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 شعار

 
 (ِٕإنَّا أَنْػَزْلَنُو قُػْرءآناً َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلْوَن )

Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar 
kamu memahaminya. (Qs. Yusuf : ٕ)  
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 إهداء

 
 احملبوبة احلاجة لطيفةد الصنحاجي ووالديت احلاج مرشإىل والدي احملبوب 

 ادلرحومة متّممة  ةأخيت الكبي إىل و 

 وأخي الكبي احملبوبمسرورة  ةوأخي الصغي كنزول حميط وأخيت الصغي 

 هللا أن حيفظهم ويبقاىم يف سالمة الدين والدنيا واألخرة نسأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 كلمة الشكر والتقدير
أشرؼ األنبياء و ادلرسلني و على احلمد هلل رب العادلني و الصالة و السالم على 

 آلو و صحبو أمجعني، أما بعد.

قد انتهت كتابة ىذا البحث اجلامعي و ال ميكن إمتامو دون مساعدة اآلخر، 
 لذلك تقدم الباحثة شكرا كثيا إىل:

، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم رىرجوالدكتور احلاج موجيااألستاذ فضيلة  .ٔ
 ماالنج.اإلسالمية احلكومية 

 ، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية.ة احلسنة ادلاجستياألستاذة مملوءفضيلة  .ٕ
، مشرؼ ىذا البحث ادلاجستي منيالدكتور احلاج إمام مسل االستاذ فضيلة .ٖ

 اجلامعي الذي أرشدين يف كل مراحل إعداد ىذا البحث.
األساتيذ و مجيع و ة العربية و األستاذات يف قسم تعليم اللغمجيع األساتيذ  .ٗ

 كلية العلوم اإلنسانية. األستاذات يف
منبع ادلعارؼ ادلتوسطة اإلسالمية ، رئيس ادلدرسة بوسطاميفضيلة األستاذ  .٘

 منتور مدورا.
منبع ادلعارؼ ادلتوسطة اإلسالمية مجيع األساتذة و األستاذات يف مدرسة  .ٙ

 منتور مدورا.
باغ واخلصوص إىل سونان أنبل منبع ادلعارؼ جوممجيع أصدقائي يف معهد  .ٚ

 .أصدقائي "تيكريس"
 مجيع أصدقائي يف معهد نزحة الطالب مسفاغ مدورا. .ٛ
 .ٕٓٔٓقسم تعليم اللغة اللغة العربية مجيع أصدقائي يف  .ٜ



 و
 

 مجيع أصدقائي يف حركة الطلبة اإلسالمية اإلندونيسية. .ٓٔ
 فديفوكان "فاكار نوسا" مجيع أصدقائي يف  .ٔٔ

 
 جزاىم هللا خي اجلزاء

 
 

 ٕٗٔٓأبريل  ٔماالنج، 
 الباحثة

  

 ميمونة
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 وزارة الشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية العلوم الرتبية والتعليم
راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالنا مالك إب  

 تقرير املشرف
 إن ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:

 االسم    : ميمونة
 ٖٖٖٚٓٓٓٔرقم القيد : 

 على أساس الذكاء احلركي يف" Word Action  ستخدام اللعبة اللغوية "ا عنوان    :
  .مبدرسة منبع ادلعارؼ ادلتوسطة اإلسالمية منتور مدورا تدريس مهارة الكالم             

قد نظرنا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
( يف ٔ-Sادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )ادلطلوب الستيفاء شروط 

 م.ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓللعام الدراسي  ة العربية لكلية العلوم الرتبية والتعليمقسم تعليم اللغ
 

 ٕٗٔٓأبريل  ٔماالنج، 

 ادلشرؼ

 

 ادلاجستي منيإمام مسلالدكتور احلاج 
 ٖٜٜٖٜٚٓٓٔٓٗٔٔٔٓٙٙٔرقم التوظيف: 
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الدينيةوزارة الشؤون   
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية العلوم الرتبية والتعليم
راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالنا مالك إب  

 استعارة املشرف
 ميمونةاالسم     : 
 ٖٖٖٚٓٓٓٔ  رقم القيد  :
 " على أساس الذكاء احلركي يفWord Actionاستخدام اللعبة اللغوية " : عنوان     

 تدريس مهارة الكالم مبدرسة منبع ادلعارؼ ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا             
 الدكتور احلاج إمام مسلمني ادلاجستي:     ادلشرؼ

 
Paraf  Keterangan  Konsultasi  Tanggal No. 
 konsultasi Bab ٔ   ٕٚ desember ٕٖٓٔ ٔ 
 konsultasi Bab ٕ ٖٓ januari ٕٓٔٗ ٕ 
 ACC Bab ٔ-ٕ ٔٓ februari ٕٓٔٗ ٖ 
 konsultasi Bab ٖ ٕ٘ februari ٕٓٔٗ ٗ 
 ACC Bab ٔ-ٗ ٕ٘ maret ٕٓٔٗ  ٘ 
 

ACC 
Bab ٔ-ٗ, 
lampiran 
lengkap 

ٔ April ٕٓٔٗ ٙ 

 ACC Lengkap  ٖ  April ٕٓٔٗ  ٚ 

 
 ادلعرفة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 
 ة احلسنة ادلاجستيمملوء

 ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ رقم التوظيف:  
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 وزارة الشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية العلوم الرتبية والتعليم
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 تقرير جلنة املناقشة 
  لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:

 ميمونةاالسم     : 
 ٖٖٖٚٓٓٓٔ  القيد  :رقم 

 يف " على أساس الذكاء احلركيWord Actionاستخدام اللعبة اللغوية " : عنوان     
 مدوراادلتوسطة اإلسالمية مونتور  تدريس مهارة الكالم مبدرسة منبع ادلعارؼ             

يف قسم تعليم اللغة العربية  (ٔ-Sوقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا )
 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. لكلية العلوم الرتبية والتعليم

 جملس ادلناقشة:
 ()______________      يالدكتور احلاج نور ىادي ادلاجست  .ٔ
 ( ______________)     احلاج قامع أكيد جوىاري ادلاجستي .ٕ
 (______________ )    يالدكتور احلاج إمام مسلمني ادلاجست .ٖ
 

  ٕٗٔٓابريل  ٕٔتقريرا مباالنج،  
 عليمتعميد كلية العلوم الرتبية وال     

 
 ادلاجستي لياحلاج نور عالدكتور 

  ٜٜٖٜٕٖٛٔٓٗٓ٘ٙٔٓٓٔٓرقم التوظيف:



 ي
 

 وزارة الشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية العلوم الرتبية والتعليم
 اإلسالمية احلكومية مباالنجراهيم جامعة موالنا مالك إب

  رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير 
 فنقدم بني يديكم ىذا البحث اجلامعي الذي كتبتو الطالبة :

 االسم     : ميمونة 
   ٖٖٖٚٓٓٓٔرقم القيد  :
" على أساس الذكاء احلركي يف Word Action": استخدام اللعبة اللغوية ادلوضوع   

 مبدرسة منبع ادلعارؼ ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا تدريس مهارة الكالم
قدنظرنا و أدخلنا فيو بعض التعديالت و اإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
( sٔادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة و احلصول على دراجة سرجانا ) 

جبامعة موالنا مالك إبراىيم  يمالعلوم الرتبية والتعليف قسم تعليم اللغة العربية لكلية 
 م. ٕٗٔٓ -ٖٕٔٓاإلسالمية مباالنج للعام الدراسي 

 
 

 ٕٗٔٓأبريل  ٔ تقرير مباالنج،
 ادلعرفة

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 

 
 ة احلسنة ادلاجستيمملوء

 ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ رقم التوظيف:  



 ك
 

 إقرار الطالبة
 : أنا ادلوقعة أدناه

 : ميمونة االسم
 ٖٖٖٚٓٓٓٔ:  القيد رقم

 مدورا -مسفاغ  –بايواتس  : العنوان
أقرر بأن ىذا البحث الذي حضرتو لتوفي شروط النجاح لنيل درجة سرجانا يف قسم 

جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  غة العربية كلية العلوم الرتبية والتعليمتعليم الل
 احلكومية ماالنج حتت عنوان:

على أساس الذكاء احلركي يف تدريس مهارة "  Word Action غوية "استخدام اللعبة الل
 الكالم مبدرسة منبع ادلعارؼ ادلتوسطة اإلسالمية منتور مدورا

حضرتو وكتبتو بنفسي وما زورهتا من إبداع غيي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد 
ادلسؤولية على ذلك، ولن استقباال أنو من تأليفو وتبني أنو فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل 

تكون ادلسؤولية على ادلشرؼ أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
 
 
 
 

  ٕٗٔٓأبريل  ٔ، ماالنج
 توقيع صاحبة اإلقرار

 
 ميمونة
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 مستخلص البحث باللغة العربية 
" على أساس الذكاء احلركي يف تدريس Word Action. استخدام اللعبة اللغوية "ٕٗٔٓميمونة.

. جامعة موالنا كلية العلوم الرتبية والتعليم. قسم تعليم اللغة العربية.  . البحث اجلامعىمهارة الكالم
 احلاج إمام مسلمني ادلاجستيادلشرؼ  اىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.مالك إبر 

 تدريس مهارة الكالم." و Word Action الكلمة الرئيسية : استخدام اللعبة اللغوية "
، االتصال شيئ مهم يف حياة اجملتمع، واالتصال اجليد حيتاج اىل كفاءة مهارة الكالم

الباحثة تستخدم اللعبة ولذلك أن حتصل ماىر يف مهارة الكالم يف نكلم اللغة العربية فكانت 
" على أساس الذكاء احلركي يف تدريس مهارة الكالم مبدرسة منبع ادلعارؼ Word Actionاللغوية "

 ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا.
" على أساس Word Actionاستخدام اللعبة اللغوية ". كيف ٔوأما أسئلة يف ىذه البحث 

. ٕالذكاء احلركي يف تدريس مهارة الكالم مبدرسة منبع ادلعارؼ ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا؟، 
على أساس الذكاء احلركي يف  " Word Action " كيف فعالية استخدام اللعبة اللغوية

 ؟ تدريس مهارة الكالم مبدرسة منبع ادلعارؼ ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا
خدمت الباحثة يف ىذا البحث التجرييب مبدخل الكمي بتطبيقو الفصل الثاين است

، جرى ىذا البحث موعة الضابطة)ب( للمجموعة التجربة والفصل الثاين )ج( للمج
 البيانات ىي ادلالحضة، ادلقابلة واإلختبار.أربع لقاءات، وأدوات مجع 
درسة منبع ادلعارؼ . عن تطبيق، تعليم مهارة الكالم يف مٔنتائج البحث ىي 

" على أساس Word Actionادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا بااستخدام اللعبة اللغوية "
" Word Action. أن استخدام اللعبة اللغوية "ٕالذكاء احلركي أفضل من تعليم قبلها، 

على أساس الذكاء احلركي يف تدريس مهارة الكالم فعالة. وجدت الباحثة أن نتيجة 
يف ادلستوى ادلعنوي  8ٕٗ٘ٙونتائج  t-tableمث قامت الباحثة بتعني  8ٛٛٛاإلحصائي = 

  t-tableاإلحصائي أكرب من  t. وألن نتيجة  ٝ٘يف ادلستوى ادلعنوي 8ٜٙٚٔ و   ٝٔ
مقبول أي فروض ىذا البحث مقبول، وخالصتها أن  ٔ مبعىن مردود و     وذلك 

" على أساس الذكاء احلركي يف ندريس مهارة  Word Actionاستخدام اللعبة اللغوية " 
 الكالم فعاال. 
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 مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

Maimunah. 4102. The Utilizing of Language Games ”Word Action” Based on 

Konesthetic Intelligence In Learning Speaking. Arabic Education Majors. Faculty 

of Education. Maulana Malik Ibrahim Islamic state University Malang. 

Guide : Dr. H. Imam Muslimin.  

Keyword : The Utilizing of Language Games Word Action and Learning 

Speaking. 

Comunication is an important thing in social life, to communicate well 

we need a good speaking skill. In order to be a master in speaking skill especially 

speaking Arabic so the researcher tried to apply language games based on 

kinesthetic intelligence in this learning in Mambaul Ma‟arif  Junior High School. 

As for the formulation of the problem In this research is 0. How the 

application of the use “Word Action” language games based on konesthetic 

intelligence in learning speaking ? what the effectiveness of “Word Action” 

language games based on konesthetic intelligence in learning speaking ? 

The methods used in this research is experimental research with 

quantitative approach. This research held in Mambaul Ma‟arif Junior High School 

Montor Madura of the 4 (B) grade students as the experimental class and 4 (C) 

grade as the control class. This research will be held for four sessions, with 

observations, interview and the last as the research instrument. 

The results of this research indicate that the application of “Word Action” 

language games based on konesthetic intelligence is effective to increase student 

skill of learning speaking and the calculation resuts use „T‟ test formula that 

indicate the results of „T‟ calculate = 8888 is larger at 01 significance 4,653 and 

that‟s same at 51 significance = 083,1. It shows that  0 accepted, and that‟s mean 

“Word Action” language games based on konesthetic intelligence is influential in 

learning speaking. 
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 مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

Maimunah. 4102. Penggunaan Permainan Bahasa “Word Action” Berbasis 

Kecerdasan Kinestetik dalam Pembelajaran Maharah Kalam di MTs Mambaul 

Ma’arif Montor Madura. Jurusan pendidikan bahasa arab. Fakultas Tarbiyah. 

