبعا، هذا العمل ي

     .األمر كذلك سوف ال يصل تعليم اللغة إىل األهداف املقررة املنشودة

وأثناء حتقيق كل هذه األهداف واحلصول على املهارة املرجوة وجد كل من 

إما من عدم كفاءة املدرس يف التعليم، أو . و املدرس أنواع املشكالت التعليمية الدارس

هذه . عدم استخدام الوسائل املناسبة، أو عدم توفر البيئة املستوجبة ملمارسة الكالم

وطاقة مستمرة يف  ا كثريةدوجه م اللغة ومدرسي اللغة يبذلونخرباء تعليالظاهرة جتعل 

وقد احتاج . من حني إىل حني يس اللغة لترقية املهاراتأساليب تدراختراع طرائق و

  .لحصول على الكفاءة الشفهيةرس إىل الوسائل املساعدة  لاملدرس والدا

ويف جمال تدريس مهارة الكالم باللغة العربية يف بعض املدارس بإندونيسيا، 

ومن أمثلة ذلك ما وجدته . وجدت املشكالت اليت يواجهها املدرسون والدارسون

وفقا . الباحثة يف املدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد نور العلوم للبنات بكبونساري ماالنج

، أن هناك بعض املشكالت 4لنتيجة املقابلة مع رئيسة املدرسة ومدرسي اللغة العربية

وتعلم اللغة العربية  ميلطالبات يف تلك املدرسة يف تعلاملدرسون واواجهها اليت ال تزال ي

الطالبات يف التعبري الشفهي حىت يف مواقف  ضعفوهي . رة الكالمخاصة يف مها

أن معظم الطالبات يف الفصل أثناء  5وهذا كما قال أحد املدرسني .احلديث البسيطة

تدريس مهارة الكالم يسكنت ال يتكلمن إال قليال، رغم أن لديهن مفردات كافية 

أن ضعف الطالبات وقع أيضا يف استخدام  6وزاد اآلخر. لألداء يف الكالم البسيط

الصيغ النحوية الصحيحة، وهذا األمر بسبب قلة التدريبات واملمارسة يف الكالم فضال 
                                                            

  . م 2011جتري املقابلة يف التاريخ العشرين من يناير يف السنة   4

  . م 2011من يناير يف السنة  جتري املقابلة معه يف التاريخ الثالث وعشرين. كان مدرسا يف الفصل اخلامس  5

  . م 2011من يناير يف السنة  املقابلة معها يف التاريخ الثالث وعشرينجتري . كان مدرسة يف الفصل الرابع  6
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وعندما تالحظ الباحثة الوسائل املستخدمة . يف استخدام الصيغ النحوية الصحيحة فيها

ئل إال السبورة يف تدريس اللغة العربية جتد أن مجيع املدرسني ال يستخدمون أية وسا

  . والطباشري والكتاب املدرسي

ومن هذا البحث حتاول الباحثة معاجلة مشكلة . فمن هنا انطلق هذا البحث

استخدام الصيغ النحوية  ويف ضعف الطالبات يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة،

  . المالصحيحة يف الكالم، ومشكلة عدم استخدام الوسائل املتنوعة يف تعليم مهارة الك

ومن املبادئ السائدة يف تعليم اللغات األجنبية أن عملية التعليم والتعلم ينبغي 

ومتكن تلبية هذا احلافز النفسي على وجه أكمل باستخدام . أن تتم يف مرح وجة

واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من . األلعاب داخل فصول اللغة

شفهي لتزويد نشاط واأللعاب الشفهية هي  .اجلهود الدارسني على مواصلة تلك

   .7و عناصر اللغة املهارة الشفهية املدرس والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على

لترقية كفاءة " نصف الصف يعرف"لذلك تستخدم الباحثة وسيلة لعبة 

الصحيحة يف الطالبات يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة واستخدام الصيغ النحوية 

الكالم، بالتطبيق على طالبات الفصل اخلامس من املدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد نور 

  .العلوم للبنات بكبونساري ماالنج

 أسئلة البحث  - ب

 دد املسألة الـيت حتأن  ةمن خلفية هذا البحث، فمن الضروري للباحث انطالقا

إلسالمية الدينية مبعهـد  يف املدرسة ا تتعلق بترقية مهارة كالم طالبات الفصل اخلامس

  :كما يلي  "نصف الصف يعرف"لعبة  ماالنج وفعالية نور العلوم بكبونساري
                                                            

األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية مع أمثلة لتعليم العربية لغري الناطقني ناصف مصطفى عبد العزيز،   7
  9:ص) ه1401دار املزية، : الرياض( هبا،
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لترقية كفاءة طالبات الفصل " نصف الصف يعرف"كيف يتم تطبيق لعبة  )1

 اخلامس يف مهارة الكالم؟ 

  يف ترقيـة كفـاءة   "نصف الصف يعـرف "لعبة ما مدى فعالية استخدام  )2

 ؟الكالم يف مواقف احلديث البسيطةيف الفصل اخلامس طالبات 

  يف ترقيـة كفـاءة   "نصف الصف يعـرف "لعبة ما مدى فعالية استخدام  )3

 الكالم يف استخدام الصيغ النحوية الصحيحة؟يف  الفصل اخلامس طالبات

  

  أهداف البحث  -ج

  :يهدف هذا البحث إىل

يف  الفصل اخلامس طالباتكفاءة لعبة يف ترقية الكشف عن كيفية تطبيق  - 1

 .مهارة الكالم

يف ترقيـة   “نصف الصف يعرف”لعبة الكشف عن مدى فعالية استخدام  - 2

 .الكالم يف مواقف احلديث البسيطةيف  الفصل اخلامس طالباتكفاءة 

يف ترقيـة   "نصف الصف يعرف"لعبة مدى فعالية استخدام الكشف عن   - 3

الصـيغ النحويـة    الكالم يف استخداميف  الفصل اخلامس طالبات  كفاءة

 .الصحيحة

 
  أمهية البحث  -د

  :األمهية التطبيقية - 1
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نصف الصف ”لعبة استخدام أن يستفيد منه املدرسون يف استحداث  - أ    

يف هذا  ثةبه الباح تستفيدللدارسني كما  لترقية مهارة الكالم “يعرف

   .اال

الفصل  طالباتيف رفع كفاءة  “نصف الصف يعرف”لعبة أن تسهم  -ب   

، ماالنج اخلامس يف املدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد نور العلوم بكبونساري

   .يف مهارة الكالم

يف زيادة البحث النظري ذا البحث إسهام مفيد هلأن يكون : األمهية النظرية  - 2

  .رقية مهارة الكالمتيف استخدام األلعاب الشفهية ل

 
 البحث يةفرض  -ه

رقية كفاءة ت لعترب فعاالي “نصف الصف يعرف”لعبة  أن استخدام ةالباحث ترى

الفصل اخلامس يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة، ويف استخدام الصـيغ   طالبات

  .النحوية الصحيحة يف الكالم

  

  حدود البحث  -و

  :احلدود املوضوعية  - 1

 إن جمال مهارة الكالم واسع، وتركـز الباحثـة يف هـذا   . يف مهارة الكالم -

على الكالم يف مواقف احلديث البسيطة، واستخدام الصيغ النحويـة  البحث 

واملعايري األساسية لقياس هذه املهارات الفرعيـة هـي   . الصحيحة يف الكالم

  .املفردات والقواعد والطالقة
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يف " أ و ب"ستجري عملية هذا البحث يف الفصل اخلـامس  : احلدود املكانية  -2

  .    نور العلوم للبنات بكبونساري ماالنج املدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد

يف أخـري  ، ملدة شهر والنصـف  ستجري عملية هذا البحث: احلدود الزمانية  -3

  .  ميالدية 2011-2010يف العام الدراسي  السنة الدراسية 

 حتديد املصطلحات   -ز

 .احملاولة لتنمية ما: الترقية - 1

األداء املتقن يف تعبري األفكار واآلراء واملعلومات وغريها تعبريا : الكالم مهارة - 2

 .املمارسة والتكرارشفهيا بكثرة 

كانت جمموعة من الطالبات ينظرن إىل الصـورة  ": نصف الصف يعرف"لعبة  - 3

ن معرفة حمتواهـا عـن   اليت التراها بقية الصف، والاليت اليرون الصورة حياول

  .طريق إلقاء األسئلة

ال تدرس فيها إال خاصة تكون يف املعهد  مدرسة : اإلسالمية الدينيةاملدرسة  - 4

 .الكتب اإلسالمية

  

 الدراسات السابقة  -ح

خاصـة يف جمـال    ،ليس أول حبث يف جمال تعليم اللغة العربية إن هذا البحث

والبحوث اليت تتعلق مبهارة الكالم كثرية أيضا، إما من ناحية طرائـق  . مهارة الكالم

التدريس أو الوسائل أو أساليب التدريس وغريها، وكذلك البحوث القريبة من هـذا  

البحث، تعين الباحثة حبوثا مرتبطة باستخدام األلعاب لتعليم مهارة الكالم أو لترقيـة  

   :مهارة الكالم، منها
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 عفان ألفيان  البحث حملمد  )1

o دراسة (الكالم  فعالية استخدام األلعاب اللغوية لتعليم مهارة: عنوان البحث

سـنة  ) بالونج مجـرب  -جتريبية بالتطبيق على معهد بيت األرقم اإلسالمي

 .م 2007

o الكشف عن الطريقة املستخدمة يف تعليم مهارة الكـالم  : أهداف البحث

بالونج مجرب، والكشف عن مـدى فعاليـة    –مبعهد بيت األرقم اإلسالمي 

أين "، و"عشر أسئلة"و، "سلسلة التفاعل"، و"ضد التركة"استخدام ألعاب 

يف تعليم مهارة الكالم باملعهـد  " هل ترى بسرعة"، و"ماذا أعمل"، و"أنا؟

 .بيت األرقم

o موعتني: منهج البحثالبحث التجرييب بتصميم ا. 

o أن الطريقة املستخدمة يف تدريس مهارة الكـالم يف معهـد   : نتائج البحث

وإن نتيجـة  . باشـرة بالونج مجرب هي الطريقة امل –بيت األرقم اإلسالمي 

، "أين أنـا؟ "، و"عشر أسئلة"، و"سلسلة التفاعل"، و"ضد التركة"ألعاب  

تدل على ترقية نتائج تعلـيم مهـارة   " هل ترى بسرعة"، و"ماذا أعمل"و

  .الكالم باملعهد بيت األرقم

 البحث ملخلص أنصاري   )2

o مهارة  فعالية استخدام لعبة تكوين الكلمات العربية يف ترقية: عنوان البحث

دراسة جتريبية بـالتطبيق علـى   (الكالم ورغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية 

 .م 2010) الثانوية اإلسالمية بسنجاساري ماالنج" املعارف"مدرسة 
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o معرفة مدى فعالية استخدام لعبة تكوين الكلمات العربيـة  : أهداف البحث

لثاين من شعبة يف تنمية نطق األصوات العربية نطقا صحيحا لطلبة الفصل ا

الثانوية اإلسالمية بسنجاساري، معرفة مدى " املعارف"اللغات من مدرسة 

فعالية استخدام لعبة تكوين الكلمات العربية يف ترقية كفاءم يف التعـبري  

الشفهي، ومعرفة مدى فعالية استخدام لعبة تكوين الكلمات العربية يف رفع 

 .ثقتهم بأنفسهم يف أداء الكالم

o مـوعتني، جمموعـة ضـابطة    : حثمنهج البالبحث التجرييب بتصميم ا

 .وجمموعة جتريبية

o أن نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي ونتائج االسـتبانة  : نتائج البحث

ة لعبة تكوين الكلمات العربية لترقية مهارة الكالم يواملالحظة تدل على فعال

  .ورغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية

 البحث حلىت صربي  )3

o فعالية استخدام لعبة النرد لترقية مهارة الكالم يف تعلم اللغة : عنوان البحث

الثانوية اإلسالمية تاسيك " هداية املبتدئني"حبث جترييب يف مدرسة (العربية 

 .م 2010) مادو لووك وارو ماالنج

o معرفة مدى فعالية تدريس مهارة الكالم باستخدام لعبـة  : أهداف البحث

النرد لترقية قدرة التالميذ على نطق األصوات، ومعرفة مدى فعالية تدريس 

مهارة الكالم باستخدام لعبة النرد لترقية قدرة التالميـذ علـى اسـتعمال    

 .املفردات
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o البحث التجرييب بتصميم جمموعة واحدة مث يفرق الباحـث  : منهج البحث

 .بطهذه اموعة إىل فصلني، الفصل التجرييب والفصل الضا

o أن استخدام لعبة النرد فعال لترقية النطق السليم لدى الطلبة : نتائج البحث

   .وترقية قدرة الطلبة على استعمال املفردات

، الباحثون السابقون يستخدمون األلعاب لتدريس مهارة الكـالم إال أن  نعم   

بـة يف  اهلدف من األول ترقية مهارة الكالم على شكل عام، ومن الثاين رفع ثقة الطل

أما الباحثة دف . أداء الكالم، ومن الثالث ترقية قدرة التالميذ يف استعمال املفردات

إىل ترقية كفاءة الطالبات يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة واسـتخدام الصـيغ   

  . النحوية الصحيحة يف الكالم

 البحث حملمد أطاع اهللا -4 

o نور العلوم بكبونساري ماالنج تعليم مهارة الكالم يف معهد : عنوان البحث

 .م 2010) دراسة حتليلية تقوميية(

o معرفة أهداف تعليم مهارة الكالم يف معهد نور العلـوم،  : أهداف البحث

ومعرفة مادة تعليم مهارة الكالم فيه، ومعرفة طريقة تعليم مهارة الكـالم  

 .فيه، ومعرفة كيفية تقومي تعليم مهارة الكالم فيه

o ث الكيفي بأسلوب حبث احلالةالبح: منهج البحث. 

o أن أهداف تدريس مهارة الكالم مل تكن واضحة ومل تكـن  : نتائج البحث

مؤسسة على النظرية اليت قدمها علماء اللغة، ومادة تعليم مهارة الكالم هي 

، وطريقة تعليم مهارة الكالم هي طريقـة  "مدارج الدروس العربية"كتاب 
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م مل يصب إصابة ألن التقـومي مل يقـس   تقليدية، وتقومي تعليم مهارة الكال

 .كفاءة الدارسني يف مهارة الكالم

أما عالقة هذا البحث بالبحث الذي تقوم به الباحثة هي عالقة مكانية، تعـين  

كان مكان إجراء البحث واحد، وهو املدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد نـور العلـوم   

يستخدم حبث احلالـة باملـدخل    للبنات بكبونساري ماالنج، إال أن الباحث السابق

وكان الباحث يف . الكيفي والباحثة تستخدم البحث التجرييب باملدخل الكمي والكيفي

حبثه حاول أن يصف أحوال تدريس اللغة العربية يف ذاك املعهد واكتشف املشكالت 

حول تدريس اللغة العربية فيه، أما الباحثة حتاول أن حتل مشـكلة مـن املشـكالت    

 ". نصف الصف يعرف"اليت تتعلق بوسيلة تدريس مهارة الكالم بتطبيق لعبة  املوجودة

نظرا إىل األحوال السابقة عرف أن ما ستطبقه الباحثة يف املدرسة اإلسـالمية  

شيئ جديد هلذه املدرسة وجدير للبنات بكبونساري ماالنج، الدينية مبعهد نور العلوم 

إسهام مفيد حنـو الدارسـني واملدرسـني    للتطبيق و اإلجراء حىت يكون هلذا البحث 

  .لبحوث السابقةو متميزة عن اويعد هذا البحث إضافة جديدة  .واملدرسة نفسها
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

مهارة الكالم،  املبحث األول يتناول. ة مباحثأربعهذا الفصل يشتمل على   

 ،مهارة الكالم دريسالوسائل التعليمية واستخدامها يف ت تناولاملبحث الثاين يو

    .واملبحث الثالث عن األلعاب

   مهارة الكالم: املبحث األول

  كالمال مهارة مفهوم  - أ

ومما يساعد على . املهارة هي األداء املتقن يف الوقت واجلهد والقائم على الفهم

فاملمارسة الزمة الكتساب املهارة، . أوال، املمارسة والتكرار. اكتساب املهارة أمور

إذ، من دون الفهم تصري املهارة . ثانيا، الفهم. وينبغي أن تتم املمارسة بالتكرار واألداء

. ثالثا، التوجيه. واقف اجلديدة وحسن التصرف فيهااملها على آلية ال تعني صاحب

توجيه أنظار املتعلمني إىل أخطائهم ونواحي قوم وضعفهم وتعريفهم بأفضل 

القدوة احلسنة تعني على اكتساب . رابعا، القدوة احلسنةو التشجيع. األساليب لألداء

  .1الزمالء أو من املدرس املهارة بأن يشاهد الدارس من يتقنون املهارات، سواء من

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعـىن  و

أما . 2اجلملة املركبة املفيدة: ويف اصطالح النحاة .القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ

هو املنطوق الذي يعرب عن أحاسيس ومشاعر وخـواطر  التعريف االصطالحي للكالم 

فن نقل ، أو 3وما يريد أن حيصله من معلومات وأفكار لآلخرين بأسلوب سليمالفرد 

                                                            
  265:ص املرجع السابق،حممود أمحد السيد،   1
 .796: ص )1972مكتبة اإلسالمية، : تركيا( 2ج  املعجم الوسيط، :العربية   جممع اللغة العربية 2

  142:ص) 2003مكتبة التوبة، : الرياض( ،طرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبراهيم اخلطيب،   3



املعتقدات واملشاعر واألحاسيس واملعلومات واملعارف واخلربات واألفكار واآلراء من 

شخص إىل اآلخرين نقال يقع من املستمع أو املخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل 

  .4واالستجابة

ب يعمله اإلنسان لتعبري اليشفهي باستخدام ألفاظ وأسفالكالم إذا نشاط لغوي 

ومهارة الكالم هي األداء املتقن يف تعبري اآلراء واألفكار واملعـارف   .ما يف ذهنه وقلبه

   . واخلربات تعبريا شفهيا بكثرة املمارسة والتكرار

رس من حني ومهارة الكالم عمل شاق حيتاج إىل جهد قوي من الدارس واملد

  .وقت مستمر إىل حني يف

  
 أمهية تدريس مهارة الكالم  - ب

والدليل . اللغة يف األساس هي الكالم، أما الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم

  5:على ذلك ما يلي

عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت   - 1

 .الكتابة يف فترة متأخرة من تاريخ اإلنسان

يأخذ يف تعلم الكتابة اليت يبدأ يف تعلمها عند  يتعلم الطفل الكالم قبل أن - 2

 .دخول املدرسة

                                                            
) 2003مكتبـة وهبـة،   : القاهرة( فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه، -احلوارمىن إبراهيم اللبودي،   4

   10:ص
اجلانب  - دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان   5

  34- 33: ص) ه1424سسة الوقف اإلسالمي ومشروع العربية للجميع، مؤ( ،النظري



مجيع الناس يتحدثون لغام األم بطالقة، ويوجد عدد كبري من الناس ال   - 3

 .يعرفون الكتابة يف لغام

 .هناك بعض اللغات ما زال منطوقة غري مكتوبة  - 4

قة أكثر من فالناس معظمهم يتحدثون أكثر مما يكتبون، وسيطرة الكلمة املنطو  

  . والكالم وسيلة للمعاملة اليومية واالتصال بني األفراد. سيطرة الكلمة املكتوبة

فمن تدريس الكالم . وإذا كان الكالم من أمر الزم وجوده،  فكذلك تدريسه

متكني الدارس من القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة، ألا ذات أثر يف حياة 

