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 زهرة الصاحلة

 11101111رقم القيد: 
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 األلعاب لرتقية مهارة الكتابة استخدام

 املتوسطة اإلسالمية جوندانج جلي ماالنج” مفتاح العلوم“يف املدرسة  

 حبث جامعي

  (S-1)مقدم إلكمال شروط اإلختبار للحصول على درجة سرجاان 

بية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية  علوم الّتر

 إعداد:

 (11101111) ةزهرة الصاحل

 :املشرف

 (170110070119111111)املاجستري احلاج قامي أكيد جوهري 
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 (117)الكهف : 
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 إهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 

 

 

 أسريت احملبوبة :

 " أيب وأمي وأخي وأخيت"
 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 شكر وتقدير

ك ّي هللا علىى توييقىو و  ى إكمىال هىذا البحىث  و الصى ة و السى م مانىو علىأمحدا إّير
 على رسول هللا حممد صلى هللا عليو وسلم  أقدام جزيلة الشكر إىل :

مساحة األستاذ الدكتور موجيا رهارجا، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم   1
 اإلس مية احلكومية مباالنج 

والتعليم جامعة  مساحة الدكتور احلاج نور علي املاجستري، عميد كلية علوم الّتبية  0
 موالان مالك إبراهيم اإلس مية احلكومية مباالنج

مساحة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة   1
 موالان مالك إبراهيم اإلس مية احلكومية مباالنج

أيادت مين علميا  ذيال ، املشرفاحلاج قامي أكيد جوهري املاجستري مساحة   4
مليا ووجهت خطواهتا يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية يكرة وع

يوما عن مساعدة البحث  والبحث حىت اإلنتهاء منو، يلم تبخل بعلم
 وتوجيهها  يلها مين خالص الشكر والتقدير، ومن هللا عظيم الثوات واجلزاء 

بية كلية كما أقدم بكل الشكر والتقدير إىل املدرسني يف قسم تعليم اللغة العر   0
علوم الّتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلس مية احلكومية مباالنج  
يلهم مين كل الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجيع 

 وجزاهم هللا عين خري اجلزاء 
"مفتاح العلوم" كما أقدم بكل الشكر والتقدير إىل معلم اللغة العربية يف مدرسة   0

 املتوسطة اإلس مية جوندانج جلي ماالنج 
 
 
 



 و
 

علىىىى اهىىىادهم يف نيىىىل  0111و إيل مجيىىىع أصىىىحام يف قسىىىم تعلىىىيم اللغىىىة العربيىىىة   9
 العلوم والنجاح 

هىىىم أمجعىىني، لفىىىرح يف الىىىدنيا و اعخىىرة  وصىىىلى هللا علىىى سىىىيردان حممىىىد  أسىى ل هللا و إّير
 وعلى آلو وصحبو أمجعني و احلمد هللا ربر العلمني 

 
  

 

 الباحثة                 
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 قسم تعليم اللغة العربية
بية والتعليم  كلية علوم الرتر

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 تقرير املشرف
 إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:

 زهرة الصاحلة:   االسم

 11101111:  رقم القيد

  األلعاب لرتقية مهارة الكتابة استخدام:  عنوان البحث 

 املتوسطة اإلسالمية جوندانج جلي ماالنج” مفتاح العلوم“يف املدرسة  

قد نظران وأدخلنا ييو بعض التعدي ت واإلصطلحات ال زمة ليكون على الشكل 
لكلية  (S-1)املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول درجة سرجاان

 0110التعليم قسم تعليم اللغة العربية علوم الّتبية و 

     

 
 
 
 
 
 

  
 

 0110 أكترب 00ماالنج، 
 املشرف

 
 احلاج قامي أكيد جوهري املاجستري

 170110070119111111رقم التوظيف: 



 ح
 

 إقرار الباحثة

 

 أان املوقع أدانه، وبياانيت كاعيت:

 زهرة الصاحلة:   االسم

 11101111:  رقم القيد

حث الذي حضرتو لتويري شروط النجاح لنيل درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة أقرر أبن الب
العربية كلية علوم الّتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلس مية احلكومية مباالنج، 

” مفتاح العلوم“يف املدرسة   األلعاب لرتقية مهارة الكتابة استخدامهت العنوان: 
 ندانج جلي ماالنج.املتوسطة اإلسالمية جو 

حضرتو وكتبتو بنفسي وما زورتو من إبداع غريي أو أتليف اعخر  وإذا ادعى أحد 
استقباال أنو من أتليفو وتبني أنو يع  ليست من حبثي ي ان أهمل املسؤولية على ذلك، 

 ولن تكون املسؤولية على املشرية أو على كلية علوم الّتبية والتعليم 

 ناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك حرر هذا اإلقرار ب 

 
 
 
 
 

 
 

 

 0110 أكترب 00ماالنج، 
 توقيع صاحبة اإلقرار

 
 زهرة الصاحلة

 11101111رقم القيد: 
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 قسم تعليم اللغة العربية
بية والتعليم  كلية علوم الرتر

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 افمواعيد اإلشر 
 

 زهرة الصاحلة:   االسم

 11101111:  رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية  القسم

” مفتاح العلوم“األلعاب لّتقية مهارة الكتابة يف املدرسة   استخدام:  عنوان البحث
 املتوسطة اإلس مية جوندانج جلي ماالنج

 احلاج قامي أكيد جوهري املاجستري:   املشرف

 قيعالتو  الوصف التاريخ رقم
  تقدمي ومناقشة عن املوضوع 0110 ماريس10 .1
تقدمي ومناقشة الفصل األول حىت  0110 ماريس19 .0

 الفصل الثالث
 

تقدمي من إص حات الفصل األول  0110 ماريس 01 .1
 حىت الفصل الثالث

 

  عن يصل الثالثتقدمي ومناقشة  0110 مايو 11 .4
صل تقدمي من إص حات الف 0110 مايو 07 .0

 الثالث
 

 تقدمي ومناقشة من الفصل األول  0110 سبتمرب 19 .0



 ي
 

 حىت الفصل اخلامس
تقدمي اص حيات من الفصل األول  0110 أكترب 01 .9

 حىت الفصل اخلامس
 

  تقدمي وتسليم البحث العلمي 0110 أكترب 00 .0
 وايقت املشرية على تقدميو إىل جملس املناقشة 

 

 
 

 

 
 
 

 0110 أكترب 00تقريرا مباالنج، 
بية والتعليم  عميد كلية علوم الّتر

 
 

  الدكتور احلاج نور علي املاجستري  
 170014111770111110رقم التوظيف: 

 

 

 



 ك
 

 قسم تعليماللغة العربية
بية والتعليم  كلية علوم الرتر

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

بية والتعليمتقرير عميد كلية علوم ال  رتر

 

 ينقدم بني يديكم هذا البحث اجلامعي كتبتو الطالبة:

 زهرة الصاحلة:   االسم

 11101111:  رقم القيد

األلعاب لّتقية مهارة الكتابة يف املدرسة "مفتاح العلوم"  استخدام:  عنوان البحث
 املتوسطة اإلس مية جوندانج جلي ماالنج

وقد نظران وأدخلنا ييو بعض التعدي ت واإلص حات ال زمة ليكون على الشكل 
  (S-1)املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان 

بية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي  ةلكلي وتقبل منا  0110علوم الّتر
 يائق االحّتام وجزيل الشكر 

 

 

 
 

 

 0110أكترب  00تقريرا مباالنج، 
بية والتعليم  عميد كلية علوم الّتر

 
 

  الدكتور احلاج نور علي املاجستري  
 170014111770111110رقم التوظيف: 



 ل
 

 قسم تعليم اللغة العربية
بية والتعليم  كلية علوم الرتر

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 

 ينقدم بني يديكم هذا البحث اجلامعي الذي كتبتو الطالبة:

 زهرة الصاحلة:   االسم

 11101111:  رقم القيد

األلعاب لّتقية مهارة الكتابة يف املدرسة "مفتاح العلوم"  استخدام:  عنوان البحث
 املتوسطة اإلس مية جوندانج جلي ماالنج

حات ال زمة ليكون على الشكل وقد نظران وأدخلنا ييو بعض التعدي ت واإلص 
  (S-1)املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان 

بية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي  لكلية منا  وتقبل 0110علوم الّتر
 يائق االحّتام وجزيل الشكر 

 0110أكترب  00تقريرا مباالنج، 
 م تعليم اللغة العربيةرئيسة قس

 
 

 الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري
 179410100111111110رقم التوظيف:



 م
 

 مستخلص البحث
املتوسىىطة ” مفتىىاح العلىىوم“األلعىىاب لتنرقيىىة مهىىارة الكتابىىة يف املدرسىىة  اسىىتخدام   0110زهىىرة الصىىاحلة : 

بقسم تعليم اللغىة العربيىة مامعىة مىوالان مالىك إبىراهيم  اإلس مية  جوندانج جلي ماالنج كلية علوم الّتبية والتعليم
  اإلس مية احلكومية مباالنج  املشرف: احلاج قامي أكيد جوهري املاجستري

 
 الكلمات األساسية:األلعاب ، مهارة الكتابة

يد ولتز، لفصليةاألنشطة اسعا ىف والكي يعطى جماال ح "األلعىىىىىىىىاب" يف تعلىىىىىىىىيم اللغىىىىىىىىة، صط م ايستخد
للغوية رات اير لّتقية مهااحلواتويري ، و للغةايب على عناصر رمشوقة للتدوبوسيلة ممتعة ارس دلواملعلم ا
، ألنشطةاتصالية على تلك د ابعاء ألتخمني إلضفاالعقلية مثل ت العملياابعض تُىَوظَّىىىىىىىىىىىىىىىىُف يضا أهي وملختلفة  ا
درس أو ملاف اع إلشرختضب أللعاامن ان أللواهذه   وتسىىىىىتخدمنهالىت االلغة ر الختباانوعا من لت ميىىىىذ تتيح لو
 ألقل  ااقبةتو ىفاملر

اسىىتخدم تعلىىيم اللغىىة العربيىىة جمموعىىة مفتىىاح العلىىوم املتوسىىطة اإلسىى مية  جونىىدانج جلىىي مىىاالنج الفصىىل 
من انحية مطابقة املضمون، وتنورع املفردات، وقواعىد اإلمى ء يقىي  يعلرىم املعلىم قلطريقىة  يف اإلنشاء املوجوالثاين 

قىىدرة الت ميىىذ يف يهىىم الىىدرس بتلىىك الطريقىىة  وهىىاهي هىىذه املشىىكلة الرئيسىىية يف تعلىىيم اللغىىة  التقليىىد  مىىا اهىىتم إىل
 العربية، وخاصة يف تعليم مهارة الكتابة 

األلعىىاب لّتقيىىة مهىىارة  سىىتخدامأمىىا أسىىهلة هىىذا البحىىث هىىي: أوال، كيىىف تطبيىىق تعلىىيم مهىىارة الكتابىىة ق
 اسىىىتخداماإلسىىى مية  جونىىىدانج جلىىىي مىىىاالنج  والثىىىاين، مىىىا يعاليىىىة املتوسىىىطة ” مفتىىىاح العلىىىوم“الكتابىىىة يف املدرسىىىة 

 اإلس مية  جوندانج جلي ماالنج  املتوسطة” مفتاح العلوم“األلعاب لتنرقية مهارة الكتابة الكتابة يف املدرسة 

 Trueوأما منهج هذا البحث هو منهج التجريبية استخدمت الباحثة يف هذا البحث التصميم 
Eksperimental  بشكلPosttest- Only Control Designستخدام  واملقصود منها أن هذا البحث ق 

و أما يف املنهج الكمي ،و يف طريقتو قمل حظة،  االختبار القبلي استخدامجمموعتني واالختبار البعدي ب  
 مقابلة، و اإلختبار 
وسيلة تستطيع أن تساعد الت ميذ استخدام األلعاب يف تعليم مهارة الكتابة مهمرة، ألن هذه الونتيجتو 

اإلنسان جيهد كثريا على حل يف تعبري األيكار واملشاعر عند كتابة الفقرة  وهذا يناسب برأي بعض املدرس اللغة 
يف و أما مانب ذلك، األلعاب يزيد محاسة الطلبة يف التعلم مشك تو عند اللعب، يهذه هي اللعبة يف التعلم 

يف  أكرب  0607  ألن نتيجة اإلحصائي0،00=  %1ويف املستوى املعنوي  0،11=  %0املستوى املعنوي 
األلعاب يعاال لّتقية مهارة الكتابة للت ميذ يف مدرسة  استخدام، وذلك مبعىن أن %1أو  %0املستوى املعنوي 

  ة اإلس مية جوندانج جلي ماالنج مفتاح العلوم املتوسط
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ABSTRACT 

Zahrotus Sholihah, 5102 : The Using Games in Learning Writing Skills on 

Students of Miftahul Ulum the Islamic Junior High School, Gondanglegi 

Malang. Bachelor Thesis of the Faculty of Tarbiyah Science and Education, 

Department of Arabic Education. Adviser :  H. Qomi Akit Jauhari, M.Pd  

 

Keywords : Using Games, Writing skills 

 Using the keyword of “games” at learning language, give the important 

role to learning in class, with the increase teach from teacher to using media, 

method, and the right strategy in use to teaching language of the skills. And many 

strategy to use in learn that language, but student not happy with method and 

strategy that using the teacher in class.that’s why games important to use in 

learning language. 

 The Arabic learning of writing skills to write paragraph, theme in use and 

how many word they use and the right write in the Miftahul Ulum the Islamic 

Junior High School, Gondanglegi Malang, in particular the 5th grade, which 

means that the teacher use the monotone method. The teacher just giving the item 

of teaching with book from Islamic Department, This is the major problem in 

learning Arabic here, especially when it comes to the writing skills. 

 The biggest question in this thesis is: how is the implementation of using 

games in learning the skills of writing in Miftahul Ulum the Islamic Junior High 

School, Gondanglegi Malang, and how effective it is? 

The main goal of this thesis is: to understand the the implementation of 

using games in learning the skills of writing in Miftahul Ulum the Islamic Junior 

High School, Gondanglegi Malang and to know about its effectiveness. 

 This thesis is categorized as True Eksperimental research, using the 

quantitative approach, which was implemented in a class using Posttest- Only 

Control Design. The data was collected through: observation, interview and test. 

 The results of this research showed that the t-test is 52 times bigger than 

the t-table, with  01=59.2 and bigger than 21=5902. Thus the hypothesis of this 

research was proved, resulting in  could be proved and that the implementation 

of using games was effective in learning the skills of writing. 
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ABSTRAK 

Zahrotus Sholihah, 5102 : Penggunaan Permainan Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Di Mts Miftahul Ulum Gondanglegi Malang. 

Penelitian Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab. Pembimbing: H. Qomi Akit Jauhari, M.Pd 

 

Kata Kunci: Permainan, Keterampilan Menulis 

 Penggunaan istilah “permainan” dalam pembelajaran bahasa, memberikan 

peran penting terhadap pembelajaran di setiap kelas, yaitu dengan bertambahnya 

cara mengajar guru mberdasarkan penggunaan media dan metode serta strategi 

yang tepat terhadap pembelajaran bahasa yang bermacam-macam 

keterampilannya. Dan juga ada beberapa strategi yang digunakan dalam 

pembelajaran, akan tetapi siswa kurang antusias dengan cara atau startegi yang 

digunakan oleh guru dalam pembelajarannya. Dan inilah mengapa permainan juga 

diperlukan di dalam pembelajaran. 

Pembelajaran bahasa Arab pada ketrampilan menulis karangan bebas 

dengan keterkaitan tema, banyaknya mufrodat yang digunakan, serta penulisan 

yang benar Mts Miftahul Ulum Gondanglegi Malang khususnya kelas Dua ini, 

hanya menggunakan metode yang monotone. Yaitu guru hanya memberikan 

pelajaran yang ada di buku tanpa ada strategi atau metode yang bervariatif. Inilah 

yang menjadi dasar permasalahan dalam pembelajaran kitabah. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana 

penerapan permainan dalam pembelajaran bahasa arab pada keterampilan menulis 

karangan, penggunaan mufrodat, dan penulisan yang benar di Mts Miftahul Ulum 

Gondanglegi Malang. Dan seberapa efektif penggunaan permainan dalam 

pembelajaran bahasa arab pada keterampilan menulis karangan, penggunaan 

mufrodat dan penulisan yang benar di Mts Miftahul Ulum Gondanglegi Malang.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen True Eksperimental 

dengan pendekatan kuantitatif. Yang diterapkan dalam menggunakan Posttest- 

Only Control Design. Dengan menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Adapun alat pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan tes 

. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil t-test adalah 52 lebih 

besar daripada t-tabel dengan taraf 01=59.2 dan juga lebih besar dari taraf 

21=5902. Maka hipotesis penelitian ini diterima, hasilnya bahwa  diterima dan 

bahwa penggunaan permainan dalam pembelajaran bahasa arab pada keterampilan 

menulis karangan bebas dapat dikatakan efektif melalui pembelajaran 

keterampilan menulis karangan. Penggunaan permainan dalam permainan sangat 

penting, karena dengan media ini siswa dapat mengembangkan pikiran dalam 
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mengaplikasian dalam suatu karangan. Dan dengan penerapan permainan ini 

siswa dapat menumbuhkan sikap kreatifitas siswa. 