Universitas Islam maulana malik Ibrahim malang. Pembimbing : Dr. H.imam 

Muslimin.  

Kata kunci : penggunaan permainan bahasa Word Action dan pembelajaran 

maharah kalam. 

Komunikasi merupakan hal penting yang dalam kehidupan sosial, untuk 

berkomunikasi dengan baik kita butuh keterampilan berbicara yang baik pula. 

Oleh karena itu agar siswa pandai dalam keterampilan berbicara khususnya dalam 

bahasa arab maka peneliti mencoba menerapkan permainan bahasa word action 

berbasis kecerdasan kinestetik dalam pembelajaran maharah kalam di MTs 

Mambaul Ma‟arif Montor Madura. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 0. Bagaimana 

penggunaan permainan bahasa Word Action berbasis kecerdasan kinestetik dalam 

pembelajaran maharah kalam? 4. Bagaimana ke efektifitasan permainan bahasa 

Word Action berbasis kecerdasan kinestetik dalam pembelajaran maharah kalam?  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini 

dilaksanakan di MTs Mambaul Ma‟arif Montor Madura pada siswa kelas 4B 

sebagai kelas eksperimen dan kelas 4C sebagai kelas control. Penelitian ini 

berlangsung selama 2 pertemuan, adapaun instrumen penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan tes. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 0. Pembelajara maharah kalam 

di MTs Mambaul Ma‟rif Montor Madura dengan menggunakan Permainan 

Bahasa Word Action berbasis kecerdasan kinestetik lebih baik daripada 

pembelajaran sebelumnya. 4. Pembelajaran maharah kalam menggunakan 

permainan bahasa Word Action  berbasis kecerdasan kinestetik sangat efektif. Dan 

hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus “T” tes menunjukkan hasil 

“T” hitung = 8888 lebih besar daripada signifikasi 01 = 48653 dan sama dengan 

signifikasi  51 = 083,1. Hal ini menunjukkkan bahwa  0 diterima, atau dengan 

kata lain bahwa penggunaan permainan bahasa Word Action berbasis kecerdasan 

kinestetik berpengaruh dalam pembelajaran maharah kalam.   
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 حمتويات البحث

 

 أ ........................................................صفحة موضوع البحث 

 ب .......................................................................الشعار 

 ج ....................................................................... اإلىداء

 د .......................................................... كلمة الشكر والتقدير

 ىػػ .................................................................. تقرير ادلشرؼ

 و ..............................................................تقرير جلنة ادلناقشة 

 ز ..............................................تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 ح ................................................................... اقرار الطالبة

 ط ................................................. مستخلص البحث باللغة العربية

 ي ............................................... مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

 ك ............................................دونيسية مستخلص البحث باللغة اإلن

 ل ...............................................................حمتويات البحث 



 ع
 

 

 الباب األول 

 االطار العام

 املبحث األول : أساسية البحث 

 ٔ ..............................................................مقدمة .أ 

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

 ٖ ......................................................أىدؼ البحث .ج 

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

 ٖ ....................................................... فوائد البحث .ه 

 ٗ .......................................................حدود البحث .و 
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 األول  بابال
 اإلطار العام  

 
 املبحث األول : أساسية البحث 

 مقدمة  .أ 
مهارة الكالم ىي من ادلهارة األساسية لالتصال اللغوي يعترب الكالم جزءا 
أساسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ألنو مهارة إجابية فهو ديثل اجلزء العلمي 

متعلم اللغة يهدف إىل التمكن من التحدث هبذه والتطبيقي لتعليم اللغة. وكثريا ماجند أن 
اللغة. فالكالم ىو ادلهارة الثانية بعد مهارة اإلستماع ويشكالن معا ادلرحلة الشفهية 

 1ءة والكتابة على دعائم راخصة.اوبغريمها التقوم مهارة القر 
تعليم اللغة ولذالك ىو من اىم الكالم ىو مكون من ادلكونات األساسية يف 

 تالميذلغة العربية ناجحا إذا كان الهارات اللغوية وبعد تعليم الادلر ادلوجودة يف ناصعال
اللغة العربية  حة. انطالقا من ذلك فال بد دلدرسيصفيقدرون على نطق العربية بطالقة 

 أن يبدر بتدريس مهارة الكالم دلتعلم اللغة العربية جيدا

ط ن النشااألو أىم  كالم منوالتعلم، والشك أن ال مهم للتعليم لو الكالمو  
خدمون الكالم اكثر من الكتابة، اى أهنم يتكلمون اكثر ياللغوية لكل ادلرحلة. فالناس س

ولذالك ديكن إعتبار الكالم ىو سكل رئيس لإليصال اللغوي بالنسبة .2مما يكتبون
كما قال أمحد   لإلنسان وعلى ذلك يعترب الكالم أىم جزء ممارسة اللغة واستخدامها.

ؤاد عليان يف كتابة ادلهارة اللغوية "أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود ف
فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب" فلذالك تعليم الكالم مهم جدا يف حياة البشرية، فضال 

 .3عن وسائل اإلتصال االول من قبل البشرية يف ىذا العام

                                                           
 11. ص:1991، )العربية السعودية : جامعة زلمد سعود االسالمية، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباادلوجة يف كمال بن إبرىيم بدري وآخرون،    1
 . 11( ص  2113، ) القاىرة : دار الفكر تعليم اللغة العربية الرسالة العلميةعبد السيد،   2
 85( ص:1992أمحد فؤاد عليان، ادلهارة اللغوية وطريق تدريسها، )الرياض : دار السليم،  3



2 
 

بعد ان قامت الباحثة بادلالحظة يف مدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية   
تعليم اللغة العربية خصوصا يف تدريس مهارة الكالم دون فعاال أنشطة أن مونتور مدورا، 

و ممال، أكثر من ادلدرس يستخدم طريقة التقليدية يف تعليم اللغة العربية  مثل طريقة 
حبيث ان عملية التعليم دون فعالة ويشعرون ة وحفظ احلوار. ادلباشرة وطريقة احملاضر 

ترقية مهارة الكالم،  يف ماىر ىذه ادلدرسة غري  تالميذلذالك كثريا من ال بادللل، تالميذال
ألن على ىذه احلال كان ادلدرس ليس لو اخًتاعات جديدة يف تعليم اللغة العربية وىي 

 جو واسًتاجياتو.يف اختيار وسائل التعليم وأساليبو ومنه
من الوسائل التعليمية لتنمية مهارة الكالم ىي األلعاب اللغوية. فاأللعاب  
على مواصلة تلك اجلهود ومساندهتا.  تالميذن أفضل الوسائل الىت تساعد الاللغوية م

 تالميذال األلعاب تساعد ادلعلم أيضا على إنشاء نصوص تكون اللغة فيها نافعة، لدي
يتكلموا  ان ركة واإلسهام. يتم ذلم ال بد أن يفهم ما يقولو، وال بد أيضاالرغبة يف ادلشا

 أن يعربوا عن وجهات نظرىم.و 
يف تعليم  تالميذمو مهم جدا يف تطوير كفاءة الإن تعارف الذكاء ادلتعدد وتعلي 

س ية التدريااللغة العربية، فلذاك خيتاج ادلدرس ان يقوم باستخدام ادلدخل ادلناسب منذ بد
وبعد ان جاء لو الفهم، فًتكز يف كيفية تعليمو  تالميذه يعرف الذكاء ادلناسب بحىت

 .4وتطويره
فوجدت الباحثة بعض مشكالت تعليم اللغة العربية ادلوجودة يف الفصل الثاين  

مبدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا. ىي مشكالت يف مهارة الكالم 
 يف تدريس مهارة الكالم. تالميذالالوسائل الذي يساعد كفاءة  ألن عدم
يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف تدريس مهارة  تالميذلرفع درجة جناح ال 

الكالم، يستطيع ادلدرس ان يستحسن عملية تعليم اللغة العربية باستحدام اللعبة اللغوية، 

                                                           
4 Muhammad Muhyi Faruq, 61 permainan kecerdasan kinestetik, Jakaeta : PT Grasindo, 2117, hal.2. 
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على أساس الذكاء "Word Action ىناك كثري من انواع اللعبة أحدىم اللعبة اللغوية " 
 .5مهارة الكالم . إختارت الباحثة ىذه اللعبة لسهولة تعلم اللغة العربية خاصة يفاحلركي

 
 أسئلة البحث  .ب 

" على أساس الذكاء احلركي يف  Word Action كيف استخدام اللعبة اللغوية " .1
 الكالم مبدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا ؟تدريس مهارة 

على أساس الذكاء احلركي  " Word Action " كيف فعالية استخدام اللعبة اللغوية .2
 يف تدريس مهارة الكالم مبدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا ؟

 
 أهداف البحث   . ج

" على أساس الذكاء احلركي يف  Word Action دلعرفة استخدام اللعبة اللغوية " .1
 تدريس مهارة الكالم مبدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا ؟

" على أساس الذكاء احلركي يف  Word Action دلعرفة فعالية استخدام اللعبة اللغوية " .2
 مونتور مدورا ؟تدريس مهارة الكالم مبدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية 

 
 فروض البحث  . د

 Word "استخدام اللعبة اللغوية  وىيفروض البحث يف ىذ البحث لدي الباحثة 

Action " يف تدريس مهارة  التالميذلًتقية كفاءة و  تالميذلتنمي رغبة ال على أساس احلركي
 .الكالم فصل الثاين مبدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا

 
 
 

                                                           
5 Mujib, Fathul dan Nailur Rahmawati. Metode Permainan-permainan Edukatif dalam Belajar 
Bahasa Arab. Jogjakarta: DIVA Press,2111. Hal. 127 
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  فوائد البحث هــ.  
 ن يستفيد ادلعلومات من ىذا البحث كما يلي:أ

 فوائد النظرية   .1
 كون ىذا البحث مدخال نافعا نظريا يف الدراسة اللغويةأن ت الباحثةترجو 

 Word " بتعليم مهارة الكالم باستخدام اللعبة اللغوية ومعلومات تعليمية اليت تتعلق 

Action " .على اساس الذكاء احلركي 
 فوائد التطبيقية  .2

 البحث منوذجا لتدريس مهارة الكالم أتكون ىذا الباحثةترجو :   للمدرس -
 على اساس  " Word Action "باستخدام اللعبة اللغوية                      
 .الذكاء احلركي                      

 يف فهم مهارة التالميذيسهل  أن تكون ىذا البحث الباحثةترجو :   تالميذلل -
 تعليم اللغة العربيةالكالم يف             

 أن تكون ىذا البحث يعطي مايتعلق بالتعليم من الباحثةترجو :   للمدرسة -
 تعليم مهارة الكالم باستخدام اللعبة اللغويةادلعلومات التعليمية عن             

           " Word Action " .على اساس الذكاء احلركي 
 

 حدود البحث  . و
على أساس الذكاء  " Word Action "استخدام اللعبة اللغوية :  احلدود املوضوعية  .1

 يف تدريس مهارة الكالم.احلركي 
مبدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة  (أ) ىذا البحث يف فصل الثاين:  احلدود املكانية  .2

 اإلسالمية مونتور مدورا.
 .2114فرباير  –شهر يناير لبحث يف ذا احتدد الباحثة ذل :  احلدود الزمانية  .3
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 حتديد املصطلحات  . ز
كاء احلركي :  قدرة الفرد يوفق العقل مع اجلسم حبيث ماالذي يفكر ان يعرب يف ذ لا .1

 شكل حركة اجلسم.
يف تعليم  التالميذيتيسر بعض من ادلنهجية واألعمال واألدوات اليت ة اللغوية : اللعب .2

 اللغة
اجلسم ان  التالميذ واحد منهم من اللعبة اللغوية يستعمل:  " Word Action "اللعبة  .3

 .يعرب ما الذي يفكره
الكالم ىو وسيلة االتصال بني الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم مهارة الكالم :  .4

 همجوقضاء حوائ
 

 الدراسة السابقة  . ح
 الكالم واللعبة اللغوية ىي :والدارسات السابقة اليت تتعلق مبهارت 

دام الطريقة خبعنوان تعليم مهارت الكالم باست م6،2112دراسة أناليلة احلسنني .1
أوانج  -ادلباشرة على دراسة وصفية يف مدرسة منبع العلوم العالية أوانج 

عملية التعليم مهارة الكالم موجوساري موجوكرتا. يهدف ىذالبحث ىي 
دام خمهارة الكالم باست تعليمباستخدام الطريقة ادلباشرة ومعرفة ادلزايا والعيوب 

أوانج موجوساري  –الطريقة ادلباشرة يف مدرسة منيع العلوم العالية اإلسالمية أوانج 
الطريقة  , ان استخدامالوصفي ومدخل الكيفيمبنهج ث ستخدام ىذا البحي