 .عن نفسه وقضاء حلاجته وتدعيم ملكانته بني الناسففيها تعبري . اإلنسان

  6:ذكر حممد عبد القادر عن أمهية تدريس الكالم

يستأصل من نفوس الدارسني مظاهر اخلوف وفقدان الثقة واخلجل، ويعودهم   - 1

 .القدرة على احلديث يف مجاعة

 يعد الدارس للمواقف القيادية واخلطابية مبا يتيحه له من ارجتال للحديث يف  - 2

 .املواقف السريعة، وإتقان لإللقاء ومتثيل يف األداء مراعاة للمعاين

يتيح الفرصة للمعلم أن يكتشف عيوب التفكري والتعبري لدى بعض الدارسني   - 3

وبذلك تكون الفائدة . حىت يعمل على معاجلتها بصورة سريعة عامة أمامهم

 .أعم وأمشل

 .الدارسني وزيادة معلومام وسيلة من وسائل االرتفاع باملستوى الثقايف عند  - 4

من هنا نعرف أن تدريس الكالم ميثّل دورا هاما يف تزويد الدارس بالقدرة على 

  . احلديث واالتصال مع الغري، و يف تنمية ثقة الدارس بنفسه

                                                            
   224:ص) 1979، النهضة املصريةمكتبة : القاهرة(، طرق تعليم اللغة العربية ،حممد عبد القادر أمحد  6



 أهداف تدريس مهارة الكالم  - ج

  :7وهناك أهداف تعليم الكالم للناطقني بغري العربية وميكن عرضها فيما يلي

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة  - 1

  .وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاة - 2

 .أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة - 3

 .يحةأن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الصح - 4

أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتركيب الكلمة يف العربية خاصة  - 5

 .يف لغة الكالم

أن يستخدم بعض اخلصائص اللغوية يف التعبري الشفهي مثل التذكري والتأنيث  - 6

 .ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية

المية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن أن يكتسب ثروة لفظية ك - 7

 .يستخدم هذه الثروة يف إمتام عملية اتصال عصرية

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه  - 8

االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن التراث 

 .العريب واإلسالمي

 .سه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطةأن يعرب عن نف - 9

                                                            
منشورات  مصر، (، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا رشدي أمحد طعيمة، و حممود كامل الناقة 7

 .130: ص) 2003املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، 



أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث ا بشكل متصل ومترابط  - 10

 .لفترات زمنية مقبولة

ولتحقيق هذه األهداف يتطلب املدرس الدارس من التكرار واملمارسة 

. خارج الفصلوالتدريبات الكثرية يتبعها يف مجيع ساعات التدريس يف الفصل أو 

وتصحيح ما يكون فيه من أخطاء يتم مباشرة عقب انتهاء الدارس من كالمه بأساليب 

   .مناسبة

  

  توجيهات عامة لتدريس الكالم   - د

ال يكون تدريس الكالم أمرا سهال الذي يستغرق وقتا قصريا، بل ال يستغين   

وقد كان املدرس حيتاج إىل . عن طرق التدريس املناسبة ووسائل خمتلفة مساعدة فيه

  . توجيهات اليت تقوده

وفيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس   

  .8غة ثانيةمهارة الكالم يف العربية كل

يقصد بذلك أن يتعرض الدارس بالفعل إىل . تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم - 1

 . مواقف يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه

بالكالم يف موضوع  العبث أن يكلف الدارسمن . عن خربة يعرب الدارسنيأن   - 2

 .غري مألوف أو يف شيء ليس لديهم علم به

إن الكالم باختصار نشاط ذهين يستلزم القدرة . التدريب على توجيه االنتباه - 3

 . لذلك يتطلب من الفرد أن يكون واعيا ملا صدر عنه. على متييز األصوات
                                                            

منشورات املنظمة اإلسالمية  مصر، (، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة  8
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من أكثر األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا له . عدم املقاطعة وكثرة التصحيح - 4

للغة بكثرة ولعل الدارسني يشعرون بالعجز يف ا. أن يقاطعه اآلخرون

 . املقاطعات والتصحيحات عندما يتحدثون

على املدرس أن يهيء من مواقف الكالم ما يتناسب مع كل مستوى . التدرج - 5

 .من مستويات الدارسني

. وظل هو مستمعا إن الكالم مهارة ال يتعلمها الدارس إن تكلم املدرس    

يكلفه باحلديث عما ال وأال  .للكالم عطي املدرس فرصة كثرية حنو الدارسأن يلذلك 

ويف أثنائه الكالم أال يقاطعه املدرس كثريا للتصحيح، . يعرفه بل أن يتحدث عن خربته

 .  بل بعد أن انتهى الدارس من الكالم مث يأيت بعد ذلك بالتصحيح

  

  بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم - ه

  : 9ما يلي من اجلوانب يف تعليم الكالم اليت جيب على املدرس مراعاا  

إذ يرى التربويون األمهية الكربى . الذي يقصد بذلك اجلانب الصويت. النطق - 1

فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف . لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا

وليكن واضحا يف األذهان أنه . تغريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ

أي يسيطر على . مليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس  بشكل كامل و تا

النظام الصويت للغة سيطرة متحدثيها، تعىن ا القدرة على إخراج األصوات 

بالشكل الذي ميكن الدارس من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة 

 . الكاملة يف إخراج أصوام ونربام وتنغيمهم
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تعليم لغة تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة ل. املفردات - 2

ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن، كما أا يف ذات الوقت . أجنبية

فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يترجم فكره إىل . وسائل للتفكري

وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من . كلمات حتمل ما يريد

أي من خالل الكلمات اليت حيصل  عليها الدارس من خالل السياق 

 . استخدامها يف مواقف شفوية أو يف موضوعات للقراءة

إن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها جيدا . القواعد - 3

املتكلم ا، واليت جيب أيضا أن يعرفها الراغب يف تعلمها، سواء مت ذلك يف 

عد شيء فالقوا. وقت مبكر أو وقت متأخر، وسواء مت بوعي أو بغري وعي

 . ضروري لتعلم مهارة اللغة

ألن . ويف هذا البحث، تم الباحثة باجلانبني األخريين تعين املفردات والقواعد

اجلانب األول ال يكون مشكلة لدى طالبات الفصل اخلامس من املدرسة اإلسالمية 

الدينية باملعهد نور العلوم للبنات، إمنا املشكلة الكبرية عدم شجاعتهن يف الكالم رغم 

واملشكلة أيضا ضعفهن يف استخدام . لكالم ولو بسيطاأن لديهن املفردات الكافية ل

 . الصيغ النحوية الصحيحة

  مناذج وصور التعبري الشفهي  -و

للتعبري الشفهي أو الكالم مناذج وصور عديدة، ميكن أن يستفيد منها املدرس   

  10:ويستعني ا لتحضري الدرس وفقا للصف املراد، ومن هذه النماذج والصور

                                                            
: ص) 1998املكتبة العصرية،  بريوت، (، اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا ،يوسف الصميلي  10
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... والبيت ... احملتويات يف الصف، وأدوات التلميذ تسمية األشياء و - 1

 .وأعضاء اجلسم... وامللعب 

وصف الصور اليت جيمعها التالميذ أو يعرضعها عليهم املعلم، أو الصور اليت   - 2

 .بكتب القراءة

 ...كبري  –فسيح  –واسع : ملعب : إضافة صفة إىل األمساء متيزها مثل  - 3

تكميل القصص الناقصة، تطويل القصص  :استخدام القصص يف التعبري مثل   - 4

 .القصرية، وسرد القصص املقروءة أو املسموعة

 .حديث التالميذ عن حيام ونشاطهم داخل املدرسة وخارجها  - 5

 .طبيعتها وأعمال الناس فيها، وما جيد فيها من األحداث: احلياة  - 6

 .نثر قطع احملفوظات الشعرية وتركيز معناها العام  - 7

كأن نطلب من تلميذ أن خيرج مث يدق "متثيل بعض املظاهر االجتماعية،   - 8

 ". الباب، ونكلف تلميذا آخر أن جييب

ويف هذا البحث تستعني الباحثة بالثاين تعين تستخدم الباحثة وصف الصور 

. لترقية كفاءة طالبات الفصل اخلامس من املدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد نور العلوم

وجيري وصف الصور عن طريق . حثة من الطالبة أن تصف الصور البسيطةتطلب البا

وكانت بعض الصور من . السؤال واجلواب بني جمموعتني كبريتني أو بني اموعات

  . الباحثة وبعضها من الطالبات

  

  

  



 اختبار مهارة الكالم  -ز

قننة يف جمال االختبارات والقياس كان احلكم على الكالم مبعايري موضوعية م 

ومن الصعوبات األخرى اليت تواجه من يريد احلكم على هذه املهارة . من أشق األمور

كالقدرة . 11أا تتكون من قدرات متشابكة خمتلفة اليتقنها الدارس يف وقت واحد

على النطق الصحيح لألصوات أو استخدام العناصر اللغوية من النحو والصرف 

واملفردات أو القدرة على الكالم بالطالقة وحسن االستماع والفهم يف حالة احلوار 

  . حيث يستطيع أن جييب من خياطبه

وبالرغم من هذه الصعوبات فقد استطاع خرباء القياس حتديد ثالثة أنواع من 

  :12ووضع معايري تكاد تكون موضوعية لقدرات الدارس وهي. اختبارات الكالم

االختبار الشفهي الذي جيريه الفاحص ويقّوم قدرات املمتحن على مقياس   - 1

  .عددي

أداء شفهي للدارس يسّجل على شريط أكثر من ممتحن بتقوميه حسب معايري   - 2

  .حمددة

على الكالم بطريقة غري  اختبارات موضوعية مكتوبة تبني قدرات املمتحن  - 3

  . مباشرة

. ويعترب األول أي االختبار الشفهي أكثر هذه االختبارات شيوعا واستخداما  

أما االختبار الثاين أي التسجيالت الصوتية فما زالت هناك معارضة الستخدامها 

والثالث، االختبارات املكتوبة لتقيس . وحدها والبد من تكملتها باختبارات أخرى

                                                            
مكتبـة لبنـان،   : بريوت (، تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد ايد العريب،   11
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تدل على قدرات أداء الدارس يف  كالم مل تثبت حىت اآلن أا مؤشر صحيحلمهارة ا

  . الكالم

. وكانت املعايري اليت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي االختبار الشفهي  

 .وهو أقرب للتطبيق يف املدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد نور العلوم للبنات

  :13الختبار الشفهيومن معايري الكفاءة األساسية اللغوية ل 

 :النطق، وحيتوي على املؤّشرات التالية  - 1

 درجات  5:       مفهوم متاما مع وجود لكنة أجنبية خفيفة  -  أ

 درجات 4:   مفهوم إىل حد بعيد مع وجود لكنة أجنبية واضحة   - ب

 درجات 3:     بعض أخطاء النطق تستدعي اإلنصات بإمعان   - ج

     تقود إىل سوء فهم ما يعنيه املتحدث وقد 

 درجات 2:       يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق - د

 درجات 1:     ال ميكن فهم ما يعنيه لكثرة أخطاء النطق  -  ه

 
 النحو والصرف  - 2

 درجات 5:   يرتكب أخطاء حنوية وصرفية قليلة جدا ال تؤثر يف فهم املعىن  -  أ

  درجات 4:     مع كثرة أخطائه النحوية ميكن فهم مايعنيه متاما -ب

   
  درجات 3:       يف عدم فهم املعىنه النحوية تتسبب أخطاؤ   - ج

 درجات 2:       يصعب فهم ما يقوله بسبب األخطاء النحوية  -  د
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 1:     لكثرة األخطاء النحوية ال ميكن فهم أي شيئ مما يقول   -  ه

 درجات

 
 املفردات اللغوية  - 3

 درجات 5:   يستخدم نفس املفردات اليت يفضلها متحدث اللغة األصلي  -  أ

 درجات 4:   معىن ما يقول مفهوم متامايستخدم ألفاظا غري معربة ولكن   - ب

ينتقي بعض األلفاظ اخلاطئة أحيانا مما يتسبب يف عدم وضوح معىن بعض    - ج

          درجات 3 :   فقرات حديثه

ثروته اللغوية من املفردات حمدودة ويستخدم املفردات يف غري السياق املناسب   -  د

 درجات 2:     أحيانا

 حديثه غري مفهوم على اإلطالق جهله بالكثري من املفردات اللغوية جيعل   -  ه

 درجات 1: 

 
 :الطالقة  - 4

 درجات 5:   يتحدث بطالقة وبال جمهود واضح كأي متحدث أصلي باللغة  -  أ

 درجات 4:   مع بعض التردد والتكرار يستطيع أن يعرب متاما عما يريد   - ب

يكثر من التردد والبطء الشديد يف التعبري عما يريد وقد يصعب فهم بعض    - ج

         درجات 3:   فقرات حديثه

 درجات 2:   يكثر من التردد وتطول فترات صمته حىت يصعب فهم ما يعنيه  -  د

 1: فهم ما يعنيه لكثرة تردده وطول فترات الصمت من جانبه ال ميكن   -  ه

 درجات



 االستماع وفهمه - 5

    5درجات  :يفهم كل ما يقال له بالسرعة العادية دون صعوبة واضحة   -  أ

بالسرعة العادية مع استفسار من وقت آلخر عن يفهم كل ما يقال له تقريبا   - ب

 درجات 4:   معىن السؤال

 يستطيع أن يفهم أغلب ما يقال له بعد إعادة السؤال أكثر من مرة   - ج

 درجات 3:                         

 درجات 2:   جيد صعوبة شديدة يف متابعة ما يقوله املمتحن    -  د

 درجات 1:       اليفهم أسئلة املمتحن على اإلطالق - ه

يف هذا البحث اليت تقيس  معايري الكفاءة األساسية اللغوية لالختبار الشفهيو

  : تقيس الباحثة كفاءن فيما يلي. ا الباحثة كفاءة الطالبات يف الكالم أربعة

يسمع الدارس ما قاله املدرس أو املمتحن من األسئلة  هل. يف االستماع والفهم )1

 .وف تكون إجابته مناسبة بالسؤال، وإال فالوإذا يفهم س. ويفهم معناه أم ال

كم من مفردة صحيحة ومناسبة استخدمتها الطالبات . يف استيعاب املفردات  )2

 .يف الكالم

هل يتكلم الدارس بطالقة أو يكثر التردد وتطول فترات صمته . يف الطالقة )3

  .أثناء الكالم

  

  

  

  



  

  

 تعليم مهارة الكالمالوسائل التعليمية واستخدامها يف : املبحث الثاين

 يف عملية التعلم والتعليم ها وأمهيتهادور ،مفهوم الوسائل التعليمية   - أ

الوسيلة التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط اليت يستخدمها املعلم يف   

أو يقال . املوقف التعليمي، بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للدارسني

مية هي أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح معاين أن الوسيلة التعلي

كلمات املعلم، أي لتوضيح املعاين وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهـارات  

واكسام العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب 

   14 .املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

. وقد دخلت هذه الوسائل املختلفة يف جماالت التربية والتعليم حتت أمساء كثرية  

أو الوسائل السـمعية  " معينات التدريس"أو " املعينة"فعرفت أول األمر باسم الوسائل 

   .واستعان ا املدرسون يف تدريسهم بدرجات متفاوتة". البصرية

" وسائل معينة"التعليمية على أا جمرد وهكذا مل تعد هذه التسميات للوسائل 

للغرض من استخدامه يف احلصول على بعض املواد " وسائل مسعية وبصرية"أو 

بطريقة االستفادة منها وكوا وسائل  التعليمية، بل أوسع من ذلك مثل االهتمام

  . عمليةإنه انتقل املعىن من جمرد االهتمام باألمور النظرية إىل جوهر ال. لتحقيق االتصال

إمنا استخدام الوسائل التعليمية جيري وجودا وعدما مع العملية التعليمية يف 

نظرة متكاملة منهجية تسري يف خطوات متسلسلة تؤثر كل منها يف األخرى حبيث 
                                                            

دار : الرياض(، التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةسيكولوجية الوسائل عبد ايد سيد أمحد منصور،  14
 38: ، ص1983، )املعارف



التدريس اليت يتبعها املدرس  تيجيةتصبح الوسائل التعليمية جزءا متكامال من استرا

  .كن مالحظتها وقياسها بطريقة موضوعيةلتحقيق أهداف تدريس اللغة، ومي

  15 :يلي تلخيص دور الوسائل التعليمية كماوميكن  

  .تقليل اجلهد واختصار الوقت من املعلم واملتعلم - 1

فزيون، لرحالت التعليمية والسينما والتلالوسائل التعليمية تعلم مبفردها، كا - 2

 .واملعارض واملتاحف ولوحات العرض

اجلوانب املبهمة وتثبـت   يف نقل املعرفة وتوضيحالوسائل التعليمية تساعد  - 3

 .دراك، كالكرات األرضية واخلرائط والنماذج والصورعملية اإل

حفظ الطالـب وتضـاعف    الوسائل التعليمية تثبت املعلومات وتزيد كم - 4

 .فالم والصور والرسومات واللوحات التعليميةاستيعابه كاأل

وتقيس مدى ما استوعبه من مادة الوسائل التعليمية تقّوم معلومات الطالب  - 5

  .الدرس كاخلرائط الصماء ولوحة الكهرباء وإجراء التجارب العملية

بد من مراعاة ا يف عملية التعليم بشكل فعال الي تؤدي الوسيلة دورهولك

  16 :عدادهاالتالية عند اختيار الوسيلة أو إ األمور

  .حتديد اهلدف من استخدام الوسيلة .1

 .مناسبتها ملادة الدرسدقة املادة العلمية و .2

  .توفر املواد الالزمة لصنعها مع رخص تكاليفها .3

 .تعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة عن االكتظاظ واحلشو .4
                                                            

، )دار إحياء العلوم: بريوت(، الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامهابشري عبد الرحيم الكلوب،  15
 .28- 27: ، ص1985

  .29- 28: ، صنفس املرجعبشري عبد الرحيم الكلوب،  16



 .أن يناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف .5

 .ثارةسب وأن ال تترك حىت تفقد عنصر اإلأن تعرض يف الوقت املنا .6

علومات واخلرائط السياسية والرسـومات  أن تبقي مع الزمن، كلوحات امل .7

 .البيانية وغري ذلك

 .أن تناسب ومدارك الطالب، حبيث يسهل االستفادة منها .8

  .جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها .9

إن هذه األمور تساعد املدرس يف استخدام الوسائل لعملية التدريس بطريقة 

  . أسهل ويف زمن أسرع، والوصول إىل األهداف املرجوة

واقتضى للتوسع غري حمدود يف إتاحة فرص التعليم للجميع دون متييز بني أبناء 

العديد من األمة الواحدة يف عاملنا املعاصر إىل التوسع يف فتح املدارس واستيعاب 

التالميذ يف خمتلف مراحل التعليم، واكتظاظ الفصول الدراسية يف بعض األحيان فوق 

  . طاقاا

نتيجة هلذا أدرك العاملون يف حقول التعليم أمهية التطور الذي حدث يف 

وسائل االتصال الفعالة يف عاملنا احلاضر، وأمهية استخدام هذه الوسائل بصورة فعالة 

  17:ربية والتغلب على املشاكل، اليت تتمثل يفخلدمة أهداف الت

إن انتشار وسائل االتصال احلديثة يؤدي إىل اتساع . اتساع املعرفة اإلنسانية  - 1

دائرة االتصال الثقايف يف اتمعات واألمم املختلفة، وأصبح من أهم واجبات 

املؤسسات التربوية والتعليمية واالجتماعية والدينية، نقل وإيصال املعارف 

 .الصلة حبياة أفراد اتمع واملعلومات واملشكالت احليوية واألحداث ذات
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عندما تزداد كثافة الفصول الدراسية يصعب على . كثافة الفصول الدراسية  - 2