 

 

 حمتوايت البحث

 ج                                                                   استه ل

 د                                                                     إهداء

 ه                                                               شكر وتقدير

 ز                                                               تقرير املشرية

 ح                                                               احثةإقرار الب

 ط                                                            مواعيد اإلشراف

 ك                                           تقرير عميدكلية علوم الّتبية والتعليم

 ل                                           تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 م                                                          مستخلص البحث

 ن                                            مستخلص البحث قللغة اإلجنليزية

 س                                         مستخلص البحث قللغة اإلندونيسية

 ع                                                            حمتوّيت البحث

 ر                                                              قائمة اجلداول
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 الفصل األول: أساسيات البحث

  1                                                        لفية البحثخ
 0                                                         أسهلة البحث
 0                                                       أهداف البحث
 9                                                        يروض البحث
 9                                                         أمهية البحث
 0                                                        حدود البحث

 11                                                    هديد املصطلحات
 11                                                     الدراسات السابقة

 

 الفصل الثاين: اإلطار النظري

 19                                            املبحث األول : الوسائل التعليمية

  19                                              مفهوم وسائل التعلمية
 10                                                وسائل التعلميةأمهية 

  17                                              ائل التعليميةأنواع الوس
   01                                                      املبحث الثاين:األلعاب

 01                             ب اللغويةأللعاب و حقيقة األلعاتعريف ا
 01                                                       أمهية األلعب
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 00                                              خصائص اللعبة اجليدة
 04                                  معايري إجراء األلعاب يف تعليم اللغة

 04                                             األلعاب يف هذا البحث
 00                                                     املبحث الثالث: الكتابة

 00                                                     مفهوم الكتابة
 00                                                 ةتعليم مهارة الكتاب

 00                                         خطوات تعليم مهارة الكتابة
 11                                                           التقييم 

 10                                                معيار كفاءة الكتابة 
 10                                  املبحث الرابع : ع قة بني األلعاب و الكتابة

   10                                        ع قة بني األلعاب و الكتابة

 الفصل الثالث: منهجية البحث

 17                                               مدخل البحث و منهجو 
 41                                                    جمتمع البحث وعينتو

 41                                                        متغريات البحث
 40                                                     ع البياانتطريقة مج

 44                                                        مصادر البياانت
 40                                                  أسلوب هليل البياانت
 49                                                    مراحل تنفيذ الدراسة

 

 الفصل الرابع: عرض البياانت وحتليلها 

  40                                        حملة موجزة عن املدرسةاملبحث األول: 
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 40                                               املدرسة اتريخ أتسيس
 40                                                       الدراسة احملة
 47                                                             رؤية 
 47                                                            الرسالة

 01                                                         احملة املعلة
 01                                                       يذاحملة الت م

 00  ................................................ حملة املواد التعليمية
 00                 الثاين الفصل يف العربية اللغة تعليم عن وامل حظة املقابلة

  04  ................... األلعاب ستخداماملبحث الثاين: تطبيق تعليم اللغة العربية ق
 01               املقابلة وامل حظة عن التعليم اللغة العربية يف الفصل الثاين

 00                    ائج اإلختبار والتخليلها عرض البياانت من نت: لثاملبحث الثا

 

 خالصة البحث واملقرتحاتالفصل اخلامس: 
 90                                                          نتائج البحث
 97                                                             املقّتحات

 01 .....................................................قائمة املصادر واملراجع



 ر
 

 

 قائمة اجلداول 
 

  11                                          ( الدراسات السابقة1) اجلدول رقم 

 10                           معايري تقومي مهارة الكتابة وتقديرها (0) رقم  اجلدول

 41                                            يم الدراسةتصم ( 1) رقم  اجلدول

 41                                           البيان اإلشارات ( 4) رقم  اجلدول

 41                                            ( متغريات البحث0) رقم  اجلدول

 41                              معيار جناح الت ميذ يف اإلختبار( 0) اجلدول رقم 

 44                                            ( مصادر البياانت9) اجلدول رقم 

 40                                      أسلوب املعيار اإلختبار( 0) اجلدول رقم 

 40                              إلختبارمعيار جناح الت ميذ يف ا( 7) اجلدول رقم 

 49                                         ( البياانت من رمز 11) اجلدول رقم 

 00                                   ( املفردات اإلختبار القبلي11) اجلدول رقم 

 00                                               ( أنواع اهلواية10) اجلدول رقم 

 00                                         ( اخلطوات التعليمية11) اجلدول رقم 

 09                                        ( اخلطوات التعليمية14) اجلدول رقم 

 01                                  ( اجلواب من ترتيب اجلملة10) اجلدول رقم 



 ش
 

 01                                         اخلطوات التعليمية( 10ول رقم )اجلد

 01                                     أسلوب املعيار االختبار( 19اجلدول رقم )

 01                             معاير جناح الت ميذ يف اإلختبار( 10اجلدول رقم )

 04                   نتائج االختبار األول من اجملموعة الضابطة( 17اجلدول رقم )

 00                    نتائج االختبار الثاين من اجملموعة الضابطة( 01اجلدول رقم )

 00                   املعدل من االختبارين من اجملموعة الضابطة( 01ل رقم )اجلدو 

 00                    نتائج االختبار األول من اجملموعة التجريبة( 00اجلدول رقم )

 00                    نتائج االختبار األول من اجملموعة التجريبة( 01اجلدول رقم )

 91                   املعدل من االختبارين من اجملموعة التجربية( 04اجلدول رقم )

 90                                 البياانت من معظم األخطاء (00اجلدول رقم )

 07                املعدل من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة( 00اجلدول رقم )

ومعيار االحنراف  (mean)احلساب لنيل املعدل املقياسي املتوسي ( 09اجلدول رقم )
(Standard Deviasi) 94    من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة 

    



 مستخلص البحث
حل م سررررإل احليسرررر كه اا”اكفمرررر عاحلةع رررر  “حلألةعرررر ناةمةلمهرررر اكترررر  صاحلةسم  رررر ا احل   سرررر ااحلسررررم  حل .اا5102زهررررلصاحلة رررر   ا ا

اج ن حلنجاجلياك النج.ك ه اع   احلةرت ه اوحلةمع هما قسماتع هماحلة غ احلةعل ه اجب كع اك الاناك ةكاإ لحلههماحليس كه احل س كه امب النج.
ا جام كياأكه اج هلياحل  جسمري.حل شلف احل 

 
 حلةس م تاحلألس سه  حلألةع نا،اكت  صاحلةسم   

حل ساة وحل ع ماحلي اوةمز،اةف  ه حلألنشإل احلسع اىفاوحلةسيايعإلىاجم الاعا"حلألةعررررررررر ن"ا اتع رررررررررهماحلة غررررررررر ،اصإل  احليسم  
 عضاتُرَ ظَّرررررررررررررررررُ ايض اأهياوا  م ف .حلة غ ي ا حلتاحلفلاةرتمه اكت حل  حلت فريا،اواة غ حليباع ىاعة صلا كش م اة م و  سه  امممع ا

ةىتاحلحلة غ ا االخمب حلن ع اكناةم كهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اتمهحاة،اوألنشإل حلت  ةه اع ىات كاداحل ع ءاأةم منيايضف حلةعق ه اكثلاتاحلةعم ه حل
األمل.احلحلمب تهاىفحل لد ساأوا حلفاحلختضعايشلناألةع حلكناحلناألة حله هاتسم  كةت .او

 احلينشر ءايسر كه ااج نر حلنجاجلرياكر النجاحلةف رلاحلةثر  احلسم   اتع رهماحلة غر احلةعل هر اجمم عر اكفمر عاحلةع ر  احل م سرإل احل
كناانحه اكإل  ق احل ضم ن،اوتة ّعاحل فلدحلت،اوم حلع احليك ءافقط.ايعّ ماحل ع ماابةإلليق احلةمق ه .اك احلهمماإىلام  صاحلةم كه ااحل  جه

اوخ ص ا اتع هماكت  صاحلةسم   .ا افتماحلة  سا م كاحلةإلليق .اوه هياه هاحل شس  احلةلئهسه ا اتع هماحلة غ احلةعل ه ،

حلألةعر ناةرتمهر اكتر  صاحلةسم  ر ا احل   سر ااسرم  حل أك اأسئ  اه حلاحلةبحثاهي اأوال،اكه اتإلبهقاتع رهماكتر  صاحلةسم  ر ااب
   ا احلألةع ناةمةلمه اكت  صاحلةسم   احلةسماحلسم  حل حل م سإل احليس كه ااج ن حلنجاجلياك النج.اوحلةث  ،اك افع ةه ا”اكفم عاحلةع   “

احل م سإل احليس كه ااج ن حلنجاجلياك النج.”اكفم عاحلةع   “حل   س ا

ا احلةبحثاحلةم مهم ا اه حل احلسم  كتاحلةب حث  احلةمجليبه  اكةتج احلةبحثاه  اه حل اكةتج اTrue Eksperimentalوأك 
ا اابPosttest- Only Control Design شسل احلةبحث اه حل اأن اكةت  اوحل ق  د احلاسم  حل . اوحلالخمب   ا  اجمم عمني ةبع ي

اواأك ا احل ةتجاحلةسميا،وا اطليقمهااب  حظ ،اكق    ،اواحليخمب  .احلسم  حل احلالخمب  احلةقب ي
حلسم  حل احلألةع نا اتع هماكت  صاحلةسم   اكتّم ،األناه هاحلة سه  اتسمإلهعاأناتس ع احلةم كه ا اتعبرياونمهجمها

حلينس ناجيت اكثريحلاع ىاحلاكشس تهاعة احلة عب،اعضاحل   ساحلة غ احلألفس  اوحل ش علاعة اكم   احلةفقلص.اوه حلاية سبا لأيا 
و اا5،11=اا%2 احل سم ىاحل عة ياواأك .جب نباذةك،احلألةع نايزي امح س احلةإل ب ا احلةمع مافت هاهياحلة عب ا احلةمع م.

احلسم  حل وذةكامبعىناأناا،%0أواا%2 احل سم ىاحل عة يااأكرباا26،5.األنانمهج احليح  ئي2،،5=اا%0حل سم ىاحل عة يا
ااحلألةع نافع الاةرتمه اكت  صاحلةسم   اة م كه ا اك  س اكفم عاحلةع   احل م سإل احليس كه اج ن حلنجاجلياك النج.
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Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing: H. Qomi Akit Jauhari, M.Pd 
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 Penggunaan istilah “permainan” dalam pembelajaran bahasa, memberikan peran penting 

terhadap pembelajaran di setiap kelas, yaitu dengan bertambahnya cara mengajar guru 

mberdasarkan penggunaan media dan metode serta strategi yang tepat terhadap pembelajaran 

bahasa yang bermacam-macam keterampilannya. Dan juga ada beberapa strategi yang digunakan 

dalam pembelajaran, akan tetapi siswa kurang antusias dengan cara atau startegi yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajarannya. Dan inilah mengapa permainan juga diperlukan di dalam 
pembelajaran. 

Pembelajaran bahasa Arab pada ketrampilan menulis karangan bebas dengan keterkaitan 

tema, banyaknya mufrodat yang digunakan, serta penulisan yang benar Mts Miftahul Ulum 

Gondanglegi Malang khususnya kelas Dua ini, hanya menggunakan metode yang monotone. 

Yaitu guru hanya memberikan pelajaran yang ada di buku tanpa ada strategi atau metode yang 
bervariatif. Inilah yang menjadi dasar permasalahan dalam pembelajaran kitabah. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan permainan 

dalam pembelajaran bahasa arab pada keterampilan menulis karangan, penggunaan mufrodat, dan 

penulisan yang benar di Mts Miftahul Ulum Gondanglegi Malang. Dan seberapa efektif 

penggunaan permainan dalam pembelajaran bahasa arab pada keterampilan menulis karangan, 

penggunaan mufrodat dan penulisan yang benar di Mts Miftahul Ulum Gondanglegi Malang.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen True Eksperimental dengan pendekatan 

kuantitatif. Yang diterapkan dalam menggunakan Posttest- Only Control Design. Dengan 

menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Adapun alat pengumpulan data yaitu: 

observasi, wawancara dan tes 

. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil t-test adalah 52 lebih besar daripada 

t-tabel dengan taraf 01=59.2 dan juga lebih besar dari taraf 21=5902. Maka hipotesis penelitian 

ini diterima, hasilnya bahwa  diterima dan bahwa penggunaan permainan dalam pembelajaran 

bahasa arab pada keterampilan menulis karangan bebas dapat dikatakan efektif melalui 

pembelajaran keterampilan menulis karangan. Penggunaan permainan dalam permainan sangat 

penting, karena dengan media ini siswa dapat mengembangkan pikiran dalam mengaplikasian 

dalam suatu karangan. Dan dengan penerapan permainan ini siswa dapat menumbuhkan sikap 

kreatifitas siswa. 

 



ABSTRACT 

Zahrotus Sholihah, 5102 : The Using Games in Learning Writing Skills on Students of 

Miftahul Ulum the Islamic Junior High School, Gondanglegi Malang. Bachelor Thesis 

of the Faculty of Tarbiyah Science and Education, Department of Arabic Education. 
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 Using the keyword of “games” at learning language, give the important role to 

learning in class, with the increase teach from teacher to using media, method, and the right 

strategy in use to teaching language of the skills. And many strategy to use in learn that 

language, but student not happy with method and strategy that using the teacher in class.that’s 

why games important to use in learning language. 

 The Arabic learning of writing skills to write paragraph, theme in use and how many 

word they use and the right write in the Miftahul Ulum the Islamic Junior High School, 

Gondanglegi Malang, in particular the 5th grade, which means that the teacher use the 

monotone method. The teacher just giving the item of teaching with book from Islamic 

Department, This is the major problem in learning Arabic here, especially when it comes to 

the writing skills. 

 The biggest question in this thesis is: how is the implementation of using games in 

learning the skills of writing in Miftahul Ulum the Islamic Junior High School, Gondanglegi 

Malang, and how effective it is? 

The main goal of this thesis is: to understand the the implementation of using games 

in learning the skills of writing in Miftahul Ulum the Islamic Junior High School, 

Gondanglegi Malang and to know about its effectiveness. 

 This thesis is categorized as True Eksperimental research, using the quantitative 

approach, which was implemented in a class using Posttest- Only Control Design. The data 

was collected through: observation, interview and test. 

 The results of this research showed that the t-test is 52 times bigger than the t-table, 

with  01=59.2 and bigger than 21=5902. Thus the hypothesis of this research was proved, 

resulting in  could be proved and that the implementation of using games was effective in 

learning the skills of writing. 
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 األول الفصل

 أساسيات البحث

 

 خلفية البحث -أ

لوم الفهن على مطءلع  العلوم و ع التالميذإن تعليم اللغة  اجنبيي  هدف  تقيي  فاءة  
ج إىل طقق خمتلا  ء حتت املوايعاليت و الابون والثقءف . واللغ  العقبي  هي لغ  أنبيي  يف بعض 

ّف   التعليمدةةء. و تلةة  لوسةةةةةةةةةةةةةةيلةة   ( مدةةءت  1)اجتبع, وهي: على املدةةءتا طقق املختلاةة  ت
دءتا  ( مدءت  الكتءب . وتبقسم هذه امل4( مدءت  الققاة  )3( مدءت  الكالم )2ستمءع )الا

فمء أفف عيف اجمليف ييل ظدوت الطقهق  امليءشةةةةةةةةةةق  فءن ا  ءه   ،اللغوه  اجتبع إىل يسةةةةةةةةةةمن
سةةةةةةةتمءع السةةةةةةةتيعءبي  وهي ادءت  ا امل( 1(السةةةةةةةتيف هو تقسةةةةةةةيم املدءتا  اللغوه  يسةةةةةةةمن: 

تعليم اللغةة  العقبيةة   ال ةة  الو  1( املدةةءتا  ا بتكةةءتهةة  وهي الكالم والكتةةءبةة .2والققاة  ، ) 
ّافيب.   عبءصق، هي املاقدا  واجصوا  وال

املةةفتا اديةةف يةةءدت على إعةةفاد املواد التعليميةة  اديةةف . و ييةةل إعةةفاد  لةة  املواد ال م 
  ليس ية  إتتيءت املواد التعليمي . اتتيءت املواد التعليمي  اديفعلى فةل املةفتا أن هدتم فيا

مبءشةةةةةءة املفتا ولكن تانعء إىل طقق  إعفاد املواد التعليمي  اديف . فلذل  دن فمفتا 
 اللغ  يف املستقيل نعق  و نعلم عن فياي  إعفاد املواد التعليمي  اديف . 

                                                           

 (2111)مءالنج: نءمع  موالان مءل  إبقاهيم مءالنج،  أثر البيئة يف تعليم اللغة العربيةحممف علي الكءمل. 1  
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دء هفل على حسن الذوق , و أن هقتي حيسن املفتا اتتيءت مءدته ؛ فحسن االتتيءت 
 2تقتييء مبطقيء ؛ فى هسدل على التالميذ فدمدء وتذفقهء.

الكتءب  وسةةيل  من وسةةءالل االتاةةءل اليت بوسةةطتدء مكن للتلميذ أن هعا عن أفكءته , 
و أن هقف على أفكءت غريه , و أن ها  مءلفهه من مادومء  و مشةةةةءعق , و هسةةةة ل مء 

الكتءب  هي تسةةةةةة يل ا قو  و الكلمء  و ادمل  3و ويءالع. هود تسةةةةةة يله من حواد 
 4على اجوتاق و اجلواح وغريهء.

سةةةةةةةةةةةةءسةةةةةةةةةةةةي  القابع  بعف مدءت  املدءتا  اج ىفمء عقفبء , أن مدءت  الكتءب  تكون أحف
اجسةةةةةةةةةتمءع و مدءت  الكالم و مدءت  الققاة  , جن نتي   الاةةةةةةةةةعوب  يف مدءت  الكتءب  افثق 

ّتيب القابع  من حي ه . أتيت مدةءت  الكتةءبة  يف املكةءنءتا  التةءليةابلبسةةةةةةةةةةةةةةية   ال  مدة ث ال
التسةةةلسةةةلي لتعليم املدءتا ، و ال تهب أن تقتيب عقلي مبطقي هتاب مع طييع  إفتسةةةء  
اللغة  اجم اليت تيةفأ بتسةةةةةةةةةةةةةةتمةءع و تبتدي ابلكتءب . و من م فقف أتذ   ذا أهم الطقق 

دةةءت  ن  ةةء إ  أن التعيري الكتةةءل أ ةةل و أوسةةةةةةةةةةةةةةع من ما ةفهثةة  لتعليم اللغةةء  لغري البةءطق
  5ا ستمءع و الكالم و الققاة .

ء  اجلع استخفام( هبءك بعض اجفكءت اجسةءسي اليت هدتم 1891اتاتنج و هفاه  )
عبف تعليم املتعلم، مبدء : )أوال( اللعي  تضةةةةةيع السةةةةةتءم  و امللل و الضةةةةة ق , ) نيء( اللعي  

                                                           

 313ص:  1883. القءهق  : الفات املاقه  الليبءني  .  تعليم اللغة العربية بني النظرية و التبيقحسن شحءت . 2 

 13مقنع سيب  فقه , ص : . النظرية و التبيق تعليم اللغة العربية بني حسن شحءت .  3 

 42، ص : 1881، نءمع  ا مءم حممف بن سعود ا سالمي ، ملوجه يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعيف هللا ا سن، ا 4 

  42عيف هللا ا سن، مقنع سءبب، ص :  5 
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توفري التحفاي  من أنل حل املشةةةةةةءفل ابلسةةةةةةقوت , ) لثء( اللعي  هقفع ا مءسةةةةةة  يف عمل 
ادمءع  , )تابعء( مسةةةةةةةةءعف  الطال  على تقوه  ا مءسةةةةةةةة  و )تءمسةةةةةةةةء( اللعي   تشةةةةةةةة ع 

ءلوسةةةةةةةةةةةةءالل التعليمي  يف تعليم اسةةةةةةةةةةةةتخفامفمء عقفبء أن  6املعلمن ليكون داالمء ا بفاعي . 
ن وسةةةةةةةةءالل التعليم تسةةةةةةةةءعف إىل فل املفتا عبف التفتهس و  ل  اللغ  العقبي  مدم نفا ج

 هسءعف الطال  على  ايد  ا مءس  و ا تاد  يف تعلم اللغ  العقبي .

ّبي  و اجهل فيدء هوافقون أبن  تعليم املتعلم    عبفءعلءالاسةةةةةةةةةةةتخفامحقيقتء العلمءة ال
بف مء و عقفبء أهضء عو  ل  تكون وسةيل  اديف  على إحاةءل املعلومء  عبف التفتهس. 

شةعقان ابلسةقوت. نءنب  ل ، ا نسةءن  دف فثريا على حل مشةةكالته عبف   ءعلاجلعيبء 
   7اللعب، فدذه هي اللعي  يف التعلم.

دء: )أوال( اللعي  يف تعليم اللغ  مب استخفامهقي ميب يللوم أن بعض ا    على أمهي  
مع اللغوهةةةة  و تقفيةةةةب ادملةةةة  و فةةةةذلةةةة   تاللغةةةة  حتمةةةةل إىل التاكري ا قيقي يف احوال 

املاقدا  العيبة ، ) نيةء( اللعية  من التة،فيةف، ) لثةء( اللعية  تسةةةةةةةةةةةةةةتخةفم دميع أحوال تعليم 
 8اللغ .

يف تعليم اللغ  العقبي  انفع ، جن املفتا عبف هشةةةةةعقه على أن بيت    ءعلاال اسةةةةةتخفام
جن اللعي    ءعلاالملفتا إيءم  التعلم اللغ  يف الااةةةةةةل غري نيف  فءجحسةةةةةةن على  يع ا

                                                           
6 Asrori,imam. 0111 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab. Malang : CV.Bintang 

sejahtera press. 3102. hal:2 

 2: ص المرجع السابق7 

 :4ص المرجع السابق8 
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التعليمي    ءعلااليف  ل  الويت ال م  و حمتءن . حقيقتء أن املفتا هقفتون على أتده  
 يف أي ويت فءن، إمء يف أول الفتا أم يف آتق الفتا.