أكرب من نتيجة ادلستوى  51،11 األحصائي= t االختبار ادلباشرة فعالة بنتيجة
، ومجلة معدلة من االختبار القبلي إىل االختبار البعدي 86،2% = 5ادلعنوى
  تقع يف ادلستوى فعالية ارتفع،

                                                           
،)حبث أوانج موجوساري موجوكرتا( -تعليم مهارت الكالم باستحدام الطريقة ادلباشرة )دراسة وصفية يف مدرسة منبع العلوم العالية أوانجة احلسنني، أناليل  6

 ( 2112اجلامعي،كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، ماالنج، 
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م، بعنوان استخدام اللعبة اللغوية "من أنا؟" 2113 7دراسة سيت فاطمة الفتيحة .2
لًتقية مهارة الكالم مبدرسة نور العلوم االبتدائية اإلسالمية بطويوكوجي ميار  

يف  طالبارة الكالم وترقية كفاءة الكرسيك، يهدف ىذا البحث ىي ترقية ادله
يار كرسيك مهارة الكالم يف مدرسة نور العلوم اإلبتدائية اإلسالمية بطويوكوجي م

  تستخدم ىذا البحث مبنهج اإلجرائيباستخدام اللعبة اللغوية "من أنا؟" الباحثة 
و  بة تنمي كفائتهم يف مهارة الكالمو نتائجو أن حصل عليها الطل ي,الوصف

باللغة العربية كما نتيجة  لغوية فعالة لتنمية مهارة الكالماحلصيل أن األلعاب ال
 .61,5الطلبة يف االختبارات ىى 

( Talking Stickبعنوان استخدام أسلوب العصا ادلتحدث ) 8دراسة سيت رمحاوايت   .3
لًتقية مهارة الكالم يف مدرسة النور اإلبتدائية تومبانج ماالنج، يهدف ىذا البحث 
ىي معرفة استخدام أسلوب العصا ادلتحدث لًتقية مهارة الكالم يف فصل اخلامس 

أسلوب العصا رفة فعالية استخدام عماالنج، ودلمدرسة النور االبتدائية تومبانج 
بتدائية تومبانج ادلتحدث يف نطق األصوات نطقا صحيحا على ادلدرسة النور اال

و ىذا البحث يستخدم ادلدخل الكيفي و الكمي و نوعو البحث ماالنج،
عليم مهارة التجرييب. فاخلالصة من ىذا البحث ىو إن استخدام األلعاب اللغوية لت

أكرب من نتيجة  12,897األحصائي=  t بنتيجة االختبارذلا فعالة  الكالم
لي إىل االختبار ، ومجلة معدلة من االختبار القب2,145% = 5ادلستوى ادلعنوى
 .تقع يف ادلستوى فعالية البعدي ارتفع،

 
 
 

                                                           
)حبث ة الكالم مبدرسة نور العلوم االبتدائية اإلسالمية بطويوكوجي ميار كرسيك، استخدام اللعبة اللغوية "من أنا؟" لًتقية مهار سيت فاطمة القتيحة،   7

 ( 2113اجلامعي،كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، ماالنج، 
 
اجلامعي كلية  )حبث( لًتقية مهارة الكالم يف مدرسة النور اإلبتدائية تومبانج ماالنج Talking Stickاستخدام أسلوب العصا ادلتحدث )سيت رمحاويت،   8

 (.2113العلوم اإلنسانية والثقافة، ماالنج،
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 من البحوث السابقة مها يتعلق هبذا البحث لكن يف : 
مهارة الكالم، أما يف حبثي  ادلباشرة يف م الباحثة طريقةاأن استخدالبحث األول  .1

على أساس الذكاء احلركي يف تدريس "Word Action"م اللعبة اللغوية ادسأستخ
 مهارة الكالم.  

تعليم مهارة والبحث الثالث استحدمت الباحثة اللعبة اللغوية يف البحث الثاين  .2
 الكالم والفرق ببحثي يف أنواع اللعبة اللغوية.

 
 منهجية البحث :   املبحث الثاين

 مدخل البحث ومنهجه  .أ 
تستخدم الباحثة مبدخل الكمي ومنهجو مبنهج التجريب، بتصميم  يف ىذا البحث

( باجملموعتني، اجملموعة التجريبية واجملموعة pretes-posttesاإلختبار القبلي والبعدي )
 الضابضة.

التعلم ادلمتع يف تعليم اجملموعة التجربيبة ىي اجملموعة اليت تستخدمها بالطريقة 
 .9مهارة الكالم، أما اجملموعة الضابطة اليت ال تستخدمها بالطريقة التعلم ادلمتع

 
 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  .ب 

اجملتمع يف ىذا البحث ىو فصل الثاين مبدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية  
". و اختارات الباحثة من تلك جو " "با، و عينة البحث ىو فصل الثاين "مونتور مدور 

" بفصل بفصل " تالعينة فصلني متساويني يف درجتهما مث قامت بالتجريبية و اختد
 " بفصل ضابط.ججترييب و فصل "

 
 
 

                                                           
 " يف تعليم مهارة الكالم مبدرسة رادين فاكو الثانوية ترينجالك. Quantum learningعني ادلصلحة، حبث العلمي : استخدام طريقة التعلم ادلمتع"  9
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 متغريات البحث  .ج 
ىو العامل  Independent Variableىناك متغريان يف ىذا البحث، ادلتغري ادلستقل 

ادلوقف، ويسمى بادلتغري التجرييب. وادلتغري التابع ىو  الذي تريد أنقيس مدى تأثريه على
 11العامل الذي تنتج عن تأثري العامل ادلستقل.

 اليت تريد الباحثة تطبيقها. " Word Action "ادلتغري ادلستقل ىو اللعبة اللغوية 
ادلعارف الفصل الثاين مبدرسة منبع يف يف مهارة الكالم  التالميذكفاءة ادلتغري التابع ىو  

 ادلتوسطة اإلسالمية كومنتور مدورا.
 

 أداوات مجع البيانات  .د 
 مالحظة  .1

ذه ادلالحظة للحصول على البيانات الىت تتعلق بأنشطة يف هب قامت الباحثة
 التالميذ. واالتصال بني التالميذعمليـة التعليم والتعلم، واالتصال بني ادلدرس و 

 يف عملية التعلم. التالميذأنفسهم، والطريقة التعليمية ادلستخدمة، ومشاركة 
 

 مقابلة  .2
من  ادلقابلة للبحوث وجها بوجو بغرض طرح عدد هذهب قامت الباحثة 

جابة عليها من قبل ادلبحوث أو يقال أهنا طريقة األسئلة من قبـل الباحثة واإل
والفاعل أو ادلخرب. فادلخرب ذلذه ادلقابلة طلب البيانات بطريقة احلوار بني الباحثة 

 ىو رئيس ادلدرس اللغة العربية لصف الثاين.
  اختبار .3

قبل  التالميذئة االختبار يف ىذا البحث نوعني أوال، اختبار قبلى دلعرفة كفا 
 " فعالية استخدام اللعبة اللغويةدلعرفة  جريبة، وثانيا اختبار بعديأن ديروا بالت

Word Action "  مهارة الكالم.يف  التالميذلًتقية كفاءة 

                                                           
 .276-م، ص1997الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع، . ذوقان عبيدات وأخرون، البحث العلمي مفهومو أدواتو أساليبو،  11
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 (1اجلدول )

 : 11يف اإلختبار وجد يف هذا اجلدول التالميذمعيار جناح 
 فئة النتائخ التقدير الرقم
 111-91 ممتاز 1
 89-81 جيد جدا 2
 79-71 جيد 3
 69-61 مقبول 4
 59-1 ناقص 5

 
 

 مصادر البيانات .ه 
يتكون مصادر البيانات يف ىذا البحث من ادلصادر الرئيسية والفرعية. فادلصادر 

على أساس  " Word Action "استخدام اللعبة اللغوية الرئيسية ىي البيانات عن 
يف تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقية,  الذكاء احلركي يف تدريس مهارة الكالم

 .وادلراجع اليت تتعلق بالبحث وحتليل ادلصادر الرئيسيةوادلصادر الفرعية ىي الكتب 
 

 أسلوب حتليل البيانات .و 
كي حتصيل الباحثة على البيانات الصادقة، لذلك حيتاج البحث إىل أسلوب  

حتليل البيانات. بيدخل النتائج من اختبار قبلى و اختبار بعدي من فصل جتريبة و فصل 
اإلحصائي  tضابطة فاألسلوب األنسب لتحليل البيانات من البحث التجرىب ىو الرمز 

 : 12وىو ما يلي
                                                           
11 M.Suernardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1996) Hal : 31 
12Arikunto Suharismi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:Rineka Cipta,2112. 
Hal:281-281 
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 ادلعاين :
 : ادلقياس ادلعديل من اجملموعة التجربة     
 : ادلقياس ادلعديل من اجملموعة الضابطة     
 : عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجربة    2 ∑
 : عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة الضابطة   2 ∑

 : عدد التالميذ يف رلموعة التجربة      

 : عدد التالميذ يف رلموعة الضابطة     

 

 حيث :

 : نتائج االختبار القبلي من رلموعة التجربة   1 

 : نتائج االختبار البعدي من رلموعة التجربة   2 

 : االحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية من رلموعة التجربة   

 نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة:    1 

 : نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة   2 

 : االحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية من رلموعة الضابطة    

 :عدد التالميذ لكل الفصل    
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 الثاين بابال

 اإلطار النظري
 

 تعريف الذكاء احلركي  .أ 
( ىو قدرة الفرد على استخدام جسمو Kinesthetic Intelligence) الذكاء احلركي

بطرق بارعة وكثَتة التنوع يف حل ادلشكالت واإلنتاج، وذلك ألغراض تعبَتية وألغراض 
موجهة ذلدف ما، وىو يتضمن مهارات جسمية مثل : التازر والتوازن والقهوه وادلرونة 

  1والسرعة.
فاجلسم ليس فقط اداة طيعة خاضعة الستقبال ادلعرفة بل إنو يعترب أيضا شريكا 
نشطا فاعال يف عملية التعلم، فإشراك أعضاء اجلسم يف مناسبة تعلمية يزيد من النشاط 
العصيب للدماغ وينشط ادلناطق ادلسؤولةعن احلركة فيو، ويزيد من تدفق ىرمون اإلبنفرن  

Epinephrine نقل ادلعلومات من الذاكرة القصَتة إ ى الذاكرة طويلة الذي يساعد يف 
ادلدى، وادلنطقة العصبية ادلسؤولة عن ىذا الذكاء ىي ادلخيخ، والعقد األساسية، والقشرة 
احلركية، أما األسس البيولوجية ذلذا الذكاء فتضم التارز بُت األجهزة العصبية والعقلية 

باحلسبة احلركية الىت ترتبط بتلف النصف واالدراكية، ويدعم ىذا الذكاء ما يسمى 
الكروي األيسر من الدماغ، حيث أن لديو ىذه احلبسة يكون عاجزا عن أداء تتابعات 
من احلركات رغم فهمو للمطلوب منو، فهو يعجز عن أداء سلسلة من احلركات رغم 

 توفر القدرة على تنفيذ كل حركة لوحدىا. 
درة يتفوقون يف األنشطة البدنية، ويف التنسيق إن األفراد الذين يتمتعون هبذه الق

بُت ادلرئي واحلركي، وعندىم ميول للحركة ودلس األشياء، ويتميز هبذه القدرة اجلسمية 
احلركية ادلمثلون والرياضيون واجلراحون وادلوسيقون والراقصون وادلخًتعون، الذين يتصفون 

 مبا يلي : 

                                                           
  44( ص : 2009-1429، )عمان، دار الفكر : نظرية الذكاء احلركي ادلتعددة وصعوبات التعلمصباح العنيزات،  1
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 فعاالت.يستخدمون لغة اجلسد لنقل األفكار واألن 
 .يتقنون األلعاب الرياضية واذلوايات الًتفيهية اليت تتطلب مهارة وجهدا بدنيا 
 .يتحركون ويهتزون أو يتململون أثناء جلوسهم يف ادلقاعد 
 .حياكون بشكل ذكي حركات اآلخرين وأساليبهم وسلوكهم 
 .يتذكرون ادلعلومات بسهولة عند إعطائهم تبميحات حركية 
  يظهرون مهارة يف احلر ( ف اليدوية مثل النحت واخلياطةGardner, 1983) 

 
 األلعاب اللغوية   .ب 

 مفهوم اللعبة اللغوية  .1
اللعب ىو أحد النشاط الوحيد الذي يهدف اإلنسان حُت ديارسو إ ى 

، اللعب ىو إحدى وسائل 2غرض زلدد، سوى ادلتعة الناجتة عن اللعب ذاتو
 . 3الكتساب ادلهارة ادلمتعة
الوسائل التعليمية, ونشاط مهم عن أنشطة التعليم  من أنواع األلعاب اللغوية

و يستخدم اصطالح " األلعاب " يف تعليم اللغة, لكي يعطى رلاال  4االتصايل.
واسعا يف األنشطة الفصيلة, لتزويد ادلعلم والدارس بوسيلة شلتعة ة مشوقة للتدريب 

و اللعبة اللغوية  5على عناصر اللغة, و توفَت احلوار لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة.
م اللغات يف السنوات األخَتة, و أثتيت وسيلة جديدة استفادت منها يرامج تعلي

و من  6تطبيقاهتا نتائج إجيابية يف كثَت من البالد الىت هتتم بتطوير نظم تعليم لغاهتا.
يف تعريفها: "  Gibbs Gأفضل ما قيل يف حتديد اللعبة اللغوية ما قالو ج. جيبس.  