املعلم  استخدام األساليب التربوية يف التدريس، واليت حتقق أهداف التعليم 

وباستخدام . واهتمامات وحاجات الدارسني وتراعي الفروق الفردية بينهم

معلم تعليم اجلماعات الكبرية من الدارسني وتوفري الوسائل التعليمية ميكن لل

الوقت والطاقة للمواقف التعليمية اليت حتتاج إىل تعليم فردي واهتمام 

 .بالفروق يف القدرات بني الدارسني

إضافة إىل هذا، احتاج املدرس إىل استخدام طرائق حديثة يف التدريس تقوم 

ب مع الوسيلة املناسبة لتحقيق األهداف على إثارة دافعية التالميذ، واستخدام األسلو

  . املرجوة يف العملية التعليمية

 

 تقسيمات وأنواع الوسائل التعليمية  - ب

  : 18قسام التاليةوسائل التعليمية وهي يف األتعددت أنواع وتقسيمات ال

 الوسائل السمعية والبصرية: القسم األول  .1

التعليمية الـيت تسـتخدم   عينات دراكها على املهي اليت تعتمد يف فهمها وإو

  :ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية . حاسيت السمع والبصر

وتضم اموعة اليت تعتمد على حاسة البصر كالصـور املتحركـة   . البصرية  -  أ

  .والصور الفوتوغرافية، والرسوم التوضيحية، والشرائح، واألفالم

كـالراديو  وتضم اموعة اليت تعتمد علـى حاسـة السـمع    . السمعية   - ب

 .واألسطوانات والتسجيالت الصوتية
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. وتضم اموعة اليت تعتمد على حاسيت البصر والسمع. السمعية البصرية -ج

وتشمل الصور املتحركة الناطقة كالتلفزيون واألفالم والتسجيالت الصـوتية  

  .املصاحبة للشرائح واالسطوانات أو الصور

 موعات املعملوسائل جم: القسم الثاين  .2

يت تتيح للدارسني فرص العمل واملشاركة، أكثر من املالحظة ويضم هـذا  وال

  :القسم أنواع الوسائل التالية 

 اخلربات املباشرة اهلادفة  -  أ

وهي املواقف اليت تقتضى نشاطا اجيابيا فعاال من التلميـذ، ويكتسـب عـن    

طريقها خربات تعتمد على خمتلف احلواس، ويكون الغرض من هذه املواقف واضـحا  

ويستمر أثر . ذهن التلميذ، مثل التجربة املعملية أو تربية حيوانات أو زراعة نباتات يف

 .هذه اجلربة لزمن طويل نتيجة ملشاركة التلميذ واجيابيته يف العمل

 )النماذج واألشياء والعينات ( اسمات   - ب

ومن أمثاهلا منوذج جسم اإلنسان، واخلرائط البـارزة، والكـرة األرضـية،    

وهذه اسمات ختتلف عن الواقع يف احلجم أو التعقيد أو املـادة،  . ت احملنطةواحليوانا

 .وهي توفر الوقت واجلهد واملال إذا أستخدمت كبديل للموضوع نفسه

 التمثيليات) ج

وختتص باملواقف املاضية أو نادرة احلدوث أو اليت تشكل أخطارا معينة عنـد  

احلماس أو لتوضيح أمور مكانية بعيدة عن دراستها على الطبيعة، أو مواقف االنفعال و

ومن فوائد التمثليات إتاحتها فرصة اإلسهام اإلجيايب عند الدارسني وتركيزها . الدارس

 .على العناصر اهلامة واستبعاد ما يشتت انتباه الدارس



 جمموعات املالحظة:  القسم الثالث .3

نبهم بل إا تتيح واليت تتيح للدارسني عنصر املالحظة، وال تعىن سلبية من جا

  :ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية . فرص العمل اإلجيايب

كمثل التجارب العملية يف حصص العلوم واملعامل، أو التوضيحات العملية،  .أ 

شرح موضوع علمي على السبورة أو اللوحة، أو تدريب علمـي علـى   

  . أجهزة

 الرحالت   .ب 

التالميذ بعرض ما مر خبربام  قد يستعني املعلم باملعارض ليقوم. املعارض  .ج 

الدراسية أو ملشاهدة مناذج وعينات وأشياء ولوحات متثـل موضـوعات   

 .دراستهم

 . وهي ما تعرض عن طريق السينما أو التلفزيون. الصور املتحركة  .د 

سطوانات وأشرطة التسـجيل واإلذاعـة الداخليـة    ، وهو كاألالصوت  .ه 

 .الدارسني بتكاليف قليلةوالراديو، وهي وسائل يستفيد منها العديد من 

 الصور الثابتة  .و 

ومنها ما يستخدم يف التعليم دون أجهزة عرض، ومنها ما حيتاج إىل أجهـزة  

 .عرض خاصة كجهاز عرض األفالم الثابتة

 الرسوم  .ز 

وهي شائعة االستخدام يف الكتب وعلى السبورات، واـالت واملعـارض   

وضـيح النظريـات واحلـوادث    واملتاحف وكثريا ما تكون أمهيتها وفاعليتـها يف ت 

  .والعمليات، أكثر من الواقع



نصـف الصـف   "ويف هذا البحث تستخدم الباحثة الصور الثابتة لتطبيق لعبة 

فمن . حيث تعد الباحثة صورتني كبريتني، وأربع صور على حجم متوسطـ". يعرف

املمكن أن تأخذ الباحثة الصور مـن الكتـب أو اجلرائـد أو اـالت أو الصـور      

  . وغري ذلك وتوغرافيةالف

بل هناك شروط تتـوفر عليهـا   . كل صورة مناسبا وجيدا لالستخداموليس 

  . صور، كما سيأيت بياا

 

 الصور  -  ج

منذ أكثر من تسعة وثالثني قرنا استخدم العرب الصور والرسوم كوسائل 

ويف ميدان تعليم اللغات األجنبية كان جون . إيضاح يف كتابام العلمية واألدبية

من أوائل الذين فطنوا إىل قيمة الصور والرسوم ) 1670- 1592(وس كومنيوس أم

  . 19كوسائل معينة يف تعليم اللغات الالتينية

وأخذ بعد ذلك استخدام  الصور والرسوم يف تدريس اللغات األجنبية يتزايد 

 .ويتعاظم

 يف تعليم اللغات األجنبية فوائد الصور والرسوم - 1

تعليم العربية للناطقني باللغات األخرى يعود إن استعمال الصور يف دروس 

  .عليمية ولغوية عديدة على الدارس واملدرس على السواءبفوائد تربوية ونفسية وت

   20:وأهم هذه الفوائد فيما يأيت
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 إثارة انتباه الطالب  -  أ

ال يتحقق تعلم جيد إال إذا استطاع املدرس أن  حيصر انتباه الدارسني ملا 

يأمن عدم انصرافهم عما يقدم هلم، وتؤدي الصور والرسوم دورا يعرض من مادة حىت 

  .كبريا يف ذلك

 زيادة التحصيل واحلفظ  - ب

إن استخدام الصور يف دروس العربية للناطقني ا باللغات األخرى يساعد 

وهذا شرط ضروري الستعمال اللغة فيما . الدارسني على حفظ املادة اللغوية وتذكرها

  . بعد

  ة تقليل الترمج) ج

تقلل الصورة من جلوء املدرس إىل الترمجة كوسيلة من وسائل التبليغ وتوضيح 

وذلك ألن الدارس سريبط اللفظ العريب مبعىن الصورة . معىن املادة اللغوية للدارسني

املرافقة له، من دون أن يضطر املدرس إىل ترمجة املعىن بلغة الدارس أو شرحه بعبارات 

  .طويلة باللغة العربية

  تزويد الدارسني بأوضاع ومواقف اجتماعية) د

إن من أفضل أساليب تدريس اللغات احلية إجياد موقف أو وضع اجتماعي   

أمام الدارسني وتدريبهم على استعمال العبارات اليت تقال يف هذه املواقف أو 

وحادث سيارة، , التعارف، والفندق: ومن أمثلة هذه األوضاع . األوضاع االجتماعية

ويلجأ بعض املدرسني إىل تشجيع الدارسني على متثيل ذلك . يف املستشفى أو مريض

  . املوقف يف الصف وأداء العبارات املطلوبة

  تنمية التذوق الفين للدارسني) ه



إن اختيار املدرس للصور والرسوم اليت تتوفر فيها العناصر الفنية اجليدة من لون   

ة يف الدروس، سيعمل ال ريب وخط ومنظور واستخدامها بصورة منتظمة ومستمر

  . على تنمية التذوق الفين للدارسني

وميكن أن نفسر أن اإلكثار يف استخدام الصور والرسوم لتعليم اللغات األجنبية   

  : بثالث حقائق، وهي

  .أوال، غن الصور والرسوم أثبتت فعاليتها وجدواها يف تعليم اللغات األجنبية

  .الوقت الالزم إلبالغ املعاين للدارسنيثانيا، يتناسب استعمال الصور مع 

ثالثا، إن فوائد الصور والرسوم ال تقتصر على مهارة معينة من املهارات اللغوية، 

وإمنا ميكن استخدامها يف مجيع املهارات اللغوية يف الصف أو يف خمترب اللغة أو يف 

  . البيت

 خصائص الصور والرسوم اجليدة - 2

وقادرة على حتقيق الغرض الذي استخدمت لكي تكون الصور والرسوم مفيدة 

من أجله يف دروس تعليم العربية للناطقني بغريها، البد هلا أن تتوفر على خصائص 

  .معينة

   21:وأهم هذه اخلصائص كما يأيت

 اإلجياز  -  أ

يقصد باإلجياز هنا تركيز الصورة أو الرسم على املعلومات اجلوهرية املطلوب 

ن املعلومات الثانوية اليت قد تصرف انتباه الدارس عن إيصاهلا إىل الدارس، والتقليل م

  .املعىن املقصود
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 الدقة  - ب

وتتضافر عوامل عدة على توفري الدقة , ينبغي أن يكون الرسم أو الصورة دقيقا

واستخدام األلوان الطبيعية، واللجوء إىل الصور , واقعية الرسم أو الصورة: فيه، أمهها 

  . الفوتوغرافية

  التفسريسهولة ) ج

يعتمد فهم الصورة او الرسم إىل حد ما على خواصهما الذاتية وصلتهما   

  .خبربات الدارسني ملساعدم على تفسريها وفهمها لتكون وسيلة معينة

  الوضوح) ه

ينبغي أن تكون الصور والرسوم املستخدمة يف الكتاب املدرسي واضحة،   

  .مساحة مناسبة وطباعة متقنة جيدة: وللوضوح شرطان

أن تكون صحيحة علميا، فإن كان ا خطأ علمي جيب أن ال تستخدم حىت ال ) و

  .  يتلقى الدارسون معلومات خاطئة

   
 الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم   -  د

يتعلم الدارس مهارة الكالم باللغة األجنبية عندما جييب على أسـئلة أو يقـرأ   

وتبدأ أول مرحلـة  . الفصل أو خارجهبصوت مسموع أو يشترك يف املناقشة داخل 

مبحاكاة الدارس ملا يسمعه من املعلم حىت يصل إىل إتقان أكرب يف اكتسـاب املهـارة   

  .عندما يستطيع أن يعرب شفهيا عن أفكاره وآرائه



وأهم الوسائل واألجهزة اليت تفيد الدارس على تعلم هذه املهـارة اللوحـات   

ونعرض فيما يلـي  . فالم الثابتة ومعامل اللغاتالوبرية والصور العادية والشفافة واأل

  : 22بعض الوسائل التعليمية لتعلم مهارة الكالم

تستخدم اللوحات الوبرية أو املغنطيسية لتدريب الدارس على النطق والكالم،   .أ 

ألا تعرض منظرا يساعد الدارس على تصور ما يتحدث عنه وتشجعه على 

يغري أماكن األشياء املعروضة، كأن شرح ما يرى كما أن املعلم يستطيع أن 

ينتقل سيارة مثال من شارع إىل شارع، حسب تطور القصة الىت يعرب عنـها  

كما يستطيع الدارس أن يعيد األشياء إىل أماكنها األصلية معربا يف . الدارس

  .نفس الوقت عن التغيري الذي أحدثه يف األشكال على اللوحات

نظم لسلسلة من اإلطارات أو الصور الىت تستخدم األفالم الثابتة يف عرض م  .ب 

تعني الدارس على التعبري عن التتابع الزمين للقصة الـىت يتحـدث عنـها أو    

املوضوع الذي يدرسه، كما ميكن استخدام هذه الصور كمثريات لـبعض  

 .العبارات واجلمل يف اللغة األجنبية الىت سبق للدارس تعلمها

ت قدمية لعرض موضوع لغـوي  ميكن استخدام لوحات العرض أو سبورا   .ج 

. متكامل عن الفصول األربعة مثال، أو أصناف الطعام أو أجـزاء اجلسـم  

ويفضل إشراك الدارسني يف مجيع الصور الىت تصلح للموضـوع الرئيسـي   

للوحة العرض مث تكوين جلنة من أعضاء الفصل لفحص هذه الصور والتنسيق 

على النطق والكالم للتعبري بينها مث تستعمل لوحة العرض لتدريب الدارسني 

 .عما حيتويه موضوع اللوحة
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ويستطيع املدرس أن يشجع الدارسني على تكوين جمموعـات مـن الصـور    

واألشياء الىت هلا عالقة مبنهج اللغة األجنبية واالحتفاظ ذه امللصقات لالستعانة ـا  

راك وتعترب أيضا كل األنشطة الـىت تـؤدي إىل اشـت   . كلما سنحت الفرصة لذلك

الدارسني يف التعبري الشفهي، مثل التمثيل واأللعاب اللغوية واملقـابالت والزيـارات   

  .والرحالت من الوسائل الفعالة يف هذا السبيل

  

 األلعاب: املبحث الثالث

 مفهوم األلعاب   - أ

وهو النشاط الوحيد الذي ال يهدف اإلنسان حني ". لعب"األلعاب مجع من 

فهو كالفن سرور أو ارتياح . املتعة الناجتة عن اللعب ذاتهميارسه إىل غرض حمدد سوى 

  . 23بال هدف أو متعة خالصة من أي غرض

أنه نشاط ) G. Gibbs(جيبس . ما قاله جك ومفهوم اللعب يف عملية التدريس

للوصول إىل غايتهم يف إطار القواعد  - متعاونني أو متنافسني –يتم بني الدارسني 

  . 24»...املوضوعية 

زمنا طويال تعبريا مستخدما ومدروسا يف الكتابات " لعب"لت كلمة ولقد ظ

ويف جمال تعليم اللغة أيا كانت تستخدم كلمة . املتعمقة على أعلى املستويات الفكرية

هلدف تربوي، وهو إعطاء الفرصة الواسعة لألنشطة الفصلية وتزويد " األلعاب"

  .  ب وتنمية املهارة اللغويةالدارس واملدرس بالوسيلة املرحية واملمتعة للتدري
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. وقد كانت عالقة األلعاب باملهارة اللغوية عالقة وثيقة متينة يف تدريس اللغة

ومىت كان النشاط الرئيسي للدرس شفهيا وتستخدم األلعاب فيه وسيلة تسمى 

  .األلعاب ألعابا شفهية

  

 أمهية األلعاب   - ب

كان موضوع اللعب يستأثر بعدد من الكتابات املتعمقة على أعلى املستويات  

الفكرية حىت يف جمال الفلسفة كما جند العديد من الكتابات السيكولوجية اجلادة عن 

  . 25اللعب بل والدراسات التجريبية البارعة والطريفة على اإلنسان واحليوان

يف ااالت االجتماعية وااالت إمنا هذا يدلنا على دور األلعاب وأمهيتها 

ففي ااالت التعليمية أصبحت األلعاب ترتبط كثريا باملهارات اللغوية، . التعليمية

واأللعاب الشفهية تسهم إسهاما وافرا حنو . كاالستماع والكالم والقراءة والكتابة

  . مهارة الكالم

لتكرار اململ، واالستفادة من األلعاب يف هذا اال الكالمي بديل عن ا

وختفيف من رتابة الدروس، وتوفري لفرص عديدة للكالم يف مواقف حية وممتعة، جتعل 

  .26الدارسني أكثر تفاعال مع ما يدرسونه وأشد جتاوبا للنشاط الكالمي

واملهارة فيما سبق بيانه . إن هذا مناسب بغرض تدريس اللغة وهو املهارة

طريقة  ار جيري كالعادة دون أية تنويع يفالتكرإذا كان . حتتاج إىل ممارسة وتكرار

التدريس أو استخدام الوسائل أصبح عمل التكرار ممال ومتعبا لدي الدارسني، ويف 

                                                            
الس الـوطين للثقافـة والفنـون    :  الكويت( حسن عيسى . ترمجة د ،سيكولوجية اللعب سوزانا ميلر، 25

  7: ص )1987، واآلداب
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وهنا متثّل األلعاب دورها . اية الدراسة ال يصل التدريس إىل األهداف املقررة

  . األساسي اهلام

مستويات برامج تعليم اللغة،  ولعلنا إذا تصورنا ألوان األنشطة الشفهية يف كافة

  .فسوف ندرك كم ستضفي عليها األلعاب ظرافة وحيوية

  

  خصائص األلعاب اجليدة  - ج

ولكن قد . أن تكون ممتازة من حيث كوا لعبة -بطبيعة احلال -للعبة ميكن   

. ال تعترب وسيلة نافعة مفيدة من حيث كوا وسيلة مساعدة من وسائل تعليم اللغة

ملح ببالنا السؤال، . ملستخدمني أو الالعبني ال يعرفون خصائص اللعبة اجليدةهذا، ألن ا

  .  ما خصائص اللعبة اجليدة؟ حىت يستفيد منها الالعبون

   27:وميكن إجياز خصائص اللعبة اجليدة يف اآليت  

 .مالءمة اللعبة ملستوى الدارسني - 1

 .صالحية اللعبة لكافة املستويات - 2

 .الدارسني إشراك اللعبة ألكرب عدد من - 3

 .معاجلة اللعبة ألكثر من مهارة أو ظاهرة لغوية - 4

 .اتصال اللعبة مبوضوع مدروس حديثا - 5

 .سهولة اإلجراء - 6

 . إذكاء اللعبة لروح املنافسة وجلبها للمتعة واملرح - 7
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على املدرس أن يفهمه فهما جيدا حىت يستطيع أن يصمم األلعاب اللغوية 

  .نها كل من الدارس واملدرساجليدة وينجح يف تطبيقها، حىت يستفيد م

  

  كيفية استخدام األلعاب  - د

إذا مل يكن الدارس أو املدرس معتادا على استخدام األلعاب اللغوية وتنويعها   

  . 28يف الصف، فينصح أن يقدمها ببطء وعلى فترات

. تقوم الباحثة ببطء وعلى فترات" نصف الصف يعرف"لذلك، يف إجراء لعبة 

شيئا جديدا لطالبات الفصل اخلامس من املدرسة اإلسالمية الدينية  هذا ألن اللعبة تعترب

ثانيا، . أوال، تنظّم اللعبة يف الصف على جمموعتني كبريتني. مبعهد نور العلوم للبنات