عبف التفتهس ليس يف آتق   ءعةلاال اسةةةةةةةةةةةةةةتخةفام( ابن 1891فمةء هقى ميب يللوم )
دء يف إي ويت فءن فإ ا فءن اسةةةةةةةةةةةةةةتخفامفت على الةفتا فحسةةةةةةةةةةةةةةب، و لكن املةفتا هقة

ّوحيي .   9املفتا هشعق طالبه حيتءنون إىل العمي  ا قفي  و ال

عبةةف التةةفتهس حمتةةءج نةةفا. إ ا ابحثبةةء   ءعةةلاال اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةفامبعةف أن الحنبةةء فثريا أن 
قبي  , البءنح يف تعلم اللغ  اجنبيي  تءص  يف اللغ  الع تالميذدييقء، علمبء، و عقفبء أن ال

أحسةةةةةةةةةةةةةن   الذهن هم هؤدون و هقومون ابلفتاسةةةةةةةةةةةةة  العءملي . العملي  التعليمي  العءملي  حقيق
  تعطي أ قا  اديف  ءعلاالابلبسةةةةةةةةةةةي  إىل عملي  التعليم املاةةةةةةةةةةةبوع . فدذ هو دليل على أن 

 فيريا على إتتاءع ا مءس  اللغوه  للطءلب.

ي مءالنج  ونفانج دناملتوسط  ا سالمي   ” ماتءح العلوم“تققهيء, أتيءت مفتس   
مبفتسةة   ءينالث الااةةلواتتءت  اليءحث  جن املشةةكال  املونود  مبءسةةي  مبواةةوع اليحث.

انيص   مدءت  الكتءبجهنم يف دتسةةةةةةةةةوا اللغ  العقبي  ملف  سةةةةةةةةةب  واحف  ولكن اسةةةةةةةةةتعء م يف 
 تعليم قيص يفهذا اجملءل و فمء يءلت اجسةةةةتء   فطقي الالتالميذ نشةةةةكال  يف املولفهدم 

 10."تطييقي إىل ادمل  وهم مل هادمون إ ا  ل  املاقدا  املاقدا  و مكون ادمل 

                                                           
 :5ص املقنع السءبب9 

   2015 أبقهل 24 التءتهخ يفا سالمي  املتوسط   ماتءح العلوم مفتس  يف العقبي  اللغ  مفتا مع املقءبل 10 
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اليف. املفت ا متخق ج يف املعدف السأمء يف هذه املفتسة  اططوا  تعليم دون الوسءالل، 
 الكتء  فقط.يف طقهق  التعليم ابلطقق التقليف هعين م 

تقاةةف اليءحث  عملي  اليحث للمواد الفتاسةةةي  املسةةةتخفم  يف تعليم اللغ  العقبي  بتل  
املفتسةة . و السةةيب الكءمل الذي إسةةتخفمت اليءحث  بذل  هعين جن اليءحث  أتاد  أن 

املتوسةةةةةةةةةط   ”ماتءح العلوم“ملفتسةةةةةةةةة    يف امدءت  الكتءب اجلعء  لتبقيي  اسةةةةةةةةتخفامتعق  
 .نونفانج دي مءالنجا سالمي   

 أسئلة البحث -ب

اعتمءدا على تلاي  اليحث السةةةةةةءبق  فتقتاةةةةةةةق اليءحث  مشةةةةةةةكل  اليحث يف السةةةةةةةؤالن 
 اجتين :

ّيي  مدءت  الكتءب  يف ا سةةةةةةةةةةةةتخفامفيف تطييب تعليم مدءت  الكتءب  اب -0 ملفتسةةةةةةةةةةةة  اجلعء  ل
 املتوسط  ا سالمي   نونفانج دي مءالنج؟” ماتءح العلوم“

ماتءح “  ملفتسةةةةةةةةةةةيف ا  الكتءب  مدءت  الكتءب اجلعء  لتبقيي  اسةةةةةةةةةةةتخفاممء فعءلي   -3
 ؟املتوسط  ا سالمي   نونفانج دي مءالنج” العلوم
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 أهداف البحث -ج

ابلبنق إىل مشةةةةةةكال  أو مشةةةةةةكل  اليحث اليت أببتدء اليءحث  فيمء سةةةةةةيب, فءجهفا  
 فمء هلى:  تقهفاليت 

ّييةة  مدةةءت  الك سةةةةةةةةةةةةةةتخةةفامالكتةةءبةة  ابملعقفةة  تطييب تعليم مدةةءت   -0 يف  تةةءبةة اجلعةةء  ل
 املتوسط  ا سالمي   نونفانج دي مءالنج.” ماتءح العلوم“املفتس  

ملفتسةةةةةةةةة  يف ا  ءبالكت  مدءت  الكتءب اجلعء  اللغوه  لتبقيي  اسةةةةةةةةةتخفامملعقف  فعءلي   -3
 .املتوسط  ا سالمي   نونفانج دي مءالنج” ماتءح العلوم“

 فروض البحث -د

يف تفتهس ءين فاةةةةةةةل الث تالميذهقيى فاءة  ال   ءاجلع سةةةةةةةتخفامتعليم اللغ  العقبي  اب
 ي مءالنج.ونفانج دناملتوسط  ا سالمي   ” ماتءح العلوم“مدءت  الكتءب  يف املفتس  

 أمهية البحث  -ه

إن هةةةذا اليحةةةث لةةةه الاواالةةةف الكثري . فدةةةذه الاواالةةةف تعود إىل وندتن, وندةةة  البنقهةةة  
ّيي   و تقف م املعءت  التالميذ و املعل م ملد ووندة  ءت  التطييقية . فةءجوىل تعود إىل البنقه , ل

 اللغوه  تءص  لكتءب  ا نشءة

 فءلثءني  تعود إىل تطييقي , و هي:

علم ادةةفهةةف تاللليةةءحثةة , هقنى هةةذا اليحةةث العلمي  عةةل اليةةءحثةة  أن تعق  على  -1
 هقوم  ء يف تعليم مدءت  الكتءب  ذيال
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ّيي  سةةةةةةةةةةتخفاماب, هقنى هذا اليحث العلمي  فتاللم  -2   تءبمدءت  الك اجلعء   ل
يف  فتاامل هعطي املتوسةط  ا سالمي   نونفانج دي مءالنج” ماتءح العلوم“ملفتسة  يف ا

 تعليم مدءت  الكتءب   ايد  االبفاعي  و ادذاب  يف تعليمدء

ل التالميذ سيسد اجلعء  ستخفاماب ونهايف للتالميذ, هقنى هذا اليحث العلمي -3
 ولففع التالميذ يف تعليم مدءت  الكتءب 

 حدود البحث -و

 ا فود املواوعي  -0

ّيي ءجلعء  اسةةةةةةةةةةةةتخفامهذه الفتاسةةةةةةةةةةةة  متعلق   ماتءح “ملفتسةةةةةةةةةةةة    يف امدءت  الكتءب ل
على  نو . حبيث هتمكن التالميذ يءدت املتوسةةةط  ا سةةةالمي   نونفانج دي مءالنج” العلوم

 أمء اجلعء  هبء هعين  لتعليم الكتءب . ءاجلع استخفامتطييقي  يف شكل 

0) Menulis kenangan(فتءب  الذفقى) 

   من انحي  مطءبق  املضةةةةةةةمون، وتبو ع املاقدا ، ويواعف ا مالة  ا نشةةةةةةةءة املونهفتءب  هعين
  ل  ابملواوع اهلواه . 11حتت املواوع اهلواه . التالميذ تكتب ا نشءة على العقل 

3) Mengisi pesan gambar ( الاوت  صفو) 

   من انحي  مطءبق  املضةةةةةةةمون، وتبو ع املاقدا ، ويواعف ا مالة  ا نشةةةةةةةءة املونهفتءب  هعين
 ل  ابملواةةةةةةةوع اهلواه .  11ت املواةةةةةةةوع اهلواه . التالميذ تكتب ا نشةةةةةةةءة على العقل حت

 الاوت  هبء من هواه  التالميذ هعين تاوتالتالميذ م وعض الاوت .
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2) Menyusun kata( تقتيب الكلم) 

  كتب التالميذ ههعين تقتيب الكلم  اليت تعفد املفتا ييل التعلم على املواةةةةةةوع اهلواه . م
 لسيوت  و حتليل اجتطءة معء.على ا

 ا فود املكءني  -3

ماتءح “ عملتدء اليءحث  فحف دته يف املفتسةةةةةةةةةةةةةة  تسةةةةةةةةةةةةةةديال لعملية  اليحث العلمي اليت
املتوسةةةةةةط  ا سةةةةةةالمي  نونفانج دي مءالنج, جن املشةةةةةةكال  املونود  مبءسةةةةةةةي  ” العلوم

سةةةةةةب   الثءين جهنم يف دتسةةةةةةوا اللغ  العقبي  ملف  الااةةةةةةلمبواةةةةةةوع اليحث.واتتءت  اليءحث  
 واحف  ولكن استعء م يف مدءت  الكتءب  انيص ولفهدم املشكال  يف هذا اجملءل.

 

 ا فود ال مءني  -2

و  م2113-2114هعقف هذا اليحث يف العءم الفاتسةةةةةةةي من حيث ا فود ال مءني , 
 مءهو. –عملي  اليحث يف شدق أبقهل 

 الااةةل الثءين يف اللغ  العقبي   املالحن  مع اجسةةتء   فطقه  هي مفتسةةيف شةةدق أبقهل 
 يف املفتس  ماتءح العلوم املتوسط  ا سالمي  نونفانج دي مءالنج.
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 حتديد املصطلحات .ز

 و تقاف اليءحث  عن اجلعء  هي :

 اللغوية بااأللع -1

غقض حمفد سةةةةةوى عب هو البشةةةةةءح الوحيف الذي الهدف  ا نسةةةةةءن حن مءتسةةةةةه إىل لال
ال هف ، سقوت أو اتتيءح ب –يف وأي فءنت  –املتع  البء   عن اللعب  اته. فدو فءلان 

أو متع  تءلا  من أي غقض. ولشف مء تاتقف هذه املتع  يف ممءتستبء اللعب يف  تمعءتبء 
و أمةةء اجلعةةء  يف هةةذا اليحةةث  11العقبيةة ، يف فةةل اجعمةةءت، ويف فةةل مسةةةةةةةةةةةةةةتوال  تققهيةةء.

 هعين:

 

 (فتءب  الذفقى)Menulis kenangan   -أ

   من انحي  مطءبق  املضةةةةةةةمون، وتبو ع املاقدا ، ويواعف ا مالة  ا نشةةةةةةةءة املونهفتءب  هعين
  ل  ابملواوع اهلواه .  11على العقل حتت املواوع اهلواه . التالميذ تكتب ا نشءة 

 - Mengisi pesan gambar (الاوت  وصف) 

   من انحي  مطءبق  املضةةةةةةةمون، وتبو ع املاقدا ، ويواعف ا مالة  ا نشةةةةةةةءة املونهفتءب  هعين
 ل  ابملواةةةةةةةوع اهلواه .  11حتت املواةةةةةةةوع اهلواه . التالميذ تكتب ا نشةةةةةةةءة على العقل 

 الاوت  هبء من هواه  التالميذ هعين تاوتون التالميذ م وعض الاوت .

 

                                                           

 21( ص. 1888)القءهق : مكتي ا ءجني، اجلعب الكالمي  اللبءسي ، أمحف عيف ا يف هقهقي،  11 
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 - Menyusun kata( تقتيب الكلم) 

  لتالميذ تعفد املفتا ييل التعلم على املواةةةةةةوع اهلواه . م تكتب اهعين تقتيب الكلم  اليت
 على السيوت  و حتليل اجتطءة معء.

 مهارة الكتابة .3

هي إعةةةةءد  تقمي  للغةةةة  املبطويةةةة  يف شةةةةةةةةةةةةةةكةةةةل تطي على الوتق، من تالل أشةةةةةةةةةةةةةةكةةةةءل  
تقتيطيعضدء بيعض، وفب ننءم معقو ، اصطلح عليه اهل اللغ  حبيث هعف فل شكل من 

قءبال باو  لغوي هفل عليه و  ال  بغقض نقل اجفكءت و اآلتاة و املشءعق االشةكءل م
 12من فتء  اىل يقاة بوصادم مستقيلنال.

 

 الدراسات السابقة -ح

 مء هلي:  السءبق  اليت ونف  اليءحث  هي الفتاسء

 1 ل ادو اجل

 السابقة اتالدراس

م اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تيم
 اليءحث

 الاواتق املتسءواي  السب  ونوع اليحث املواوع

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت  1
 تءمت  

 استخفامفعءلي  

بةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةةءيةةةةةةةةةةةةء  
املاقدا  العقبي  
يف تةةةةةةةةةةفتهةةةةةةةةةةس 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةةةةةةث 
 2013:ادءمعي

تةةةةةةةةفتهةةةةةةةةس 
مةةةةةةةةةةةةدةةةةةةةةةةةةءت  

 الكتءب 

 اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةخةةةةةةةفام

 اجلعةء   لتبقيي 
 يف  مدءت  الكتءب

 ماتءح“ملفتس  ا

                                                           
 11، ص 2112حممف فءمل البءي ،مقنع سءبب،  12
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مدةةةةءت  الكتةةةةءبةةةة  
 ةةقهةة   )حبةةةةةةةث

يف 
املفتسةةةةةةةةةةةةةة ا يء  
االسةةةةةةةةةةةةةةةةةالمةةةةيةةةةةةة  
املةةةةتةةةةوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة   
فةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةفنةةةةةةةةةةةةةج  
فةةةةةةةةةةةءنةةةةةةةةةةةفانةةةةةةةةةةةج 
مةةةةةءالنب(. إهنةةةةةء 
تسةةتخفم مبدج 
الةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةي 
 الت قه 

” الةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةةوم
املةةةةةتةةةةةوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة  
ا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمةةةةةيةةةةةةة   
نةونةةةةةةةفانج دي 

 مءالنج

نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوت  2
 اللايا 

مةةةةةةواةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعةةةةةةةه 
اللعي   اسةتخفام

اللغوهة  الايبةةءص 
ّييةةة   الكلمةةة ال ل
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةيةةةةعةةةةةةةء  
املةةةةةةةةاةةةةةةةةقدا  يف 
مفتسةةةةةةةةةة  م تع  
العلوم االبتفاالي  
ابتةةةةةةةةةةيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقان 
. المةةةةةةةةةةةةةوجنةةةةةةةةةةةةةءن

تسةةتخفم مبدج 

:  تسءل  املءنستري

(2013) 

 اسةةةةةةةتخفام

الةةةةةةلةةةةةةعةةةةةةيةةةةةةة  
  الةةةةلةةةةغةةةةوهةةةةةةة 
ّيةةةةةةةةيةةةةةةةةة   لةةةةةةةة
اسةةةةةةةتيعء  
 املاقدا 

 اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةخةةةةةةةفام

 اجلعةء   لتبقيي 
  مدءت  الكتءب
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الةةةةةةةةةكةةةةةةةةةمةةةةةةةةةي و 
 الت قه 
 
 

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف   3
 ا تقءن

فعةةءليةة  اجلعةةء  
الةةةةةةةةةةفوتهةةةةةةةةةة  يف 
تةةةةفتهس مدةةةةةءت  
الكالم )حبةةةةةةةث 
 ةةةةةةةةةةةةقهةةةةةةةةةةةة  يف 
املفتس  معءت  
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 
ا سةةةةةةةةةةةةةةةةةالمةةةةيةةةةةةة  
  املتوسط  ابواين

 فقس (

الةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةةةةةةث 
 2012:ادءمعي

فةةةةعةةةةةةةءلةةةةيةةةةةةة  
 جلعء  ا

 اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةخةةةةةةةفام

 اجلعةء   لتبقيي 
   يفمدءت  الكتءب

 ماتءح“ملفتس  ا
” الةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةةوم

املةةةةةتةةةةةوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة  
ا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمةةةةةيةةةةةةة   
نةونةةةةةةةفانج دي 

 مءالنج

 

بطاقات املفردات العربية يف  استتتتمدا فعالية ( مواةةةةوعه 2113اليءحث  سةةةةيت تءمت  )  (0
ج )حبث  قه  يف املفتسةة ا يء  االسةةالمي  املتوسةةةط  فيفنج فءنفانتدريس مهارة الكتابة 

 13مءالنب(. إهنء تستخفم مبدج الوصاي الت قه . 

 أهفافه: 
عقبي  يف بطءيء  املاقدا  ال سةةةةةةةةةةةةةةتخفامللحاةةةةةةةةةةةةةةول على املعقفة  عن تعليم اللغة  العقبية  اب -

 ب.فءنفانج مءالنتفتهس مدءت  الكتءب  ابملفتس  ا يء  االسالمي  املتوسط  فيفنج  

                                                           

 ا يء  االسالمي  )حبث  قه  يف املفتسفعالية إستمدا  بطاقات املفردات العربية يف تدريس مهارة الكتابة ( مواوعه 2113سيت تءمت  )13 
 مءالنب(. إهنء تستخفم مبدج الوصاي الت قه .املتوسط  فيفنج فءنفانج 
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ءت  بطءيء  املاقدا  العقبي  يف تفتهس مد اسةةةةةةةةةةةةتخفامللحاةةةةةةةةةةةةول على املعقف  عن فعءلي   -
 الكتءب .

س مدةةءت  بطةةءيةةء  املاقدا  العقبيةة  يف تةةفته سةةةةةةةةةةةةةةتخةةفامنتي تةةه: أن تعليم اللغةة  العقبيةة  اب
اقدا  طءيء  املب سةةةتخفامالكتءب  له فقيء وااةةةحء يف البتي   بن تفتهس مدءت  الكتءب  اب

العقبي  و تفتهسةةةدء بفون اسةةةتعمءل هذه الوسةةةيل .  اد فدم الطال  يف مءد  مدءت  الكتءب  
 بتلسدول . و الفليل على  ال  ان أفثق الطال  حالوا على البتي   اديف .

اللعبة اللغوية "اقناص الكلمة"  استتتتتتتتتتمدا (، مواةةةةةةةةةةةةوعه 2113اليءحث  نوت اللايا  )  (3
. مدرستتتتتتتتة ملرمة العلو  ا بتدارية التيجنتتتتتتتترا   مو ا  لرتقية استتتتتتتتتيعاب املفردات يف

 14تستخفم مبدج الكمي و الت قه .

 أهفافه:

ّيي  استيعء  املاقدا . -  ملعقف  تطييب اللعي  اللغوه  الايبءص الكلم ال ل

 ءللعي  اللغوه  الايبءص الكلم ال.استخفامملعقف  فعءلي   -

سةةةةةةةةةةةةةةتيعء  ايبءص الكلم ال أت ق نفا  نتي تةه: أن ا قيقة  مثيةت بةفليل أن لعي  اللغوه  ال
ماقدا  الطال ، ابلفليل يف البتي   من اتتيءت ييلي و بعفي فعلت اليءحث  يف فاةةةةةةلن 
خمتلان بةفليةةل أن لعية  الايبةءص الكلمةة ال لةفى اج ق لااةةةةةةةةةةةةةةل الت قه  حبسةةةةةةةةةةةةةةء  اجفثق 

 واجحسن. 

                                                           

استمدا  اللعبة اللغوية "اقناص الكلمة" لرتقية استيعاب املفردات يف مدرسة ملرمة العلو  ا بتدارية (، مواوعه 2113نوت اللايا  )14 
 . تستخفم مبدج الكمي و الت قه .التيجنرا   مو ا 
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 مهارة الكال  يففعالية األلعاب الدورية يف تدريس : ه( مواةةةةةةةةةوع2112 بف  ا تقءن ) (2
 15.املدرسة معارف الواحدة اإلسالمية املتوسطة الواي  كرسيك

أهةةفا  اليحةةث: معقفةة  فعةةءليةة  اجلعةةء  الةةفوتهةة  يف تةةفتهس مدةةءت  الكالم يف املةةفتسةةةةةةةةةةةةةةة  
 معءت  الواحف  ا سالمي  املتوسط  ابواين فقسي .