غايتهم يف إطار  للوصول إ ى -متعاونُت أو متنافسُت –إهنا نشاط يتم بُت الدارسُت
 7القواعد ادلوضوعة.

                                                           
 21 م(. ص:  1999مكتبة اخلاجتي بالقهرة، الطبعة األو ى : ألعاب الكالمية اللسانية، )أمحد اجمليد ىريري،األ 2

3 Subarno, Media Pembelajaran Bahasa, (Yogyakarta, PT.Intan Pariwara 1998) Hal: 10 
 130إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، ص: , عبد الرمحان بن إبراىيم الفوزان  4
 12ص: )1983ادلرية، الرياض: دار (األلعاب الغوية يف تعليم اللغات األجنبية مع دتثلة التعليم العربية لغَت الناطقُت هبا،ناصف مصطفى عبد الغزيز،  5
 16ادلرجع السابق، ناصف مصطفى عبد العزيز، ص:6
 12ادلرجع السابق، ناصف مصطفى عبد العزيز، ص: 7
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 أمهية األلعاب اللغوية .2

إن األلعاب اللغوية تنبعث عنها اجلو ادلالئم وجتعل دراسة اللغة األجنبية 
ذات أمهية وحيوية للدارسُت، وتوصلهم إ ى الغاية ادلستهدفة. ونقل عن ديسري أن 

فعالة، وىي عملية تنمي األلعاب اللغوية ادلستحدمة داخل غرفة الدراسة تكون 
مشاركة الدارسُت وكفاءهتم اللغوية، وقال ليويس إن إستخدام األلعاب اللغوية 
تشجع الدراسُت ألن ديارس اللغة ادلدروسة، ألهنا تسعهم الفرصة ال يستخدامها 
وشلارستها مع اجلمع ادلناسب. جيانب أن ادلفًتض للمدرس أن يعطي الدارسُت ادلادة 

 .8يق األلعاب ويعطيهم الفرصة للتحرك والنشاطادلدروسة عن طر 
 ويرى عبد العزيز أن أمهية األلعاب اللغوية فيما يأيت:

تساعد األلعاب اللغوية كثَتا من الدرسُت على مواصلة اجلهود اللغوية  (أ 
 واستمراريتها، والتخفيف من رتابة الدروس وجفافها.

فيها نافعة وذات  تساعد األلعاب ادلعلم على إنشاء النصوص تكون اللغة (ب 
 معٌت، تولد لدى الدارسُت الرغبة يف ادلشاركة وألسهام.

أصبحت األلعاب وسيلة إلثراء التدريب الداليل اذلادف للغة ومددا للمادة  (ج 
 . 10. غايتهم يف إطار القواعد ادلوضوعة9اللغوية اليت يدرب عليها الدارسون

باب اليت دعت ا ى ( وىدايات أن ىناك كثَتا من األسTatangويرى تاتنج )
 استخدام األلعاب اللغوية يف تدريس اللغة، منها:

األلعاب تذىب ادللل الذي قد يصيب الدرسُت أثناء تعلمهم يف احلصص  (أ 
 الدراسية. 

يواجو الدارسون التحديات اليت جيب عليهم إجياداحللول ذلا، شلا يدعوىم   (ب 
 ا ى إعمال فكرىم وادريبهم على مواجهة ادلشكلة احليوية.

                                                           
8 Jalaludin Rahmat, Belajar Cerdas : Belajar berdasarkan Otak, (Bandung: Penerbit MLC 2007) Hal: 
157 

 10-9ادلرجع السابق، ناصف مصطفى عبد العزيز، ص:  9
 13ادلرجع نفسو. ص:  10
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 األلعاب تنمي روح التعاون وادلنافسة، جنبا ا ى جنب. (ج 
تساعد األلعاب الدارسُت الضعاف وقليلي الرغبة يف الدراسة للتعلم وإثراء  (د 

 أكرب عدد شلكن من الثروات اللغوية.
تنمي األلعاب كفاءة الدرسُت وجتعلو يف استعداد دائم قبل دخولو يف  (ه 

 الفصل.
لدارسُت على عنصر من عناصر اللغة، تساعد األلعاب على تركيز اىتمام ا (و 

 مثل تركيب اجلمل، أو رلموعة الكلمات ادلعينة.
من ادلمكن جعل األلعاب وسيلة إلعادة الدروس السابقة وراجعتها والتأكيد  (ز 

 من أن الدراسُت قد استوعبوىا استيعابا كافيا.
من ادلمكن إجراء األلعاب يف الظروف ادلختلفة تأييدا للمهارات اللغوية  (ح 

 .11ادلختلفة لدى الدرسُت
 

 األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة .3
دور بارز يف تعلم اللغة واكتساب مهاراهتا ادلختلفة، حيث اللغوية لأللعاب 

دور كبَت يف تيسَت عملية تعلم اللغة وتذليل صعاهبا، حيث إن تعلم اللغة تسهم ب
عمل شاق حيتاج إ ى مران وتدريب مكثف من أجل التمكن من استعماذلا وتنمية 

 يف النقاط التالية:اللغوية مهاراهتا، وعلى ىذا األساس ديكن توضيح أمهية األلعاب 
إن األلعاب اللغوية ادلختارة اختيارا جيدا تسمح للتالميذ بالتدريب على  (أ 

وظف اللغة ادلفيدة ذات ادلعٌت مهارات اللغة األربعة، فضال عن ذلك فهي ت
  .توظيفا جيدا داخل سياقات واقعية حقيقية

األلعاب اللغوية مثَتة للدافعية والتحدي كما أهنا تشجع التالميذ على  (ب 
  التفاعل والتواصل

                                                           
11

 Imam Asrori, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, Surabaya: Hilal Pustaka, 
2009. Hal: 3 

file:///D:/emil/ular%20tangga/Ø§Ù�ØªØ¹Ø¨Ù�Ø±%20Ø§Ù�Ø´Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø§Ø¨Ø¯Ø§Ø¹Ù�%20Ø¹Ù�%20Ø·Ø±Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ø¹Ø§Ø¨%20Ø§Ù�Ù�ØºÙ�Ù�Ø©%20-%20Ù�Ù�ØªØ¯Ù�Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¨Ø±Ù�Ø¬Ø©%20Ø§Ù�Ù�ØºÙ�Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¹ØµØ¨Ù�Ø©_files/Ø§Ù�ØªØ¹Ø¨Ù�Ø±%20Ø§Ù�Ø´Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø§Ø¨Ø¯Ø§Ø¹Ù�%20Ø¹Ù�%20Ø·Ø±Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ø¹Ø§Ø¨%20Ø§Ù�Ù�ØºÙ�Ù�Ø©%20-%20Ù�Ù�ØªØ¯Ù�Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¨Ø±Ù�Ø¬Ø©%20Ø§Ù�Ù�ØºÙ�Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¹ØµØ¨Ù�Ø©.htm
file:///D:/emil/ular%20tangga/Ø§Ù�ØªØ¹Ø¨Ù�Ø±%20Ø§Ù�Ø´Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø§Ø¨Ø¯Ø§Ø¹Ù�%20Ø¹Ù�%20Ø·Ø±Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ø¹Ø§Ø¨%20Ø§Ù�Ù�ØºÙ�Ù�Ø©%20-%20Ù�Ù�ØªØ¯Ù�Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¨Ø±Ù�Ø¬Ø©%20Ø§Ù�Ù�ØºÙ�Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¹ØµØ¨Ù�Ø©_files/Ø§Ù�ØªØ¹Ø¨Ù�Ø±%20Ø§Ù�Ø´Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø§Ø¨Ø¯Ø§Ø¹Ù�%20Ø¹Ù�%20Ø·Ø±Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø§Ù�Ø¹Ø§Ø¨%20Ø§Ù�Ù�ØºÙ�Ù�Ø©%20-%20Ù�Ù�ØªØ¯Ù�Ø§Øª%20Ø§Ù�Ø¨Ø±Ù�Ø¬Ø©%20Ø§Ù�Ù�ØºÙ�Ù�Ø©%20Ø§Ù�Ø¹ØµØ¨Ù�Ø©.htm
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إن األلعاب اللغوية تساعد التالميذ على بقاء أثر ورلهود التعلم لفًتات  (ج 
 معٍت الستخدام اللغة. طويلة، كما أهنا ختلق سياقا داال ذا 

إن استخدام األلعاب اللغوية خيفض نسبة القلق والتوتر أثناء تعلم اللغة،  (د 
باإلضافة إ ى عالج بعض ادلشكالت النفسية كاالنطواء والعزلة حيث تعطى 

  .التالميذ اخلجولُت فرصة أكرب للتعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم بوضوح
قة اللغوية وتساىم يف تقد م ادلفردات األلعاب اللغوية تعمل على ترقية الطال (ه 

 وادلراجعة.
تشجع األلعاب اللغوية التالميذ على استخدام اللغة بشكل مبدع وفطري،   (و 

كما تعمل على ترقية الكفاءة التواصلية وتركز على القواعد بشكل تواصلي 
باإلضافة إ ى حتقيق نوع من اإلثراء، وتساعد ادلعلم على تنظيم الفصل 

لك من خالل ادلشاركة العامة جلميع التالميذ مع حتسُت وانسجامو وذ
التنافس بشكل طبيعي، باإلضافة إ ى أهنا تتناسب مع مجيع ادلستويات 

 واالىتمامات مبا حيقق مبدأ التكيف وادلعايشة.
استخدام األلعاب اللغوية يوفر ادلمارسة اللغوية للمهارات اللغوية األربعة مثل  (ز 

والقراءة والكتابة، فاأللعاب اللغوية وسيلة فعالة لتنمية التحدث واالستماع 
 مهارات التالميذ اللغوية الشفهية والكتابية.

تساعد األلعاب اللغوية يف التخفيف من رتابة الدروس اللغوية وجفافها،  (ح 
باإلضافة إ ى أهنا تساعد ادلعلمُت وادلتعلمُت على فهم اللغة يف مواقف 

 وجهات النظر. طبيعية حيوية والتعبَت عن 
تعمل األلعاب اللغوية على جذب وإثارة اىتمامات التالميذ، كما تعمل  (ط 

على ترقية وإثراء الكفاءة اللغوية لديهم يف تعترب وسيلة من وسائل التعلم 
 الفعال.
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جتعل األلعاب اللغوية التالميذ يتعلمون آلية صياغة األسئلة واإلجابات من  (ي 
وسهلة، مع إشباع أىدافهم وحتقيق خالل القصص البسيطة بصورة شيقة 

 احتياجاهتم. 
استخدام األلعاب اللغوية يثَت نوعا من الراحة وادلتعة لدى ادلتعلمُت  ومن مث  (ك 

 تساعدىم على تعلم واستبقاء كلمات جديدة بشكل أيسر. 
إن األلعاب اللغوية عادة ما تتضمن مناقشة ومنافسة وحرية بُت ادلتعلمُت  (ل 

 ارة ودافعية للمشاركة بنشاط يف تعلم اللغة.ومن مث جعلهم أكثر إث
 إن األلعاب اللغوية تثرى استخدام التالميذ للغة بطريقة تواصلية مرنة. (م 
تشجع األلعاب اللغوية التالميذ على البحث عن وسائل إضافية للقراءة  (ن 

واإلطالع، ووسائل مرجعية مثل القواميس ودوائر ادلعرفة وكل ىذا يعمل على 
 لغوي بشكل سليم.ترقية النمو ال

تعمل األلعاب اللغوية على تصحيح أخطاء اذلجاء الشائعة عند التالميذ،  (س 
 مع إمداد التعزيز باذلجاء الصحيح للمفردات ادلختلفة.

تساعد األلعاب اللغوية يف تنمية فهم االختالفات يف الشكل وىف الوظيفة  (ع 
 للمجموعات القوا عدية ادلتعددة.

تدريب التالميذ على التوزيع ادلوفولوجى الظاىري تعمل األلعاب اللغوية على  (ف 
ادلختلف وادلعٌت للكلمات مع تصحيح استخدام الكلمات يف سياقات 

 مناسبة.
تساعد األلعاب اللغوية يف إتقان ادلرادفات وادلتضادات مع فهم البٍت  (ص 

الًتكيبية والعمليات ادلورفولوجية الظاىرية ادلختلفة، باإلضافة إ ى بناء اجلمل 
 وجو اخلطاب وتنمية الفهم القرائي.وأ

تتمركز األلعاب اللغوية حول ادلتعلم، وتعمل على تكامل ادلهارات اللغوية  (ق 
ادلتعددة، وتؤسس بيئة التعلم التعاوين من خالل تبٌت االجتاىات التعاونية 
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ومشاركة التالميذ يف عملية التعلم، باإلضافة إ ى أهنا تشجع على استخدام 
 والتلقائية.  اللغة اإلبداعية

تنمى األلعاب اللغوية اليت تعتمد على التمثيل مستوى احلوار واحملادثة لدى 
التالميذ وخاصة يف مرحلة التعليم االبتدائي، حيث يقوم ادلعلم بتحويل القصص إ ى 
دتثيليات يقوم التالميذ بأدائها ودتثيل شخصياهتا، مبا حيقق ذلم ادلتعة وينمى لديهم 

 والتفكَت.ادلالحظة 
 

 خصائص اللعبة اجليدة .4
 األساس العامة اليت ينبغي أن نضعها يف تصميم اللعبة ىي : 

اللعبة اللغوية نشاط تعاوين، مثَت للعزائم لتحقيق أىداف موضوعية يف  (أ 
 إطار من النظام والتعليمات.