  .تنظم على أربع جموعات، وأخريا على األزوج

ظيمات الفصلية مالءمة تتضمن كل لعبة من األلعاب بأكثر أشكال التن

  29:فأشكال التنظيمات كما يلي. إلجرائها

 العمل الصفي اجلماعي والفردي  - 1

. يف العمل الصفي اجلماعي توجه اللعبة الواحدة إىل مجيع الدارسني يف الصف

وقد يتطلب اإلجراء اشتراك اجلميع دفعة واحدة أو من يسبق اجلميع يف احلل، أو  أحد 

  . الدارسني لكي ينوب عن اجلميع يف القيام ا بينما بقية الصف يستمعون

 العمل الزوجي - 2
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وذلك بتكليف كل . سهولة وسرعة التنظيمالعمل الزوجي ال أهم ما مييز

التلميذين من تالميذ الفصل بأداء نشاط عن طريق التعاون أو التنافس، وهو يتيح 

وال شك أنه أفضل للدارس . فرصا اعديدة للتدريب املكثف على االستماع والكالم

  .اخلجول من العمل الصفي اجلماعي ومن العمل باموعات

 العمل باموعات - 3

يف العمل باموعات من توفري مكان للتنفس يف الفصل، ومن يئة جمال البد 

. واسع للحركة بني اموعات ليسهل على املدرس االنتقال من جمموعة إىل أخرى

  .وهذا يتطلب تعديال يف نظام حجرة الدراسة، وتغيريا ألماكن بعض األثاث

ات فال بد أن وإذا اقتضت الضرورة أن تكون هناك منافسات بني اموع

أما إذا . تتشكل كل جمموعتني من دارسني ذوي استعدادات متبينة واملستويات اللغوية

مل يكن هناك تنافس بني اموعات، فيمكن للمدرس يف هذه احلالة أن خيتار 

جمموعات من الدارسني ذوي مستويات متجانسة أي متقاربة يف القدرة اللغوية لكي 

  . سب ما يقدم هلاتعمل كل جمموعة مستقلة حب

ويف النشاط باموعات جيلس الدارسون على هيئة دائرة أو على شكل حدوة 

 . حصان

   لعبة نصف الصف يعرف  - ه

كان النشاط الرئيسي للدرس شفهيا، جيدر عندئذ الكالم عن األشياء ومىت 

 احملسوسة اليت ميكن ملسها وحتريكها، وعن األحداث والوقائع اليت ميكن مساعها أو

  .رؤيتها، سواء يف احلقيقة أم يف الصور



اليت تستخدم يف هذا البحث نوعا من " نصف الصف يعرف"وكانت لعبة 

جدير بالذكر أن األلعاب اللغوية اليت تتعلق باملهارات اللغوية على . األلعاب الشفهية

األلعاب الشفهية، وألعاب النطق، وألعاب القراءة، وألعاب الكتابة، وألعاب . أقسام

ولكن يف كثري من األحيان تتداخل املهارات والعناصر . املفردات، وألعاب التراكيب

  .  ويف هذا البحث تركز الباحثة ببيان األلعاب الشفهية. يف اللعبة الواحدة

ومن أمهها ألعاب . 30واحد وعشرين نوعاعاب الشفهية كثرية حوايل األل

  . 31"السؤال واجلواب"، و"ناتاملواز"، و"السلسلة"، و"استمع ونفّذ"، و"التعرف"

بأحوال  ا مناسبةألن الباحثة تعتربه" نصف الصف يعرف"لعبة وختتار الباحثة 

الطالبات واال التعليمي يف املدرسة اإلسالمية الدينية كما سبق ذكره يف خلفية 

  .البحث

ويف كثري من األحيان تتوفر ألوان األلعاب الشفهية يف املهارات األخرى من 

أو للتنويع ماع والقراءة والكتابة  لوجود املشابكة بني املهارتني أو أكثر، االست

  .لتطوير أثناء تنظيمها وإجرائهااو

وتكون من " التعرف"نوع من أنواع ألعاب  "نصف الصف يعرف"لعبة و

والبند اللغوي الرئيسي هلذه اللعبة الذي مييزه من األلعاب . أيضا األلعاب الشفهية

  . األخرى هو أشكال االتصال باستخدام السؤال واجلواب

  : 32أما طريقة إجرائها فكما يلي

                                                            
أمحد عبد ايـد هريـري، املرجـع      أيضا ، راجع234 :ص نفس املرجع، ،ناصف مصطفي عبد العزيز 30
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  إلقاء أسئلة وإعطاء أجوبة :   اللغة

  ليس متاما –ال  –متاما  –تقريبا : مع بعض التعبريات مثل:   املوضوع

  دقائق 10-5:   الوقت

صور حبجم صفحة الة وتكون صورا  6- 3للعمل اجلماعي للصف، جتهز :   اإلعداد

أو يف جمموعات حتتاج أيضا  زوجوإلجراء اللعبة يف أ.   بسيطة بدون تفاصيل

  .صور لكل اثنني أو جمموعة من الدارسني 6- 3إىل 

  زوجأ/ يف جمموعات / مجاعي للصف :   اإلجراء

أنت أو دارس أو جمموعة من الدارسني ينظرون إىل الصورة اليت اليراها بقية 

ميكنك . الصف، والذين اليرون الصورة حياولون معرفة حمتواها عن طريق إلقاء األسئلة

  :مث تسأل »يوجد رجل يف الصورة  «: أن تقول

  ماذا يفعل؟:   املدرس

  هل جيري؟:   الصف

  ال:   املدرس

  هل يسبح؟:   الصف

  ال:   درسامل

  هل هو داخل الغرفة؟:   الصف

  ال، ليس متاما:   املدرس

الطالبات ما هي اللعبة؟  تعرفالبحث، ل إجراءالباحثة هذه اللعبة يف  تستخدم

صبحت الطالبات يتعودن ن تضيف هذه اللعبة متعة إىل الدرس وأوكيف هي؟ وأ



يف مواقف لكالم  يف الطالبات ءة ااأن ترقي كفحتاول الباحثة من هذه اللعبة . باللعبة

   .رغبتهن حنو اللغة العربيةوتثري احلديث البسيطة واستخدام الصيغ النحوية الصحيحة، 

  

  

    

  



 



  الفصل الثالث

  منهجية البحث

ومنهجه، وجمتمـع البحـث وعينتـه    مدخل البحث  حيتوي هذا الفصل على

والبيانات ومصـادرها ، وأدوات البحـث،   وأسلوب اختيارها، ومتغريات البحث، 

  .وأسلوب حتليل البيانات، ومراحل إجراء البحث

  هونوع مدخل البحث  - أ

وهو  ،املدخل الكيفي) 1يف هذا البحث هو  ةستخدمه الباحثستاملدخل الذي 

إجراء البحث الذي ينتج البيانات الوصفية اليت تشتمل على الكلمات كتابة كانت أو 

وكان اهلدف هلذا املدخل الفهـم  .  ميكن مالحظتهايتشفويا عن اإلنسان وطبيعتهم ال

املالحظة وقد حصلت البيانات من خالل  .1واألحوال املوجودة املعلومات السليم عن

وهو إجراء البحث الذي ينتج البيانات اليت تكون على  ،املدخل الكمي) 2. و املقابلة

ر هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات اصورة العددية، أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقد

وحتصل البيانات الكمية من نتائج االختبارين، . 2ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

  .القبلي والبعدي

ألنه يعتـرب أقـرب   منهج جترييب، ف  ةستخدمه الباحثستالذي  نوع البحثأما 

هو تغري متعمد ومضبوط للشـروط  و. مناهج البحوث حلل املشاكل بالطريقة العلمية

ومالحظة ما ينتج عن هـذا   -اليت تكون موضوعا للدراسة-احملددة للواقع أو للظاهرة 

                                                            
1 Setiadi, Bambang, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif  

dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal: 215 
2 Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2005), hal:  206 



دف الباحثة من استخدام هذا املنـهج أن  . 3التغري من آثار يف هذا الواقع أو الظاهرة

تكتشف تأثري املتغري املعني على املتغري اآلخر يف العملية، أي تريد الباحثة منه كشـف  

  .  وترقية مهارة الكالم "نصف الصف يعرف"العالقات السببية بني لعبة 

املنهج التجرييب يتكون من تصـميم اموعـة الواحـدة أو امـوعتني أو     

ترى الباحثة أن تصميم اموعتني مناسب لبحثها، لذلك ختتار . 4وعات املتكافئةام

فاموعة . الباحثة املنهج التجرييب بتصميم اموعتني، جمموعة ضابطة وجمموعة جتريبية

الضابطة تدرس فيها مهارة الكالم بالطريقة املوجودة، وتدرس مهارة الكالم باستخدام 

  :ويتضح ذلك يف اجلدول اآليت. يف اموعة التجريبية "نصف الصف يعرف"لعبة 

  

  )1(اجلدول 

 االختبار البعدي  التجربة االختبار القبلي اجملموعة

 √  X √ الضابطة

  √  √ √ التجريبية

  

 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها   - ب

ـ   يتالكانت الطالبات يف املدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد نور العلوم للبنات ال

اإلعدادي، وهو  الفصل. وتنقسم إىل ستة فصول. طالبة 259درسن اللغة العربية حنو 

يتكون من أربعة فصول، والفصل األول يتكون من ثالثة فصول، والفصـل الثـاين   

                                                            
دار أسامة للنشر والتوزيع، : الرياض( ،اته وأساليبهومفهومه وأد: البحث العلميون، عبيدات وآخر ذوقان  3
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يتكون من فصلني، والفصل الثالث فصالن، والفصل الرابع وهو فصل واحد، والفصل 

  .العدد جمتمعا هلذا البحثوجتعل الباحثة ذاك . 5اخلامس وهو فصالن

وعـددهن  . عينة البحث" أ و ب"وختتار الباحثة الطالبات يف الفصل اخلامس 

طالبة، ويف الفصل  20" أ"جتلس يف الفصل اخلامس : طالبة، وعلى سبيل التفصيل 40

أن الفصـل  ) 1ختتار الباحثة الفصل اخلامس عينة  ألمور، . طالبة 20" ب"اخلامس 

فة مناسبة يف تعلم اللغة العربية، وقد درس اللغة العربية يف مـدة  اخلامس قد قطع مسا

أن اللعبة الشفهية اليت ) 2مخس سنوات واستوعب مفردات أكثر من فصول أخرى، 

، وكانت لعبةً ملستوى املتوسطني "نصف الصف يعرف"ستستخدمها الباحثة هي لعبة 

أن هـذا  ) 3، ت الفصـول والفصل اخلامس يعترب متقدما نظرا إىل طبقا. واملتقدمني

البحث يستعني باملنهج التجرييب، واألصلح هلذا املنهج أن يستخدم جمموعتني، جمموعة 

، والفصل أدناه من جانبة الكفاءة هو الفصل الرابع، ولكن الباحثة ال 6ضابطة وجتريبية

طالبة، وال ميكن للباحثـة أن جتعلـه    25تكتفي ذا الفصل ألن عدد الطالبات فيه 

بناء على ذلك ختتار الباحثة الفصل اخلـامس ألن العينـة   . عتني ألن العيينة قليلةجممو

مث جتعل الباحثـة  . 7أكثر، والعينة الكثرية اليت متثّل جمتمع البحث خري من العينة القليلة

  .جمموعة جتريبية" ب"جمموعة ضابطة والفصل اخلامس " أ"الفصل اخلامس 

، ألن الباحثـة ال  )purposive sample(دية ونوع العينة يف هذا البحث عينة عم

 .اصة سبق بيااختتارها عشوائية بل تتعمد  على أهداف خ

                                                            
دليل األنشطة التعليمية للمدرسة اإلسـالمية الدينيـة    يف املدرسة اإلسالمية الدينية، قسم التعليم والتربية  5
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6 Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, jil. IV (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 

1984) hal: 57 
7 Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005) hal: 99 



إن اختيار العينة العمدية يرتبط مبا أراده الباحث الذي يبين إرادته على أغراض 

والعينة العمدية كما قال أمحد بدر تتكون من مفردات معينة متثل . 8وأهداف البحث

فالباحث يف هذه احلالة قد خيتار مناطق حمـددة تتميـز   . متثيال سليما اتمع األصلي

خبصائص، وهذه تعطي نتائج أقرب ما تكون إىل النتائج اليت ميكن أن يصـل إليهـا   

  . 9الباحث

 متغريات البحث -ج

هناك متغريان يف هذا البحـث،  . كان املتغري ميثل دورا هاما يف البحث العلمي

فاملتغري ). Dependent Variable(واملتغري التابع ) Independent Variable(املتغري املستقل 

املستقل هو العامل الذي نقيس مدى تأثريه على املوقـف ويسـمى أيضـا بـاملتغري     

 .10واملتغري التابع هو العامل الذي ينتج عن تاثري العامل املستقل. التجرييب

 املتغري املستقل  - 1

. "نصـف الصـف يعـرف   "هو استخدام لعبة  املتغري املستقل يف هذا البحث

  . ويهدف هذا البحث إىل قياس تأثري املتغري املستقل أو املتغري التجرييب حنو املتغري التابع

 املتغري التابع  - 2

املتغري التابع يف هذا البحث هو كفاءة طالبات الفصل اخلامس يف مهارة 

 املتغريين، املستقل فكان هدف هذا البحث معرفة العالقات السببية بني. الكالم

حنو كفاءة  "نصف الصف يعرف"تأثري استخدام لعبة والتابع، تعين الباحثة معرفة 

هل تترقى . طالبات الفصل اخلامس يف املدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد نور العلوم

                                                            
8 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal:58 

  342:ص) 1982وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي، : الكويت( أصول البحث العلمي ومناهجه،أمحد بدر،   9
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يف تعليم اللغة " نصف الصف يعرف"كفاءن يف مهارة الكالم بسبب استخدام لعبة 

  ؟ العربية أم ال

  

 البيانات ومصادرها  -  د

 ،)شـخص 3P :1 (person )بعبارة تعترب مصادر البيانات يف هذا البحث  أما

2( paper )ذا البحـث  ،)أوراق وهي الوثائق وغريها لفهم كل األشياء اليت تتعلق .

3(place  )فيها األنشطة التعليميـة   عقدتميثل غرفة أو معمال أو فصال اليت  ،)موقع

 . 11اليت تتعلق ببيانات البحث

رئـيس   إىل عن كل ما يتعلق ذا البحث ةسأل الباحثتسويف املصدر األول، 

املدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد نور العلوم للبنات بكبونساري ماالنج، ومدرسي اللغة 

  .العربية وطالبات الفصل اخلامس يف نفس املدرسة

  البحثأدوات  -ه

. يتطلب القيام بالبحث طبقا ملنهج البحث الذي سبق ذكره، جتميع البيانـات 

فاألدوات اليت ستستخدمها الباحثة يف جتميع البيانات هلذا البحـث هـي املالحظـة    

  : ، ويأيت البيان كما يليقابلة واالختبارواالستبانة وامل

 ) Observation( املالحظة - 1

ما أو إدراك شيئ ما عن طريق الوصـف   وهي التبحر يف ظاهرة ما أو فكرة

 تستخدم هذه األداة ملالحظة سلوك طالبات الفصل اخلامس وميوهلن واجتاهان. 12هلا
                                                            
11 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta:Rineka Cipta, 

1998) hal:114 
دار الفكر للطباعة : عمان( دراسات يف املناهج واألساليب العامة،صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،   12

  143:ص) 1987والنشر والتوزيع، 



، وتستخدم أيضا لتمكني الباحثة من مجع بيانات كثرية عن الطالبـات  إىل اللغة العربية

 . أثناء وجودهن يف الفصل أو قيامهن بالنشاطات الشفهية

أن تسجل مالحظتها عن كل طالبة الفصل اخلامس يف دفتـر  وجدير للباحثة 

  .خاص

 (Interview) املقابلة   - 2

فـإن  . استبانة شفهية بدال من كتابة اإلجابات -إىل حد كبري –تعترب املقابلة  

تلجأ إليها الباحثة لتحقيـق  . 13املستجيبني يعطون معلومام شفهيا يف عالقة مواجهة

يانات ومعلومات اليت ترتبط بتعليم اللعة العريبيـة،  وهي التوسع يف مجع ب. األغراض

إن . خاصة يف مهارة الكالم، وتوثيق الصلة بني الباحثة وطالبات الفصـل اخلـامس  

الباحثة تقوم باملقابلة األوىل قبل إجراء البحث للحصول على املعلومات الـيت تتعلـق   

مبعهد نور العلوم للبنـات  مبشكالت تدريس اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية الدينية 

واملقابلة الثانية تقوم ا الباحثة بعد إجراء البحث للحصول على . بكبونساري ماالنج

لترقية كفـاءة طالبـات   " نصف الصف يعرف"املعلومات اليت تتعلق باستخدام لعبة 

الفصل اخلامس يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة، واستخدام الصـيغ النحويـة   

تعرض املقابلة لذوي العالقة مبوضوع البحث كرئيس املدرسـة  . الكالم الصحيحة يف

  .واألساتذة، والطالبات

  

 االختبار -3

                                                            
  350:أمحد بدر، املرجع السابق، ص  13



وذلـك  . تقوم الباحثة باالختبار القبلي واالختبار البعدي إلجراء هذه التجربة 

مث جتري . بإجراء االختبار القبلي للمجموعتني، الضابطة والتجربة، قبل إجراء التجربة

. وبعد ذلك جيري االختبار البعدي لكلتا امـوعتني . التجربة موعة التجربة فقط

وأسئلة االختبار ترتبط مبواقف احلديث . ويعرض االختباران لطالبات الفصل اخلامس

دف الباحثة باالختبار قياس كفاءة الطالبات يف الكالم يف مواقف احلديث . البسيطة

  .حوية الصحيحة يف الكالمواستخدام الصيغ الن البسيطة

 )Questionnaire(االستبانة  -4

هي أداة للحصول على احلقائق والبيانات، وتعتمد على إعداد جمموعة مـن   

واالستبانة املستخدمة يف هـذا البحـث   . 14األسئلة ترسل لعدد كبري من أفراد اتمع

ألسئلة اليت حتتاج إىل وا. 15استبانة حمددة حيث تعد الباحثة األسئلة وأجوبتها من عندها

موعـة   االستبانة تعرض .إجابة حرة من الطالبات تسأهلا الباحثة من خالل املقابلة

نصف الصف "عن استخدام لعبة لتجميع البيانات  جتريبية من طالبات الفصل اخلامس

لترقية كفاءة الطالبات يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة واستخدام الصيغ " يعرف

  .ة الصحيحة يف الكالمالنحوي

  

 أسلوب حتليل البيانات   -  ه

                                                            
  347:ر، نفس املرجع، صأمحد بد  14
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كي حتصل الباحثة على البيانات الصادقة حيتاج هذا البحث إىل أسلوب حتليل 

فاألسلوب األنسب لتحليل البيانات من هذا البحث التجرييب هـو الرمـز   . البيانات

        :16"-ت-اختبار "اإلحصائي 

∑ ٢ ∑ ٢
 ٢

١
 

١
 

  املقياس املعديل من اموعة التجربة : 

  املقياس املعديل من اموعة الضابطة:    

∑  التنوعي يف كل النتائج من اموعة التجريبيةالعدد :    ٢

∑  التنوعي يف كل النتائج من اموعة الضابطةالعدد :   ٢

 عدد الطالبات يف اموعة التجريبية:    

 الطالبات يف اموعة الضابطةعدد :   