تتيءت اليعفي ي وا ء تتيءت القيلسةةةةتخفاموأمء املبدج هذا اليحث هو اليحث الت قه  اب
للم موعةة  الت قهيةة  واجملموعةة  الضةةةةةةةةةةةةةةةءبطةة ، واملةةفتةةل املسةةةةةةةةةةةةةةتخةةفام هو املةةفتةةل الكمي، 

 واجدوا  دمع الييءان  يف هذا اليحث هي ا تتيءت القيلي وا تتيءت اليعفي.
يف  3،35ا حاةةةةةةةةةةةةةءت يف نطب اجصةةةةةةةةةةةةةوا    tو البتءالج اليحث تفل على: أن نتءالج  

ا حاةةةةةةءالي أفا من  t. ونتءالج 5،48ويف الطالي    9،15  ويف القواعف 11املاقد   
مقيول أي أن فقوض هذا  1H. وفذال  مبعىن أن 3،1،9  %1املعبوي  الااةةةةةةلنتي   

 اليحث مقيول . وتالصتدء أن فعءلي  ألعء  الفوته  له فعءل يف تفتهس مدءت  الكالم.

 امللخص:
 مبد ي : الثءين ثامليحبطءيء  املاقدا  العقبي  يف تفتهس مدءت  الكتءب   استخفامفعءلي   -0

 اليحث

ّيي  اسةةتيعء  املاقدا  يف مفتسةة  م تع  العلوم  اسةتخفام -3 اللعي  اللغوه  الايبءص الكلم ال ل
 االبتفاالي  ابتيشقان الموجنءن

سةةةةةةةةةالمي    ا فعءلي  اجلعء  الفوته  يف تفتهس مدءت  الكالم يف املفتسةةةةةةةةة  معءت  الواحف -2
 املتوسط  ابواين فقسي 

                                                           

لعاب الدورية يف تدريس مهارة الكال  يف املدرسة معارف الواحدة اإلسالمية املتوسطة الواي   فعالية األ( مواوعه: 2112 بف  ا تقءن )15 
 كرسيك
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ن م بةةة  دون اجلعةةةء  ومن اليحةةةث اجول اليةةةءحثةةة  تيحةةةث عن فيف تةةةفتهس الكتةةةء
ذا اللعي  اللغوه  لكن ليس يف مدءت  الكتءب  , أمء يف هاليءحث  سةةةةةةةةةتعمل االتقى تاليحث 

وسةةةةةةةط  يف املفتسةةةةةةة  الماتءح العلومال املت للمدءت  الكتءب  اجلعء اليحث اليءحث  هسةةةةةةةتعمل 
 trueو إسةةةةةتخفمت اليءحث  يف هذا اليحث التاةةةةةميم  .ا سةةةةةالمي  نونفانج دي مءالنج

Eksperimental   بشكلPosttest-only Control Design  . 



71 

 

 الفصل الثاين

 اإلطار الّنظري

 

 التعليمية الوسائل: األول املبحث

 مفهوم وسائل التعلمية -1

علتعلمإل وإلممليةإلعلتوعصاااإل .عألدعةإلعليتإللديهإلوظيفةإلمنإلإيصاالاإلعلاسااللةإلوساال اإلعالم هإل  
عألدعةإلعليتإليعماااإلإليااةإل  وسااااااااااااااال اااإلع م هإلعلتعلم بنيإلعملعلمنيإلوعلط بإلوعملوعدإلعلتعليميااة 

إلويستخدهإللنقاإلرسللةإلمنإلعلتعلم إل
 :  إلكملإليل ،إلليكونإلأدعةإلتعليمية وسل اإلعلتعلميةعلمنإل وعهلدف

 علتعلمإليفإلعلفصواإلعلدرعسية تسهياإلمملية          -1

 علتعلمإليفإلعلفصواإلعلدرعسية كفلءةإلمملية حتسني -2

 منإلأجاإلمعافة  ذعإلعملوضوع أمهية ظإلملىفيحت -3

 يفإلممليةإلعلتعلم علت ميذ زيسلمدإلأنإلياك  -4

علتغلبإل .ةعألشااااااايلءإلع قيقي منإلخ اإلتقدمي علتعلم لتحفيز  وسااااااال اإلعلتعلميةإل  وظل ف
 14وعملسلفة إلكميةإلوعملكلنإلوإل حوعجزإلعلزملن ملى

وهبذعإليقصااادإلأنإلعلوسااايلةإلعلتعليميةإلتساااتخدهإللتعنيإلعملعلمإلملىإلتوصاااياإلعملعلومل إلوع قل  إل
علطاع  إلوعلوساااااااااااااااال ااااإلوعألجهزةإلعملختلفاااةإليفإل  مإلتعليم إلللط بإلأبسااااااااااااااهااااإلوأ ابإلأ وععإل

 أب دعفإلتعليميةإلحمددة 

 

                                                           
14 Hujair AH Sanaky. opcit. 6-3 ص 
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 التعليمية الوسائل أمهية -2

 اثبتة ورةصاا أو لف ية رموز صااورة يف كل ت سااوعء - علتعليمية علوساال ا أن فيه شاا    ممل

 زايرع  أو منلذج أو مينل  أو متثيلية أو مساااحية ماوض أو بصااو  صااورة أو متحاكة أو

 إمطلء ملى  لدرة كلهل – وبصااااية مسعية أو مسعية إمل علوسااال ا من ذل  غري أو ميدع ية

 وأتثري ل ود تهل لوثبلهت  وهتل يف ختتلف ومعلومل  ومعلرف خربع  وعملتدربني عملتعلمني

 15.علبحتة عللف ية خ ا من عجملاد عللف   علشاح ملى

علتعليميةإلعييدة إلوإل باإلإمدعدإلذل إلعملوعدإل زهإلعلوساااااااااااااال اإلعملادر إلعييادإل الدرإلملىإلإمدعدإل
علتعليميةإلعييدةإلإلعلوسل اعلتعليمية إلعختيلرإلإلعلوسل املىإلكاإلعملدر إلأنإليهتمإلكيفيةإلإختيلرإل

نإلإلعلتعليميةإلعييدة إلفلذل إلحنإلعلوساااال اليسإلمبلشاااالءإلعملدر إلولكنإلرعجعلإلإقإل اعإلإلإمدعدإل
 .علتعليمية علوسل ا أمهيةمنإلكمدر إلعللغةإليفإلعملستقباإل عافإلوإل علمإل

 ع تصاالا سال اوإل يف حدث علذي علتطور أمهية علتعليم حقوا يف علعلملون أدرك هلذع  تيجة

 أ دعف دمةخل فعللة أللعلباب علوساااال ا  ذه عسااااتخدعه وأمهية عملعلصااااا، ململنل يف علفعللة

 .علتعليمية عملشلكا ملى علرتبية

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1411 علسعودية، لعابيةع عململكة: علاايض) علثللثة علطبعة ،واالتصال التعليم تقنيات علعقيل ، حممد علعزيز مبد 15 

 141. ص(  ا
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 التعليمية الوسائل أنواع  -ج

 :أ وعع ث ثة إق ودرعستهل ماضهل ليسها علتعليمية علوسل ا تقسيم

 علبصاية علوسل ا  -1

 علسمعية علوسل ا -2

 وعلسمعية علبصاية علوسل ا -3

 16:علتللية عجمل   يف علوسل ا  ذه تصنيف

 علبصاية علوسل ا (1

 :وأمههل علعني، انفذة  اي  من منهل يستفلد عليت و  

 . فهلعخت ملى وعلنشاع  وعلدوراي ، عجمل   عملدرس ، وغري عملدرس  علكتلب -أ

 .وملحقتهل علسبورة -ب

 وحااةل عالخباالريااة، عللوحااة علوبايااة، عللحااة عملغنطااة، عللوحااة) عياادريااة عللوحاال   -5

 (عييوب

 .(وعملسلسلة وعملاكبة، عملفادة،) علصور -د

 طل ةب عملطالبقاة، بطال اة وعيماا، وعلكلمال  وعملقال   ع اوف بطال اة) علبطال اة -ه

 (وعألجوبة عألسئلة بطل ة علتعليميل ،

 

 

 

 

                                                           

( 1195 س،علنفل  دعر: بريو ) عألوق علطبعة ،تدريسها وطرائق العربية خصائص معاوف، حممود انيف. د 16 

 545. ص
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 علسمعية علوسل ا (2

 ة،علصااااااااااوتي وعلتسااااااااااجي   عملذايع،: أمههل عألذن،  اي  من منهل يسااااااااااتفلد عليت و  

 .وعألسطوعان 

 وعلبصاية علسمعية علوسل ا (3

 تسلمد ليتع علصورة و علسبورة: وأمههل معل، وعألذن علعني  اي  من منهل يستفلد عليت و  

 .وعلتمثيليل  عملسجلة، علنموذجية وعلدرو   علكتلبة حقي  من ليشل د علط ب

 اللغوية لعا األ: الثاين املبحث

   اللغويةأللعا  و حقيقة األلعاتعريف ا -1

(إلأ هإل شاااااااااااااال إليتمإلبنيإلG. Gibbsومفهوهإلعللعبإليفإلممليةإلعلتدريسإلكملإل للهإلج إلجيبسإل)
 17ومية علقوعمدإلعملوضعلدعرسنيإل"متعلو نيإلأوإلمتنلفسني"إلللوصواإلإقإلغليتهمإليفإلإ لرإل

علعبإل وإلعلنشاااااال إلعلوحيدإلعلذيإل يهدفإلعال ساااااالنإلحنيإل لرسااااااهإلإقإلغاضإلحمددإلسااااااو إل
 إل دف،إلساورإلأوإلعرتيلحإلبإل–يفإلوأيإلكل تإلإل–عملتعةإلعلنلجتةإلمنإلعللعبإلذعته إلفهوإلكللفنإل

أوإلمتعةإلخللصةإلمنإلأيإلغاض إلولشدإلملإلتفتقدإل ذهإلعملتعةإليفإلمملرستنلإلعللعبإليفإلجمتمعلتنلإل
 19ية،إليفإلكاإلعألمملر،إلويفإلكاإلمستو  إلتقايبل علعاب

إلعيستخد إلصط ه إلعللغااااااة، إليفإلتعليم إلحإل"عأللعاااااالب" إلجمل  إليعطى إلوعلك  إلىف أل شطةإلعسعل
توفريإل،إلوإلللغةعيبإلملىإلمنلصاإلرمشو ةإلللتدوبوسيلةإلممتعةإلعر إللدوعملعلمإلعيدإلولتز،إللفصليةع
إلأ  إلوملختلفة إلعللغويةإلرع إلعفاإللرت يةإلمهلع وع لعقليةإلمثاإل إلعيللعملعبعضإلتُاَوظَُّفإليضل

                                                           

)علاايض:إلإللنل قنيإلهبل،ععأللعلبإلعللغويةإليفإلتعليمإلعللغل إلعألجنبيةإلم إلمتثلةإلعلتعليمإلعلعابيةإللغريإلانصفإلمصطفىإلمبدإلعلعزيز،إلإل17 
 31-31(إل3891دعرإلعملاية،إل

 13(إلص إل3888)علقل اة:إلمكتبةع لجن ،إلعأللعبإلعلك ميةإلعللنلسية،إلأمحدإلمبدإلعجميدإل اياي،إلإل19 
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للغةإلرإل ختبلع وملإلمنإللت ميذإلتتيحإلل،إلوأل شطةعتصلليةإلملىإلتل إلدإلعبعلءإلألتخمنيإلالضفلع
إل إلوتساااااااااااتخدمو لإلإللىتعع  بةتهإلىفإلعملادر إلأوإلملعفإلعختض إلالشابإلأللعلعمنإلعنإلأللوع ذه
إلأل ا إلع

 أمهية األلعب -2

فإلمنإلوختفيوع سااااااااااااااتفالدةإلمنإلعأللعالبإليفإل ااذعإلعجملاالاإلعلك م إلبااديااإلمنإلعلتكاعرإلعملمااا،إل
راتبةإلعلدرو ،إلوتوفريإللفاصإلمديدةإلللك هإليفإلموع فإلحيةإلممتعة،إلجتعاإلعلدعرساااااااانيإلأكثلرإل

 11تفلم إلم إلملإليدرسو هإلوأشدإلجتلوابإلللنشل إلعلكلم  

لمإلبإليفإلتعليمإلعللغةإلعلعابيةإلانفعة،إلألنإلعملدر إلمندإليشعاهإلملىإلأنإلبيئةإلعلتعلعلع إلعستخدعه
بةإليفإلذل إلبإلألنإلعللعلعلملىإلمجي إلعملدر إلإ لمةإلع عللغةإليفإلعلفصاإلغريإلجيدةإلفلألحسنإل

ةإليفإلأيإلبإلعلتعليميالعاالعلو اتإل زماةإلوإلحمتالجااة إلحقيقتالإلأنإلعملاادر إليقادرونإلملىإلأتدياةإلع 
 و تإلكلن،إلإملإليفإلأواإلعلدر إلأهإليفإلآخاإلعلدر  

 

 خصائص اللعبة اجليدة -3

بطيعةإلع لاإلأنإلتكونإلممثلرةإلمنإلحيثإلكو لإلعللعبة إلولكنإل توجدإلوساااااااااااايلةإل- كنإلعللعبةإل
انفعةإلوإلمفيدةإلمنإلحيثإلكو لإلوإلوسااايلةإلمسااالمدةإلمنإلوسااال اإلتعليمإلعللغة إلوإل نلكإلبعضإل
عأللعالبإلتعتربإلمبثلبةإلمل فة إلوإلبينهملإلكذعل إلعأللعلبإلعليتإلتعتمدإلملىإلعملعلومل إلعيغاعفيةإل

إلضلفةإلإقإلعلغلزإلعخللصة عوإلعلتلرخييةإلابال
إلملإلعلذيإليقن إلعللعبةإلعيديدة؟

                                                           

 12ص إلإلمرجع سابق،انصفإلمصطفىإلمبدإلعلعزيز،إلإل11 
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ع ساااسإلعلعلهإلعلذيإلينبغ إلأنإل ضاااعهإليفإلعمتبلرانإلمندإلتصاااميمإلعوإلتطوي إللعبةإل حدإلفصاااواإل
 50عللعبة:

عللعبةإلعللغويةإل شااال إلعلتعلوم،إلمثريإلللعزع مإللتحقي إلع دعفإلموضاااوميةإليفإلإ لرإلمنإل -1
ذل إلللاغمإلملإللإل-جذعبةإلوإلممتعةإلفحساااااااااااابعلن مإلوإلعلتعليمل  إلوإل يعينإلذعل إلأنإلتكونإل

باإل بدإلمنإلوجودإلحمددة إليدركإلمند لإلعل مبونإلأ مإل دإلعكملوعإلعللعبة إلإل-منإلأمهيةإلعيضااااااال
 أوإلع مإلتقيقوعإلعال تصلرإلوإلعلفوز 

عللغويإللألغاعضإلع  صللية إلوليسإلدرعسةإلإلستخدعهوإلهبلإلعنإلعهلدفإل وإلتشجي إلع  -2
إلثاإل ذهإلعأللعلبإلتكونإلعللغةإل  إلعلوساااااااااااااايلةإلعليتعللغاةإلمنإلأجااإلعللغاةإل)عللغةإلللغة(،إلفف إلم

تتحق إلهبلإلعأل دعفإلعملوضااااااااومية إلفلللعبةإل نلإلأدعةإللوسااااااااتعملاإلوإلليسااااااااتإلملدةإلللتدريبإل
 فقط 

 

 نالكإلمساةإلجو اياةإلأخا إلملع مإلعأللعالبإلعملوضااااااااااااااحة،إلوإل  إلتكوبنإلعملعلومل إلوإل -3
 آرعءإلمتيل يةإلبنيإلعل مبني إل

إلنادإلعلتادريسإلحمتلجإلجدع إلإذعإلابحثنلإلد يقل،عللعباةإلمخصاااااااااااااال  إلنإلمبعادإلأنإل ح نالإلكثريعإل
علناالجحإليفإلتعلمإلعللغااةإلعألجنبيااةإلخاالصاااااااااااااااةإليفإلعللغااةإلعلعابيااةإل إلإلت ميااذملمناال،إلوإلمافناالإلأنإلعل

بةإلعييدةإلتعط إل وإلدلياإلأنإلعللعإلعحقيقيتلإلأحسنإلابلنسبةإلإقإلممليةإلعلتعليمإلعملصنومة إلفهذ
 .ت ميذأثاعإلكبريعإلملىإلإرتفلعإلع ملسةإلعللغويةإللل

                                                           
 

 12ص إلإل1229إل،إلمملن،مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، دار املنتهج للنشر والتوزيعحممدإلمطية،إل02 
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متكنإلم ح ةإل ذعإلعملبدأإلساااااااهولةإلأثنلءإلعلعماإليفإلعللعبةإل)صااااااافإلوإلعرسااااااام(إلحيثإل كنإلوإل
ل مبإلعألواإلرؤويةإلصاااااورةإل يسااااامحإلل مبإلعلثلمإلملشااااال دهتل إلوإلمبلإلأنإل ذعإلعألخريإليايدإل

إلأنإلياسمإلصورةإل ايبةإلشبهإلمنإلعلصورةإلعليتإليفإلبدإلعل مبإلعألوق 
 51يت:وإل كنإلإجيلزإلخصل  إلعللعبةإلعللغويةإلعييدةإليفإلعآل

 م  مةإلعللعبةإلملستو إلعلدعرسنيإل -1

 ص حيةإلعللعبةإللكلفةإلعملستغيل  -2

 عشاعكإلعللعبةإلألكيلرإلمددإلمنإلعلدعرسنيإل -3

 معليةإلعللعبةإل كثلرإلمنإلمهلرع إلأوإلظل اةإلعللغوية  -4

 عتصلاإلعللعبةإلمبوضوعإلعلدرعسةإلعملتعلقةإل -5

 سهولةإلعالجاعء -6

 

 لعا  يف فصول اللغة معايري اجراء األ -4

 55دعخاإلفصواإلعللغةإلبث ثةإلمعليريإلر يسية:جتايإلع لعلبإل

 أنإل  يفإلع لعلبإلإقإلعلدر إلمتعةإلوإلتنومل -1

 أنإلتزيدإلمنإلفهمإلعلدعرسنيإلللغةإلعييدة -2

 عللغةإلعيديدةإلإلإلإلعستخدعهنإلتشج إلعلدعرسنيإلملىإلأ -3

تساااااتخدهإلعأللعلبإلم إلعلصاااااغلرإلوعلكبلرإلملىإلحدإلساااااوعءإل،غريإلأ انلإلجيبإلأنإل تلرإلعأللعلبإل
 ل عليتإلتنلسبإلك إلمنهم
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00 Asrori,imam. 0111 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab. 