أن اذلدف من اللعبة ىو تشجيع االستخدام اللغوي لألغراض االتصالية،  (ب 
اللغة من أجل اللغة )اللغة لغة(، ففي مثل ىذه األلعاب وليس دراسة 

تكون اللغة ىي الوسيلة اليت تتحقق هبا األىداف ادلوضوعية، فاللغة ىنا 
 .12أداة لالستعمال وليست مادة للتدريب فقط

 
 " Word Actionاللعبة اللغوية "   .ج 

 "Word Actionمفهوم اللعبة اللغوية "  .1
ىي اللعبة اليت يستخدم حركة اجلسم ليعرب ماالذي  ”Word Action“اللعبة 

يفكره. وآلة اليت حتتاج يف ىذه اللعبة ىي الفعل )النشاط( او الكلمة ادلعينة. كادلثل 
يسأل -يعطى، سأل-ينام، أعطى-ينظر، نام-حيمل، نظر-يبكي، أمحل-: بكى

 وغَت ذلك.

                                                           
 16ادلرجع السابق، ناصف مصطفى عبد الغزيز ، ص:  12
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ب ذلك الفعل ينبغي على األستاذ استخدم البطاقة يف ىذه اللعبة، ألن تكت
او الكلمة بالبطاقة بعد اختيارة الفعل او الكلمة يف مجلة ادلعينة. يوازع األستاذ 

. عدد البطاقة ادلوزع مناسبا باحلاجة فقط وال يناسب بعدد تالميذالبطاقة ا ى ال
 .13تالميذال

 واألىداف من ىذه اللعبة :
 تالميذلتزقية حساسية ال 
 تالميذلتزقية ذكاء ال 
  الكلمات باحلركةلفهم 

 
 “ Word Action“اخلطوات اللعبة اللغوية  .2

 : 14أما اخلطوات يف ىذه اللعبة وىي
 .تالميذ 6-4ا ى اجملموعات، وكل اجملموعة تتكون من  تالميذوزع بعض ال -
 تنال كل اجملموعة قرطاسا فيو الفعل )النشاط(. -
 أن يستحق كل اجملموعات منوذجا ليعرب الكلمة ادلعينة. -
 اجملموعات أن ختمُت الكلمة ادلطابقة ذلك منوذج.على كل  -
دقيقة، إذا لكل اجملموعات ذلا الوقت  2-1والوقت لكل الكلمة حويل  -

 دقيقة يف اللعبة. 20-15حويل 
 والفائز ىو رلموعة اليت ختمُت الكلمة أكثر من رلموعات األخرى. -

 
 
 
 

                                                           
13

 Fathul mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-PermainanEdukatif dalam Belajar 
Bahasa Arab, Jogjakarta : DIVA press,2013. Hal:77 
14

 Rofi’I Ariniro, Seabrek Game Perangsang minat Baca Anak, Jogjakarta : Buku Biru, 2012. Hal:145  
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 مهارة الكالم  .د 
 مفهوم مهارة الكالم  .1

لغة : ىو عبارة عن األصوات ادلفيدة، وعند قال فؤاد عليان الكالم 
ويقال أن الكالم يف  15ادلتكلمُت ىو : ادلعٌت القائم بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظ.

أصل اللغة ىو اإلبانة واإلفصاح عما حيول يف خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعره 
ت حبيث يفهمو األخرون. وأمالكالم اصطالحا ىو : مايصدر عن اإلنسان من صو 

يعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع، أو على األقل يف ذىن 
 16ادلتكلم.

وتتعد مهارة الكالم تبعا لعوامل متتعدة : جنس ادلتحدث: فمهارات الذكر 
يف الكالم ختتلف عن مهارات األنثى، ومنها العمر الزمي : فمهارات الصغار يف 

ت الشباب ختتلف عن مهارات الشيوخ الكالم ختتلف عن مهارات الشباب، ومهارا
وىكذا، ومنها مستوى التعليمي : فمهارات ادلستويات التعليمية وختصصها ختتلف 
عن بعضها يف الكالم، ومنها اخلربات الثقافية، والرصيد اللغوي، وقرب موضوع 
ادلتحدث منو، أو بعده عن رلال ختصص ادلتكلم، ودافعية ادلتكلم إ ى غَت ذلك من 

 17خرى.عوامل أ
إن الكالم ليس عملية سهلة تتم دون مقدمات أو دون ترتيب وتنظيم، وإمنا 

 :  18ىو عملية منطمة تتم يف خطوات ديكن توضيحيها فيما يلي
االستثارة : قبل أن يتكلم ادلتكلم بأي كالم ال بد وأن يكون ىناك مثَت  (1

داخلي، أو خارجي يدفعو إ ى التفكَت فيما سيصوغة ويعرب عنو، فمثال قد 
يكون ادلثَت انفعاال داخليا مثل السرور، أو الغضب، أو الشكر هللا على نعمائو 

رجية مثل الرد على كالم، أو والرضا بقضائو. وقد يكون ادلثَت بتأثَت واستثارة خا

                                                           
 86( ص : 1992)الرياض، دار ادلسلم،  ادلهارة اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها،أمحد فؤاد عليان،  15
 86ع نفسو، ص : ادلرج 16
 54( ص : 1985، )مكة : حقوق الطبع وإعادتو زلفوظة جلامعة أم القرى،تعليم اللغة العربية للناطقُت أخرىزلمود كامل الناقة،  17
 93-92ص :،أمحد فؤاد عليانادلرجع السابق،  18
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اإلجابة عن السؤال، أوتوضيح معلومة، أوثورة على تصرف معُت. .وىكذا 
 تكون بداية الكالم. 

التفكَت : اإلنسان العاقل ىو الذي جيعل لسانو وراء عقلو، فال ينطق قبل أن  (2
يفكر أي يسبق بفكَته نطقو، فيفكر يف األمر الذي يريد التكلم فيو، مث جيعل 

 فكار ويرتبها قبل أن ينطق هبا.األ
صياغة األلفاظ : بعد االستثارة والتفكَت يأيت دور صياغة األلفاظ، فانتقاء  (3

األلفاط قوالب للمعاين، واختيار اللفظ ادلناسب للمعٌت يوصل ادلعٌت للسامع 
 من أقراب طريق.

من النطق : وىو ادلرحلة األخَتة اليت ال ديكن الرجوع فيها، فاللفط إذا خرج  (4
اللسان أصبح زلسوبا على صاحبو، فالنطق السليم بإخراج احلروف من 
سلارجها، ودتثيل ادلعٌت باحلركة واالشارة، والتنغيم الصويت، ىو ادلظهراخلارجي 
لعملية الكالم، ومن ىناوجب أن يكون النطق سليما وواضحا، وخاليا من 

 األخطاء، ومعربا عن ادلعاين. 
 

 أهداف تدريس مهارة الكالم  .2
ىناك أىداف عامة لتدريس مهارة الكالم عند د.زلمد كامل الناقة، و ىي  

 : 19كما يلي
أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية. وأن يؤدي أنواع النَت والتنغيم ادلختلفة  (1

 وذلك بطريقة مقبولة من ابناء العربية.
 أن ينطق األصوات ادلتجاوة وادلتشاهبة. (2
 درك الفرق يف النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة.أن ي (3
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة. (4

                                                           
 76د كامل الناقة ص : و زلم، ادلرجع السابق  19
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أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة  (5
 يف لغة الكالم.

ث، أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت. والتأبي (6
 ودتييز العدد، واحلال، ونظام الفعل، وأزمنتو، وغَت ذلك شلا يلزم ادلتكلم بالعربية. 

أن يكسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو، وأن  (7
 يستخدم ىذه الثروة يف إدتام عمليات اتصال عصرية.

مستواه أن يستخدم بعض أشكال القافة العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره و  (8
االجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكسب بعض ادلعلومات األساسية عن الًتاث 

 العريب واإلسالمي.
 أن يعرب عن نفسو تعبَتا وضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. (9

 أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحدث هبا. (10
 

 أمهية تدريس مهارة الكالم  .3
وقيمتو يف حياة البشر فلنا أن نطق العنان إذا أرد أن جلى أمهية الكالم 

خليالنا لنتصور رلتمعاما من اجملتمعات وقد تعطلت فيو لغة الكالم يوما أو بعض 
يوم. قال زلمد علي كامل "فقد خلق اإلنسان متكلما قبل هتيؤه للكتابة أو القراءة، 

بناء ثقتو  فالكالم وسيلة اإلنسان يف الفهم واإلفهام، كما أنو وسيلة ادلتعلم يف
بنفسو، ومقدرتو على ادلواجهة بالكلمة، واالجتال يف ادلواقف اليت تتطلب ذلك، كما 

 20أن الكالم يسهم يف زيادة الثروة اللغوية لدي ادلتعلم فيتسع قاموسو اللغوي".
ثالثة جوانب مهمة يف تعليم الكالم عند زلمد كامل الناقة يف كتابة "تعليم اللغة 

طرق تدريسو"، وىي النطق،  –مدخلو  -لغات أخرى، أسسو العربية للناطقُت ب
 21وادلفردات، والقواعد.

                                                           
 48( ص : 2011، )ماالنج، مطبعة جامعة موالنا مالك ابراىيم االسالمية احلكومية، اللغوية الوجة لتعليم ادلهاراتزلمد علي كامل،  20
-159( ص : 1985طرق تدريسو، )الرياض : اجلامعة أم القرى،  –مداخلو  –زلمد كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، أسسو   21

163  
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 النطق  (1
من أىم اجلوانب ىو اجلانب الصويت، إذا يرى الًتبويون األمهية الكربى 
لتعليم النطق مند البداية تعليما صحيحا، والنطق ىو ادلظهر اخلارجي لعملية 

إال ىذا ادلظهر اخلارجي ذلا. ومن الكالم، فادلستمع ال يرى من عملية الكالم 
. فالنطق أكثر 22ىنا جيب أن يكون النطق سليما وواضحا خاليا من األخطاء

عناصر اللغة صعوبة يف تغيَته أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ. وليكون 
واضحا يف األذىان أنو غَت مطلوب يف النطق أن ينطلق الدارس بشكل كامل 

م الصويت للغة سيطرة متحدثها، ولكن السيطرة تام، أي أن يسيطر على النظا
ىنا تعٍت على القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ديكنو ادلتعلم من 
الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم 

 ونرباهتم وتنغينهم.
 ادلفردات  (2

لغة أجنبية، ذلك  تعد تنمية الثروة اللغوية ىدفا من أىدف أي خطة لتعليم
أن ادلفردات ىي أدوات محل ادلعٌت، كما أهنا يف ذات الوقت وسائل التفكَت، 
فادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إ ى كلمات حتمل ما يريد، 
وعادة ماتكتسب ادلفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال وىي 

هارة الكالم والكتابة فتفسحان اجملال لتنميتهما االستماع والقراءة، مث تأيت م
والتدريب على استخدامها، معٌت ىذا أن الكلمات ال تعلم إال من خالل 
السياق، اي من استخدامها يف مواقف شفوية أو موضوعات للقراءة، ولذالك 
يفضل تقد م الكلمات للدراسُت من خالل موضوعات يتكلمون فيها حبيث 

 .23ات جوانب مهمة من حياهتمتتناول ىذه ادلوضوع
 
 

                                                           
 90علي أمحد مدكور، مرجع سابق، ص :   22
 161ص :  زلمد كامل الناقة،ادلرجع السابق،  23
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 القواعد  (3
كثَتا ما يهمل ادلهتومون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إ ى القواعد، بل نرى 
بعضهم ينكرىا دتاما، أما ادلتعلمون للغة أجنبية فكثَتا ما يصرحون بأن القواعد 
ليست أمرا ضروريا يف تعليم استخدام اللغة، اى ليست ضرورية يف التحدث 
باللغة، ومهما يكون األمر فثمة حقيقة ال ديكن إنكارىا، وىي أن اللغة 
حتكمها رلموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها ادلتكلم جيدا، واليت جيب أن 
يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مت ذلك يف وقت مبكر أو متأخر، وسواء مت 

اعون دتاما بأن صعوبات بوعي أو بغَته، وحنن إذا نقرر ىذا إمنا نقرره وحنن و 
تدريس القواعد ال حتل وال يتم التغلب عليها بتجاىل ادلشكلة، فالقواعد شيء 

 .24ضروري لتعلم مهارات اللغة
 

 مواد تدريس مهارة الكالم  .4
 احملادثة  (1

ىي عملية تتم بُت متحدث ومستمع أو أكثر، متحدث ىو مرسل  
للفكرة، ومستمع ىو مستقبل للفكرة. وكل منهما لو دوره يف عملية اإلتصال، 
ودور ادلتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات بعضها مع 

  25بعض يف وحدات حتمل فكرة وإلستفسارعن ادلعٌت الغامض يف احلديث
احملادثة من أىم ألوان النشاط الصغار والكبار. فإذا أضفنا إ ى  لذالك أن

ذلك ما تقتضية احلياة احلديثة من اىتمام باحملادقة ينبغي أن حتظيا مبكانة كبَتة 
يف ادلدرسة فال بد أن يتعلم التلميذ ان تكون لديو قدرة على رلاملة غَته يف 

احلديث، ومعرفة األماكن أثناء احملادثة، وأن يكون قادرا على تغيَت رلرى 

                                                           
  134زلمود كامل الناقة ورشيدي أمحد طعيمة، مرجع سابق، ص :  24
)إيسيسكو : منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، زلمود كامل الناقة ورشيدي أمحد طعيمة،  25

 130ص :  (2003



14 
 

واألوقات اليت ال ينبغي الكالم فيها، وال بد أن يكون قادرا على تقد م الناس 
 26بعضهم لبعض.