  
 مراحل إجراء البحث  - ز

  :تأيت الباحثة باملراحل األولية قبل إجراء البحث ، وهي كما يلي

مبعهد نور العلوم  اإلسالمية الدينيةاملالحظة األوىل ملعرفة أحوال املدرسة   - 1

 .وتعليم اللغة العربية املوجودة فيها بكبونساري ماالنج للبنات

 .األوىل ملعرفة مشكالت تدريس اللغة العربيةقابلة امل  - 2

 حتديد جمتمع البحث وعينته  - 3

 تشكيل جمموعة التجربة وجمموعة الضابطة  - 4

                                                            
16  Suharsimi Arikunto, op. cit.,  hal:229 



 إعداد املواد  - 5

  :مث تليها املراحل التجريبية، وهي كما يلي

 إجراء االختبار القبلي موعتني - 1

 إجراء التعليم للمجموعة الضابطة - 2

 إجراء التجربة للمجموعة التجريبية - 3

 إجراء االختبار البعدي موعتني - 4

 حتليل ورصد نتائج االختبار موعتني - 5

 تقدمي االستبانة  - 6

 املقابلة األخرية - 7

  حتليل مجيع البيانات - 8

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  

ويف هذا الفصل تبدأ الباحثة بتقدمي املبحث األول، فيه عرض بيانات املقابلة   

وحتليلها، واملبحث الثاين الذي يشمل على البيانات عن إجراء عملية البحث، و 

املبحث الثالث عرض نتائج االختبار، واملبحث الرابع عرض نتائج االستبانة، ويف 

  . املبحث اخلامس مناقشة نتائج البحث

  

  عرض بيانات املقابلة وحتليلها: بحث األولامل

  حملة تارخيية عن املدرسة اإلسالمية الدينية   - أ

البيانات عن حملة تارخيية عن املدرسة اإلسالمية الدينية حصلت عليها الباحثة إن 

  .من ميدان البحث بطريقة املقابلة مع رئيسة املدرسة

كما قالت رئيسة املدرسة اإلسالمية الدينية أن هذه املدرسة تكون حتت ظل 

  . للبنات اليت تقع يف شارع كبونساري ماالنج" نور العلوم"املعهد 

ميالدية الشيخ احلاج حممد شفاء، وهو عامل فقيه يقوم  1953أسس املعهد سنة 

مية الدينية حتت ميالدية أنشئت املدرسة اإلسال 1977ويف السنة . خبدمة الناس

  .مسؤولية ابنه الثاين احلاج فوزي شفاء

يدرس . شخصا 53يف بداية أمرها تتكون املدرسة من فصلني بعدد الطالبات 

فيها العلوم الدينية مثل علم الفقه، وعلم التفسري، وعلم احلديث، والقواعد، واللغة 



ال يصل إىل مخسة، وهم وكان عدد املدرسني أول نشأة هذه املدرسة . العربية وغريها

  . مؤسس هذا املعهد، وزوجته، وابنه، وبنته، واملدرس من معهد آخر

تقريبا،  500فصال بعدد الطالبات حنو  21وعدد الفصل اآلن يبلغ إىل  

  .   مدرسا 35واملدرسون الذين خيدمون علومهم يف هذه املدرسة يبلغون إىل 

التها رئيسة املدرسة مشهورة  لقد كانت املدرسة اإلسالمية الدينية كما ق

بالتربية القرآنية واللغة العربية، ألن الطالبات الوافدات إىل املسابقات كاخلطابة باللغة 

لذلك جعلت املدرسة حصص تدريس . العربية  كثريا ما حيصلن على املرتبة األوىل

  .  لعربيةاللغة العربية أكثر من الدروس األخرى لكي تتعود الطالبات الكالم باللغة ا

يف . وزادت الرئيسة أن ميول الطالبات إىل هذه اللغة نقصت من حني إىل حني

السنوات األخرية أخذت الطالبات يهملن اللغة العربية، إما يف الفصل أو خارج 

ومدرسو اللغة العربية كما قالت رئيسة املدرسة ال يصريون أسوة هلن يف . الفصل

  . الكالم

  

  املدرسة اإلسالمية الدينية تدريس اللغة العربية يف  - ب

أما .  مدرسي اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية الدينية وجتري املقابلة أيضا مع

يف املقابلة األوىل . املقابلة مع املدرسني تقع مرتني، املقابلة قبل إجراء التجربة وبعدها

اف، ومنهج، تكشف الباحثة عما يتعلق بتدريس اللغة العربية يف هذه املدرسة من أهد

وطرائق التدريس، والوسائل املستخدمة يف التدريس، واملشكالت اليت واجهها مدرسو 

اللغة العربية، واحملاوالت حللها، ورغبة الطالبات حنو العربية والعوامل املؤثرة عليها، 

  .وغريها كما ثبت يف دليل املقابلة



الباحثة آراء املدرسني  ومن املقابلة الثانية تعين بعد إجراء التجربة تكشف عنها

يف لترقية كفاءة طالبات الفصل اخلامس " نصف الصف يعرف"حول استخدام لعبة 

. الكالم يف مواقف احلديث البسيطة، واستخدام الصيغ النحوية الصحيحة يف الكالم

ودف أسئلة املقابلة الثانية إىل مدرس اللغة العربية يف الفصل اخلامس اليت جرت عليه 

  .ربةهذه التج

  : وحتصل الباحثة على البيانات اآلتية

 تدريس اللغة العربية يف هذه املدرسة  - 1

كانت اللغة العربية يف هذه املدرسة تنال اهتماما كبريا من املدرسة، بدليل أن 

حصص درس اللغة العربية أكثر من حصص الدروس األخرى، بل هناك دروس إضافية 

  . لتنمية كفاءة الطالبات اللغوية  لتدريس اللغة العربية

ويف كل لقاء حصتان، . يف األسبوع يف اليومني تدرس اللغة العربية أربع حصص

  . حصة مخسون دقيقة، إذًا يف كل لقاء مئة دقيقةويف كل 

مدارج الدروس "تدريس اللغة العربية  يف هذه املدرسة هو وكان الكتاب املقرر ل

ويتكون . صري علوي، مؤسس معهد الدراسات القرآنيةالذي ألفه األستاذ ب" العربية

  .هذا الكتاب من أربعة أجزاء

يف اجلزء األول أربعة وثالثون درسا، . أما مادة اللغة العربية تشمل على دروس

يبحث عن أمساء االستفهام، وأمساء اإلشارة، والظروف، واأللوان، واملفردات اليت 

  . فيها، واألدوات املدرسيةتتعلق بالبيت وما فيه، واملدرسة وما 

ويف اجلزء ستة عشر درسا، حيتوي على الضمائر، واجلملة االمسية، واجلملة 

  . الفعلية، واإلضافة



حيتوي على أمساء االستفهام، وأمساء . أربعة عشر درسا ويف اجلزء الثالث

االمسية والفعلية، واملفرد والتثنية واجلمع، وتصريف   اجلملةاإلشارة، واأللوان، و

  .  األفعال، والعدد واملعدود، ونصوص القراءة اليت فيها القواعد املدروسة

ويف اجلزء الرابع مثانية عشر درسا اليت حتتوي على املذكر واملؤنث وتطبيقه يف 

 تركيب الكلمات، الضمائر واألفعال، ومصادر األفعال واملصادر املؤولة وتطبيقها يف

وكثر فيه . وتصريف األفعال الثالثية اردة واألفعال املزيدة وتطبيقها يف اجلملة

وال يوجد . ويف كل درس حمادثة ونصوص القراءة. التدريبات ملهارة الكتابة والقراءة

ويترتب يف مجيع األجزاء احملادثة، والتمرينات، . فيه تدريبات خاصة ملهارة االستماع

  .   جم للمفردات يف اية كتابواملع

وكان تقسيم فصول اللغة حسب األجزاء املوجودة، بعد أن اشتركت الطالبات 

  . فدخلت كل طالبة فصال حسب قدرا يف اللغة العربية. التصنيفييف االختبار 

كان تدريس اللغة العربية يف هذه املدرسة ال جيري على املنهج على مستوى 

على املنهج الذي الذي قررته وزارة الشؤون الدينية، بل   )KTSP(الوحدة التعليمية 

  . قررته هذه املدرسة نفسها

الكفاءات على ذا املنهج متكني الدارسني وأهداف تدريس اللغة العربية على ه

اللغوية األربع، االستماع والكالم والقراءة والكتابة، إال أن اهلدف األساسي من تلك 

الكفاءات هو مهارة الكالم، أشار إليه وجود نظُم املدرسة اليت أثبتتها املدرسة، وهي 

وأن . جيب على كل طالبة أن تتكلم باللغة العربية مع غريها إما يف الفصل أو خارجه

ولكن األسف، ال يؤدي . لغة العربية لكتابة املعلومات امللصقة على اجلدارتستخدم ال

  . ذا النظام إال قليل من الطالبات واملدرسني



ويف الواقع، كان معظم املدرسني قد أمهلوا كثريا باجلانبني، الكالم واالستماع، 

ريت الكتابة فالتدريبات واملمارسة ملها وبذلوا جهدهم باالهتمام بالقراءة والكتابة،

والقراءة أكثر من مهاريت االستماع والكالم رغم أن حمتويات الكتاب تشمل على 

  .تنمية الكفاءات األربع، ال يثبت واحدا دون آخر، بل مجيعا

أصبحت ميول الطالبات يف السنوات األخرية ضعيفة . هذه هي املشكلة الكبرية

هذه، كما قال . املدرسة كثرياخاصة يف الكالم، أمهلن النظام اللغوي الذي وضعته 

  :بعض مدرسي اللغة العربية ألسباب، منها

الطريقة اليت يستخدمها مدرسو اللغة العربية كثريا طريقة القواعد  - 1

والترمجة، اليت تعتمد على قراءة النصوص وترمجتها وتركّز على التدريب 

التحريري ويكثرون يف استخدام طريقة القراءة، وقليال ما يستخدمون 

الطريقة اليت تعطي جماال واسعا لكثرة املمارسة والتدريب املكثف يف 

الكالم رغم أن اهلدف األساسي من تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة 

 . هو مهارة الكالم

ال يستخدم املدرس . قلة الوسائل املعينة لتنمية كفاءة الطالبات يف الكالم - 2

مع أن هناك وسائل . لعربيةإال الطباشري والسبورة يف تدريس اللغة ا

 .تعليمية متنوعة كالصور والبطاقات وغريها

جتري عملية التدريس كثريا يف حالة مملة ومتعبة حىت يشعر معظم  - 3

 . الطالبات بالعبء والكراهية اللغة العربية

عدم القدوة للطالبات يف الكالم، فاملدرسون ال يتكلمون باللغة العربية،  - 4

 . إما بينهم أو مع الطالبات



وهذه املشكالت . إن ميول الطالبات حنو اللغة العربية ترتبط ذه املشكالت

فبدأت تسعى هذه املدرسة حتل تلك املشكالت بإقامة . حتتاج إىل عالج شامل مستمر

 .حمللية جلميع مدرسي اللغة العربيةالدورة التدريبة ا

ا البحث أيضا حياول أن حيل هذه املشكالت من جانب الوسائل وهذ  

  .باستخدام الوسيلة املمتعة بطبيعتها، وهي لعبة نصف الصف يعرف

  

 "نصف الصف يعرف"استخدام لعبة    - 2

وبعد أن انتهت التجربة، قابلت الباحثة مدرس اللغة العربية يف الفصل اخلامس 

" نصف الصف يعرف"الذي جتري عليه التجربة، وتسأله الباحثة حول استخدام لعبة 

جدير . لترقية كفاءة طالبات الفصل اخلامس يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة

بالذكر أن مدرس املادة يالحظ عملية تدريس اللغة العربية اليت قامت عليها الباحثة من 

  .عملية إجراء التجربة يف اموعة التجريبية عة الضابطة أوبداية إىل اية، إما يف امو

فأجاب أن استخدام اللعبة لتدريس اللغة العربية شيء جديد يف هذه املدرسة   

. واعتربها وسيلة جيدة إلثارة غرية الطالبات حنو اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم

وتعطي فرصة واسعة هلن للممارسة هذه اللعبة أيضا تشجع مجيع الطالبات على الكالم 

بالكالم وتدرن على الكالم بالتراكيب الصحيحة، وهذه اللعبة تزود الطالبات بثروة 

  .املفردات كثريا، وجتعل حالة الدراسة مرحية وممتعة

إال أن هناك بعض الطالبات اليت إذا اهتمت بالكالم أخطأت كثريا يف القواعد، 

وللطالبة اليت جهلت بالكثري من . وترددت يف الكالموإذا اهتمت بالقواعد بطئت 



املفردات اللغوية جيعل كالمها غري منظم ومرتب وكاد أن تسكت وال خيرج من 

  . لساا صوت، وملن هلا املفردات الكافية تتحدث عن الصورة بنشاط ومحاسة كبرية

لغوية وزاد أن من سيستخدم هذه اللعبة يلزم عليه أن يعرف ثروة الطالبات ال

من املفردات حىت يستطيع أن خيتار الصور اجلذابة املناسبة باستيعان  باملفردات ألن 

  .   الصور الغريبة أو الصعبة مفرداا تكلف الطالبات يف الكالم

وأضاف أيضا أن هذه اللعبة حتتاج إىل معرفة كثري من املفردات اللغوية، إذا 

تعبري عن الصور بلغتها، ولكن إذا كثرت قلت املفردات عند الطالبة صعب عليها ال

 .فسوف يكون أسهل

 
   وحتليلها ض البيانات عن إجراء عملية البحثعر: املبحث الثاين

جرت التجربة يف ستة لقاءات، من مايو إىل يونيو، أي من تاريخ الرابع عشر 

" أ"قامت الباحثة بعملية التدريس يف الفصل اخلامس . من مايو إىل اخلامس من يونيو

و كذلك يف الفصل اخلامس . الذي أصبح جمموعة ضابطة، والعدد فيه عشرون طالبة

ومدرس املادة . الذي يكون جمموعة جتريبية، وعدد الطالبات فيه عشرون طالبة" ب"

  :ويأيت البيان والشرح فيما يلي. يالحظ من األول حىت األخري

  إجراء عملية التدريس يف اموعة الضابطة    -  أ

بالطريقة املوجودة تعين " أ"تدرس الباحثة اللغة العربية يف الفصل اخلامس 

طريقة القواعد والترمجة وطريقة القراءة، وتستخدم الوسائل اليت يستخدمها مدرس 

  . املادة من قبل، وهي السبورة والطباشري



. وكان هذا التدريس يف مخسة لقاءات، فيها االختبار القبلي واالختبار البعدي

ويف هذا التدريس تدرس الباحثة املواد املوجودة يف الكتاب املقرر دون أن تصمم من 

  .  عند نفسها

  :أما اخلطوات العامة لتدريس اللغة العربية يف اموعة الضابطة هي كما يلي

 .تقرأ الطالبات النص مجاعة - 1

 تأمر الباحثة إحدى الطالبات أن تكتب الواجب املرتيل على السبورة وتعطي - 2

 . الفرصة آلخرٍ تفتيش اإلجابة وتصحيح األخطاء إن وجدت

 .تترجم الباحثة املفردات اجلديدة بلغة إندونيسية - 3

 .القواعد يف الدرس باختصار دون تفصيل وتأخذ أمثلتها من النصتشرح  - 4

 .تتيح الباحثة الفرصة للطالبات لترمجة النص بالتبادل - 5

 . تنيتقرأ الباحثة النص مرة وتكرره الطالبات مر - 6

 .تذكر الباحثة اجلملة و كل طالبة تترمجها متبادلة - 7

 .تذكر الباحثة معىن اجلملة و كل طالبة تقرأ مجلتها - 8

 .متنح الباحثة فرصة تقدمي األسئلة عن األشياء ال يفهمها الطالبات - 9

 .أمرت الباحثة أن تقرأ الطالبات النص مجاعة - 10

 .حلجرةتطلب الباحثة أن جتيب الطالبات مترينات الدرس يف ا - 11

وجيري مثل هذه الطريقة يف كل لقاء معظم السنة الدراسية حىت تشعر 

  . الطالبات بامللل وذهبت احلماسة من أنفسهن

. وتالحظ الباحثة أن هذه الطريقة تركز تدريس اللغة يف مهارة القراءة والترمجة

االستماع  والتمرينات املوجودة يف الكتاب كثريا ما دف إىل مهارة الكتابة، ال مهارة



والكالم، مع أن اهلدف األساسي من تدريس اللغة العربية هو مهارة الكالم كما قررته 

ولكن طريقة التدريس املوجودة ال تسهم كثريا لتنمية كفاءة الطالبات . هذه املدرسة

  . يف الكالم

أما البيان عن ستة لقاءات تدريسية للمجموعة الضابطة هو كما يف اجلدول 

 : اآليت

  )2(اجلدول 

  تدريس اللغة العربية يف اموعة الضابطة
  بيان املادة  بيان األنشطة  الزمان احلصة  التاريخ اللقاء

1  17/5/

2011  

1 20
  دقيقة

د

ق

ي

ق

ة

 التعارف عن النفس -
 التعارف عن عملية التدريس - 
  

اسم الباحثة   - 
 والعنوان

إجراء البحث   - 
  وأهدافه

 إجراء االختبار القبلي، وذلك أن - 2
تدعو الباحثة كل واحد من 
الطالبات وتسأله عن أسئلة، وأن 

  جتيبها الطالبة شفهيا

  أسئلة االختبار 
 التعارف  - 
 ذكر املفردات  - 
  وصف الصورة  - 

 2   18/5/

2011  

1 50
  دقيقة

تشرح الباحثة  القواعد باختصار  -
 دون تفصيل وتأخد األمثلة من النص

تقرأ الباحثة النص مرة وتكرر   - 
 الطالبات مرتني

 تشرح الباحثة معىن املفردات اجلديدة  - 
 تترجم الطالبات النص بالتبادل  - 

تقرأ الباحثة ترمجة اجلملة و كل   - 

  الدرس السابع 
 املصدر  - 
50 2  )1(القطار   - 

  دقيقة



  طالبة تذكر مجلتها متبادلة

3  24/5/

2011  

1 50
  دقيقة

 مراجعة الدرس السابق -
تشرح الباحثة  القواعد باختصار   - 

 دون تفصيل وتأخد األمثلة من النص
 تقرأ الطالبات النص مجاعة  - 
 تعطي الباحثة معىن املفردات الصعبة  - 
تذكر الباحثة اجلملة و كل طالبة   - 

 تترمجها متبادلة
تذكر الباحثة معىن اجلملة و كل   - 

 طالبة تقرأ مجلتها
  الواجب املرتيلتعطي الباحثة   - 

  الدرس الثامن 
 املصادر املؤولة -
50 2  )2(القطار   -

  دقيقة

4  25/5/

2011  

1 50
  دقيقة

التحليل واملناقشة عن الواجب املرتيل -
السؤال واجلواب بني الباحثة  - 

 والطالبات عن الدرس
 يقرأ واحد النص واآلخر يكرره - 
 تترجم الطالبات النص بالتبادل - 
النص قواعد تستخرج الطالبات من  - 