Malang : CV.Bintang sejahtera press. 5012. 2:ص 
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 األلعا  يف هذا البحث  -5

 :الستعملهللإليفإل ذعإلعلتجايبة،إل  إل  ذعإلعلبحثإلإختلر إلعلبلحثةإلث ثةإلعأللعلب

 (كتلبةإلعلذكا )Menulis kenangan -أ

 منإلانحيةإلمطلبقةإلعملضااااااامون،إلوتنواعإلعملفادع ،إلو وعمدإلإلكتلبةإلعال شااااااالءإلعملوجهيعينإلإل
مجلةإلابملوضاااااااوعإلإل32عالم ءإلحتتإلعملوضاااااااوعإلعهلوعية إلعلت ميذإلتكتبإلعال شااااااالءإلملىإلعلعقاإل

 عهلوعية إل

 (ورةصوصفإلعل) Mengisi pesan gambar -ب

 منإلانحيةإلمطلبقةإلعملضااااااامون،إلوتنواعإلعملفادع ،إلو وعمدإلإلكتلبةإلعال شااااااالءإلعملوجهيعينإلإل
مجلةإلابملوضاااااااوعإلإل32عالم ءإلحتتإلعملوضاااااااوعإلعهلوعية إلعلت ميذإلتكتبإلعال شااااااالءإلملىإلعلعقاإل

 .وصفإلعلورةعهلوعية إلعلصورةإل نلإلمنإل وعيةإلعلت ميذإليعينإلتصورونإلعلت ميذإلمثإل

 

 (تاتيبإلعلكلمة)Menyusun kata -ت

 تكتبإلإلدإلعملدر إل باإلعلتعلمإلملىإلعملوضاااااااااوعإلعهلوعية إلمثيعينإلتاتيبإلعلكلمةإلعليتإلتعد
 علت ميذإلملىإلعلسبورةإلوإلحتلياإلعألخطلءإلمعل 
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  الكتابة: الثالث املبحث

 مفهوم الكتابة  -1
ملإليعاااادإلين اإلإقإلعلكتاااالبااااةإلملىإلع اااالإلجمادإلمعافااااةإل قوإلع اوفإلملىإلعألورعع،إلوإللكنهاااالإل

إلشااااكاإل"إملدةإلتاميزإلللغةإلعملنطو ةإليفعصاااابحتإلممليةإلمعقدةإلوإلمتعددةإلعيوع بإلتتمثاإليفإل
خط إلملىإلعلورع،إلمنإلخ اإلأشاااااكلاإلتاتبطبعضاااااهلإلببعض،إلوف إل  لهإلمعاوف،إلعصاااااطلحإل
مليهإلع اإلعللغةإلحبيثإليعدإلكاإلشااااااااكاإلمنإلع شااااااااكلاإلمقلب إلبصااااااااو إللغويإليداإلمليهإلوإل

 52ذعل إلبغاضإل قاإلعألفكلرإلوإلعآلرعءإلوإلعملشلماإلمنإلكتلبإلعقإل اعءإلبوصفهمإلمستقبلني" 

عملعينإلع صاااااااااات ح ،إلأنإلعلكتلبةإل  إلأدعءإلمن مإلوحمكمإليعربإلبهإلعأل ساااااااااالنإلمنإلأفكلرهإلوأملإل
ومشاااااااالماهإلع بوساااااااااةإلمنإل فسااااااااه،إلوتكونإلدلي إلملىإلوجهةإل  اه،إلوساااااااااببلإليفإلحكمإلعلنل إل
مليه منإل ذعإلعلتعايفإل فهمإلأنإلعلكتلبةإل  إلعلنتيجةإلوحصااااااااااااياإلعلعقاإلعال ساااااااااااالم،إل  فإل

منإل وعفاااااذإلعملعافاااااةإلوأدعةإلمنإلأدوع إلتثقيفإلع سااااااااااااااتمااااالعإلوعلقاعءة،إلحياااااثإلإ مااااالإلانفاااااذةإل
وتعتربإلعلكتلبةإلمنإلأ مإلمهلرع إلعللغة،إلكملإلتعتربإلعلقدرةإلملىإلعلكتلبةإل دفلإلر يسااااالإل54علعقا 

منإلأ ااادعفإلتعليمإلعللغاااةإلعألجنبياااة إلوعلكتااالباااةإلكفنإللغويإل تقااالاإلأمهياااةإلمنإلع ااادياااثإلأوإل
إلعلقاعءة 

(إل1علكتلبةإلبكتلبةإلعلصاااااااااااااحيحةإل)(كفلءةإل3ركازإلتعليمإلمهلرةإلعلكتلبةإلملىإلث ثةإلأشااااااااااااايلء:إل)
 55(إلكفلءةإلتعبريإلعلفكاةإلبوضيحإلود ي  1حتسنيإلعخلطإل)

وتعليمإلمهااالرةإلعلكتااالباااةإليفإل اااذعإلعلبحاااثإلركازإلملىإلكفااالءةإلعلكتااالباااةإلمنااادإلعلت ماااذةإلبكتااالباااةإل
 علصحيحةإلوكفلءةإلتعبريإلعلفكاةإلبوضيحإلود ي  

                                                           
 77 ص ،0220 سابق، الناقة،مرجع كامل محمد 02

 46 فسإلعملاج ،إلص:إل54
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 تعليم مهارة الكتابة  -2

سبإلمكتوبة إلوإلأتيتإلمهلرةإلعلكتلبةإلمتأخاةإلحبعلكتلبةإل  إلحتوياإلعألفكلرإلعلذ نيةإلإقإلرموزإل
 56تاتيبهلإلبنيإلبقيةإلعملهلرع  

كملإل دإلمافنلإلتبدعءإلعملهلرع إلعللغويةإلمبهلرةإلعالستيملعإل،إلوإلعلك ه،إلوإلعلقاعءة،إلوإلعلكتلبة إل
إلع خريإليعينإلمهلرةإلعلكتلبة 

لفادإلعإلعلكتلبةإل  إلحسبإلعلتصورإلعألخريإل شل إلذ ينإليعتمدإلملىإلع ختيلرإلعلوعم إلمللإليايد
 57علتعبريإلمنه إلوعلقدرةإلملىإلتن يمإلعخلربع  إلوماضهلإلبشكاإليتنلسبإلم إلغاضإلعلكتلبة 

علكتلبةإلوسيلةإلمنإلوسل اإلع تصلاإلعللغويإلبنيإلعألفاعد،إلإ لإلضاورةإلعجتملميةإللنقاإلعألفكلرإل
وعلو وفإلملىإلأفكلرإلعآلخاينإلملىإلعمتدعدإلبعديإلعلزملنإلوعملكلن إلويرتكزإلتعلمإلعلكتلبةإليفإل
علعنليةإلبث ثةإلأمور:إل درةإلعلدعرسنيإلملىإلعلكتلبةإلعلصحيحةإلإم  يل،إلوإجلدةإلعخلط،إلو درهتمإل

 تعبريإلمملإللديهمإلمنإلأفكلرإليفإلوضوحإلود ةإلملىإلعل

 59يفإلعلتعليمإلمهلرةإلعلكتلبةإلث ثإلماعحاإل:

إلعملاحلةإلعألوقإل:إلعلتدريبإلملىإلرسمإلع اوف
وحيتويإلملىإلعملهلرع إلعآلليةإل)ع ااكية(إلعخللصةإلباسمإلحاوفإلعللغةإلعلعابية،إلوإلمعافةإل

ابية،إلعلنحويإلكتلبةإلعلععلتهجئة،إلوإلعلرت يمإليفإلعلعابية إلوإليقصدإلابملهلرع إلعآلليةإليفإلعل
علشكليةإلعلثلبتةإليفإللغةإلعلكتلبة إلمثاإلعلكتلبةإلمنإلعليمنيإلإقإلعليسلرإلوإلمنإلفوعإلإقإلحتتإلمثإل

 رسمإلع اوفإلوإلشكلهلإلوغريإلذل  

إلعملاحلةإلعلثل يةإل:إلتعبريإلعملقيدإل
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ماحلةإلوسطىإلتابطإلبنيإلماحلةإلرسمإلع افإلوعلتعبريإلعملقيدإلأوإلعملوجة،إلوإلمنإلتطبيقهإلمثاإل
إلروصفإلعلصوع

إلعملاحلةإلعلثللثةإل:إلعلتعبريإلع ا
إليرتكإلللت ميذإلفاصةإلأنإلحيوااإلأفكلرهإلعلذ نيةإلإقإللغةإلمكتوبةإلتعبريإلبوضوحإلممالإليايدإل وله،
 م إلعحرتعهإلرأيه،إلوإل ذهإلماحلةإلمقلية إلومنإلأمثلته:إلعلكتلبةإلحواإلعالجلزع إلوملإليفعاإلفيهل

إلفقلي  إلتدرجييل،إلمثإلتوس إل لي مندإلماضإلمهلرةإلعلكتلبة،إلينبغ إلعلبدعءإلابيل بإلعآليلإل
وذل إلملسلمدةإلعلت ميذإلملىإلتعافإلعلشكاإلعملكتوبإلللكلمةإلعلعابية إلوإلبعدإل لإلينبغ إل
ريإلعلبدعءإلابيل بإلعآليلإلتدرجييلإلبتعليمإلعلكتلبةإليفإلعملاحلةإلعلثل يةإلعالبدعم إلوإلعلنتهلءإلابلتعب

 ع ا 

 خطوات تعليم مهارة الكتابة -3

 :51حسبإل درةإلعلطلبةخطوع إلتعليمإلمهلرةإلعلكتلبةإل

 تعليمإلعالم ء (1

 عالم ءإلعملنقوا .أ

يقصاااااااااادإل ذعإلعلتعليمإللتحساااااااااانيإلكفلءةإلعلط بإليفإلكتلبةإلع اوفإلوعلكلمةإليفإلعللغةإلعلعابية،إل
 بطايقةإل اعءةإلعلن إلمثإليكتبهإلبدونإلعلن اإلعلن  

 عالم ءإلعملن ور .ب

لعابية إلأماإلعإليقصدإل ذعإلعلتعليمإللتحسنيإلكفلءةإلعلط بإليفإلكتلبةإلع اوفإلوعلكلمةإليفإلعللغة
معلمإلعلطلبااااةإلأنإليكتاااابإلبعضإلعلكلماااال إلعليتإلتعلهاااالإلوجيوزإلعلن اإلإقإلعلن إلحساااااااااااااااااابإل

 عالحتيلج 

                                                           
01Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,   :722-

772 



01 

 

 عالم ءإلعالختبلري .ج

حيتلجإلإقإلث ثإل درع إليفإلتطبق إلعالم ءإلعالختبلري،إليعينإل درةإلعالسااااااتملعإلو درةإلعخلفظإل
 و درةإلعلكتلبةإلليكتبإلملإلمس إلعلطلبةإلمنإلعلن إليفإلو تإلوعحد 

 

 علتعبري (2

 علتعبريإلعملوجه .أ

 وإلإمطالءإلعلادعر إلبعضإلع اياةإليفإلعختيالرإلعلكلمل إلوعلصاااااااااااااايلغل إلعللغويةإلللتدريبإلملىإل
 علكتلبةإليفإلإ لرإل يسمحإللهإلأبنإليكتبإلتعبريعإلأملىإلمنإلمستوعهإليفإلعللغة 

 علتعبريإلع ا .ب

إل وإلإمطالءإلعلادعر إلع اياةإليفإلتعبريإلميولاهإلورغبالتاهإلوعرعهإلوإختيالرإلتاعكيبةإلومفاعدعتهإلدونإل يود
 أوإلشاو  

 يف علبحث ع ذ علبلحثة تقوه ألن عملوجه عال شاالء  و علبلحثة مند عملسااتعما عال شاالء و وع
    . علعللية عملدرسة يف يعين عال شلء تعلم يف عألوق عملاحلة

 :20يل  مل عملوجه عال شلء عختبلرع  أمثلة ومن

 فلم ملى لتعلي  عختبلر (1

 .شل د ممل مقلا أو فقاة كتلبة منه ويطلب علفلم علطللب شل د

 علصورة وصف عختبلر (2

 منهل فقاة كتلبة منه ويطلب علصورة يد   أن علطللب من عملدر  يطلب
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 مقلبلة ملى لتعلي  عختبلر (3

 موظف يبني أن منه ويطلب عملقاو ة عملقللة إق يساااااااتم  أن علطللب من عملدر  يطلب

 .عملاشح شخصية من مقللة أو فقاة يكتب أن ومليه لوظيفة، وماشح

 علاسللة ملى علاد عختبلر (4

 جوعاب ةرسااالل يكتب أن منه ويطلب صاااديقه إق صااادي  من عملوجهة علاساااللة علطللب  اأ

 منهل

 علتكملة عختبلر (5

 هلل ملةتك فقاة كتلبة منه ويطلب علا يسية عيملة  اعءة علطللب من عملدر  يطلب

 عخلايطة وصف عختبلر (6

 مدن من عخلايطة مليه حتتوي مل فيهل تصف فقاة كتلبة منه ويطلب خايطة علطللب تقده

 .عينوب حنو متجهل علشملا من مبتدائ وحبلر وحبريع  وجبلا

 عملخطط تطويا عختبلر (7

 أن طللبعل من عملدر  ويطلب( لفقاة علا يساااية عألفكلر خمطط و و) خمططل علطللب  اأ

 .فقاة إق حيوله

 عيدوا وصف عختبلر (8

 .فقاة إق عيدوا حيوا أن علطللب من عملدر  يطلب
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 التقييم -4

 ال شلءع ولتقييم علكتلبة مهلرة ملعافة معليري مخسة أن وآخاون (Jacobs)ايكوبس يا  كمل

  : 

 عملضمون أو ع تو  (1

 وعألسلوب علتن يم (2

 عملفادع  (3

 و وعمد ل عللغة (4

 .علرت يم وم مة عالم  ية وعلقوعمد عهلجلء حيث من علكتلبة (5

ملهاالرةإلعلكتاالبااةإلابلسااااااااااااااتخاادعهإلعأللعاالبإليفإل ااذعإلعلبحااث إلوإلأماالإلعلباالحثااةإلإل ااذهإل ايقااةإلعلتقييم
 يستعماإلعملضمون،إلوعملفادع إلمندإلعلتقييم 
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 21وأييتإلبشيئإلمنإلعلتفصياإلهلذهإلعملعليريإلعخلمسةإلفيملإليل :

 5 عيدوا

 وتقديا ل علكتلبة مهلرة تقومي ليريمع

 علا م
 كفلءة

 علكتلبة
 عملعليري علتقديا علنتيجة

 علتن يم 1

 جدع جيد 27-40
 ومن مة مفهومة عألفكلر

 جدع ووعضحة

 جيد 25-26
 ومن مة مفهومة عألفكلر

 ووعضحة

 مقبوا 57-21
 غري أ ل إ  مفهومة عألفكلر

 من مة

 ان   52-56
 وغري مفهومة غري عألفكلر

 وعضحة وغري من مة
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 علا م
 كفلءة

 علكتلبة
 عملعليري علتقديا علنتيجة

 عملفادع  5

 جدع جيد 57-20
 يملف ومستخدمة متنومة عملفادع 

 هلل وض 

 جيد 55-56
 يف عخلطأ  لة م  متنومة عملفادع 
 ينعملع مفهوه   ولكنه هلعستخدعم

 مقبوا 17-51
 يف عخلطأ وكثاة حمدودة عملفادع 

 هلعستخدعم

 ان   12-16
 يف طأعخل وكثاة جدع  ليلة عملفادع 

 هلعستخدعم
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 علا م
 كفلءة

 علكتلبة
 عملعليري علتقديا علنتيجة

2 
 عالم ء

 وعخلط

 جدع جيد 57-20

 يدج عالم  ية  وعمد ع ستيعلب

 عستخدعهوإل سليم، جدعوعهلجلء

 طوعخل بكفل ة علرت يم م مة
 جد جيد

55-56 
 جيد

 

 يدج عالم  ية  وعمد ع ستيعلب

 عالم ء يف عألخطلء  لة م 

 جيد وعخلط علرت يم، وم مة

 مقبوا 17-51

 عالم  ية  وعمد ع ستيعلب

 يف عألخطلء كثاة م  ضعيفة
 علرت يم وم مة عالم ء

 ان   12-16

 يةعالم   علقوعمد عستيعلب مده

 صعب عال   وعخلط ملى

 للقاعءة
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 الكتابة كفاءة معيار -5

لن ايةإلع"تعلمإلعللغل إلع يةإلوتعليمهلإلبنيإلويقرتحإلأيضاااااااااااااالإلعألسااااااااااااااتلذإلدوانلدإلانبإليفإلكتلبإل
علذيإلألفهإلصاااااااا حإلمبدإلعجمليدإلعلعاق،إلأناإلتقيمإلكتلبةإلعلطللبإلملىإلأساااااااال إل ل مةإلوعلتطيب "

إلعلضبطإلعلتللية:
 علنوعح إلعلشكليةإلوعخلط -1

 علعنوعنإلمبينإلبوضوحإلويداإلملىإلع تو  (أ

 عهلوعموإلوبدعيةإلعلفقاع إلوعضحةإلعملعلمل (ب

 ج(إلعخلطإلوعضحإلتسهياإل اعءته

 فقاةمعليةإلعلفكاةإلعلا يسيةإليفإلكاإل -2

 تداإلعيملةإلعألوقإلملىإلعملوضوعإلعلذيإل تنلولهإلعلفقاةإل (أ

 تسلمدإلعيماإلعألخا إلملىإلشاحإل ذعإلعملوضوعإل (ب

 ج(إليوجدإلتاعبطإلبنيإلكاإلمجلةإلوأخا إليفإلعألفكلرإلوعلصيلغة

 عألدعءإلعللغوي -3

 حاوفإلعلعطفإلوعلاوعبطإلعألخا إل بنيإلعلصلةإلبنيإلعلعبلرع  .أ

 عألفكلرتستخدهإلمفادع إلخمتلرةإلللتعبريإلعلسليمإلمنإل .ب

 صيلغةإلعيماإلمتنومةإلجتعاإلعألسلوبإلمشو ل .ج

 عهلجلءإلسليم .د

 عألمدعءإلوم مل إللبو فإلتستخدهإلبكفلءة .ه

 علتفصي  إلتشاحإلعألفكلرإلعلا يسيةإلوتعزز ل .و

 خلمتةإلعلفقاةإلتكماإلعألفكلرإلعلا يسيةإلفيهل  .ز
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 عألفكلرإلوع تو  -4

 وضوحإلعألفكلرإليسلمدإلعلقلرئإلملىإلفهمهل .أ

 ع تصلاإلعيديإلبنيإلعلكبلرع تو إلياتف إلإقإلمستو إل .ب

 25ع تو إلفيهإلتلقل يةإلوخل إلوعبتكلر  .ج

مفتلحإل“مدرسااااةإليفإلذوحدد إلعلبلحثةإلمنإلتقيمإلكتلبةإلعلطللبإلعلساااالب إلمبهلرةإلعلكتلبةإلعلت م
 إلحدد إلعلبلحثةإلمنإلانحيةإلمطلبقةإلعملتوسااااااطةإلعالساااااا ميةإلإلجو دع  إلي إلمل   ”إلعلعلوه

 .عملضمون،إلوتنواعإلعملفادع إلوعالم ء

 الكتابة و األلعا  بني عالقة:  الرابع املبحث

علكتلبةإلوساااايلةإلمنإلوساااال اإلع تصاااالاإلعليتإلبوسااااطتهلإل كنإلللتلميذإلأنإليعربإلمنإلأفكلرهإل إلوإل
أنإليقفإلملىإلأفكلرإلغريهإل إلوإلأنإليربزإلمللديهإلمنإلمفهومل إلوإلمشلماإل إلوإليسجاإلملإليودإل

ل إلوإلعيماإلملىإلعلكتلبةإل  إلتسجياإلع اوفإلوإلعلكلمإل22تسجيلهإلمنإلحوعدثإلوإلو ل   
 24عألورععإلوإلعأللوعحإلوغري ل 

كملإلمافنلإل إلأنإلمهلرةإلعلكتلبةإلتكونإلأحدإلعملهلرع إلع ساالساايةإلعلاعبعةإلبعدإلمهلرةإلعألسااتملعإل
وإلمهلرةإلعلك هإلوإلمهلرةإلعلقاعءةإل إلألنإل تيجةإلعلصاااااااااااااعوبةإليفإلمهلرةإلعلكتلبةإلعكثاإلابلنساااااااااااااابةإل

علتسااااالسااااال إلإلعلاعبعةإلمنإلحيثإلعلرتتيبإلث ثإلمهلرع إلعلتللية إلأتيتإلمهلرةإلعلكتلبةإليفإلعملكل ة

                                                           

إل)بريو :مكتبةإلعةإلعألوقعلطبإل.تعلمإلعللغل إلع يةإلوتعليمهلإلبنيإلعلن ايةإلوعلتطيب  ،ص حإلمبدإلعجمليدإلعلعاق  20 
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 32ماج إلسب إلذكاهإل إلصإل:إل. تعليم اللغة العربية بني النظرية و التبيق حسنإلشحلتة إلإل22 

 61،إلصإل:إل3882،إلجلمعةإلعالملهإلحممدإلبنإلسعودإلعالس مية،إلملوجه يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبامبدإلهللاإلع سني،إلعإل24 
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لتعليمإلعملهلرع ،إلوإل إلريبإلأنإلتاتيبإلمقل إلمنطق إليتف إلم إل بيعةإلإكتساااااااااااالبإلعللغةإلعألهإل
 عليتإلتبدأإلبوستملعإلوإلتنته إلابلكتلبة 