 ادلناقشة  (2
ىي احلديث ادلشًتك الذي يكون فيو مؤيد ومعارض، ووسائل ورليب، 

وفيها ادلناقشات اليت  27وأساس ادلناقشة ىي أهنا نشاط إلثار التفكَت الناقد.
ند اخلالف يف مسألة ما، أو عند وضع خطة للقيام بعمل، أو عند جتري ع

تقد م عمل ما، كل ىذه اجملاالت للمناقشة. وينبغي ان نلتفت اآلن للقدرلت 
 وادلهارات وادليول اليت جيب أن نستهدفها يف نعليمها.

 حكاية القصص  (3
بٍت ىي حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معا، وت

على قواعد معينة، وحكاية القصص من األلوان الكالم اذلامة، فالقصة خَت 
معُت للتدريب على مهارات الكالم، فحب الناس للقصص جيعلها عامال من 

 28عوامل ترقية الكالم.
لديهم قصص وخربات شلتعة يتشاقون للتحدث  تالميذوحنن نعرف أن ال

قصصهم بدال من أن  تالميذال عنها فأوا خطة يف تعليم القصص ىي أن خيتار
 تالميذيفردىا عليهم التعليم. وىذه القصص ديكن أن تكون مباشرة من خربة ال

 أو غَت مباشرة اكتساهبا من القراءة أو السامع. 
 

 وسائل مهارة الكالم  .5
حيتاج تعليم مهارة الكالم إ ى الكثَت من الوسائل وادلعينات، وقد دلت 
خربات ادلربيُت عند تدريس ىذه ادلهارة على أن كل الوسائل البصرية، من لوحات 
العرض والشرائح الشفاقة واألفالم الثابتة وادلتحركة الصامتة، يشجع ادلعلم على 

                                                           
 106( ص : 2003)الرياض : مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربية، زلمد يب إبرىيم اخلطيب،  26
 147ادلرجع نفسو، ص :  27
 106، ص : أمحد فؤاد عليان، ادلرجع السابق 28
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الوسائل من أفكار ومناقشة زلتواىا مزاولة ىذه ادلهارة للتعيَت عما تتضمنو ىذه 
 ووصف مكوناهتا.

وتعترب أيضا كل األنشطة اليت تؤدي إ ى اشًتاك ادلتعلم يف التعبَت الشفهي، 
مثل التمثيل واأللعاب اللغوية وادلقابالت والزيارات والرحالت. من الوسائل الفعالة 

لى خجلو وخوفو يف ىذا السبيل كما تساعد ادلعامل اللغوية على تغليب الدراس ع
من اخلطاء. فَتدد فيها يسمعو ويسجل حديثو وسنعرض ىنا لبعض الوسائل الفعالة 
يف الكالم للمبتدئُت بأبسطها وأقلها كافة مع بعض الشرائح لطرق استخدام ىذه 

 الوسائل.
ست وسائل على رأي زلمد صالح الدين ىي لوحة العرض، والسبورة 

عناطيسية، وصورة احلائط والشرائح الشفاقة واألفالم الطباشَتية، واللوحات الوبرية وادل
 29الثابتة، والرحالت، واأللعاب اللغوية.

 
 اختبار مهارة الكالم .6

على الكالم مبستويات  تالميذهتدف اختبارات الكالم إ ى قياس قدرة ال
ادلختلفة. وقد تكون األسئلة ىنا شفاىيا أوكتابية. ولكن اإلجابة يف ىذه احلالة ال 
بد أن تكون شفاىية ألن اذلدف االختبار ىو قياس القدرة الكالمية. والقدرة 
الكالمية ذلا على عدة مستويات، أدناىا ىو نطق نص مقروء أو نطق نص 

تراكيب من عند. ينطق فقد ما ىو  تالميذينتج ال مسموع. ويف ىذه احلالة ال
مكتوب أو مسموع. وادلستوى األعلى من ذلك ىو تكوين مجلة منطوقة. وادلستو 
األعلى من الثاين ىو تكوين سلسلة من اجلمل يف عملية كالمية متصلة. وبدا ديكن 
 أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة مستويات على األقل : مستوى النطق، مث

 30مستوى تكوين مجلة، مث مستوى تكوين الكالم ادلتصل.

                                                           
 160-154( ص : 1984شر والتوزيع، الكويت : للمطبعة الن، )أسسو وتطبيقتو –تدريس اللغة العربية بادلرحلة اإلبتدائية صالح الدين،  29
 113( ص : 2000، )األردان : دار الفالح، االختبارات اللغويةزلمد علي اخلويل،  30
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ومن وسائل قياس القدرة الكالمية القراءة اجلهرية، اإلعادة الشفهية، 
التحويل، احملاورة، ادلقابلة احلرة، ادلقابلة ادلوجهة، التعبَت احلر، اختبار الفونيمية، 

إعالم الوقت،  اختبار النرب، اختبار األسئلة عن الصورة، اختبار التنغيم،
 31والتعريض.

                                                           
 114ادلرجع نفسو، ص :  31



1 
 

 الباب الثالث
 عرض البيانات وحتليلها

 
 حملة إىل املدرسة منبع املعارف املتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا.  . أ

 املوقع اجلغريف .1
تقع ىذه مدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا يف شارع رايا 

 .69266ناحية بانيواتس مبدورية سامبنج وادوك نيباه قرية مونتور 
 

 تاربخ تأسيس املدرسة   .2
قامت مدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا ويبدأ النشاط 

 يف قرية مونتور بنحية بانيواتس. 6996يوليو  66التعليم يف التاريخ 
األن،  حىت 2002يناير  5مبرور األيام، نالت ىذه ادلدرسة درجة يف التاريخ 

مرحلة.  66وخرجت ىذه ادلدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا 
 وىذه ادلدرسة ليس من مؤسسة ادلعهد ولكنها ىي مؤسسة اخلَتية.

، 6998مايو  66يف التاريخ  2نالت عقد رمسي من الكاتب سري أوتامي رقم 
 مناسبة على عقد أن مؤسس ىذه ادلؤسسة ىو :

 الدكتوراندوس عبد احمليط  : رئيس ادلؤسسة
 : رقييت  الكاتب 

 : لطفية  مالية 
 
 
 
 

 رؤية ورسالة وهدف املدرسة  .3
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 رؤية املدرسة  (أ 
" ختلق التالميذ بأخالق كرمية وعلم ادلعارف وتفوقوا على الًتقية يف فنون 

 ورياضة "
 رسالة املدرسة  (ب 

والتقوى اىل هللا يعطي أساس اإلسالم بأخالق الكرمية والعقل لًتقية اإلميان  (6
 عز وجل

 لًتقية محاسة التالميذ يف طلب العلوم هبا (2
 لًتقية التالميذ يف تطوير ادلهارات (6
 اعطاه الزّادة عن القدرة يف احلياة (4

 أهداف املدرسة (ج 
 جعل التالميذ بأخالق الكرمية وبتقوى هللا عز وجللي (6
 ليجعل التالميذ جنح يف اإلمتحان (2
 العامللبجعل التالميذ مسلما حقيقا يف  (6
 ليزيد التالميذ مبهارة تكنولوجي وسائل اإلتصال (4

 
 املنهج الدراسي  .4

تستخدم مدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا ادلناىج الوحدة 
وتقوم ىذه ادلدرسة بتدريس العلوم الدنية والعلوم  (KTSP)للمستوى ادلدرسية 

الرمسية. وكان يف ىذه ادلدرسة أيضا التطوير الشخصية وىو عمل ادلنظم ودائم فيها 
)مثل صالة الضحى و استغاثة( والعمل الذي خيتار التالميذ ان يشًتكوه مثل 

 ( drambandموسيقى )
 

 حالة املعلمني واملتعلمني والتالميذ .5



3 
 

 2مدرسا وعدد ادلوظف يف ىذه ادلدرسة  20ادلدرسُت يف ىذه ادلدرسة عدد 
تالميذ. وفيما يلي جدول عدد التالميذ يف مدرسة  290موظف وعدد التالميذ 

 منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا.
 

 (2جدول )
 عدد التالميذ يف ادلدرسة منبع ادلعارف مونتور مدورا

 الفصل

 السنة الدراسية

2007 /
2008 

2008 /
2009 

2009 /
2060 

2060 /
2066 

2066 /
2062 

2062 /
2066 

2066/ 
2064 

 90 605 96 79 98 72 67 األول
 605 95 89 94 80 64 45 الثاين
 95 89 94 62 58 45 67 الثالث
 291 289 279 245 226 181 151 اجملموع

 
 أدوات املدرسة  .6

 (6جدول )
 أدوات ادلدرسة

 اجلملة املدرسة أدوات الرقم
 6 إدارة لرئيس ادلدرسة 6
 6 إدارة للمدرسُت 2
 6 مصلى / مسجد 6
 4 مقصف 4
 6 مكتبة 5
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 2 محام للمدرسُت 6
 4 محام للتالميذ 7
 7 الفصول 8
 6 غرفة اجللوس 9

 
" على أساس الذكاء احلركي يف تدريس  Word Actionاستخدام اللعبة اللغوية "  . ب

 مبدرسة منبع املعارف املتوسطة اإلسالمية منتور مدورا.مهارة الكالم 
، قبل قيام التعليم يف الفصل، خططت الباحثة 2064يناير  6يف التاريخ 

التصميم حلل عن مشكلة ىذا البحث اليت انكشفت من ادلقابلة مبدرسة اللغة العربية ىي 
قص يف تدريس مهارة االستاذة مفرحة، وأما نتائجها أن كفاءة التالميذ غَت جيد او نا

الكالم حصوصا يف الفصل الثاين مبدرسة منبع ادلعارف ادلتوسطة اإلسالمية مونتور مدورا، 
ألن مدرسة اللغة العربية يف تعليمها بطريقة حفظ احلوار، فيشاور الباحثة مع مدرسة اللغة 

للعبة اللغوية العربية حلل ىذه ادلشكلة، فاختارت الباحثة ومدرسة اللغة العربية باستخدام ا
 "Word Action  على أساس الذكاء احلركي يف تدريس مهارة الكالم، مث حبثت الباحثة "

مع ادلدرسة اللغة العربية يف اختيار الفصل، واتفقنا على اختيار تالميذ الفصل الثاين )ب( 
تالميذ. وتالميذ الفصل  64جملموعة التجربية بعدد التالميذ يف ىذه الفصل يتكون من 

تالميذ.  64لثاين )ج( جملموعة الضابطة بعدد التالميذ يف ىذه الفصل يتكون من ا
وبذلك اتفقنا أجنري االختبار القبلي والبعدي ذلذا البحث، وتفعل الباحثة االختبار 

 القبلي يف أول اللقاء واالختبار البعدي يف آخر اللقاء.
يف الفصل لقبلي قامت الباحثة باالختبار ا( 2064يناير  7)يوم الثالثاء 

الضابطة ألن احلصة يف ىذا الفصل أوىل من حصة فصل التجربة، يعٍت درس اللغة العربية 
للفصل الضابطة يف احلصة الثانية أما فصل التجربة يف احلصة اآلخر، وعدد التالميذ يف 

تالميذ. فتحت الباحثة  64تالميذ، وأما يف الفصل الضابطة  64الفصل التجربة 
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دأت االختبار القبلي بادلوضوع " النشاطات يف البيت " وعملت الباحثة يف بالسالم، وب
 االختبار القبلي حىت هناية الدرس وأهنت بالسالم. 