  املصدر واملصادر املؤولة

  الدرس التاسع
مراجعة املصدر   -

  واملصادر املؤولة
إىل مكتب   -

  الربيد

2 50
 دقيقة

5  31/5/

2011  

1 50
  دقيقة

 تقرأ الطالبات مجاعة -
تشرح الباحثة  القواعد باختصار   - 

 دون تفصيل وتأخد األمثلة من النص
السؤال واجلواب بني الباحثة  - 

والطالبات عن القواعد واملفردات 
 الصعبة

تذكر الطالبة اجلملة و الطالبة  - 
 األخرى تترمجها متبادلة

  تعطي الباحثة الواجب املرتيل  - 

  الدرس العاشر
  الثالثي ارد -
50 2  يف املستشفى  -

  دقيقة

6  1/5/

2011 

1 20
  دقيقة

مراجعة الثالثي   -  التحليل واملناقشة عن الواجب املرتيل -
 ارد



  
2 80

  دقيقة
إجراء االختبار البعدي، بأن تعطي  - 

  الباحثة أسئلة لتجيبها كل طالبة شفهيا

  أسئلة االختبار 

 اهلواية  - 

 ذكر املفردات  - 

  وصف الصورة  - 

  

  إجراء عملية التدريس يف اموعة التجريبية  - ب

بالطريقة " ب"وتدرس الباحثة يف اموعة التجريبية وهي الفصل اخلامس 

وتستخدم الباحثة . التوليفية وتكثر من الطريقة السمعية الشفهية والطريقة املباشرة

جبانب السبورة والطباشري، الوسائل البصرية وهي الصور الثابتة املأخوذة من االت 

  . أوالصحف أو الشبكة الدولية

وكان .  ار الباحثة صورا، ملونة، واضحة، بسيطة، بعيدة عن التفاصيلوختت

  . كل صورة يتعلق باملوضوع املدروس

فالصور من . والصور املستخدمة بعضها من الباحثة والباقي من الطالبات

اليت جتري على شكل جمموعتني " نصف الصف يعرف"الباحثة تستعمل يف إجراء لعبة 

أما الصور من الطالبات تستعمل حينما جتري اللعبة على  .كبريتني وجمموعات كثرية

  .   الشكل الزوجي

وقد كان التدريس يف اموعة التجريبية كما كان يف الضابطة، وهو يف ستة 

ويف هذا التدريس تدرس الباحثة املواد . لقاءات، فيها االختبار القبلي واالختبار البعدي

املوجودة يف الكتاب املقرر دون أن تصمم من عند نفسها، إال أن الباحثة تكثر يف 

  ". نصف الصف يعرف"تدريبات الكالم باستخدام لعبة 



" نصف الصف يعرف"شرحت الباحثة كيفية لعبة  قبل إجراء التجربة

مث تنظّم . للطالبات، وما اهلدف من هذه اللعبة، وما ستعمله الطالبات طوال اللعبة

  .الباحثة جمموعة التجربة على أشكال، جمموعتني كبريتني، وجمموعات كثرية، وأزواج

 كبريتني، حيث توزع الباحثة الطالبات على أوال، تنظم على شكل جمموعتني 

وهذا . ألن عدد الطالبات يف هذا الفصل عشرون، ففي كل فرقة عشر طالبات. فرقتني

وتعطي الباحثة إىل كل فرقة صورة، والصورة من . تنظيم يكون يف اللقاء الثالث

  .الباحثة

يف كل وثانيا، على جمموعات كثرية، وتوزع الطالبات إىل مخس فرق، إذًا 

وتعطي الباحثة إىل  .والتنظيم كمثل هذا يكون يف اللقاء الرابع. فرقة أربعة أشخاص

  .كل فرقة صورتني، والصورة من الباحثة

. وثالثا، تنظم الباحثة جمموعة جتريبية على شكل الزوج، فأصبحت عشر فرق

أمرت الطالبات بطلب الصور املناسبة مبوضوع . والصورة مأخودة من الطالبات

  .  والتنظيم الزوجي يكون يف اللقاء اخلامس. لدرسا

كما سبق ذكره أن البند االتصايل يف هذه اللعبة هو طريق السؤال واجلواب 

وكل فرقة أو طالبة من . فسوف يقوم كل من الفرق والزوج بالسؤال واجلواب

  . الشكل الزوجي تعطي كلمة املفتاح مث جيري السؤال واجلواب بعد ذلك

يف املرة األوىل على جمموعتني " نصف الصف يعرف"ق الباحثة لعبة وعندما تطب

. كبريتني، ال تتكلم الطالبات كثريا إال عدد قليل ال يصل إىل نصف أعضاء الفصل

وحينما جاء دور الفرقة . ن من الزلل واخلطأفن خيببطء، كأ نومعظمهن يتكلم

تكلمات ومسعت أصوات األخرى صار نشاط الطالبات أكرب من قبل وازداد عدد امل



ن ختمني ما يف الصورة، إال أن أكثر طالبات حياولمتسلسلة من الطالبات، وظهر أن 

  .  هناك طالبات يسألن قليال مث يسكنت طوال اللعبة

نظرا إىل الظاهرة السابقة ففي التطبيق الثاين على شكل جمموعات كثرية 

فأصبحت الطالبات أكثر . إجابتنيتشجع الباحثة أن تقدم كل طالبة سؤالني وتعطي 

تقدم  نشاطا وشجاعة للكالم، إال اخلجول من الطالبات فهي تتحدث حسب األمر

  .سؤالني وتعطي إجابتني

والطالبة . ويف التطبيق األخري بشكل الزوج ازدادت شجاعة الطالبات من قبل

ألن هذا الشكل يتطلب كال من . اخلجول تتحدث أكثر، تسأل و جتيب كثريا

  .لطالبات على الكالم، ويساعد هذا على الثقة بالنفس وإزالة احلياءا

مل تكن الباحثة ختتار أعضاء الفرقة الكبرية والفرقة الصغرية عمدية، أي حسب 

كفاءة الطالبات اللغوية، بل ختتارها عشوائية، اختلط فيها املاهرة وغري املاهرة، حىت 

تراتيجية ال تعني كثريا على الطالبة تشجع وتساعد املاهرة غريها، ولكن هذه االس

  .اخلجول فهي تثبت على خجلها

أما يف التنظيم الزوجي ختتار الباحثة أعضاء الفرقة عمدية، جتلس يف كل فرقة 

  . طالبتان على حد سواء يف الكفاءة اللغوية، حىت التستحي اخلجول من صاحبتها

جمموعة إىل جمموعة تسأل . هذه اللعبة جتري من طريقة إلقاء أسئلة وأجوبة

نأيت . وقبل ذلك تعطي اموعة مفتاحا. أخرى عن األشياء املوجودة يف الصورة

  :باملثال

  هذه الصورة تتعلق بوسائل النقل: واحد من اموعة األوىل 

  هل هو سيارة؟: واحد من اموعة الثانية 



  ال:     واحد من األوىل

  هل هو قطار؟:     واحد من الثانية

نعم، واذكري من مكانه وكل شيء حيدث يف هذا :     ألوىلواحد من ا

  .املكان

  هل هناك الناس؟:     واحد من الثانية

  .طبعا، اذكري اآلخر:     واحد من األوىل

وىف أخري التخمني بعد أن مت السؤال واجلواب ويعرف كل من الطالبات ما يف 

وتفضل الباحثة . غتهاالصورة  تعطي الباحثة فرصة الكالم للطالبة، تقص عن الصورة بل

  .    الطالبة اخلجول أو اليت تتحدث قليال أثناء إجراء اللعبة إللقاء قصة

وقبل إجراء هذه التجربة قامت الباحثة بشرح املواد املدروسة على طريقة 

قررا الباحثة نفسها، تعين تكثر الباحثة من الطريقة السمعية الشفهية وطريقة املباشرة، 

  . طريقة التوليفيةوتستخدم أيضا ال

أما اخلطوات العامة لتدريس اللغة العربية يف اموعة التجريبية باستخدام لعبة 

  :، هي كما يلي"نصف الصف يعرف"

 . تسأل الباحثة الطالبات عن الدرس السابق للمراجعة  - 1

 .تقرأ الطالبات النص مجاعة أو متبادالت - 2

 القياسية أو االستنباطية أو كالمهاتشرح الباحثة القواعد باختصار إما بالطريقة  - 3

 . القيام بالتمرينات حتريريا وشفهيا - 4

وتأيت الباحثة من قبل ببيان أهدافها " نصف الصف يعرف"جراء لعبة إ - 5

 وكيفيتها



  . تترجم الطالبات النص بالتبادل - 6

أما البيان عن ستة لقاءات تدريسية للمجموعة التجريبية هو كما يف اجلدول 

 : اآليت

  )3(اجلدول 

  تدريس اللغة العربية يف اموعة التجريبية

الزما احلصة التاريخ اللقاء

  ن

  بيان املادة  بيان األنشطة

1  14/5/

2011 
1 20

 دقيقة
 التعارف عن النفس -
 التعارف عن عملية التدريس -
  

اسم الباحثة   -
 والعنوان

إجراء البحث   -
  وأهدافه

2 80
 دقيقة

إجراء االختبار القبلي، وذلك  -
تدعو الباحثة كل واحد من أن 

الطالبات وتسأله عن أسئلة، 
  وأن جتيبها الطالبة شفهيا

  أسئلة االختبار 
 التعارف  -
 ذكر املفردات  -
  وصف الصورة  -

2  15/5/

2011 
1 50

 دقيقة
 تقرأ الطالبات النص مجاعة -
تشرح الباحثة معىن املفردات   -

 الصعبة باللغة العربية
 تترجم بعض الطالبات بالتبادل  -
تشرح الباحثة القاعدة املدروسة   -

 باختصار
القيام بالتدريبات حتريريا   -

 وشفهيا
السؤال واجلواب بني الطالبات   -

  الدرس السابع 
 املصدر  -
 2  )1(القطار   -

  

  

  

50
 دقيقة



 عما يتعلق بالنص بالعربية 
تطلب الباحثة من الطالبات أن   -

  تصف الصورة يف الكتاب
3  21/5/

2011 
1 40

 دقيقة
 املراجعة عن الدرس السابق -
تشرح الباحثة القاعدة املدروسة   -

 وتأخذ األمثلة من النص
حياول أن تقص كل طالبة عما   -

  يف الصورة املوجودة يف الدرس 

  الدرس الثامن
 املصادر املؤولة -
  )2(القطار   -

2 60
 دقيقة

الشرح والبيان عن كيفية إجراء  -
 اللعبة وأهدافها

تنظيم الفصل على جمموعتني   -
 كبريتني

تدريبات الكالم باستخدام لعبة   -
  "نصف الصف يعرف"

4  22/5/

2011 
1 30

 دقيقة
القيام بالتمرينات حتريريا  -

 وشفهيا
السؤال واجلواب عن معاين   -

املفردات وترمجة اجلملة بني اللغة 
العربية إىل اللغة اإلندونيسية 

  وبالعكس

  الدرس التاسع
مراجعة املصدر   -

 واملصادر املؤولة
  إىل مكتب الربيد  -

2 70
 دقيقة

نصف "التدريبات الكالمية بلعبة  -
على شكل " الصف يعرف

  اموعات الكثرية 
5  28/5/

2011 
1 50

 دقيقة
 الشرح والبيان عن القاعدة -
السؤال واجلواب حول املادة   -

 الغامضة 

  الدرس العاشر
  الثالثي ارد -

  يف املستشفى 



 القيام بالتدريبات شفهيا  -
  ترمجة النص بالتبادل  -

2 50
 دقيقة

نصف "التدريبات الكالمية بلعبة 
  على شكل الزوج" الصف يعرف

6  29/5/

2011 

1 20
 دقيقة

القيام بالتمرينات يف الكتاب  -
 املقرر حتريريا وشفهيا

  حتليل األخطاء واملناقشة  -

مراجعة الثالثي   -
 ارد

  
2 80

 دقيقة
إجراء االختبار البعدي، بأن -

تعطي الباحثة أسئلة لتجيبها كل 
  طالبة شفهيا

  أسئلة االختبار

 اهلواية  -

 ذكر املفردات  -

  وصف الصورة  -

 
  عرض نتائج االختبار وحتليلها:  املبحث الثالث

وبعد إجراء االختبارين، القبلي والبعدي يف اموعة الضابطة و اموعة 

أما معيار جناح الطالبات ومؤشراته هي . التجريبية، وجدت الباحثة نتائج كل منهما

  : كما يف اجلدول اآليت

  )4(اجلدول    

  معيار جناح الطالبات يف االختبار

  )(%النسبة املئوية  مدى الدرجات املستوى  الرقم

  %100 - %  90 100–90 جيد جدا  1

  %89 - %  80 89–80 جيد  2

  % 79 - %  70 79–70 مقبول  3



  % 69 - %  60 69–60 ضعيف  4

  % 59 - %  0 59–0 راسب  5

  

  )5(اجلدول 

  مؤشرات اختبار الكالم

 املفردات                                  
  القيمة مؤشرات الرقم

  35  املفردات اليت يفضلها متحدث اللغة األصلياستخدام نفس  1
  30  استخدام املفردات غري مناسبة مع فهم املعىن متاما  2
استخدام املفردات يف غري السياق املناسب ألن املفردات   3

  حمدودة

20  

  10  اجلهل بالكثري من املفردات اللغوية جيعل حديثه غري مفهوم   4
  

 قواعدال                                    
  القيمة مؤشرات الرقم

ب أخطاء حنوية وصرفية قليلة جدا ال تؤثر يف فهم ارتكا  1
  املعىن

30  

  20  متاما املعىنالنحوية ميكن فهم  األخطاءمع كثرة   2
  15 بسبب األخطاء النحويةيصعب فهم املعىن  3
  10  ن القولفهم أي شيئ ملكثرة األخطاء النحوية ال ميكن  4
  



 الطالقة                                    
  القيمة مؤشرات الرقم

  35 الكالم بطالقة وبال جمهود واضح كأي متحدث أصلي باللغة  1
  30  وجود التردد والتكرار يستطيع أن يعرب متاما عما يريد   2
  20 التردد الكثري والبطء الشديد  3
  10 طول فترات الصمت  

أخذت الباحثة نتيجة الطالبات يف االختبارين بناء على هذه املعايري 

 ،) درجة 30(ثة هي االستماع والفهم فاملعايري اليت ختتارها الباح. واملؤشرات

      .)درجة 35( ، والطالقة)درجة 35( واملفردات

 : االختبار القبلي موعة ضابطة هي كما يف هذا اجلدول ما نتائجأ

  ) 6(  اجلدول
  نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

النمر
  ة

  اتلباأمساء الط
 النتيجة

 ملفرداتا  املستوى
35 

 القواعد
35 

 الطالقة
30 

  النتيجة

  ضعيف  60 20 20 20 افتحتارية  1
  ضعيف  60 20 20 20 ألفة مهة العالية  2
  ضعيف  65 30 15 20 أليفة الزهرة 3
  راسب  55 20 20 15 أمي نظرية 4
  راسب  55 15 20 20 إيكا زوين 5
  ضعيف  65 20 20 25 حسن اخلامتة 6
  مقبول  70 20 25 25 حكماوايت 7
  ضعيف  60 20 20 20 حمية 8
  مقبول  75 25 25 20 رازقة نظيفة 9



  راسب  50 15 15 20 رشيدة 10
  راسب  55 15 20 20 مطهرةسيت 11
  راسب  50 15 20 15 سيت مهاجرة 12
  راسب  45 15 15 15 عتيقة موىل 13
  ضعيف  60 20 20 20 فاطمة الزهراء 14
  راسب  55 15 20 20 فينا أمالية 15
  مقبول  60 20 20 20 لؤلؤ نور سعيدة 16
  مقبول  70 20 25 25 ميالدية نعمة 17
  راسب  50 15 15 20 نور الصباح 18
  ضعيف  60 20 20 20 نور اللطفية 19
  مقبول  75 25 25 25 سعيدة الرمحة 20

  1195 جمموع النتائج

  59,75 املعدل

  

= من اجلدول السابق تبين أن جمموع نتائج االختبار للمجموعة الضابطة 

   . طالبة 20من عدد الطالبات  59,75= باملعدل  1195

  :للمجموعة الضابطة كما يليوأما نتائج االختبار البعدي 

  ) 7( اجلدول 

  نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

  اتلباأمساء الط رقمال
 النتيجة

فرداتامل  املستوى
35 

 القواعد
35 

 الطالقة
30 

  النتيجة

  ضعيف  60 20 20 20 افتحتارية  1
  ضعيف  65 20 20 25 ألفة مهة العالية  2
  مقبول  70 20 20 30 أليفة الزهرة 3



  راسب  55 20 15 20 أمي نظرية 4
  راسب  55 15 20 20 إيكا زوين 5
  ضعيف  60 15 20 25 حسن اخلامتة 6
  مقبول  75 20 25 30 حكماوايت 7
  ضعيف  60 15 20 25 حمية 8
  مقبول  75 20 25 30 رازقة نظيفة 9
  راسب  55 15 20 20 رشيدة 10
  راسب  55 15 20 20 سيت مطهرة 11
  راسب  55 15 15 25 مهاجرةسيت 12
  راسب  50 15 15 20 عتيقة موىل 13
  مقبول  75 20 25 30 فاطمة الزهراء 14
  ضعيف  60 20 20 20 فينا أمالية 15
  ضعيف  60 15 20 25 لؤلؤ نور سعيدة 16
  ضعيف  65 20 20 25 ميالدية نعمة 17
  مقبول  75 20 25 30 نور الصباح 18
  ضعيف  60 15 20 25 نور اللطفية 19
  ضعيف  60 20 20 20 سعيدة الرمحة 20

  1245 جمموع النتائج

  62,25 املعدل

  

من اجلدول السابق يتضح أن جمموع نتائج االختبار البعدي للمجموعة 

  . طالبة 20من عدد الطالبات  62,25باملعدل  1245= الضابطة  هي

، قامت الضابطةنتائج االختبار البعدي للمجموعة وبعد أن أتت الباحثة بعرض   

  .الباحثة بتحليل نتائج االختبار القبلي والبعدي هلذه اموعة



  )8(اجلدول 

  للمجموعة الضابطةحتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي 

  Y  D=X-Y=بعدي X=قبلي األمساء الرقم

 0 0  60 60 افتحتارية  1
 25 5-   65 60 ألفة مهة العالية  2

 25 5-   70 65 أليفة الزهرة 3

 0 0  55 55 أمي نظرية 4
 0 0  55 55 إيكا زوين 5
 25 5  60 65 حسن اخلامتة 6
 25 5-   75 70 حكماوايت 7

 0 0  60 60 حمية 8
 0 0  75 75 رازقة نظيفة 9
 25 5-   55 50 رشيدة 10

 0 0  55 55 سيت مطهرة 11
 25 5-   55 50 سيت مهاجرة 12

 25 5-   50 45 عتيقة موىل 13

 225 15-   75 60 فاطمة الزهراء 14

 25 5-   60 55 فينا أمالية 15

 0 0  60 60 لؤلؤ نور سعيدة 16
 25 5  65 70 ميالدية نعمة 17
 400 20-   75 55 نور الصباح 18

 0 0  60 60 نور اللطفية 19
 225 15  60 75 سعيدة الرمحة 20

 1075  45-   1245 1195 اموع



 53,75  2,25-   62,25 75،59 املعدل

  :الباحثة اخلالصة التالية تأخذمن اجلدول السابق 
 ∑ D 45      ∑ 1075 2,25  20 

 

من اموعة الضابطة بالرمز ) (مث حسب على بناء االحنراف املعياري   

  :كما يلي

 