عأللعلبإلإلعساااااااتخدعه(إل نلكإلبعضإلعألفكلرإلعألسااااااالسااااااا إلعليتإليهتمإل3892اتات  إلوإل دعيةإل)
مندإلتعليمإلعملتعلم،إلمنهلإل:إل)أو (إلعللعبةإلتضاااااي إلعلسااااائلمةإلوإلعمللاإلوإلعلضاااااجاإل إل)اث يل(إلعللعبةإل
توفريإلعلتحداي إلمنإلأجاإلحاإلعملشاااااالكاإلابلساااااااورإل إل)اثلثل(إلعللعبةإلياف إلع ملسااااااةإليفإلمماإل
عيملمةإل إل)رعبعل(إلمساااااااالمدةإلعلط بإلملىإلتقويةإلع ملسااااااااةإلوإل)خلمساااااااال(إلعللعبةإلإلتشااااااااج إل

علوسااااااال اإلعلتعليميةإليفإلتعليمإلإلعساااااااتخدعهكملإلمافنلإلأنإل 25يكونإلدع ملإلعالبدعمية إلعملعلمنيإلل
عللغةإلعلعابيةإلمهمإلجدعإلألنإلوساااااااال اإلعلتعليمإلتساااااااالمدإلإقإلكاإلعملدر إلمندإلعلتدريسإلوإلذل إل

إليسلمدإلعلط بإلملىإلزايدةإلع ملسةإلوإلعالرعدةإليفإلتعلمإلعللغةإلعلعابية 

ليمإلعملتعلمإلوإلبإلمندإلتعلعلع إلعسااااااااااااااتخدعهنإلأبنإلحقيقتلإلعلعلملءإلعلرتبيةإلوإلعأل اإلفيهلإليوعفقوإل
ذل إلتكونإلوسااااايلةإلعييدةإلملىإلإحصااااالاإلعملعلومل إلمندإلعلتدريس إلوإلمافنلإلأيضااااالإلمندإلملإل

بإلشاعاانإلابلسااور إلنل بإلذل ،إلعال سالنإلجيهدإلكثريعإلملىإلحاإلمشااك تهإلمندإللعللعبنلإلع 
   26عللعب،إلفهذهإل  إلعللعبةإليفإلعلتعلم 

أو (إلعللعباةإليفإلتعليمإلعللغاةإلمنهل:إل)إلعسااااااااااااااتخادعهةإلملىإلأمهياةإليايإلمي إل للوهإلأنإلبعضإلع جا
عللغااااةإلحتماااااإلإقإلعلتفكريإلع قيق إليفإلعحوعاإلعللغويااااةإلوإلتاكياااابإلعيملااااةإلوإلكااااذلاااا إلجمتم إل
عملفادع إلعلعيناة،إل)اث يال(إلعللعباةإلمنإلعلتاأكياد،إل)اثلثال(إلعللعباةإلتسااااااااااااااتخادهإليمي إلأحوعاإلتعليمإل

 27عللغة 

                                                           
35 Asrori,imam. 1111 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab. Malang : 

CV.Bintang sejahtera press. 2113. 3:ص 
 3:ص المرجع السابق36 
 4:ص المرجع السابق37 
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ةإلعلتعلمإلعابيةإلانفعة،إلألنإلعملدر إلمندإليشعاهإلملىإلأنإلبيئبإليفإلتعليمإلعللغةإلعللعلع إلعستخدعه
بةإليفإلذل إلبإلألنإلعللعلعلعللغةإليفإلعلفصاإلغريإلجيدةإلفلألحسنإلملىإلمجي إلعملدر إلإ لمةإلع 

ةإليفإلأيإلبإلعلتعليميالعاالعلو اتإل زماةإلوإلحمتالجااة إلحقيقتالإلأنإلعملاادر إليقادرونإلملىإلأتدياةإلع 
 و تإلكلن،إلإملإليفإلأواإلعلدر إلأهإليفإلآخاإلعلدر  

بإلمندإلعلتدريسإلليسإليفإلآخاإلعلدر إللعلع إلعسااااتخدعه(إلابنإل3892كملإليا إلمي إل للوهإل)
هلإليفإلإيإلو تإلكلنإلفإذعإلكلنإلعملدر إليشعاإلعستخدعمفحسب،إلوإللكنإلعملدر إليقدرإلملىإل

  29  بهإلحيتلجونإلإقإلعلعميةإلع اكيةإلوإلعلرتوحيية 

 يقل،إلإذعإلابحثنلإلدإلبإلمندإلعلتدريسإلحمتلجإلجدع لعلع إلعساااااااااااااتخدعهبعدإلأنإل ح نلإلكثريعإلأنإل
ينإلعلنلجحإليفإلتعلمإلعللغةإلعألجنبيةإلخلصااااةإليفإلعللغةإلعلعابيةإل إلعلذإلت ميذملمنل،إلوإلمافنلإلأنإلعل

حسنإلابلنسبةإلإقإلأإلة مإليؤدونإلوإليقومونإلابلدرعساةإلعلعلملية إلعلعمليةإلعلتعليميةإلعلعلمليةإلحقيق
بريعإلملىإلأثاعإلكبإلعيياادةإلتعط إللعاالممليااةإلعلتعليمإلعملصاااااااااااااانومااة إلفهااذإل وإلدلياااإلملىإلأنإلع 

 إرتفلعإلع ملسةإلعللغويةإلللطللب 

 

                                                           
 5:ص عملاج إلعلسلب 29 
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 الفصل الثالث

 البحث منهجية

 

 مدخل البحث ومنهجه-1

بحث الالباحثة  تستتتتتتتتتت  د ة املدخل الك ي. واالباحث تستتتتتتتتتت    ا ويف هذا البحث،
 1حمفوظة. ر امل ا  ة ع ى اآلخرى يف حالةتي ي ين البحث املس  دم مل رفة  دى أثبال جري

استتتتتتتتتتتتت  د ت الباحثة يف هذا البحث .   نهج ال جريبية هو البحث هذا  نهج وأ ا
  نها واملقصتتتو . Posttest- Only Control Design بشتتتكل True Eksperimental ال صتتت ي 

. لقب يا االخ بار استتتتتت  دام بال الب دي االخ بارو  جم وع ني ابستتتتتت  دام البحث هذا أن

 هي ال جريبية  وعةاجمل. الضابطة واجمل وعة ال جريبية اجمل وعة  ن جم وع ني هاتني وت كون

 ستتتتتتتت و ال هبا جيري ال فهي الضتتتتتتتتابطة اجمل وعة أ ا اخلاص، الستتتتتتتت و  هبا جيري جم وعة

 2.اخلاص

جم وع ني، جم وعة تكون اجمل وعة ال جربة، و أخرى وجيري هذا البحث ابستتتتتتتتتتتتت  دام 
تال يذ(،  51) ثايناجمل وعة الضتتتتتتتتتتتتتابطة. اجمل وعة ال جربة هي ب ص ال ال يذ الفصتتتتتتتتتتتتتل ال

تال يذ(. مث أعطامها اإلخ بار  51) الثاينواجمل وعة الضتتتتتتابطة هي ب ضتتتتتت  أيضتتتتتتا الفصتتتتتتل 
القب ي، مث أ خل ع ى اجمل وعة ال جربة امل غري ال جرييب )ال ا ل املستتتتت قل( وبقيت اجمل وعة 
الضتتتتتتتتابطة  ا أ خ ها امل غري ال جرييب مث ب د ملت اامه  ستتتتتتتت وا مها ال حصتتتتتتتتي ي ابالخ بار 

 الب دي.

 

 

                                                           
1  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hal: 101 

2 Ibid, hal. 57 
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 3 اجلدول

 3:وتص ي  هذه الدراسة يرس  ع ى الصورة ال الية

 اإلخ بار الب دي اإلجراءات اإلخ بار القب ي اجمل وعة

 اجمل وعة ال جريبية
1Y X 2Y 

 اجمل وعة الضابطة
1Y - 2Y 

 

 4 اجلدول

 بيان اإلشارات:
X = اإلجراءات 

1Y  الضابطة= اإلخ بار القب ي ل  ج وعة ال جريبية و 
2Y اإلخ بار الب دي ل  ج وعة ال جريبية و الضابطة = 

 

 جمتمع البحث وعينته -2

 ف اح “ة  ن املرح ة امل وستتتتطة  درستتتت الثاينوجم  ع البحث ه  مجيع ال ال يذ يف الفصتتتتل  -1
( تال يذ. خت ار الباحثة هذا الفصتتتتتتتتتتتتل 03جوندانج جلي  االنج، عد ه ثالثون )” ال  وم

ألن اتدرة تال يتتذ يف ت  ي  ال غتتة ال ربيتتة الي اغ أاتل ويري   ستتتتتتتتتتتتتتاوي ولكن ب ص ال ال يتتذ 
احلصوغ املقاب ة  ىينشتطون يف ع  ية ال   ي ية. وت ري  الباحثة عن هذه املشك ة بناء ع 

جوندانج  ” ف اح ال  وم“الباحثة  ع  درمه الفصتل الستابع  ن املرح ة امل وستطة  درسة 
 جلي  االنج.

                                                           
9 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (kompetensi dan praktiknya, 9003), hal.181 
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( تال يذ  ن عد  ال ال يذ يف الفصتتتتتتتتتل الثاين يف ال ام الدراستتتتتتتتتي 03وعد  عين   ثالثون ) -2
ل ربية سنة  األن ال ال ذة اد  رستوا ال غة  حبثت الباحثة الفصتل الثاين م. 4352-4351

 ية.عند ا كانوا يف االب دائ كا  ة يف الفصل األّوغ. و  ظ ه  اد  رسوا ال غة ال ربية

 متغريات البحثج. 

كانت   غريات البحث نوعني، امل غري املستتتتتتتتتتت قل وامل غري ال ابع. وامل غري املستتتتتتتتتتت قل هو 
 ، وامل غري ال ابع هو ت  ي   هارة الك ابة.األل اب ملهارة الك ابة

 5 دولاجل

 متغريات البحث

 جم وعة ال جربة امل غري را 

 اس  دام األل اب ملهارة الك ابة امل غري املس قل 1

 ادرة ال ال يذ يف  هارة الك ابة امل غري ال ابع 2
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 طريقة مجع البياانت .د

  الحظة (1

 الحظة هي وستتي ة يستت  د ها اإلنستتان ال ا ي يف اك ستتاب  خللات  و   و ات  حيث 
  4جي ع خلات   ن خالغ  ا يساهده أو يس ع عن .

وتكستتتتب الباحثة هذه املالحظة ل حصتتتتوغ ع ى البياتت الأب ت   ا تنشتتتتطة ال ال يذ 
 .هارة الك ابةملاألل اب  ابستتتتتتت  دام الك ابة  هارة ت  ي  خاصتتتتتتتة يف ع  ية ال   ي  وال    

  .واالتصاغ بني الباحثة وال ال يذ، واالتصاغ بني ال ال يذ يف ع  ية ال   ي  وال    

 املقاب ة (2

اتتا تتت  5هي احملتتا ثتتة حوغ احلتتد  امل ني لنيتتل امل  و تتات  ن املستتتتتتتتتتتتتت جبني. املقتتاب تتة
طة اإلستتتتتتتتال ية امل وستتتتتتتت  ف اح ال  ومال غة ال ربية يف  درستتتتتتتتة  ةالباحثة ابملقاب ة  ع  درستتتتتتتت

، املقتاب تة حوغ ع  يتة ال   ي   ن حيث املا ة والطريقة والوستتتتتتتتتتتتتتي ة جونتدانج جلي  تاالنج 
 .ملدرمه يف إلقاء املا ة واس  دام الوسائل ال   ي يةو هارة ا  ال يذال   ي ية وريبة ال

أ ا البياتت الأب تقصتتتتتتتدها الباحثة هي الأب ت   ا  شتتتتتتتك ة البحث  ن ع  ية ال   ي  
اجلارية اب  ، وتنفيذ هذا ال  ل مل رفة  قارنة بني الطريقة الستتتتتابقة اجلارية الأب يستتتتت  د ها 
 تدرمه ال غتة ال ريبتتة والطريقتة اجلتتديتدة الأب يستتتتتتتتتتتتتت  تتد هتا البتتاحثتة أو املتتدرمه ال غتة ال ربيتتة 

 .ملهارة الك ابةاألل اب هارة الك ابة ي ين خصوصا يف  

 

                                                           
 193:ص. أساليبه-أدواته-مفهوم:العلمي البحث عبيدات، دوقان  0 

5 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, hal: 991 
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 االخ بار (3

ال ناصتتتتتتتتر امله ة يف ال قوم ال   ي . يقصتتتتتتتتد االخ بار ل ناوغ صتتتتتتتتورة هو أحد  االخ بار
 6فكرية عن الكفاءة الأب مي كها الط ب يف ال   ي .

 وكفتتتاءيف  يف  هتتتارة الك تتتابتتتة ب تتتد إجراء  ال يتتتذاالخ بتتتار هنتتتا مل رفتتتة  قيتتتامه اتتتدرة ال
  ال يذلفيهدف مل رفة ادرة وكفاءة ا ملهارة الك ابةاألل اب . إعطاء االخ بار ب د األل اب

ة جناح الط بة هي   رفاألل اب يف  هارة الك ابة. والغاية املنشو ة يف االخ بار ب د إعطاء 
يف  ال يذ يف  هتارة الك تابتة. تستتتتتتتتتتتتتت  تدم البتاحثتة االخ بتار جل ع البياتت امل   قة  هارة ال

 هارة الك ابة. 

 6 دولاجل

  اإلخ بار يف ال ال يذ جناح   يار

 النسبة املأوية )%( فئة النتائج التقدير الرقم
 %199-%09 199-09 مم از 1

 %00-%09 00-09 جيد جدا 2

 %00-%09 00-09 جيد 3

 %60-%69 60-69  قبوغ 4

 %50-%59 50-59 ض ي  5

 

 

 

                                                           
1 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan bahasa Arab Untuk Studi Islam. Hal:8-3 
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 البياانت صادره. م

 يف خاصتتتتتتة ةال ربي ال غة ال دريس ع  ية عن املدرمه  ع املقاب ة ن ائج  ن البياتت
 يف ل ربيةا ال غة ت  ي  حتالتة عن املالحظتة ن تائج  ن والبيتاتت ،الك تابتة  هتارة ت  ي 

 بيان أ ا. لك ابةا  هارة يف ذيال ال  ن يجة ي ين الك ية البياتت لنيل واالخ بار. الفصتتتتل

 :ي ي ك ا ملت

 7 اجلدول

 البياتت  صا ر

 البياانت البياانت مصادر البحث أدوات الرقم

 املدرمه املالحظة 1
 يف ال ربيتتتتتة ال غتتتتتة ت  ي  حتتتتتالتتتتتة
 الثاين الفصل

  املدرمه املقاب ة 2

  وت   ت  ي  ع  يتتتتة عن حتتتتالتتتتة
   ي ت يف خاصتتتتتتتتتتتتة ال ربية ال غة

 ةاملدرس هذه يف الك ابة  هارة

 ذيال ال  االخ بار 3

 الك تتتتتتابتتتتتتة  هتتتتتتارة ت  ي  ن يجتتتتتتة

 ملهتتتتتارة األل تتتتتاب ابستتتتتتتتتتتتتت  تتتتتدام

 الك ابة
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 أسلوب حتليل البياانت .و

اس  د ت الباحثة يف هذا البحث طريقة ك ية ابمل غريتني، واس  د ت الباحثة في  
 وعة ال ح يل اإلحصائي االس داليل. وأ ا ال ح يل اإلحصائي االس داليل ي ض ن اجمل

 .الضابطةاجمل وعة  و  ال جريبية

يف ذيامل اير الذي اس  د ت الباحثة لواوف ع ى  هارة الك ابة لدى تال أس وب 
 االخ بار ك ا ي ي:

 8 اجلدول

 أس وب امل يار االخ بار

   ايري ال قوم الن يجة نواحي الك ابة الرا 
 35-26 املض ون 1

11-25 

1-19 

  وافقةاملض ون ابلقصة وترتيبها
  وافقةاملض ون ابلقصة وعد رتتيب

  وافقةاملض ون ابلقصة وعدم ترتيبعدم 

 35-26 املفر ات 2

 

11-25 

 

1-19 

 كثرة املفر ات املس  د ة يف ال  بري
  فر ات( 55-51) 

 كثرة املفر ات املس  د ة يف ال  بري 
  فر ات( 6-53)

 ا ة املفر ات املس  د ة يف ال  بري 
  فر ات( 5-1)
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اخلط و  3
 اإل الء

16-39 

 

1-15 

 تحية  ن اإل الء القواعد اس ي اب

 الك ابة صحيحة

 تحية  ن اإل الء القواعد اس ي اب عدم

 الك ابة صحيحة

 

 0يف اإلخ بار و ؤشرات  هي ي ي: ةذال ال    يار جناح أ ا

 0 دوغاجل

 يف اإلخ بار ةذال ال   اير جناح 

 النسبة املأوية )%( فئة النتائج التقدير الرقم
 %199-%09 199-09 مم از 1

 %00-%09 00-09 جيد جدا 2

 %00-%09 00-09 جيد 3

 %60-%69 60-69  قبوغ 4

 %50-%59 50-59 ض ي  5

 

 . يل البياتت املس  د ة يف هذا البحث هو أس وب اإلحصائي االس داليلحت
البياتت احمل  ة عن هذا األس وب هي البياتت عن ن يجة ت    تال يذ الأب ت ج ى  ن 

تراية ت  ي   هارة الك ابة  وحت يلفروق املقيامه امل ديل لن يجة ال ال يذ، حىت خت ل فروض 
 0ال ايل: (test-t)تقام الر وز ال ائي ل  ج وع ني 

                                                           
1  M.Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran. hal 90 

8Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan. hal. 313 
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T0 = 
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

𝑆𝐸𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

 

 19 اجلدوغ

 t-test ر وز  ن البياتت

Mx ال جريب لالفص  ن الب دي االخ بار يف(امل وسط) امل ديل املقيامه 

My الضابط لالفص  ن الب دي االخ بار يف(امل وسط) امل ديل املقيامه 
SE Standard Error 

 

 مراحل تنفيذ الدراسةز. 

 يف هذا البحث  رح  ني، ك اي ي:

 املراحل  ا ابل ال جربة: (أ

 جم  ع الباحث وعينية حتديد -1

 حتديد اجمل وعة ال جربية واجمل وعة الضابطة -2

 حتديد ال جربة، وهي ال جربة ل أثري امل غري املس قل يف امل غري ال ابع -3

 حتديد  ا ة البحث -3

 حتديد  كان ال جربة ل  ج وعة ال جربية و اجمل وعة الضابطة -7

 

 املراحل ال جربية اآلتية:  (ب

 ل  ج وعة ال جربية واجمل وعة الضابطةإجراء اإلخ بار القب ي  -1

 إجراء ال جربة ل  ج وعة ال جربية -2

 إجراء اإلخ بار الب دي ل  ج وعة ال جربية واجمل وعة الضابطة -3

 صياية ن ائج اإلخ بار الب دي  ن اجمل وع ني -3
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها 

بعرض البياانت الذي وجدها بعد عملية إجراء هذا البحث، مث  ةالباحث تدماويف هذا الباب، ق
درسة مفتاح حملة موجزة عن امل لبحث األول وهوبتهليله. وإبتدأ الباحث بتقدمي ل قام الباحث

خاصة يف حضة و املالدرس اللغة العربية  املقابلة عناملبحث الثاين  العلوم جوندانج جلي ماالنج
درسة مفتاح  امليف الثاينللفصل تابة لرتقية مهارة الك األلعاباستخدام  فعاليةمهارة الكتابة مث 

 . و تفصيل تلك املباحث هي كما يلي:العلوم جوندانج جلي ماالنج

 حملة موجزة عن املدرسة مفتاح العلوم جوندانج جلي ماالنج املبحث األول:

 اتريخ أتسيسها -1

أتسيس املدرسة "مفتاح العلوم" املتوسطة اإلسالمية لتجرح العلوم والدين على احلياة. أما يف 
املؤسسة املدرسة "مفتاح العلوم" املتوسطة اإلسالمية عندها األساتيذ احملرتف الفكرى والقوة 

بيق احملتمل حيرك او تطاإلداري لرتقية اإلبكاري جلمع الناس فيها. أما مدير املدرسة يستطيع أن 
 جبيد.