، يف اللقاء الثاين بدأت الباحثة بالسالم والبسملة 2064يناير  26يوم الثالثاء 
لبيت"  بقرأة وقرأت الباحثة كشف احلضور، مث حبثت الباحثة حوار عن " النشاطات يف ا

 ىذا احلوار مجاعة وسألت الباحثة التالميذ عن ادلفردات الصعوبة، مث أعطت الباحثة
   الواجبة اىل التالميذ لتكوين اجلملة القصَتة بتحريك اجلسم استعدادا للعبة اللغوية

"Word Action.على اساس الذكاء احلركي " 
بدأت الباحثة بالسالم والبسملة ، يف اللقاء الثالث 2064يناير  28يوم الثالثاء 

وقرأت الباحثة كشف احلضور، مث شرحت الباحثة اىل التالميذ عن استخدام اللعبة الغوية 
"Word Action : على أساس الذكاء احلركي. وأما اخلطوات ىذه اللعبة كمايلي "  

-4، وكل اجملموعة تتكون من اىل اجملموعات تالميذبعض ال ت الباحثةوزع -
 .تالميذ 6

 تنال كل اجملموعة قرطاسا فيو الفعل )النشاط(. -
 أن يستحق كل اجملموعات منوذجا ليعرب الكلمة ادلعينة. -
 على كل اجملموعات أن ختمُت الكلمة ادلطابقة ذلك منوذج. -
دقيقة، إذا لكل اجملموعات ذلا الوقت  2-6والوقت لكل الكلمة حويل  -

 دقيقة يف اللعبة. 20-65حويل 
 ة اليت ختمُت الكلمة أكثر من رلموعات األخرى.والفائز ىو رلموع -

، يف اللقاء اآلخر يعٍت يف اللقاء الرابع قامت الباحثة 2064فربير  4يوم الثالثاء 
االختبار البعدي يف الفصل الضابطة يف احلصة الثانية، وأما يف الفصل التجربة يف احلصة 

بعدي يسوي بعملية االختبار اآلخر يعٍت بعد االسًتاحة، وأما عملية ىذا االختبار ال
القبلي، فتحت الباحثة بالسالم، وبدأت االختبار البعدي وعملت الباحثة يف االختبار 

 البعدي حىت هناية الدرس وأهنت بالسالم.
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" على أساس الذكاء احلركي يف  Word Actionفعالية استخدام اللعبة اللغوية "   . ت
 املتوسطة اإلسالمية منتور مدورا.تدريس مهارة الكالم مبدرسة منبع املعارف 

وفيما يلي ستعرض الباحثة البيانات اليت تتعلق بنتائج البحث، وعرضت الباحثة 
يف ىذا البحث نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي من اجملموعة الضابطة والتجربة مث 

 . t-testحللتها باستخدام الرموز اإلحصائي 
 (4جدول )

 6نتيجة االختبارين االيتمعيار الدرجة يف  
 فئة النتائج التقدير الرقم

 600-90 ممتاز 6
 89-80 جيد جدا 2
 79-70 جيد 6
 69-60 مقبول 4
 59-0 ناقص 5

 
 نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجربة .1

 (5جدول )
 نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة التجربة

 الرقم
 اجملموعة التجربة

 ادلستوى
 االختبار القبلي التالميذرمز 

 ناقص 50 ب أ 6
 ناقص 20 ب ب 2
 جيد 70 ب ت 6
 ناقص 40 ب ث 4

                                                           
6 M.Suernardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 6996) Hal : 60 
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 ناقص 60 ب ج 5
 جيد جدا 80 ب ح 6
 ناقص 60 ب خ 7
 ناقص 20 ب د 8
 مقبول 60 ب ذ 9
 جيد 70 ب ر 60
 مقبول 60 ب ز 66
 ناقص 50 ب س 62
 ناقص 50 ب ش 66
 ناقص 20 ب ص 64
 ناقص 40 ب ض 65
 مقبول 60 ب ط 66
 ناقص 60 ب ظ 67
 ناقص 60 ب ع 68
 ناقص 60 ب غ 69
 ناقص 40 ب ف 20
 جيد جدا 80 ب ق 26
 ناقص 60 ب ك 22
 ناقص 40 ب ل 26
 ناقص 0 ب م 24
 ناقص 60 ب ن 25
 ناقص 60 ب و 26
 ناقص 50 ب ه 27
 ناقص 60 ب ال 28
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 ناقص 60 ب ء 29
 جيد 70 ب ي 60
 ناقص 20 ب ي أ 66
 ناقص 60 ب ي ب 62
 مقبول 60 ب ي ت 66
 ناقص 40 ب ي ث 64

 1264 اجملموع
 ناقص

 3772 املعدل
 

 6772 ظهرت نتائج ىذه االختبار القبلي، أن التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة
 وىذا يعٍت ان نتائج التالميذ يف ادلستوى ناقص.

 (6جدول )
 االختبار القبلى يف رلموعة التجربةالنسبة ادلؤية 

 النسبة املؤية عدد التقدير فئة النتائج الرقم
 - - ممتاز 90-600 6
 %579 2 جيد جدا 80-89 2
 %878 6 جيد 70-79 6
 %6678 4 مقبول 60-69 4
 %7675 25 ناقص 0-59 5

 %600 64 اجملموع
 

وجند يف اجلدول السابق أن بعض التالميذ يف رلموعة التجربة قبل تستخدم 
على أساس الذكاء احلركي يف تدريس مهارة  " Word Actionالباحثة اللعبة اللغوية " 
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%( منهم يف درجة 878%( من عدد التالميذ جيد جدا، و )579الكالم ىو )
 منهم يف درجة ناقص.%( 7675%( منهم يف درجة مقبول، و )6678جيد، و )

 وأما نتائج االختبار البعدي جملموعة التجربة فيما يلي وىو :
 (7جدول )

 نتائج االختبار البعدي جملموعة التجربة

 الرقم
 اجملموعة التجربة

 ادلستوى
 االختبار البعدي التالميذرمز 

 ممتاز 90 ب أ 6
 ممتاز 600 ب ب 2
 جيد جدا 80 ب ت 6
 ممتاز 600 ب ث 4
 ممتاز 600 ب ج 5
 جيد 70 ب ح 6
 ممتاز 90 ب خ 7
 ممتاز 600 ب د 8
 ممتاز 90 ب ذ 9
 ممتاز 600 ب ر 60
 ممتاز 90 ب ز 66
 ممتاز 90 ب س 62
 ممتاز 600 ب ش 66
 جيد جدا 80 ب ص 64
 ممتاز 90 ب ض 65
 ممتاز 600 ب ط 66
 ممتاز 90 ب ظ 67
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 ممتاز 90 ب ع 68
 جيد جدا 80 ب غ 69
 ممتاز 600 ب ف 20
 ممتاز 600 ب ق 26
 ممتاز 600 ب ك 22
 ممتاز 600 ب ل 26
 جيد 70 ب م 24
 ممتاز 90 ب ن 25
 ممتاز 90 ب و 26
 ممتاز 600 ب ه 27
 جيد 70 ب ال 28
 ممتاز 600 ب ء 29
 ممتاز 90 ب ي 60
 ممتاز 90 ب ي أ 66
 جيد جدا 80 ب ي ب 62
 ممتاز 90 ب ي ت 66
 جيد جدا 80 ث ب ي 64

 3181 اجملموع
 ممتاز

 9176 املعدل
 

ظهرت نتائج ىذه االختبار البعدي، أن التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة   
 وىذا يعٍت ان نتائج التالميذ يف ادلستوى ممتاز 9175
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 (8جدول )
 النسبة ادلؤية االختبار البعدي يف اجملموعة التجربة

 النسبة املؤية عدد التقدير فئة النتائج الرقم
 %7675 26 ممتاز 90-600 6
 %6477 5 جيد جدا 80-89 2
 %878 6 جيد 70-79 6
 - - مقبول 60-69 4
 - - ناقص 0-59 5

 %600 64 اجملموع
 

وجند يف اجلدول السابق أن بعض التالميذ يف رلموعة التجربة بعد تستخدم 
على أساس الذكاء احلركي يف تدريس   "Word Action الباحثة اللعبة اللغوية " 

%( على مستوى جيد 6477%( على مستوى ممتاز، و )7675مهارة الكالم ىو )
 %( على مستوى جيد.878جدا، و )
 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة .2
 (9جدول )

 نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة

 الرقم
 اجملموعة الضابطة

 ادلستوى
 االختبار القبلي التالميذرمز 

 جيد 70 ج أ 6
 ناقص 50 ج ب 2
 مقبول 60 ج ت 6
 جيد 70 ج ث 4
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 ناقص 60 ج ج 5
 ناقص 50 ج ح 6
 ناقص 60 ج خ 7
 ناقص 40 ج د 8
 ناقص 20 ج ذ 9
 ناقص 40 ج ر 60
 ناقص 40 ج ز 66
 ناقص 60 ج س 62
 ناقص 60 ج ش 66
 ناقص 60 ج ص 64
 ناقص 60 ج ض 65
 ناقص 50 ج ط 66
 جيد 70 ج ظ 67
 مقبول 60 ج ع 68
 ناقص 0 ج غ 69
 ناقص 50 ج ف 20
 ناقص 0 ج ق 26
 ناقص 0 ج ك 22
 جيد جدا 80 ج ل 26
 ناقص 50 ج م 24
 ناقص 60 ج ن 25
 ناقص 60 ج و 26
 ناقص 60 ج ه 27
 ناقص 20 ج ال 28
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 ناقص 0 ج ء 29
 مقبول 60 ج ي 60
 ناقص 60 ج ي أ 66
 ناقص 50 ج ي ب 62
 ناقص 40 ج ي ت 66
 ناقص 50 ج ي ث 64

 1291 اجملموع
 ناقص

 37711 املعدل
 

ظهرت نتائج ىذه االختبار القبلي، يف اجملموعة الضابطة أن التالميذ نالوا 
 وىذا يعٍت ان نتائج التالميذ يف ادلستوى ناقص. 67760الدرجة ادلعدلة 

 
 (60جدول )

 النسبة ادلؤية االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة
 النسبة املؤية عدد التقدير فئة النتائج الرقم
 - - ممتاز 90-600 6
 %6 6 جيد جدا 80-89 2
 %878 6 جيد 70-79 6
 %878 6 مقبول 60-69 4
 %7974 27 ناقص 0-59 5

 %600 64 اجملموع
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%( 279يف رلموعة الضابطة ىو ) وجند يف اجلدول السابق أن بعض التالميذ
%( 6678%( منهم يف درجة جيد، و )878من عدد التالميذ جيد جدا، و )

 %( منهم يف درجة ناقص.7675منهم يف درجة مقبول، و )
 وأما نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة كما يلي وىو : 

 (66جدول )
 نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة

 الرقم
 اجملموعة الضابطة

 ادلستوى
 االختبار البعدي التالميذرمز 

 جيد جدا 80 ج أ 6
 مقبول 60 ج ب 2
 جيد 70 ج ت 6
 جيد 70 ج ث 4
 ناقص 40 ج ج 5
 مقبول 60 ج ح 6
 ناقص 40 ج خ 7
 ناقص 50 ج د 8
 ناقص 50 ج ذ 9
 مقبول 60 ج ر 60
 ناقص 50 ج ز 66
 ناقص 50 ج س 62
 ناقص 60 شج  66
 ناقص 20 ج ص 64
 ناقص 20 ج ض 65
 مقبول 60 ج ط 66
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 جيد جدا 80 ج ظ 67
 جيد 70 ج ع 68
 ناقص 60 ج غ 69
 مقبول 60 ج ف 20
 ناقص 60 ج ق 26
 ناقص 20 ج ك 22
 جيد جدا 80 ج ل 26
 مقبول 60 ج م 24
 ناقص 40 ج ن 25
 ناقص 40 ج و 26
 ناقص 40 ج ه 27
 ناقص 60 ج ال 28
 ناقص 20 ج ء 29
 جيد 70 ج ي 60
 ناقص 40 ج ي أ 66
 مقبول 60 ج ي ب 62
 ناقص 50 ج ي ت 66
 مقبول 60 ج ي ث 64

 1463 اجملموع
 ناقص

 43 املعدل
 
 46هرت نتائج ىذه االختبار البعدي، أن التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة ظ

 وىذا يعٍت ان نتائج التالميذ يف ادلستوى ناقص.
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 (62جدول )
 النسبة ادلؤية االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة

 النسبة املؤية عدد التقدير فئة النتائج الرقم
 - - ممتاز 90-600 6
 %878 6 جيد جدا 80-89 2
 %6678 4 جيد 70-79 6
 %2675 8 مقبول 60-69 4
 %5579 69 ناقص 0-59 5

 %600 64 اجملموع
%( على مستوى جيد 878وأن قدرة التالميذ يف اجملموعة الضابطة ىي ) 

%( على مستوى مقبول، و 2675%( على مستوى جيد، و )6678جدا، و )
 %( على مستوى ناقص.5579)

 
 مقارنة نتائج بني االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجربة .3

بلي والبعدي جملموعة التجربة، فقدمت شرحت الباحثة نتائج االختبار الق وبعد
 الباحثة ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي، كما يلي وىو : 

 (66جدول )
 قارنة بُت االختبار القبلي والبعديم

 التقدير النتجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ادلئوية

 %7675 26 - - ممتاز 90-600 6
 %6477 5 %579 2 جيد جدا 80-89 2
 %878 6 %878 6 جيد 70-79 6
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 - - %6678 4 مقبول 60-69 4
 - - %7675 25 ناقص 0-59 5

 %600 64 %600 64 اجملموع
 

وبالنسبة إىل بيان ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي من رلموعة التجربة 
% بعدد 7675فظهر أن نتيجة التالميذ يف االختبار القبلي على مستوى ناقص 