 :من متوسط الفرق باستخدام الرمز) (مث كان حساب اخلطأ املعياري 

 :فباستخدام الرمز أما حساب 



وجدت الباحثة من اجلدول السابق  والبعديمن احلساب بني االختبار القبلي 

  :البيانات اآلتية

  2,25-) = (املعدل من االحنراف املعياري  - 

  6,977) =(االحنراف املعياري  - 

 1,603) = اخلطأ املعياري  - 

 1,403- ) = (درجة تاء احلساب  - 

 19فهو  df  =20 -1ووجد أن  df(  =df= N-1(درجة حرية  - 

 2,093% = 5عند مستوى الداللة ) t-table(ء اجلدول درجة تا - 

 2,861% = 1عند مستوى الداللة ) t-table(درجة تاء اجلدول  - 

 › 2،093(درجة تاء اجلدول أصغر من ) (فيعرف أن درجة تاء احلساب 
مث اعتمادا على حساب النتيجة اليت كان فيها االختالف ).   2،861 ‹ 1,403- 

القريب بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة بغري استخدام وسيلة 

اللعبة اللغوية، بعبارة أخرى أن تدريس اللغة العربية بالطريقة والوسائل املوجودة ال 

   .اخلامس من املدراسة اإلسالمية الدينية يؤثر كثريا لترقية كفاءة طالبات الفصل

وبعد عرض نتائج االختبار القبلي ونتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة، 

وذلك كما يف . قامت الباحثة باملقارنة بني نتائج االختبارين للمجموعة الضابطة

  : اجلدول التايل

  )9(اجلدول 

  جموعة الضابطةمقارنة نتائج االختبارين، القبلي والبعدي للم

  االختبار البعدي  االختبار القبلي املستوى  النتيجة الرقم



عدد
 الطالبات

عدد  النسبة املئوية
 الطالبات

 النسبة املئوية

  %0  -   %0 - جيد جدا 100–90  1

  %0  -   %0 - جيد 89–80  2

  %25  5  %25 5 مقبول 79–70  3

  %45  9  %35 7 ضعيف 69–60  4

  %30  6  %40 8 راسب 59– 0  5

  %100  20 %100 20 اموع

  

جيد "يدل اجلدول السابق على أنه ال توجد الطالبة اليت تنال على مستوى   

وال توجد أيضا اليت حتصل . يف االختبار القبلي، وكذلك يف االختبار البعدي "جدا

وأن عدد %.  0االختبار البعدي  أي  إما من االختبار القبلي أو من" جيد"على 

طالبات أو  5يف االختبار القبلي " مقبول"الطالبات الالئي حصلن على مستوى 

يف االختبار " ضعيف"وحصل على مستوى . ، وكذلك يف االختبار البعدي25%

أما %. 45طالبات أي  9، ويف االختبار البعدي %35طالبات تعين  7القبلي 

 6، و %)40(طالبات يف االختبار القبلي  8حتصل عليه  "راسب"بالنسبة ملستوى 

  %). 30(طالبات يف االختبار البعدي 

وبعد املقارنة بني نتائج اختباري القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، تقدم   

  . الباحثة نتائج االختبار موعة جتريبية

  )10(اجلدول 

  نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية



  اتلباأمساء الط رقمال
 النتيجة

 فرداتامل  املستوى
35 

 القواعد
35 

 الطالقة
30 

  النتيجة

  ضعيف  60 15 20 25 أطع عطية  1
  مقبول  75 20 25 30 أيو مغفورة 2
  ضعيف  65 20 20 25 تزكية النفوس 3
  ضعيف  60 20 20 20 حنيفة 4
  راسب  55 15 20 20 حور املوىل 5
  ضعيف  65 20 20 25 خدجية الكربى 6
  مقبول  75 20 25 30 راهايوايت 7
  راسب  45 15 15 15 سيت فاطمة 8
  راسب  50 15 15 20 سيت قمرية 9
  راسب  55 15 20 20 سيت مرمي 10
  راسب  50 15 15 20 سلسبيلة رمحة 11
  مقبول  70 20 20 30 فيفي ساري 12
  ضعيف  65 20 20 25 ليلة فريضة النصف 13
  مقبول  70 20 25 25 مرأة صاحلة 14
  ضعيف  60 20 20 20 مطمئنة 15
  راسب  45 15 15 15 ملة فريدة 16
  راسب  50 15 15 20 نفيسة 17
  ضعيف  65 15 25 25 نور اخلريية 18
  ضعيف  60 15 20 25 نور عيين 19
  ضعيف  60 20 20 20 نور ليلة سعادة 20

  1200 جمموع النتائج

  60 املعدل



فمن اجلدول السابق يتضح أن جمموع نتائج االختبار القبلي للمجموعة 

  .طالبة 20من  60= باملعدل   1200= التجريبية هو 

  )11(اجلدول 

  نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

  اتلباأمساء الط رقمال
 النتيجة

 فرداتامل  املستوى
35 

 القواعد
35 

 الطالقة
30 

  النتيجة

  مقبول  75 15 20 15 عطيةأطع  1
  جيد جدا  95 35 30 30 أيو مغفورة 2
  مقبول  75 25 25 25 تزكية النفوس 3
  مقبول  75 20 25 30 حنيفة 4
  ضعيف  65 20 20 25 حور املوىل 5
  جيد  85 30 25 30 خدجية الكربى 6
  جيد جدا  95 30 35 30 راهايوايت 7
  مقبول  70 25 20 25 سيت فاطمة 8
  مقبول  70 25 20 25 قمريةسيت 9
  مقبول  75 25 25 25 سيت مرمي 10
  مقبول  75 20 25 30 سلسبيلة رمحة 11
  جيد جدا  95 35 30 35 فيفي ساري 12
  مقبول  75 20 25 30 ليلة فريضة النصف 13
  جيد  85 30 25 30 مرأة صاحلة 14
  مقبول  75 25 20 30 مطمئنة 15
  مقبول  70 20 25 25 ملة فريدة 16
  مقبول  75 30 20 25 نفيسة 17
  جيد  80 30 20 30 نور اخلريية 18



  مقبول  75 25 20 30 نور عيين 19
  جيد  85 30 25 30 نور ليلة سعادة 20

  1570 جمموع النتائج

  78,5 املعدل

يظهر من اجلدول السابق جمموع نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

  .طالبة 20من  78,5= باملعدل  1570= هو

تحليل نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة وتأيت الباحثة بعد ذلك ب

  :، وهو كما يرى يف اجلدول التايلالتجريبية

  )12(اجلدول 

  حتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

  Y  D=X-Y=بعدي X=قبلي األمساء الرقم

 225 15-  75 60 أطع عطية  1
 400 20-  95 75 أيو مغفورة 2
 100 10-  75 65 تزكية النفوس 3
 225 15-  75 60 حنيفة 4
 100 10-  65 55 حور املوىل 5
 400 20-  85 65 خدجية الكربى 6
 400 20-  95 75 راهايوايت 7
 625 25-  70 45 سيت فاطمة 8
 400 20-  70 50 سيت قمرية 9
 400 20-  75 55 سيت مرمي 10
 625 25-  75 50 رمحةسلسبيلة 11
 625 25-  95 70 فيفي ساري 12
 100 10-  75 65 ليلة فريضة النصف 13



 225 15-  85 70 مرأة صاحلة 14
 225 15-  75 60 مطمئنة 15
 625 25-  70 45 ملة فريدة 16
 625 25-  75 50 نفيسة 17
 225 15-  80 65 نور اخلريية 18
 225 15-  75 60 نور عيين 19
 625 25-  85 60 ليلة سعادةنور  20

 7400  370-   1570 1200  اموع

 370  18,5  78,5 60  املعدل

     :للباحثة هذه البيانات من اجلدول السابق يتضح  
 ∑ D 370    ∑ 7400 18,5  20 

 

من اموعة الضابطة بالرمز ) (مث حسب على بناء االحنراف املعياري   

  :كما يلي

 
 :من متوسط الفرق باستخدام الرمز) (مث حساب اخلطأ املعياري 



 :باستخدام الرمز مث حساب 

من احلساب بني االختبار القبلي والبعدي من اجلدول السابق وجدت الباحثة 

  :البيانات اآلتية

 18,5-) = (املعدل من االحنراف املعياري  - 

 5,267) = (االحنراف املعياري  - 

 1,2109=  )(اخلطأ املعياري  - 

 15,2779- = )(درجة تاء احلساب  - 

 19فهو  df  =20 -1ووجد أن  df(  =df= N-1(درجة حرية  - 

 2,093% = 5عند مستوى الداللة ) t-table(درجة تاء اجلدول  - 

 2,861% = 1عند مستوى الداللة ) t-table(درجة تاء اجلدول  - 

 › 2،093(درجة تاء اجلدول أصغر من ) (فيعرف أن درجة تاء احلساب 
جة اليت كان فيها االختالف مث اعتمادا على حساب النتي).   2،861 ‹ 15,2779- 

لعبة استخدام  بعد القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بني نتيجة االختبار البعيد

تستنبط الباحثة أن تدريس اللغة العربية بوسيلة هذه اللعبة " نصف الصف يعرف"ل



جربة يف الكالم يف مواقف احلديث يرقي كفاءة طالبات الفصل اخلامس يف جمموعة الت

  .البسيطة

لقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية مث قامت الباحثة مبقارنة نتائج االختبارين، ا

  :كما يف اجلدول اآليت

  )13(اجلدول 

  مقارنة نتائج االختبارين، القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

  لبعدياالختبار ا  االختبار القبلي املستوى النتيجة الرقم

عدد
 الطالبات

عدد  النسبة املئوية
 الطالبات

 النسبة املئوية

  %15  3  %0 - جيد جدا 100–90  1

  %20  4  %0 - جيد 89–80  2

  %60  12  %20 4 مقبول 79–70  3

  %5  1  %45 9 ضعيف 69–60  4

  %0  -   %10 2 راسب 59– 0  5

  %100  20 %100 20 اموع

  

 "جيد جدا"أن الطالبات الالئي حصلن على مستوى يدل اجلدول السابق على   

يف االختبار القبلي غري موجود، ولكن يف االختبار البعدي حصلت على هذا املستوى  

يف " جيد"وال أحد من الطالبات حصل على مستوى %.  15طالبات  أي  3

الئي وأن عدد الطالبات ال.  طالبات 4أما يف االختبار البعدي %) 0(االختبار القبلي 

، ويف االختبار %20طالبات أو  4يف االختبار القبلي " مقبول"حصلن على مستوى 



 9يف االختبار القبلي " ضعيف"وحصل على مستوى %. 60طالبة أو  12البعدي 

أما بالنسبة %. 5، ويف االختبار البعدي طالبة واحدة أي %45طالبات تعين 

 االختبار البعدي ال توجد طالبة طالبات يف االختبار القبلي، ويف 7" راسب"ملستوى

  .ولو واحدة على هذا املستوى

وبعد أن اتضحت هذه النتائج كلها، قامت الباحثة مبقارنة نتائج االختبار 

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

  )14(اجلدول 
  جمموعتنيمقارنة نتائج االختبار البعدي بني 

أمساء طالبات اموعة  الرقم
  الضابطة

نتائج االختبار
  البعدي

أمساء طالبات اموعة 
  التجريبية 

نتائج االختبار 
  البعدي

  75  أطع عطية 60 افتحتارية  1
  95  أيو مغفورة 65 ألفة مهة العالية  2
  75  تزكية النفوس 70 أليفة الزهرة 3
  75  حنيفة 55 أمي نظرية 4
  65  حور املوىل 55 زوينإيكا 5
  85  خدجية الكربى 60 حسن اخلامتة 6
  95  راهايوايت 75 حكماوايت 7
  70  سيت فاطمة 60 محية 8
  70  سيت قمرية 75 رازقة نظيفة 9
1
0 

  75  سيت مرمي 55 رشيدة

1
1 

  75  سلسبيلة رمحة 55 سيت مطهرة

1
2 

  95  فيفي ساري 55 سيت مهاجرة



1
3 

  75  فريضة النصفليلة 50 عتيقة موىل

1
4 

  85  مرأة صاحلة 75 فاطمة الزهراء

1
5 

  75  مطمئنة 60 فينا أمالية

1
6 

  70  ملة فريدة 60 لؤلؤ نور سعيدة

1
7 

  75  نفيسة 65 ميالدية نعمة

1
8 

  80  نور اخلريية 75 نور الصباح

  75  نور عيين 60 نور اللطفية 19
  85  نور ليلة سعادة 60 سعيدة الرمحة 20

 1570  اموع 1245  اموع

  78،5  املعدل 62,25  املعدل
= اجلدول السابق يتضح لنا أن نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية  من    

  1245=  ، أكرب من نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 1570

مث يليه داللة الفرق بني اموعتني، التجربة والضابطة يف االختبارين، القبلي  

  :والبعدي كما وجد يف اجلدول اآليت

  )15(اجلدول 

  داللة الفرق بني اموعتني، التجربة والضابطة يف االختبارين، القبلي والبعدي

اموع

  ة

  االختباران، القبلي والبعدي

متوسط

  الفرق

االحنراف

  املعياري

اخلطأ

  املعياري

 قمة ت

  

 ف. د

 

درجة تاء يف اجلدول 

  عند مستوى الداللة



)MD( )( )( )( )N‐1(1 %  5 %  

  2،093  2،861  20  1,403-  1,603 6,977  2,25-  ضابطة

  2،093  2،861  20 15,2779-  1,2109-  5,267  18,5-   جتربة

  

نظرا إىل نتيجة االختبار القبلي والبعدى من اموعتني، اتضح للباحثة أن هناك 

للمجموعة  18,5- درجة تاءفرقا ذا داللة إحصائية من كل جهة حيث بلغت 

 1و %  5درجة تاء يف اجلدول عند مستوى الداللة  من التجربية، هذا العدد أكرب

لعدد أصغر من درجة تاء يف للمجموعة الضابطة، وهذا ا 2,25‐ درجة تاءو%. 

يف االختبار  درجات الطالباتوذلك لصاحل %.  1و %  5اجلدول مستوى الداللة 

 "نصف الصف يعرف"لعبة القبلي والبعدي يف اموعتني، ولداللة على أن استخدام 

لترقية يف اموعة التجريبية فعال، وأن استخدامها أحسن تأثريا  اللغة العربية تدريسيف 

  .ءة الطالبات يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطةكفا

داللة الفرق بني اموعتني، التجربة والضابطة يف االختبارين، وبعد عرض   

، قامت الباحثة بتقدمي نتائج االحنراف وعدد االحنراف من اموعتني، القبلي والبعدي 

  :  وهي كما يف اجلدول التايل

 )16(اجلدول 
N  الضابطة  التجربة     
1.  75 60 3,52,2512,25 5,0625 
2.  95 65 -16,5-2,75 272,25 7,5625 
3.  75 70 3,5-7,75 12,25 60,0625 
4.  75 55 3,57,2512,25 52,5625 
5.  65 55 13,57,25182,25 52,5625 
6.  85 60 -6,52,2542,45 5,0625 



7.  95 75 -16,512,75272,25 162,5625
8.  70 60 8,52,2572,75 5,0625 
9.  70 75 8,5 -12,75 72,25 162,5625

10.  75 55 3,57,2512,25 52,5625 
11.  75 55 3,57,2512,25 52,5625 
12.  95 55 -16,5 7,25272,25 52,5625 
13.  75 50 3,512,2512,25 150,0625
14.  85 75 -6,512,7542,25 162,5625
15.  75 60 3,5 2,2512,25 5,0625 
16.  70 60 8,52,2572,25 5,0625 
17  75 65 3,52,7512,25 7,5625 
18.  80 75 1,512,752,25 162,5625
19.  75 60 3,52,2512,25 5,0625 
20.  85 60 -6,52,2542,25 5,0625 

 1173,75 1455 15701245  اموع
 58,68 72,75  62,25 78،5  املعدل

  

 :بالرمز اآليت  من اجلدول السابق تقوم الباحثة حبساب     



) (احلساب السابق ظهر للباحثة على أن املعدل من اموعة التجربية  من

( ودرجة تاء  62,25هو ) (واملعدل من اموعة الضابطة   78,5هو 

 وحصلت على  2: مث حسبت الباحثة  بالرمز   6,178)

20 20 2) =20  +20 ( -2  =38  
 t(املوجودة يف اجلدول التائي ) t(هذا العدد يرجع إىل قيمة التاء  مث table .(

وعند  2,093تدل %  5وقد اتضح أن درجة التاء يف اجلدول عند مستوى الداللة 

أكرب من درجة تاء ) t(فعرفت الباحثة أن درجة تاء حساب  2،711مستوى الداللة 

  .)2,861 ‹ 6,178 › 2،024: (يف اجلدول ) (

اعتمادا على حساب النتيجة األخرية عرفنا أن هناك فرقا واضحا بني نتيجة 

االختبار البعدي للمجموعتني، التجريبية والضابطة بعد عملية تدريس اللغة العربية 

نصف الصف "وبعبارة أخرى أن استخدام لعبة". نصف الصف يعرف"باستخدام لعبة

" نصف الصف يعرف"استخدام لعبةفعال وأحسن تأثريا من التدريس بغري " يعرف

 .خاصة يف تدريس مهارة الكالم

 

  بيانات االستبانة وحتليلهاعرض :  املبحث الرابع

تعرض الباحثة االستبانة إىل الطالبات يف الفصل التجرييب، والعدد عشرون   

وتأيت الباحثة باالستبانة ملعرفة ميول الطالبات ورغبتهن حنو اللغة العربية بعد . طالبة



أيضا  نتائج هذه االستبانة ، وتستخدم الباحثة"نصف الصف يعرف"ستخدام لعبة ا

  .لتأكيد نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

ومضمون االستبانة ليس على شكل األسئلة بل على شكل التقريرات   

وهي موافق جدا، أو . الشخصية، وعلى كل طالبة أن ختتار إحدى االختيارات األربع

وذلك على حسب رأي كل طالبة وخربا . ق، أو غري موافق، أو غري موافق جدامواف

  . بعد عملية إجراء هذا البحث

ونوع هذه االستبانة هو االستبانة املغلقة ألن اختيارات اإلجابات من الباحثة   

بع روال يسمح لكل طالبة إال أن ختتار واحدا من االختيارات األ. الطالبات وال من

  . السابقة

  :التجريبية كما يف اجلدول التايلنتائج االستبانة للمجموعة و   

  )15(اجلدول 

 بنود الرقم
  االستبانة

  االستجابات
غري موافق   غري موافق موافق موافق جدا

  جدا
  جمموع
 الطالبات

  % عدد  % عدد % عدد % عدد
 لعبةباستخدام   1

نصف الصف "
أرغب يف   "يعرف

تعلم الكالم باللغة 
  العربية 

11 55% 7 35% 2  10% -  -  20  

باستخدام لعبة  2
نصف الصف "