 

 الدراسةاحملة  -2

 اسم املدرسة: مدرسة املتوسطة اإلسالمية "مفتاح العلوم" جوندانج جلي ماالنج.

 806828022100:   رقم اهلاتف

 : شارع تورانجيا  العنوان

 : جوندانج جلي  الناحية
 : ماالنج  املديرية

 6801:   سنة 
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 : صباحا وقت الدرس

 12615 :  رمز بديري  

  mtsmiftahul@yahoo.com: الربيد اإللكرتوين

 

 أهداف املدرسة: -3

 حتقيق التالميذ على تطوير الشكل ابألمثال -أ

 حتقيق املدرسة املستقلة -ب

 اكمل املرافق التعليم املهم  -ج

 حتقيق الربامج املدرسة -د

 يعمل احلياة اإلسالمية يف املدرسة -ه

  وعية املتخرجني واإلجناز، ضبط النفسي ابألخالق الكرمية.ن -و

 رؤية -4

 حتقيق املتخرجني املؤمنني واملتقني ابألخالق الكرمية والذكية وحب الوطان.

 الرسالة -5

 عن عمالية الدينية (أ

 يعمل التعليم املؤثر والفعايل لرتقية اإلجاز (ب

 بناء املنهج لتحسن املتعددة حنسن الفطنة  (ج

 على حتسني نوعيةتنمية املتخرجني  (د

 اكمل املرافق التعليم املهم ابألساس الزمين (ه

 عزيز على قدر تقييم التعليم والثقايف واإلسالمي (و

 نوعية املتخرجني واإلجناز، ضبط النفسي ابألخالق الكرمية. (ز
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 املدّرسة احمل -6

 رقم إسم يعلم

 6 حممد خالد اإلسالمية أدب اتريخ

 8 حممد زهري كتاب الفقه

 3 هانديك أنصاري ق و أدب الفنعقيدة أخال

 5 عبد الرمحان كتاب الفقه

 2 فطرية اإلندونيسي اللغة و العربة اللغة

 1 ريرين يويل فورانمي علوم العاملية

 1 أمحد فاريد اللغة اإلجنليزية

 0 مشس الدين اجملتمععلوم 

 8 مفليحة الرايضيات

 68 هورة العينية الرايضيات

 66 مشاهحممد  كتاب األخالق

 68 عثمانعلي  الرايضة

 63 حيمحممد ر  اللغة عامي

 65 كرديحممد   القرآن حديث و إقرأ القرآن

 62 فعيش التكنولوجية
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 احملة التالميذ -7

 حالة عدد غرفة رقم

 جي د غرفني 1 فصل 6

 جي د غرفة املعلم غرفة 8

 جي د غرفة ةاملعلم رئيس غرفة 3

 جي د غرفة املكتب 5

 جي د غرفة للتالميذ ماحلما 1

 جي د غرفة علمللم احلمام 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05 
 

 حملة املواد التعليمية  -8

 الدراسية املواد الرقم الدراسية املواد الرقم

 العلوم العاملية 68 اإلسالمية أدب اتريخ 6

 اللغة اإلجنليزية 66 كتاب الفقه 8

 العلوم اإلنسانية 68 عقيدة أخالق 3

 لرايضياتا 63 أدب الفن 5

 الرايضة 65 العربة اللغة 2

 القرآن حديث 62 اإلندونيسي اللغة 1

 إقرأ القرآن 61 كتاب األخالق 1

 احلاسوب 61 اللغة عامي 0

8 Pkn   

 

 اينالث الفصل يف العربية اللغة تعليم عن واملالحظة املقابلة -9

 ثاينال الفصل يف الكتابة هارةم تعليم أن العربية اللغة مدرس يرى البحث، مكان يف املقابلة من

 :قال حيث ،الكتابة تعليم يف صعوبة

 6."تكتب أن عتستطي ال التالميذ أكثر ،لكن املفردات معىن عن  لتالميذا يفهم عرفنا قد كما"

 حيفظوا أن تالميذال ستطيعي. اإلمالء و واملضمون املفردات حيث من املدرس قيم ، تقييم يف

 :قال حيث اجلملة، كتابة يف هايستخدمو  أن يعونيستط ال همولكن املفردات،

                                                           
   8865 ديسمبري 68 التاريخ يفكانيغورو املتوسطة  مدرسة يف العربية اللغة مدرس مع املقابلة 6
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 ."حتريراي عرهمومشا فكرهتم يعربوا أن يستطيعون مل و تطبيق يف ابلصعوبة يشعرون هم "

 مهارة تعليم يف العربية املدرس ويستخدم. التقليدية والوسيلة الطريقة يستخدم هبذا،األستاذ و

 . بكتاهبم مناسبة الكتابة

ب يف تعليم اللغة العربية انفعة، ألن املدرس عند يشعره على أن بيئة اعلاال لذلك،استخدام
لعبة يف ب ألن الاعلالتعلم اللغة يف الفصل غري جيدة فاألحسن على مجيع املدرس إقامة اال
يف أي  ب التعليميةاعلذلك الوقت الزمة و حمتاجة. حقيقتا أن املدرس يقدرون على أتدية اال

 س أم يف آخر الدرس، حيث قال : ما يف أول الدر وقت كان، إ

ابة للتعل م، و هم يفرحون إذا يعمل القييم. التالميذ شعرون ي "إذا تدريس ابللعبة التالميذ جذ 
ابحلماسة والرغبة يف عملية تعليم مهارة الكتابة، لذلك هم يشعرون بسهولة يف التعبري وجيعل 

 8".عملية التعليم ممتعة و مرحية

مل الميذ من كفاءة التأن  مهارة الكتابة  البحث مكان يف الباحثة هبا متقو  اليت املالحظة من
لكتابة اإلنشاء، هناك األخطاء يف اإلمالء. مل يستطيع  التالميذعندما أمر املدرس . تكن جيدا

يف  التالميذع يستطيومل  املدرس مثاال إليهم.ناعة اجلملة املفيدة قبل أن ميثل يف ص التالميذ
 املفرداتو  املضمون حيث من نظر وهذا. األفكارهم تطبيقي و املفردات تكتب و اجلملة مكون

 3.اإلمالء و

 الكتابة مهارة ليمتع يف ستخداماأللعابأان   البحث، مكان يف الباحثة هبا تقوم اليت املالحظة من

 أمر عندما ،التعليم عملية يف. اإلنشاء كتابة عند ابحلماسة يشعرون التالميذ أن وذلك. فعاال

 .جيدة هاايعملو  أن يستطيعون هم بسيطة، ةمجل 68 يكو نوا أن تالميذلل املدرس

 
                                                           

8
   8865 ديسمبري 68 التاريخ يفكانيغورو املتوسطة  مدرسة يف العربية اللغة مدرس مع املقابلة 5 

 8862 فربايري 60 التاريخ يفة مدرسة كانيغورو املتوسطة اإلسالمية احلكومي يف املالحظة 3
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 األلعاب ستدداماملبحث الثاين: تطبيق تعليم اللغة العربية اب
 األلعاب ملهارة الكتابةعرض البياانت املالحضات عن 

 :لية كما تللمجموعة التجربابأللعاب  تابةإن اخلطوات يف عملية تدريس مهارة الك

  يف  2115مايو  2لقاء األول قامت الباحثة ابلإلختبار القبلي شفهيا يف التاريخ اليف
 15للمجموعة التجربية، و أما عدد التالميذ يف ذالك الفصل فهو  17.11الثالاثء الساعة يوم 

 و أما أنشطتها كما تلي: 

 تسمعها عن كالم املدرساملفردات اليت  واكتبيأتمر الباحثة التالميذ أن  -1

 66 اجلدول

 املفردات اإلختبار القبلي

 ألعب الن ادي ميارس الر سم اهلواية

 أايم العطلة ئيأصدقا الصحافة الكتابة الر ايضة

قضاء أوقات  كرة السلة السباحة القراءة كرة القدم
 الفراغ

 

 

 نتيجة اإلختبار على كل التالميذتعطى الباحثة  -2

  كتابة الذكرىاللعبة ت الباحثة تطبيق مايو قام 68لقاء الثاين يف التاريخ اليف 
 وأما أنشطتها منها: دة اهلوايةللمجموعة التجربية ابملا

 الكفاءة معيار -1

 وايةاهل عن ابلكتابة واملعلومة واخلربة واملشاعر التفكري يعرب  

 سيةااألس الكفاءة -2

 التالميذ كل على اهلواية عن البسيطة اجلملة كتابة
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 التعليم أهداف -3

 .صحيحا فهما اهلواية املوضوع عن املفردات يفهموا أن يذالتالم يستطيع -

 الذكرى كتابة ابللعبة اجلملة يكتبوا أن التالميذ يستطيع -

 

  املادة -4

 12 لاجلدو 

 اهلواية أنواع

 القدم كرة الرسم ضةالراي القراءة الكتابة

  

 التمرينة -5

 اهلواية أنواع عن مجل 68 أكتب

 التعليمية الوسائل -6

 املتوسطة املدرسة يف الثاين للفصل ةالعربي اللغة كتاب .أ

 القاموس .ب

 امللون سالقرطا .ج
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 التعليمية اخلطوات -7

 13اجلدول 
 الوقت املادة واألنشطة الرقم

 املقدمة 1
 إلقاء السالم مث الدعاء .أ

 توجيه اإلشارة املتعلقة ابملوضوع .ب

 الطلبةمن املدرس إىل ع التشجيج. 

 دقيقة 5

 العرض 2
 وايةمراجعة املفردات عن اهل .أ

سئلة و األجوبة عن اهلواية على كل األ .ب
 التالميذ

 دقيقية 31

 االختتام 3
وا أن يكتب تالميذتطلب املدرسة إىل ال .أ

 عن اهلوايةاجلملة 
 تكم ل املدرسة البياانت غري الواضحة .ب
 السالم .ج

 دقيقة45

 ثة لقاءات.لبحث تقوم الباحثة بثالوهذه اخلطوات تدل على أن هذا ا
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  وصف الصورةمايو قامت الباحثة تطبيق اللعبة  68يف التاريخ  لثلقاء الثااليف 
 وأما أنشطتها منها: وايةة ابملادة اهليبللمجموعة التجر 

 الكفاءة معيار -1

 اهلواية عن ابلكتابة واملعلومة واخلربة واملشاعر التفكري يعرب  

 سيةااألس الكفاءة -2

 التالميذ كل على اهلواية عن البسيطة اجلملة كتابة

 التعليم أهداف -3

 .صحيحا فهما اهلواية املوضوع عن املفردات يفهموا أن التالميذ يستطيع -

  وصف الصورة ابللعبة اجلملة يكتبوا أن التالميذ يستطيع -

 التمرينات -4

 اهلواية عن الصورة من مجل 68 أكتب

 التعليمية الوسائل -5

سالمية إل"مفتاح العلوم" املتوسطة ا املدرسة يف الثاين للفصل العربية اللغة كتاب .أ
  ماالنججوندانج جلي 

 القاموس .ب

 امللون القرطاس .ج

 اهلواية عن الصورة .د

 التعليمية اخلطوات -6
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 65 جلدولا

 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم
 املقدمة 6

 إلقاء السالم مث الدعاء .أ

 توجيه اإلشارة املتعلقة ابملوضوع .ب

 الطلبةمن املدرس إىل ع التشجيج. 

 دقيقة 5

 العرض 8
 ت عن اهلوايةمراجعة املفردا .أ

سئلة و األجوبة عن اهلواية على كل األ .ب
 تلميذ

 على القرطاس عن هوايتهم ج. ترسم التالميذ

 دقيقية 31

 االختتام 3
وا أن يكتب التالميذسة إىل تطلب املدر   .د

 هوايتهم عن اجلملة

 تكم ل املدرسة البياانت غري الواضحة .ه

 السالم .و

 دقيقة52

 ثة لقاءات.تقوم الباحثة بثال وهذه اخلطوات تدل على أن هذا البحث
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  مةب الكليرتهو تمايو قامت الباحثة تطبيق اللعبة  81يف التاريخ  رابعلقاء الاليف 
 وأما أنشطتها منها: وايةة ابملادة اهليبللمجموعة التجر 

 الكفاءة معيار -1

 اهلواية عن ابلكتابة واملعلومة واخلربة واملشاعر التفكري يعرب  

 سيةااألس الكفاءة -2

 التالميذ كل على اهلواية عن البسيطة اجلملة ةكتاب

 التعليم أهداف -3

 .صحيحا فهما اهلواية املوضوع عن املفردات يفهموا أن التالميذ يستطيع -

 وصف الصورة ابللعبة اجلملة يكتبوا أن التالميذ يستطيع -

  املادة  -4

 62 اجلدول

 اجلملة ترتيب من اجلواب

  القرية يف عمي نزور العطلة أايم يف .1

 الطبيعة املناظر أصو ر أن أحب, التصوير اييتهو  .2

 الرايضي النادي يف الريشة كرة ألعب .3

 الر سم هواية ميارس أن يوسف حيب .4

  ئي أصدقا بعض إىل أرسلها و الر سائل أكتب .5

 

 

 



55 
 

 التمرينات -5

   صحيحة بكتابة السبورة على أكتب مث الكلمة هذه رت ب

 التعليمية الوسائل -6

ة اإلسالمية مدرسة "مفتاح العلوم" املتوسط املدرسة يف الثاين صلللف العربية اللغة كتاب .أ
 القاموس ماالنججوندانج جلي 

 امللون القرطاس .ب

 مغلف .ج

 عشوائيةال الكلمة .د

 التعليمية اخلطوات -7

 

 61 اجلدول

 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم
 املقدمة 6

 إلقاء السالم مث الدعاء .أ

 توجيه اإلشارة املتعلقة ابملوضوع .ب

 جيع من املدرس إىل الطلبةالتشج. 

 دقيقة 5

 العرض 8
 فرق 5الباحثة على الطلبة لتكوين  رأتم .أ

 دقيقية 58
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 مث كلمةال يطلب املدرس إىل التالميذ لرتت ب ب.
 ةبكتاب السبورة على صحيحا الكلمة أكتب

   صحيحة

 

 االختتام 3
تطلب املدرسة إىل التالميذ أن يكتبوا  .أ

 هوايتهم عن اجلملة

 درسة البياانت غري الواضحةامل حتسني  .ب

 السالم .ج

 دقيقة32

 وهذه اخلطوات تدل على أن هذا البحث تقوم الباحثة بثلثة لقاءات.
 أن لباحثةا أرادت ألن املعلومات جلمع واملالحظة املقابلة الباحثة استخدمت البحث، هذا يف

 تعليم يف األلعاب متخدااسو  الكتابة مهارة تعليم عن الثاين فصل يف العربة اللغة مدرس أراء تعرف

 .الكتابة مهارة
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 ليلهاوحت اإلختبار نتائج من البياانت عرض: الثالث املبحث

و التجربة مث  ةعرضت الباحثة يف هذا البحث نتائج االختبارات البعدي من اجملموعتني الضابط
 أما معايري ملعرفة مهارة الكتابة ولتقييم اإلنشاء فهي:. t-testالرموز اإلحصائي  ستخدامحتليلها اب

 

 61 اجلدول

 أسلوب املعيار االختبار

 

 معايري التقومي النتيجة نواحي الكتابة الرقم

 موافقةاملضمون ابلقصة وترتيبها 35-26 املضمون 6

 موافقةاملضمون ابلقصة وعدمرتتيب 11-25

 بترتيعدم موافقةاملضمون ابلقصة وعدم  1-11

 35-26 املفردات 8
 

-11كثرة املفردات املستخدمة يف التعبري )
 مفردات( 15

11-25 
 

 كثرة املفردات املستخدمة يف التعبري 
 مفردات( 6-11)

 قلة املفردات املستخدمة يف التعبري  1-11
 مفردات( 1-5)
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اخلط و  3
 اإلمالء

16-31 
 

استيعاب القواعد اإلمالء من انحية صحيحة 
 لكتابةا

عدم استيعاب القواعد اإلمالء من انحية  1-15
 صحيحة الكتابة

 

 5يف اإلختبار ومؤشراته هي يلي: أمامعيار جناح التالميذ

 18اجلدول 

 يف اإلختبار التالميذمعاير جناح 

 (%النسبة املأوية ) فئة النتائج التقدير الرقم

 %111-%91 111-91 ممتاز 6

 %89-%81 89-81 جيد جدا 8

 %79-%71 79-71 جيد 3

 %69-%61 69-61 مقبول 5

 %59-%51 59-51 ضعيف 2
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 ات البعدي من اجملموعة الضابطةنتائج االختبار  -أ

 األول االختبار نتائج (1

 18اجلدول 

 الضابطة اجملموعة من األول االختبار نتائج

 الرقم

 

 اسم الطلبة
 تفصيالت كفاءة الكتابة

 التفسري اجملموع
 خط فرداتامل املضمون

 مقبول 61 21 21 21 عني الرفيق 1

 مقبول 61 15 21 25 نورول 2

 مقبول 61 21 21 21 ابيو انندا 3

 ضعيف 51 15 21 15 فاحد مبارك 4

 مقبول 61 15 25 21 شعيب 5

 مقبول 61 21 21 21 حلمي عزيز 6

 ضعيف 51 15 15 21 إرفان الفروق 7

 مقبول 61 15 21 25 خريا 8

 ضعيف 51 25 21 5 أمري فيصل 9

 ضعيف 51 21 21 11 راينتو 11

 مقبول 61 21 21 21 شيف هللا 11
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 مقبول 61 21 21 21 يوسف 12

 جيد 71 25 25 21 مسرورة 13

 جيد 71 31 25 15 ماورا سيال 14

 جيد 71 31 21 21 سيسكا عماليا 15

 861 اجلملة

 

 نتائج االختبار الثاين  (2

 88اجلدول 

 الضابطة اجملموعة من الثاين تباراالخ نتائج

 الرقم

 
 اسم الطلبة

 تفصيالت كفاءة الكتابة
 التفسري اجملموع

 خط املفردات املضمون

 جيد جدا 81 31 15 35 عني الرفيق 1

 جيد 73 31 8 35 نورول 2

 جيد 75 31 25 21 ابيو انندا 3

 ضعيف 58 31 23 5 فاحد مبارك 4

 ضعيف 51 31 11 11 شعيب 5

 ضعيف 56 31 11 15 حلمي عزيز 6
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 جيد جدا 85 31 25 31 إرفان الفروق 7

 داججيد  88 28 35 25 خريا 8

 مقبول 61 21 25 15 فيصل أمري 9

 ضعيف 53 25 11 18 راينتو 11

 جيد 71 31 11 31 شيف هللا 11

 مقبول 61 31 15 15 يوسف 12

 مقبول 61 31 11 21 مسرورة 13

 مقبول 61 28 14 18 ماورا سيال 14

 ضعيف 59 28 11 21 سيسكا عماليا 15

 989 اجلملة
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 املعدل من االختبارين (3
 21اجلدول 

 املعدل من االختبارين من اجملموعة الضابطة

 التفسري (Yاملعدل ) االختبار الثاين االختبار األول رقم الطلبة
 جيد 71 81 61 1
 مقبول 67 73 61 2
 مقبول 68 75 61 3
 ضعيف 51 58 41 4
 ضعيف 56 51 61 5
 ضعيف 58 56 61 6
 مقبول 63 85 41 7
 جيد 74 88 61 8
 ضعيف 51 61 41 9

 ضعيف 52 53 51 11
 مقبول 66 71 61 11
 مقبول 61 61 61 12
 مقبول 65 61 71 13
 مقبول 65 61 71 14
 مقبول 65 59 71 15
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 928 اجلملة
 928الضابطة، ظهر أن التالميذ انلوا الدارجة املعدلة فمن معدل هذه االختبارين من اجملموعة 

 ومعظم يف مستوى مقبول معىن ذلك أن قدرة التالميذ يف مهارة الكتابة يف مستوى مقبول.
 