تالميذ، ويف  4% بعدد التالميذ 6678تلميذ، ويف مستوى مقبول  25التالميذ 
% 579وى جيد جدا تالميذ، ويف مست 6% بعدد التالميذ 878مستوى جيد 

% 878تلميذان. وأما يف االختبار البعدي يف مستوى جيد  2بعدد التالميذ 
 5% بعدد التالميذ 6477تالميذ، ويف مستوى جيد جدا  6بعدد التالميذ 

تالميذ. وىذا البيان أن  26% بعدد التالميذ 7675تالميذ، ويف مستوى ممتاز 
 ختبار القبلي. نتيجة االختبار البعدي أكثر من نتيجة اال

 
 مقارنة نتائج بني االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة .4

وبعد أن شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، 
 فقدمت الباحثة ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي، كما يلي وىو : 

 (64جدول )
 والبعدي يف اجملموعة الضابطةمقارنة بُت االختبار الثبلي 

 التقدير النتجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ادلئوية

 - - - - ممتاز 90-600 6
 878: 6 %6 6 جيد جدا 80-89 2
 6678: 4 %878 6 جيد 70-79 6
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 2675: 8 %878 6 مقبول 60-69 4
 5579: 69 %7974 27 ناقص 0-59 5

 %600 64 %600 64 اجملموع
 

وباالنسبة إىل بيان ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي من اجملموعة الضابطة 
 28% بعدد التالميذ 7974فظهر أن االختبار القبلي يف مستوى ناقص 

تالميذ، ويف مستوى جيد  6% بعدد التالميذ 878تالميذ، ويف مستوى مقبول 
% بعدد 6تالميذ أيضا، ويف مستوى جيد جدا  6% بعدد التالميذ 878

بعدد  5579:التالميذ تلميذ واحد. وأما يف االختبار البعدي يف مستوى ناقص 
تالميذ،  8بعدد التالميذ  2675:تالميذ، و يف مستوى مقبول  69التالميذ 

تالميذ، ويف مستوى جيد جدا  4بعدد التالميذ  6678:ويف مستوى جيد 
تالميذ. وىذا البيان أن نتيجة االختبار البعدي أكرب من  6بعدد التالميذ  878:

 نتيجة االختبار القبلي. 
 

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجربة والضابطة .5
وبعد بيان نتائج االختبارين القبلي والبعدي من اجملموعتُت فينبغي للباحثة أن 
تعرض بيان مقارنة نتائج االختبار البعدي بُت رلموعة التجربة والضابطة، 

 وادلقارنة كما يلي وىو : 
 (65جدول )

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربة والضابطة

 الرقم
نتائج االختبار البعدي 

 للمجموعة التجربة
نتائج االختبار البعدي 

 للمجموعة الضابطة
6 90 80 
2 600 60 
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6 80 70 
4 600 70 
5 600 40 
6 70 60 
7 90 40 
8 600 50 
9 90 50 
60 600 60 
66 90 50 
62 90 50 
66 600 60 
64 80 20 
65 90 20 
66 600 60 
67 90 80 
68 90 70 
69 80 60 
20 600 60 
26 600 60 
22 600 20 
26 600 80 
24 70 60 
25 90 40 
26 90 40 
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27 600 40 
28 70 60 
29 600 20 
60 90 70 
66 90 40 
62 80 60 
66 90 50 
64 80 60 

 1463 3181 اجملموع
 43 9176 متوسط
 

=   9076ظهر من اجلدول السابق أن نتائج االختبار البعدي جملوعة التجربة 
 . 6466=  46أكرب من نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة  6080

 
 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني .6

قدمت الباحثة عن االختبارين االختبار القبلي واالختبار البعدي، إما من 
 .t-testاجملموعة التجربة واجملموعة الضابطة باالختبار 

 (66جدول )
 الفرق بُت االختبار القبلي والبعدي من اجملموعة التجربة واجملموعة الضابطة

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربة الرقم
 6  2    2  6  2    2 

6 50 90 40 6600 70 80 60 600 
2 20 600 80 6400 50 60 60 600 
6 70 80 60 600 60 70 60 600 
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4 90 600 60 600 70 70 0 0 
5 60 600 90 8600 60 40 60 600 
6 80 70 -60 600 50 60 60 600 
7 60 90 60 6600 60 40 60 600 
8 20 600 80 6400 40 50 60 600 
9 60 90 60 900 20 50 60 900 
60 70 600 60 900 40 60 20 400 
66 60 90 60 900 40 50 60 600 
62 50 90 40 6600 60 50 20 400 
66 50 600 50 2500 60 60 20 400 
64 20 80 60 6600 60 20 60 600 
65 40 90 50 2500 60 20 60 600 
66 60 600 40 6600 50 60 60 600 
67 60 90 60 6600 70 80 60 600 
68 60 90 60 6600 60 70 60 600 
69 60 80 50 2500 0 60 60 900 
20 40 600 60 6600 50 60 60 600 
26 80 600 20 400 0 60 60 600 
22 60 600 90 8600 0 20 20 400 
26 40 600 60 6600 80 80 0 0 
24 0 70 70 4900 50 60 60 600 
25 60 90 80 6400 60 40 60 600 
26 60 90 60 6600 60 40 60 600 
27 50 600 50 2500 60 40 60 600 
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28 60 70 60 6600 20 60 60 600 
29 60 600 90 8600 0 20 20 400 
60 70 90 20 400 60 70 60 600 
66 20 90 70 4900 60 40 60 600 
62 60 80 70 4900 50 60 60 600 
66 60 90 60 900 40 50 60 600 
64 40 80 40 6600 50 60 60 600 

 اجملموع
6760 608600 

 
460 6600 

              
أسلوب حتليل البيانات ذلذا البحث ىو االحصايل االستداليل، وتقوم الباحثة 

 .2 (t-test)بااالختبار 

  
     

√{
  2    2

 1   2  2
} {

1
 1

 
1
 2

}

 

 ادلعاين :
 : ادلقياس ادلعديل من اجملموعة التجربة     
 : ادلقياس ادلعديل من اجملموعة الضابطة     

 : عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجربة    2  
 : عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة الضابطة   2  

 : عدد التالميذ يف رلموعة التجربة      

 : عدد التالميذ يف رلموعة الضابطة     

                                                           
2
 Arikunto Suharismi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:Rineka Cipta,2002. 

Hal:280-286 
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 حيث :

 : نتائج االختبار القبلي من رلموعة التجربة   6 

 االختبار البعدي من رلموعة التجربة: نتائج    2 

 : االحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية من رلموعة التجربة   

 : نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة   6 

 : نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة   2 

 من رلموعة الضابطة : االحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية    

 :عدد التالميذ لكل الفصل    

 فنظرنا : 

      :6760          :460 

     :608600         :6600 

       :64             :64  

      =     

 
 

 =  6760
64  

 =  50788 

   2 =   2 -      2
 

 

 = 608600 -   6760 2
64  
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 = 608600 - 2992900
64  

 = 608600 – 8802675 

 = 2007675 

    =    

 
 

 =  460
64  

 = 62705 

 

  2  =    2 -      2
 

 

 = 6600 -   460 2
64  

 = 6600 - 668600
64  

 = 6600 – 494476 

 = 665579 

 

  
     

√{
  2    2

 1   2  2
} {

1
 1

 
1
 2 

}
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55 88  12 55

√{
25503 5 1355 9

34  34  2
} {

1
34

 
1
34

}

 

 

    
38 83

√21429 4
66

 
2
34

 

 

  
38 83

√42858 8
2244

 

 

      
38 83

√19 599280
 

 

   
38 83

4 30
 

 
    8888 

 

مث قامت  88،8من اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة اإلحصائي = 
يف 67697 و   :6يف ادلستوى ادلعنوي  27456ونتائج   t-tableالباحثة بتعيُت 

    وذلك   t-tableاإلحصائي أكرب من  t. وألن نتيجة  :5ادلستوى ادلعنوي 
مقبول أي فروض ىذا البحث مقبول، وخالصتها أن استخدام  6 مبعٌت مردود و 

" على أساس الذكاء احلركي يف ندريس مهارة  Word Actionاللعبة اللغوية " 
 الكالم فعاال. 

 



1 
 

 
 الباب الرابع

 اإلختتام
 

 خالصة (أ 
 Wordدام اللعبة اللغوية " عن استخ امع بعد إنتهاء من إجراء لبحث اجل

Action " على أساس الذكاء احلرك  يف تدريس مهارة الكالم مبدرسة منبع ادلعارف
 فحصلت الباحثة على االستنتاج األخري االتية: مونتور مدورا

 Wordقامت الباحثة يف عملية التدريس مهارة الكالم باستخدام اللعبة الغوية " .1

Action :بعض  ت الباحثةوزع" على أساس الذكاء احلرك  باخلطوات اآليت
تنال كل تالميذ، و  6-4اىل اجملموعات، وكل اجملموعة تتكون من  تالميذال

أن يستحق كل اجملموعات منوذجا ، مث اجملموعة قرطاسا فيو الفعل )النشاط(
ة ذلك على كل اجملموعات أن ختمني الكلمة ادلطابق، و ليعرب الكلمة ادلعينة

دقيقة، إذا لكل اجملموعات ذلا الوقت  2-1والوقت لكل الكلمة حويل ، منوذج
والفائز ىو رلموعة اليت ختمني الكلمة أكثر ، دقيقة يف اللعبة 22-15حويل 

 من رلموعات األخرى.
ونتائج  3772جملموعة التجربة مبعدل 1264إن عدد النتائج االختبار القبل   .2

. بعد تنفيد االختبار 37712مبعدل  1292االختبار القبل  جملموعة الضابطة 
. االختبار القبل   9276مبعدل  3282البعدي كانت نتائج جملموعة التجربة 

. هبذا احلال نتيجة االختبار 43مبعدل   1463كانت جملموعة الضابطة 
 tيل ىذه النتائج بالرموز البعدي أكرب من نتيجة القبل . مث اردات الباحثة حتل

 88،8االحصائ  من االختبار القبل  واالختبار البعدي بنتيجة االحصائ  = 
 و   :1يف ادلستوى ادلعنوي  27456ونتائج   t-tableمث قامت الباحثة بتعيني 

  t-tableاالحصائ  أكرب من  t، والن نتيجة :5يف ادلستوى ادلعنوي 17697
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مقبول أي أن فروض ىذا البحث مقبولة،   1 أن مردود و    وذلك مبعىن 
" على أساس الذكاء Word Actionوخالصتها أن استخدام اللعبة اللغوية "

 احلرك  يف تدريس مهارة الكالم فعالة.
 

 املقرتحات ( ب
كما يف الباب األول أن الباحثة ترجو أن ىذا البحث أن يكون مراجعا  

العربية و يستخدم ادلدرس يف تعلمو و يستطيع لعملية الرتبية و التعليم دلدرس اللغة 
 مهارة الكالم. يف ترقية خدم يف فصل اآلخر و لتسهيل التالميذأن يست

 



1 
 

 قائمة املراجع

 املصادر .أ

 القرآن الكرمي 

  مراجع العربية .ب

 .( 3002لقاهرة : دار الفكر ، الرسالة العلمية. ) اتعليم اللغة العربيةعبد السيد، 

العربية السعودية : مكتبة جرير، )إعادة طبع ادرس بذكاء وليس جبهد، كيفني بول، 

 .( 3002الطبيعة الثالثة، 

نظرية الذكاءات ادلتعددة وصعوبات التعلم بلرنامج تعليمي لتعليم مهارات  صباح العنيزات،

 .( 3001-9231مشية : دار الفكر، )الطبعة األوىل،اردانية اذلاالقراءة والكتابة، 

الرياض : دار ادلريخ، االلعاب اللغوية يف تعليم اللغات االجنبية، حممود إمساعيل صيين، 

 .ه(9202)الطبعة األوىل 

البحث العلمى مفهومه أدواته  عبيداتالر ذوفان ، عبد الرمحن عدس،كايد عبد احلق،

 .9112 ،، دارالفكر العريبأساليبه

-Uinمدخل لدراسة موضوعات فقه اللغة، )ماالنج : أوريل خبرالدين، فقه اللغة العربية 

Malang Press ،3001. 

، مدينة، الناشر راسة صوتية تركيبيةاأللعاب الكالمية اللسانية دأمحد عبد اجمليد هريري، 
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 بيانة الشخصية

 

 : ميمونة اسم الكامل

 ٢٩٩١أغوسطوس  ٨مكة :  املالد و تارخ املالد

 ا: بايواتيس سنفانج مدور  األصلي العنوان

 5b: شارع سونان كاىل جكا دالم رقم   مبالنجعنوان ال

 : امرأة اجلنس 

 : اندونيسى اجلنسية 

 : اإلسالم الّدين 

 د الصنحاجي: احلاج مرش اسم الوالد

 : احلاجة لطيفة اسم الوالدة 

 : متممة، كنزول حميط، مسرورة األخوات

 ٥٨564٨636646:  رقم اهلاتف

  : التأّخرعملك اىل الغد ماتقدر ان تعمله اليوم  الّتوصية

  may.ceper@yahoo.com:  عنوان امليناء
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