ازدادت  "يعرف
 شجاعيت ومحاسيت

12 60% 7 35% 1  5% -  -  20  



يف الكالم باللغة 
  العربية

تدريس اللغة  3
استخدام العربية ب

نصف الصف " لعبة
يزودين " يعرف

  باملفردات الكثرية 

14 70% 6 30% -  -  -  -  20  

تدريس اللغة   4
استخدام العربية ب

نصف الصف " لعبة
يرقي " يعرف

قدريت كثريا يف 
استخدام الصيغ 
النحوية الصحيحة 

  يف الكالم

9 45% 7 35% 4  20% -  -  20  

تدريس اللغة  5
استخدام العربية ب

نصف الصف " لعبة
جيعلين " يعرف

  طالقة يف الكالم

7 35%  9 45%  4  20% -  -  20  

 
يتفقن جدا على أن ) طالبة% 55(من البند األول عرف أن معظم الطالبات 

طالبات  9جيعل رغبتهن يف تعلم الكالم أكرب من قبل، و" نصف الصف يعرف"لعبة 

  .اليتفق أو ال يتفق جدا ذا البند أحد منهن الذيوال " موافق"خيترن 

شجاعة الطالبات ومحاستهن و من البند الثاين اتضح على أن هذه اللعبة تنشئ 

، %)60(طالبة  12" موافق جدا"يف الكالم باللغة العربية حيث اختار اإلجابة 



، وطالبة واحدة ال تتفق أن هذه اللعبة تشجعها %)35(طالبة  7" موافق"ب جييبو

  .  يف الكالم

مبعىن أن تدريس " موافق جدا%) "70(طالبة  14ويف البند الثالث اختارت 

يزود الطالبات باملفردات الكثرية، " نصف الصف يعرف"بية بوسيلة لعبة اللغة العر

" غري موافق"طالبات، وال توجد طالبة ترفض هذا البند بإجابة  6" موافق"واليت جتيب 

  ". غري موافق جدا"أو 

تساعد الطالبات كثريا " نصف الصف يعرف"ومن البند الرابع عرف أن لعبة   

موافق "طالبات ب 9ة الصحيحة يف الكالم حيث أجابت يف استخدام الصيغ النحوي

خيترن إجابة %) 20(طالبات  4، إال أن هناك "موافق"طالبات ب  7، وأجابت "جدا

مبعىن أن يعتربن على أن هذه اللعبة ال تساعدهن كثريا يف الكالم " غري موافق"

فق جدا ذا وال أحد من الطالبات اليت ال تت. باستخدام الصيغ النحوية الصحيحة

  .البند

جتعل الطالبات طالقة " نصف الصف يعرف"ومن البند األخري عرفنا أن لعبة   

 4و ". موافق"طالبات ب 9، و "موافق جدا"طالبات ب 7يف الكالم، أجابت 

  .طالبات ال يتفقن ذا التقرير، وال أحد الذي ال يتفق جدا به

  

   مناقشة نتائج البحث: املبحث اخلامس 

يف هذا  البحث ) ( أن درجة تاء حساب   من البيانات السابقة وقد اتضح

ومن درجة تاء ) 2,093% ( 5أكرب من درجة تاء اجلدول على مستوى ) 6,178(

 ،وذلك مبعىن أن فرضية هذا البحث مقبولة، )2,861% ( 1اجلدول على مستوى 



فعال لترقية كفاءة طالبات " نصف الصف يعرف"وهذا يشري إىل  أن استخدام لعبة 

  .الفصل اخلامس من املدرسة اإلسالمية الدينية يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة

  :ولتقرير نتائجها تستعمل الباحثة املعيار اآليت

، وهذا إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبول  .1

الفصل   فعال لترقية كفاءة طالبات "نصف الصف يعرف"لعبةيعين أن استخدام 

اخلامس يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة، واستخدام الصيغ النحوية 

 .الصحيحة يف الكالم

وإذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويني فالفرض   .2

فعال لترقية  غري" نصف الصف يعرف"عبةلمرفوض، وهذا يعين أن استخدام 

كفاءة الطالبات يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة واستخدام الصيغ النحوية 

 .الصحيحة يف الكالم

يف هذا  البحث ) (ومن هذا املعيار وجدت الباحثة  أن درجة تاء حساب   .3

ة ومن درج) 2,093% ( 5أكرب من درجة تاء اجلدول على مستوى ) 6,178(

فعرفت الباحثة أن الفرض السابق ) 2,861% ( 1تاء اجلدول على مستوى 

فعال لترقية " نصف الصف يعرف"مقبول، وهذا يشري إىل  أن استخدام لعبة 

كفاءة طالبات الفصل اخلامس من املدرسة اإلسالمية الدينية يف الكالم يف مواقف 

 .احلديث البسيطة

ملدرسة ومدرسي اللغة العربية  وبعض وبعد عرض بيانات املقابلة مع رئيسة ا

الطالبات، ويبانات إجراء عملية البحث يف الفصل الضابط والفصل التجرييب، نستنبط 

أمورا، أوال، أن اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية الدينية تنال اهتماما كبريا من 



ت حصص املدرسة، لذلك تعطي املدرسة فرصة أوسع لتدريس اللغة العربية حيث كان

وكان اهلدف الرئيسي . تدريس هذه اللغة أكثر من الدروس األخرى يف هذه املدرسة

ولكن األسف، كان تدريس اللغة . من تدريسها هو متكني الطالبات بالقدرة الكالمية

العربية  جيري يف حالة مملة وغري ممتعة  اليت  تؤدي إىل ذهاب غرية الطالبات ورغبتهن   

ألن كثرة احلصص ال يتبعها استعمال استراتيجية التدريس املناسبة  اللغة العربية ، هذا

واملتنوعة وال الوسائل املعينة لعملية التدريس، وأصبح اهلدف األساسي ال يقع كما 

  . يرام

لترقية كفاءة الطالبات يف الكالم يعترب " نصف الصف يعرف"أما استخدام لعبة 

ة الطالبات حنو اللغة العربية خاصة يف شيئا جديدا، وتصري وسيلة جيدة إلثارة رغب

هذه اللعبة أيضا تشجع الطالبات يف الفصل التجرييب على الكالم . مهارة الكالم

وتعطي فرصة واسعة هلن للممارسة بالكالم، وتزود الطالبات بثروة املفردات كثريا، 

  .وجتعل حالة الدراسة مرحية وممتعة

إجراء عملية التدريس يف املدرسة ومن بيانات إجراء عملية البحث عرف أن 

" أ"اإلسالمية الدينية يكون على جمموعتني، جمموعة ضابطة وهي الفصل اخلامس 

فالباحثة عندما تدرس يف الفصل الضابط ". ب"وجمموعة جتريبية وهي الفصل اخلامس 

تستخدم الطريقة املوجودة اليت يستخدمها مجيع املدرسني، والوسائل اليت تستعملها 

  .حثة  هي اليت استعملها املدرسون، وهي الطباشري والسبورةالبا

أما يف الفصل التجرييب فالباحثة تستخدم الطريقة املباشرة والطريقة السمعية 

لترقية قدرة " نصف الصف يعرف"الشفهية يف عملية التدريس، وتستخدم أيضا لعبة 

  . الطالبات يف الكالم بوسيلة الصور



م الباحثة طالبات اموعة التجريبية على ثالثة أشكال، ولتطبيق هذه اللعبة تنظّ

  . جمموعتني كبريتني، وعشر جمموعات، والزوجي

يف املرة األوىل على جمموعتني " نصف الصف يعرف"وعندما تطبق الباحثة لعبة 

. كبريتني، ال تتكلم الطالبات كثريا إال عدد قليل ال يصل إىل نصف أعضاء الفصل

وحينما جاء دور الفرقة . ن من الزلل واخلطأفن خيطء، كأبب نومعظمهن يتكلم

األخرى صار نشاط الطالبات أكرب من قبل وازداد عدد املتكلمات ومسعت أصوات 

ختمني ما يف الصورة، إال أن  أكثر الطالبات حياولنمتسلسلة من الطالبات، وظهر أن 

  .  هناك طالبات يسألن قليال مث يسكنت طوال اللعبة

 الظاهرة السابقة ففي التطبيق الثاين على شكل جمموعات كثرية نظرا إىل

فأصبحت الطالبات أكثر . تشجع الباحثة أن تقدم كل طالبة سؤالني وتعطي إجابتني

تقدم  نشاطا وشجاعة للكالم، إال اخلجول من الطالبات فهي تتحدث حسب األمر

  .سؤالني وتعطي إجابتني

والطالبة . دت شجاعة الطالبات من قبلويف التطبيق اآلخر بشكل الزوج ازدا

ألن هذا الشكل يتطلب كال من . اخلجول تتحدث أكثر، تسأل و جتيب كثريا

  . الطالبات على الكالم، ويساعد هذا على الثقة بالنفس وإزالة احلياء

واللعبة ذا الشكل أكثر فعالية لترقية كفاءة الطالبات يف الكالم من شكل 

  . موعات كثريةجمموعتني كبريتني و جم

وهذه . وقد سبق القول أن نتائج االستبانة واملالحظة تؤيد نتائج االختبار

تساعد كثريا يف ترقية كفاءة الطالبات " ف يعرفنصف الص"النتائج تدل على أن لعبة 

  . يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة



ة األجنبية وخالصة القول أن األلعاب اللغوية تتخذ مكانة هامة يف تدريس اللغ

أثناء " نصف الصف يعرف"وأن استخدام لعبة . عامة ويف تدريس اللغة العربية خاصة

تدريس مهارة الكالم يزيد شجاعة الطالبات ورغبتهن إىل اللغة العربية ويشعرن 

بالفرح والسرور، ومينحهن فرصة واسعة ملمارسة الكالم حىت ترتفع قدرن على 

  .طةالكالم يف مواقف احلديث البسي

  

  

  

  

  

  
 



  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

  

واآلن بقي للباحثة . متت عملية هذا البحث وحتليل بياناته بعون اهللا وتوفيقه  

  :عرض نتائج البحث والتوصيات واملقترحات، وبيان ذلك فيما يلي

 نتائج البحث  - أ

نصف الصف "يهدف هذا البحث كما سبق بيانه ملعرفة فعالية استخدام لعبة 

لترقية كفاءة الطالبات يف الكالم يف مواقف احلديث البسيطة، واستخدام " يعرف

وبعد أن قامت الباحثة بإجراء التجربة وحتليل . الصيغ النحوية الصحيحة يف الكالم

  :ج التاليةالبيانات ومناقشتها وصلت الباحثة إىل النتائ

يف املدرسة اإلسالمية الدينية " أ"أن هذه اللعبة تطبق لطالبات الفصل اخلامس   - 1

ولتطبيق هذه اللعبة تنظم الباحثة . مبعهد نور العلوم للبنات كبونساري ماالنج

جمموعة التجربة إىل ثالثة أشكال، وهي يف اللقاءات التدريسية، على شكل 

ويف كل إجراء لعبة . عات الكثرية، والزوجياموعتني الكبريتني، وامو

إلقاء أسئلة وإعطاء  جتري على طريقةوهذه اللعبة . صورا اموعةنالت 

حبجم صفحة الة وتكون  تنيصور جتهز الباحثة جمموعتني لعمل يفول. أجوبة

وإلجراء . الصور بسيطة بدون تفاصيل، وتوزعهما إىل كل من اموعتني

جمموعة من  ولكل يف جمموعات حتتاج أيضا إىل صور، زوج أواللعبة يف أ

فاموعة من الدارسني ينظرون إىل الصورة اليت  .صورة واحدة الدارسني

، والذين اليرون الصورة حياولون معرفة أو جمموعة أخرى اليراها بقية الصف



وعندما مت إلقاء . وتقدم كل جمموعة مفتاحا. ق إلقاء األسئلةحمتواها عن طري

وعندما عرف اجلميع حمتوى الصورة تطلب الباحثة من الطالبة . لة وأجوبةأسئ

ويف النهاية تقدم الباحثة املفردات اجلديدة يف . أن تتحدث عما يف الصورة

 . الصورة وتقص عما يف الصورة كامال

لتدريس اللغة العربية يف املدرسة " نصف الصف يعرف"أن استخدام لعبة  - 2

أثرا إجيابيا يف ميول وغرية طالبات الفصل اخلامس حنو اإلسالمية الدينية يؤثر 

اللغة العربية، وأصبح فعاال لترقية كفاءن يف الكالم يف مواقف احلديث 

 .البسيطة

لتدريس اللغة العربية يف املدرسة " نصف الصف يعرف"أن استخدام لعبة  - 3

استخدام  اإلسالمية الدينية يكون فعاال لترقية كفاءة طالبات الفصل اخلامس يف

  الصيغ النحوية الصحيحة يف الكالم

  

 البحث توصيات  - ب

  :انطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورة تقدمي التوصيات كما يلي

أن تعقد املدرسة الدورات التدريبية لتزويد املدرسني باملعارف واملعلومات  - 1

 .عما يتعلق بتدريس اللغة العربية من مناهج، وطرائق، ووسائل وغري ذلك

 أن تعد املدرسة الوسائل التعليمية إلدارة عملية التدريس اجليدة - 2

 .أن يستخدم املدرس الطرائق والوسائل املتنوعة واملناسبة بأهداف التدريس - 3

 .أن يهتم املدرس يف اختيار الوسائل املعينة لعملية التدريس - 4

 .مأن مينح املدرس الطالبات جماال واسعا للممارسة وكثرة التدريبات يف الكال - 5



 .أن يكون املدرس قدوة جلميع الطالبات يف الكالم - 6

 .أن جيعل املدرس بيئة لغوية وحالة ممتعة ومرحية يف إجراء عملية التدريس - 7

 .أال ختاف وختجل الطالبات من الكالم ويكثرن من التدريب املكثف - 8

  

 ات البحثاقتراح  -  ج

  :بناء على نتائج البحث تأيت الباحثة باملقترحات التالية 

عبة بطبيعتها املمتعة تستطيع أن تكون وسيلة جيدة ومرحية للتدريس، إن الل - 1

فيستحسن . وتعطي فرصا واسعة للطالب لكثرة التدريبات يف املادة املدروسة

 .أن يستعني ا املدرسون

فترجو . إن كل شيء له فائدة، وال سيما هذا البحث مهما كانت الفائدة قليلة - 2

لآلخر يف اختيار الوسائل التعليمية  الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا

 . لتدريس اللغة العربية، أو يف كتابة البحث العلمي وتطويره

  

  

  

  

  

   

  

  



 

 



  املراجعاملصادر و

  

 املصادر   - أ
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 .م 1980غريب، 
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  .م1972

  

  املراجع العربية  - ب
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  أسئلة املقابلة: 1ملحق 
  دليل أسئلة املقابلة مع رئيس املدرسة

  باملدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد نور العلوم للبنات بكبونساري ماالنج

  :  اليوم والتاريخ
  : املدرسة ةاسم رئيس

  
 !حتدثي عن نشأة املدرسة اإلسالمية الدينية وتطورها  - 1
 املدارس األخرى؟ املدرسة علىتفوق هذه  مب  - 2
 ما املنهج الدراسي املستخدم يف هذه املدرسة؟  - 3
 !صفي يل ميول الطالبات إىل اللغة العربية  - 4
 مالعوامل املؤثرة يف ذلك؟    - 5
وما اليت سوف تقوم ا املدرسة يف  مت ا املدرسةحملاوالت اليت قد قااما     - 6

 ة كفاءة الدارسني فيها؟األيام املقبلة لتنمية اللغة العربية وترقي
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  دليل أسئلة املقابلة مع مدرسي اللغة العربية
  باملدرسة اإلسالمية الدينية مبعهد نور العلوم للبنات بكبونساري ماالنج

    :  اليوم والتاريخ
  مع مدرسي اللغة العربية  املقابلة قبل التجربة

  
 ما أهداف تدريس اللغة العربية يف هذه املدرسة؟  - 1
 الدارسني يف الكالم؟ األساسية اليت أرادها املدرس منما الكفاءة   - 2
 ملواد الدراسية لتدريس اللغة العربية يف هذه املدرسة؟اما  - 3
 هل تكون املواد الدراسية كافية لتنمية كفاءة الدارسني يف الكالم؟  - 4
 كيف طريقة تدريس مهارة الكالم؟  - 5
 رس يف تدريس مهارة الكالم؟ ما الوسائل التعليمية اليت استعان ا املد  - 6
 ملشكالت اليت واجهها املدرس يف تدريس مهارة الكالم؟اما  - 7
 ما حماوالت املدرس حلل تلك املشكالت؟  - 8
هل عقدت املدرسة الدورات التدريبية أو الندوات عن تدريس اللغة   - 9

 العربية ملدرسي اللغة العربية؟ 
  هل أعدت املدرسة الوسائل التعليمية املعينة يف تدريس اللغة العربية؟  - 10

  
  



  مع مدرس املادة يف الفصل التجرييب  املقابلة بعد التجربة
  

، هل كانت هذه اللعبة "نصف الصف يعرف"ما رأيك عن استخدام لعبة   - 1
تزود الطالبات باملفردات الكثرية حىت يستطعن الكالم يف مواقف احلديث 

 البسيطة؟
وهل كانت هذه اللعبة تدرب الطالبات كثريا على الكالم باستخدام   - 2

 ؟الصيغ النحوية الصحيحة
 ؟طالقة يف الكالم وهل كانت هذه اللعبة جتعل الطالبات  - 3

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  املالحظة :2ملحق 
  دليل املالحظة

  
  جيد جدا  جيد ناقص امللحوظةالظواهر  الرقم

       ظهور الرغبة  1
      الشجاعة على الكالم  2
      ترقية املفردات  3
استخدام الصيغ النحوية   4

  الصحيحة
     

      طالقة الكالم  5
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أسئلة االختبار القبلي :3ملحق 
  

  االختبار القبلي لتدريس مهارة الكالم 
  لطالبات الفصل اخلامس من املدرسة اإلسالمية الدينية

  دقائق لكل طالبة 5: املوعد     : اليوم والتاريخ 

  :على املمتحن أن يراعي األمور التالية
 

 )35(ثروة املفردات    ) أ
  ) 35(القواعد  )ب
 )30(الطالقة )  ج

  هذه األسئلة شفهياعن أجييب 
 ما امسك؟ أين عنوانك؟ -1
   ماذا تشاهد يف السوق؟ -2
  !حتدثي عن الصورة التالية -3

  
                                   

  
            



  أسئلة االختبار البعدي: 4ملحق 
  االختبار البعدي لتدريس مهارة الكالم 

  لطالبات الفصل اخلامس من املدرسة اإلسالمية الدينية
  

  دقائق لكل طالبة 5: املوعد    :اليوم والتاريخ 

  :على املمتحن أن يراعي األمور التالية
 

 )35(ثروة املفردات   ) أ
  )35(القواعد ) ب   

  )30(الطالقة )  ج
 

  هذه األسئلة شفهياعن أجييب                
  

 ما امسك؟ ماهوايتك؟  - 1
 ماذا تشاهد يف املستشفى؟  - 2
 !حتدثي عن الصورة التالية  - 3

 

  
 



 
ANGKET SISWA  

 
Efektivitas Penggunaan game “separoh kelas tahu”   

Untuk meningkatkan Ketrampilan Berbicara  
 

I. Petunjuk Pengisian Angket 
o Bacalah setiap pernyataan dengan seksama. Mohon diisi dengan jujur 

karena angket ini tidak akan mempengaruhi nilai mata pelajaran apapun. 
o Anket ini terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. Anda diminta 

memberikan tanggapan atau jawaban dengan memberi tanda cheklist pada 
kolom yang disediakan. 

o Pilihlah salah satu jawaban yang mewakili pendapat anda yang sebenar-
benarnya. 

o Ada empat pilihan jawaban yang dapat anda pilih, masing-masing 
memiliki pengertian sebagai berikut: 
SS : Sangat setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak setuju 
STS : Sangat tidak setuju  

 
II. Pernyataan Angket 

 
 

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
SS S TS STS 

1 Dengan game ini saya suka belajar 
berbicara bahasa Arab 

    

2 Dengan menggunakan game ini keberanian 
dan motivasi saya untuk berbicara dengan 
bahasa Arab meningkat 

    

3 Pembelajaran berbicara bahasa Arab 
dengan menggunakan game ini menambah 
perbendaharaan mufradat saya 

    

4 Pembelajaran berbicara bahasa Arab 
dengan menggunakan game ini 
meningkatkan kemampuan saya dalam 
menggunakan kaidah Nahwu yang benar 
pada saat berbicara 

    

5 Pembelajaran berbicara bahasa Arab 
dengan menggunakan game ini membuat 
saya lancar berbicara 
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