 نتائج االختبارات البعدي من اجملموعة التجريبة -ب
 األولنتائج االختبار  (1

 22اجلدول 
 نتائج االختبار األول من اجملموعة التجريبة

 مالرق

 
 اسم الطلبة

 تفصيالت كفاءة الكتابة
 التفسري اجملموع

 خط املفردات املضمون

 جيد جدا 81 31 31 21 مفليحة 1

 جيد جدا 85 25 31 31 يسرن علي 2

 مقبول 61 21 21 21 أدينيا إيكا  3

 جيد 71 25 25 21 أغوس شهداء 4

 جيد جدا 81 25 25 31 ركيب 5

 جيد جدا 81 21 31 31 شكينة الرفيعة 6

 جيد 71 21 25 25 أمحد زين هللا 7

 مقبول 61 21 25 15 نورواإليفان 8
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 جيد جدا 81 35 31 15 لطيفة 9

 جيد جدا 81 35 25 21 حممد يسرن 11

 مقبول 61 21 21 21 شيف املالك 11

 ضعيف 41 15 15 11 مملوءة املفروضة 12

 ضعيف 51 15 21 15 سليم 13

 مقبول 61 25 21 15 حشيم أشعاري 14

 جيد 71 25 25 21 علي واىف 15

 965 اجلملة

 
 الثايننتائج االختبار  (2

 23اجلدول 
 نتائج االختبار الثاين من اجملموعة التجريبة

 الرقم

 
 اسم الطلبة

 تفصيالت كفاءة الكتابة
 التفسري اجملموع

 خط  املفردات املضمون

 مقبول 63 28 25 15 مفليحة 1

 مقبول 63 28 25 15 يسرن علي 2

 جيد 71 25 25 21 أدينيا إيكا  3
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 جيد 77 25 25 22 أغوس شهداء 4

 ممتاز 111 31 35 35 ركيب 5

 ممتاز 91 31 31 31 شكينة الرفيعة 6

 ممتاز 111 31 35 35 أمحد زين هللا 7

 ممتاز 111 31 35 35 نورواإليفان 8

 جيد جدا 81 31 25 26 لطيفة 9

 جيد جدا 81 31 25 26 حممد يسرن 11

 جيد 71 25 25 21 شيف املالك 11

 ممتاز 111 31 35 35 مملوءة املفروضة 12

 جيد جدا 84 31 34 21 سليم 13

 جيد جدا 81 31 31 21 حشيم أشعاري 14

 ممتاز 111 31 35 35 علي واىف 15

 1261 اجلملة
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 املعدل من االختبارين (3
 24اجلدول 

 تجربيةمن اجملموعة ال املعدل من االختبارين

 االختبار الثاين االختبار األول رقم الطلبة
املعدل 

(X) 
 التفسري

 جيد 72 63 81 1
 جيد 74 63 85 2
 مقبول 66 71 61 3
 جيد 74 77 71 4
 ممتاز 91 111 81 5
 جيد جدا 86 91 81 6
 جيد جدا 86 111 71 7

 جيد جدا 81 111 61 8

 جيد جدا 81 81 81 9

 جيد جدا 81 81 81 11

 مقبول 66 71 61 11
 جيد 71 111 41 12
 مقبول 67 84 51 13
 جيد 71 81 61 14
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 جيد جدا 86 111 71 15
 1151 اجلملة

 1151فمن معدل هذه االختباران من اجملموعة التجريبة، ظهر أن التالميذ انلوا الدارجة املعدلة 
ستوى أن قدرة التالميذ يف مهارة الكتابة يف م ومعظم التالميذ يف املستوى جيد جدا. معىن ذلك

 مقبول.
ومن البيان النتائج السابق، وجدت الباحثة معظم األخطاء من الناحية املضمون واملفردات يف 
الفصل الضابط. عدم موافقة املضمون ابلقصة وعدم الرتتيب يف إنشاء الذي كتب التالميذ. 

 خطاء من القواعد اإلمالء.  واألخطاء املوجودة كماوجدت الباحثة يف الفصل التجرييب معظم األ
 يلى:

 
 

 25اجلدول 
 البياانت من معظم األخطاء

 اإلصلحية األخطاء
 القراءة القرأة
 بألع العب

 أايم اايم
 أوقات اوقات
 الكتابة الكتبة
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 مقارنة املعدل من االختبارين من اجملموعة الضابطة والتجريبة -ج

 ن نتائج االختبارات البعدي من اجملموعتني فينبغي للباحثة أن تعرضوبعد إكمال من عرض بيا
 ة كما يلي :ضابطة والتجريبية، واملقارناملعدل من االختبارين البعدي بني جمموعة البيان مقارنة 

 26اجلدول 

 املعدل من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة

 رقم الطلبة
 املعدل

 التجريبةاجملموعة  اجملموعة الضابطة
1 71 72 
2 67 74 
3 68 66 
4 51 74 
5 56 91 
6 58 86 
7 63 86 
8 74 81 
9 51 81 

11 52 81 
11 66 66 
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12 61 71 
13 65 67 
14 65 71 
15 65 86 

 1151 928 اجملموع
 7617 6119 املعدلة

 
أكرب  1151ية = ظهر من اجلدول السابق أن املعدل مناالختبارات البعدي للمجموعة التجريب

 . 928من املعدل مناالختبارات البعدي للمجموعة الضابطة = 
ومعيار  (mean)املعدل املقياسي املتوسط جتب على الباحثة أن تنال  otاخلطوة األوىل ملعرفة نتيجة 

 ( من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة، كما يلي:Standard Deviasiاالحنراف )
 27اجلدول 

من  (Standard Deviasi)ومعيار االحنراف  (mean)لنيل املعدل املقياسي املتوسط احلساب 
 اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة

 الرقم
 X املعدل

(6119) 
Y 

(6717) 𝒙𝟐 𝒚𝟐 
𝑌1 )ظايطة( 𝑋1 )جتريبية( 

1 71 72 8 4 64 16 
2 67 74 5 6 25 36 
3 68 66 6 -2 36 4 
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4 51 74 -12  6 144 36 
5 56 91 -6  22 36 484 
6 58 86 -4  18 16 324 
7 63 86 1 18 1 324 
8 74 81 12 12 144 144 
9 51 81 -12  13 144 169 

11 52 81 -11  13 111 169 
11 66 66 4 -2 16 16 
12 61 71 2 2 4 4 
13 65 67 3 -1 9 9 
14 65 71 3 3 9 9 
15 65 86 3 18 9 324 

 ΣX6=880 
ΣY6=662

8 
Σx=  1  Σy =  638  𝛴𝑥8=121 

𝛴𝑦8= 

8810 
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 (meanطلب املعدل املقياسي املتوسط ) (1

 :(X6( من اجملموعة التجريبة )متغري meanطلب املعدل املقياسي املتوسط ) -

 X = 
Σ𝑋1

𝑁
 = 

829

15
= 6118 = 62 

 (:Y1 متغري) الضابطة اجملموعة من (mean) املتوسط املقياسي املعدل طلب -

Y= 
Σ𝑌1

𝑁
 = 

1151

15
= 6717 = 69 

 

 (Standard Deviasiطلب معيار االحنراف ) (2

 (X6متغري معيار االحنراف من اجملموعة التجريبة ) -

𝑆𝐷𝑋 = √
𝛴

𝑥8

𝑁
  = √

121

62
 = √51,466 = 71117 

 (Y6متغري معيار االحنراف من اجملموعة الضابطة ) -

𝑆𝐷𝑌 = √
𝛴

𝑦8

𝑁
  = √

8810

62
 = √137, 96 = 111741 

 

 (Standard Errorطلب معيار األخطاء ) (3

 𝑀𝑥طلب معيار األخطاء من  -

𝑆𝐸𝑀𝑋 = 
𝑆𝐷𝑋

√𝑁−1
 = 

7,117

√15−1
 = 

7,117

√14
 = 

7,117

3,741
 = 1,812 

 

 𝑀𝑦طلب معيار األخطاء من  -

𝑆𝐸𝑀𝑌1 = 
𝑆𝐷𝑌

√𝑁−1
 = 

11,741

√15−1
 = 

11,741

√14
 = 

11,741

3,741
 = 31139 
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فاخلطوات التالية هي طلب معيار األخطاء  ،𝑆𝐸𝑀𝑌و  𝑆𝐸𝑀𝑋بعد يعرف معيار األخطاء  
 وهي كما يلي:. 𝑀𝑦و 𝑀𝑥اخلالفية بني 

𝑆𝐸𝑀𝑥1− 𝑀𝑦1
    = √𝑆𝐸𝑀𝑥1

2 + 𝑆𝐸𝑀𝑦1
2
 

= √1,812
2

+ 3,139
2
 

= √3,617 + 11,411 = √14,129 = 31745 

 

𝑆𝐸𝑀𝑥− 𝑀𝑦وبعد تعرف نتيجة من 
𝑡فتعرف  ،

1
 وهي: 

𝑡1 = 
𝑀𝑥1−𝑀𝑦1

𝑆𝐸𝑀𝑥1−𝑀𝑦1
 = 

69 − 62

1,23
 = 

7

1,23
 

 2918  = 

𝑡وبعد عرفنا نتيجة 
1

𝑡، اخلطوة التالية هي إعطاء التفسري 
1

 Degree، أوال بتعيني القائمة احلرة أو )

of Freedom:يف الرموز اآلتية ) 
Df = (𝑁𝑥 + 𝑁𝑦) – 2 

= (15 + 15) – 2  

= 54 

فوجد أن نتيجته يف  t-table   . مث حبثت الباحثة نتيجة من28( فهي dfفلذلك، القائمة احلرة )
 t. ألن نتيجة 2،65=  %1ويف املستوى املعنوي  2،11=  %5املستوى املعنوي 

 استخدام أن، وذلك مبعىن %1أو  %5يف املستوى املعنوي  t-tabelأكرب من   5169اإلحصائي
جوندانج إلسالمية املتوسطة ا مفتاح العلومدرسة األلعاب فعاال لرتقية مهارة الكتابة للتالميذ يف م

 .جلي ماالنج
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 الفصل اخلامس

 خالصة البحث واملقرتحات

 نتائج البحث -أ
األبعءبابرتقيةاماءرةانبكهءبةايفانانسدددددددددددددده  ن اوبعد انتهاء اجران انبحث انبعمي ان 

فصدداانبينءيفايفانر رسددةاام هءعانبعما اانرهاسددالةان سدددميةارات نتنا  امء تنارءو ا
انبشاقية،اوصمتانبحءحينةاجىلان سههءجانألخري:

يءاكم انرعمامءتانركهسدددحة،اطسدددهاليحانبحءحينةانتاطسدددهلهنانتانألبعءباطلتاانم.انبهعمي .اا .1
ن بعدددءبانلددد انبهددد ريخابيخايفا خاانبددد ر اسدددددددددددددده ددد ن ا(اابان1891يا اميقاقمما ا)

اءايفاجياوقتاكءتافإذناكءتانر ر ايشعاانسه  نمفثسب،اوابك انر ر ايق رانم.ا
.اونألبعددددءبايسددددددددددددددددددءندددد انيميددددةانبهعم اوانبرتوويددددةطدبددددااوهددددءراتاجىلانبعييددددةان اكيددددةا

نألبعءبايفاطعمي اماءرةانبكهءبةاماّية،األتاهذهانباسددددديمةاطسدددددهاليحانتانسددددده  ن اونبهعمي .
عضابطسددددددءن انبهدميذايفاطعحريانألفكءراونرشددددددءناانل اكهءبةانب قاة.اوهذنايلءسددددددبابانيا

ةايفاب،افاذهاه انبمعحن تسددددددددددءتالا اكينرينانم.احاامشددددددددددكدطاانل انبمعنر ر انبمغةا
 يزي امحءسةانبالمحةايفانبهعم .نألبعءباجبءتباذبك،اانبهعم .
 اءرةانبكهءبةاكيءاطم :طالحيقانألبعءبار .2

 ينةابيكهحاتا.اأتماانبحءحنبحءحينةااببإلخهحءرانبقحم اش ايءمقء انألولاقءمتانبيفا
وتانباسءئاايفانبهعم ادنبهدميذانر ادنت.امثاطعال انبحءحينةانبلهيجة،اوانسهيّاانبحءحينةا

 .هذنانبمقء 

  ذنانبمقء اطسهعياا.ايفاهيفانبمقء انبينءيفاقءمتانبحءحينةاطالحيقابعحةانبكهءبةانبذكا
شءرةاابراوا انبسد امثاطارياان ايفانرق مةنبحءحينةااببمعحةانألوىل،ايعيناكهءبةانبذكا .ا
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ءتااببمعحةااحينةانبه ريحواطشجيح.ابع اذبكامانرعةانر ادبتان انهلانية.امثاطعال انبحء
 فايء هلانيةن نراوا  ن  نر ادنت ي ايان نت نبهدميذ يسهاليحفمذبكاكهءبةانبذكا .ا

 .انبذكا  كهءبة اببمعحة ن يمة يكهحان نت نبهدميذ يسهاليحوا.صثيثء

 ذنانبمقء ايفاه.اوصفانبصارةقءمتانبحءحينةاطالحيقانبمعحةااب مقء انبينءنبيفا
اطارياان شءرةانبسد امثانألوىل،ايعيناكهءبةانبذكا .يفانرق مةامعحةطسهعياانبحءحينةاابب

.اواطاس انبهدميذانماابراوا اواطشجيح.ابع اذبكامانرعةانر ادبتان انهلانية
عينانكهباوصفانبصارة،اي.امثاطعال انبحءحينةانبه ريحءتااببمعحةانبقاطء ان اهانيها 

امجا.اا11
 هذنانبمقء اطسهعيااايفا.طاطيبانبكميةقءمتانبحءحينةاطالحيقانبمعحةااانبحمقء انبنبيفا

رةاابراوا ايفانرق مةانبسد امثاطارياان شءنبحءحينةااببمعحةانألوىل،ايعيناكهءبةانبذكا .ا
واطشجيح.ابع اذبكامانرعةانر ادبتان انهلانية.امثاطعال انبحءحينةانبه ريحءتااببمعحةا

 .طاطيبانبكمية

 نرندت تأل نرعمامءت  يح ونردحظة نرقءبمة نبحءحينة نسه  مت نبحث ، هذن يف

 بكهءبةن ماءرة طعمي  ن  نبينءيف فصا يف نبعابة نبمغة م ر  نرن  طعاف نت نبحءحينة

 .نبكهءبة ماءرة طعمي  يف نألبعءب ونسه  ن 

بعما اابهالحيقانم.انر رسدددددددددددةاام هءعان)نألبعءبابرتقيةاماءرةانبكهءبةاانسددددددددددده  ن افعءبيةوا .3
يا اضدددددددءب اجنبنرهاسدددددددالةان سددددددددميةارات نتنا  امء تن(ن خهحءرانبقيم ام افصددددددداا

.اويفاجخهحءرابع يايفا03,33ومع لاا803،اويفافصدددددددددددداا ا ا33,33ابرع لاا901
ا30,03ابنرع لاا1131،اويفافصدداا ايحةا03,83ابرع لاا898فصددااوددءبالةاجيا ا

.امثاحبينددتا29(افا اdfنبقددءئيددةان اةا)م ان دد ولانبسدددددددددددددددءبق،اوردد انبحددءحدد انتاتهيجددةا
ويفاا2،11=اا%3فار انتاتهيجهاايفانرسدددددددددها انرعلايا t-table ا نبحءحينةاتهيجةام 
يفااt-tabelنكربام ااا3,08ن حصدددددءئ اt.األتاتهيجةا2،03=اا%1نرسدددددها انرعلايا
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نألبعءبافعء ابرتقيةاماءرةاانسددددددددددده  ن انتا،اوذبكامبعىن%1نواا%3نرسددددددددددها انرعلايا
 نبكهءبةابمهدميذايفام رسةام هءعانبعما انرهاسالةان سدميةارات نتنا  امء تن.

 
 اإلقرتاحات -ب

يلحغ ابانئخانر رسدةا تاسسدخان طصء تامحانر ر اونبعءماايفانيميةاونا ن اطايقةا -1
 نبهعمي انبمغةانبعابية.

اادانههيدددء انبهدميدددذايفاطعمي انبمغدددةانبعابيدددة.او دددءفظدددةاوطاقيدددةان يلحغ ابميددد ر انتاياق ا -2
 نرسهعيمةايفاوراانرشكدتانراراد.
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 قائمة املصادر و املراجع

 : اجع العربيةاملر 

 ( 9111)القاهرة: مكتبةاحلاجني، األلعب الكالمية اللناسية، أمحد عبد اجميد هريري، 

)ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم  أثر البيئة يف تعليم اللغة العربيةمحد علي الكامل. أ
 (1199ماالنج، 

: الدار املصرية اللبنانية .  . القاهرة تعليم اللغة العربية بني النظرية و التبيقحسن شحاتة. 
9111  

 ( 1111الطبعة األوىل )صويلح: دار الفالح،  االختبارات اللغوية،د. حممد علي اخلويل، 

، الطبعة األوىل )بريوت: دار خصائص العربية وطرائق تدريسهاد. انيف حممود معروف، 
 ( 9191النفائس، 

 أساليبه-أدواته-دوقان عبيدات، البحث العلمي:مفهوم

فعالية األلعاب الدورية يف تدريس مهارة الكالم يف ( موضوعه: 1191زبدة اإلتقان )
 املدرسة معارف الواحدة اإلسالمية املتوسطة ابواين كرسيك

فعالية إستخدام بطاقات املفردات العربية يف تدريس مهارة ( موضوعه 1191سيت خامتة )
املتوسطة كيدنج كاندانج ماالنق(. إهنا )حبث جترييب يف املدرسةاحلياة االسالمية الكتابة 

 تستخدم منهج الوصفي التجرييب.

الطبعة األوىل  تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطيبق.صالح عبد اجمليد العريب، 
  9199)بريوت:مكتبة لبنان. 

. الريض. 1199عبد الرمحن إبراهيم الفوزان. إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الطقني هبا . 
 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر 
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، الطبعة الثالثة )الرايض: اململكة العربية تقنيات التعليم واالتصالعبد العزيز حممد العقيلي، 
 هـ(  9191السعودية، 

، جامعة اإلمام حممد بن ملوجه يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد هللا احلسني، ا
  9111إلسالمية، سعود ا

، جامعة اإلمام حممد بن ملوجه يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد هللا احلسني، ا
 9111سعود اإلسالمية، 

، عمان، مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، دار املنتهج للنشر والتوزيعحممد عطية، 
1119  

للغات األجنبية مع متثلة التعليم العربية األلعاب اللغوية يف تعليم اانصف مصطفى عبد العزيز، 
 ( 9191)الرايض: دار املرية،  لغري الناطقني هبا،

استخدام اللعبة اللغوية "اقناص الكلمة" لرتقية استيعاب (، موضوعه 1191نور اللفيفة )
. تستخدم منهج املفردات يف مدرسة مزرعة العلوم االبتدائية ابتيشران الموجنان

 .الكمي و التجرييب

 

 املراجع األجنبية:
Arikunto, Suharsimi. 8991. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta: 

Rineka Cipta 

Asrori,imam.1188. 0111 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab. Malang : 

CV.Bintang sejahtera press.  

Hamid, Abdul. Mengukur Kemampuan bahasa Arab Untuk Studi Islam. UIN MALIKI 

Press 

Heaton,JB. 8991.Writing English Language Test. Bandung: penerbit ITB.  

Jacobs, Holly L dkk.8991. Testing ESL competition, dalam M.Soenardi Djiwandono. Tes 

Bahasa dalam pengajaan. New York:Longman Inc. 

M.Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran.  
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Mustofa, Bisri dan Abdul Hamid.1188 Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa 

Arab.UIN MALIKI Press. 

Sudijono, Anas, Pengantar Statistik Pendidikan 

Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

Sukardi, 1119. Metodologi Penelitian Pendidikan (kompetensi dan praktiknya) 
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